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Thời điểm tháng 10, 11, 12 dương lịch mỗi năm luôn là dịp cao điểm trong thiết kế, thi công
nội thất. Nếu quý khách đang có nhu cầu thiết kế nội thất gỗ óc chó dịp cuối năm thì
không nên bỏ qua những kinh nghiệm sau đây.

Mục lục
1 Những vấn đề thường gặp khi làm nội thất cuối năm
2 Lưu ý khi thiết kế nội thất gỗ óc chó dịp cuối năm

Những vấn đề thường gặp khi làm nội thất cuối năm
Cuối năm là khoảng thời gian mà rất nhiều gia đình muốn sửa sang lại nơi ở để đón Tết, như
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là một phần thưởng cho thành quả lao động cật lực cả năm. Do không hiểu rõ quy trình thiết
kế thi công nội thất nhà ở, nên nhiều gia chủ rất chủ quan trong việc tính toán thời gian
hoàn thiện nội thất, khiến cho quá trình làm nhà cuối năm gặp nhiều vấn đề.
Việc vội vã lựa chọn một đơn vị thiết kế thi công nội thất do thời gian quá hạn hẹp khiến
ngôi nhà không đạt được vẻ đẹp ưng ý. Vấn đề làm nhà trong 2 năm cũng là điều kiêng kị
trong phong thủy.

Thiết kế nội thất gỗ óc chó cuối năm cần lưu ý rất nhiều vấn đề

Cụ thể, làm nội thất cuối năm gia chủ có thể gặp phải những vấn đề như:
Ảnh hưởng đến sức khỏe: Vào dịp cuối năm ai cũng đối mặt với những bộn bề trong công
việc và gấp rút hoàn tất mọi thứ. Việc thi công nội thất nhà ở cùng thời điểm đó sẽ chiếm
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thêm rất nhiều thời gian và công sức của cả gia đình. Khi phải chịu áp lực từ nhiều phía.
Không có thời gian chăm lo cho mọi thứ và bản thân, sẽ khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, tinh
thần mọi người không được vui vẻ.
Có nhiều yếu tố khách quan mà dù cố gắng hạn chế, quý khách vẫn không lường trước được.
như quy định thi công của từng tòa nhà, vấn đề vận chuyển thang máy trong căn hộ. Quy
định giờ giấc làm việc, ra vào của tòa nhà.
Việc thiết kế bản vẽ kỹ thuật có sai số so với không gian nội thất khi khảo sát, không cùng
quan điểm thiết kế, v.v… khiến phải sửa đi sửa lại nhiều lần, tốn rất nhiều thời gian ảnh
hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công, gây tâm lý, ức chế cho gia chủ.
Nếu việc ước lượng chi phí không chính xác sẽ khiến kinh phí dự trù không đủ, vì trong quá
trình thi công có thể sẽ phát sinh nhiều thứ và không diễn ra theo đúng kế hoạch mà bạn
đưa ra.
Vào dịp cuối năm các đơn vị thi công phải nhận rất nhiều dự án, và tất cả các công trình đều
được hối thúc để hoàn thiện. Thêm nữa là thợ thầy rất khó tìm. Các đơn vị thầu đều quá tải
vì nhu cầu hoàn thiện, chỉnh trang nội thất tăng cao. Chính vì vậy cũng sẽ không có nhiều
thời gian để chỉnh chu mọi thứ cho căn nhà của bạn. Với những đơn vị không có cam kết rõ
ràng thì dự án chắc chắn sẽ bị kéo dài thời gian vì không thể cân bằng được nhân lực cho
nhiều dự án cùng lúc.
Vấn đề cấp phép: Trước khi tiến hành làm nội thất, nhiều nơi phải xin cấp phép xây dựng
theo quy định hiện hành của pháp luật. Thông thường phải mất tầm 10 ngày để hoàn thành
việc xin giấy phép. Quý khách đừng quên cộng thêm khoản thời gian xin phép này và quy
trình làm nội thất nhà mình, để mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch.
Nhà không được dọn vệ sinh sạch sẽ sau khi thi công hoàn thiện. Nhưng nếu làm việc với
một đơn vị thiết kế và thi công trọn gói thì quý khách không phải lo về những vấn đề trên.
Mọi công trình thi công họ đều triển khai vệ sinh công nghiệp với đội ngũ chuyên nghiệp để
đảm bảo công trình sạch tuyệt đối trước khi bàn giao. Đồng thời những công ty uy tín sẽ sử
dụng vật liệu và sơn không mùi, không độc hại nên không ảnh hưởng đến sức khỏe của
người sử dụng.
Trên đây là những vấn đề mà bạn cần lưu ý khi tiến hành làm nội thất vào dịp cuối năm để
đảm bảo không chỉ nhanh chóng có nhà đúng hẹn, đẹp, mà còn tiết kiệm thời gian ,tiền bạc,
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hạn chế được nhiều rủi ro khác.

