News Flash
Lima Langkah Cerdas Memaksimalkan Ruang Terbatas

Berbicara mengenai tempat tinggal, semua orang di era yang serba modern ini
menginginkan hunian yang nyaman dan praktis.

Apalagi bagi kaum

masyarakat urban yang dinamis, memiliki hunian yang dekat dengan kantor
atau pusat kota sudah menjadi syarat utama untuk memudahkan mobilitas
mereka. Tapi mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hunian dekat
pusat kota memiliki keterbatasan ruang yang disebabkan oleh lahan yang
semakin sempit di pusat kota.
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Memiliki rumah lega dengan halaman yang luas sudah tidak mungkin
didapatkan di pusat kota karena harga tanah yang tinggi. Hal tersebut
membuat rumah sederhana, tempat kost, atau apartemen menjadi pilihan
hunian yang tepat bagi masyarakat urban dengan mobilitas tinggi. Namun
rumah sederhana, tempat kost, atau apartemen, memiliki keterbatasan ruang
sehingga memaksimalkan ruangan yang ada menjadi tantangan tersendiri
bagi penghuninya.
Hal tersebut disetujui oleh Revano Satria, seorang desainer interior sekaligus
pemilik studio desain interior Revastudio. “Bagi Anda yang memiliki ruang
tinggal yang terbatas, apartemen misalnya, sangatlah penting dalam membuat
suatu ruangan terlihat

lebih luas.

Pemilihan furnitur dan perabotan

elektronik yang tepat juga perlu dilakukan agar pemanfaatan ruangan
menjadi lebih maksimal,” kata Revano.
Sebagai

desainer

interior

yang

telah

mendapat

beberapa

penghargaan

internasional, Revano mengakui bahwa banyak yang harus diperhatikan
untuk memaksimalkan ruang tempat tinggal. “Selain menentukan tema
warna ruangan yang bernuansa cerah, memilih furnitur dan perabotan
elektronik dengan desain yang praktis, minimalis dan multifungsi juga perlu
dilakukan. Dengan begitu Anda akan mendapatkan sensasi luas dalam
ruangan yang terbatas serta Anda bisa memaksimalkan ruangan lainnya
untuk berbagai macam kegiatan atau bersantai bersama keluarga tercinta.”
Nah, bagi Anda yang saat ini memiliki hunian dengan ruangan yang
terbatas namun tetap ingin terlihat luas, Revano memiliki beberapa tips
cerdas untuk memaksimalkan ruang yang terbatas baik di rumah maupun
apartemen Anda
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1. Pasang cermin berukuran besar
Menurut

website

apartmenttherapy.com,

pasanglah

cermin

yang

berukuran besar, sebesar ukuran dinding di salah satu bidang dinding
pada ruangan yang Anda ingin terlihat luas. Dengan memasang cermin
yang

sangat

besar,

Anda

akan

melihat

pantulan

ruangan

yang

memberikan sensasi luas dan lega. Cermin yang besar ini juga akan
membawa cahaya yang masuk ke dalam ruangan Anda direfleksikan
secara maksimal ke seluruh ruangan.
2