Lưu ý khi thiết kế nội thất gỗ óc chó dịp cuối năm
Hoàn thiện nội thất cho gia đình là công đoạn quyết định tính thẩm mỹ và ảnh hưởng trực
tiếp đến tính tiện nghi, trải nghiệm tiện ích hàng ngày của các thành viên trong gia đình.
Với mong mỏi được đón tết cổ truyền của dân tộc trong căn nhà mới nên dịp cuối năm
thường là thời điểm nhu cầu thiết kế nội thất tăng cao. Làm nội thất thời điểm cuối năm
luôn có những đặc thù mà gia chủ cần nắm được. Đó là những vấn đề sau:

Nắm rõ quy trình thiết kế, thi công nội thất gỗ óc chó: Khi đó gia chủ sẽ hình dung được chi
tiết những công việc phải làm. Xác định được tiến độ hoàn thành các hạng mục cũng như
thời gian cần thiết để hoàn thiện và bàn giao công trình.
Xác định phong cách thiết kế nội thất gỗ óc chó: Hãy trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn với KTS
về phong cách hoặc các mẫu nội thất mà quý khách yêu thích. Từ đó, KTS sẽ dễ dàng xác
định được phong cách mà quý khách đang hướng đến là hiện đại, tối giản, tân cổ điển,
scandinavi… để tiến tới giai đoạn vẽ phối cảnh 3D.
Chọn vật liệu chuẩn xác: Dựa theo phong cách thiết kế, công năng và ngân sách đầu tư để
lựa chọn loại vật liệu và các loại phụ kiện đi kèm đồ nội thất gỗ óc chó.
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Lựa chọn đơn vị thiết kế, thi công nội thất gỗ óc chó uy tín. Nên ưu tiên những đơn vị có
kinh nghiệm lâu năm trong ngành, có nhà máy sản xuất riêng chứ không qua trung gian.
Nhà xưởng sản xuất trực tiếp sẽ chủ động kiểm soát được tiến độ, chất lượng sản phẩm. Nếu
có thời gian, tốt nhất quý khách nên trực tiếp đi thăm xưởng để đánh giá năng lực sản xuất,
thi công và theo dõi quy trình làm việc cụ thể của nhà xưởng. Một yếu tố quan trọng nữa cần
chú ý khi lựa chọn đơn vị thi công cuối năm là nên dành sự ưu tiên cho những đơn vị có
showroom trưng bày sản phẩm. Lúc đó, hãy xem tận mắt, sờ tận tay để có trải nghiệm thực
tế về sản phẩm.
Tham quan các công trình mẫu của đơn vị nội thất để đánh giá chất lượng thi công. Đồng
thời xem xét kỹ về chế độ bảo hành, bảo trì để lựa chọn được đơn vị phục vụ tốt nhất.
Cuối cùng, vấn đề quan trọng nhất đó chính là chú ý tới tổng thời gian cần có để thiết kế, thi
công hoàn thiện nội thất căn nhà. Tránh tình trạng, tết đã đến nơi mà thi công vẫn chưa
xong, gia đình không kịp dọn dẹp, đón tết cổ truyền của dân tộc. Cũng nên làm quá sát tết,
gấp gáp về tiến độ sẽ khiến chất lượng thi công nội thất không được đảm bảo. Việc làm nội
thất quá gần tết cũng khiến gia chủ luôn căng thẳng vì lo lắng không biết có hoàn thiện
được mọi thứ trước tết hay không.
Với những ai chưa có kinh nghiệm thì những rủi ro làm nhà dịp cuối năm đã nêu trên là
không thể tránh khỏi. Do đó, hi vọng những chia sẻ trên sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho
tất cả những ai có dự định thiết kế thi công nội thất gỗ óc chó vào dịp cuối năm.
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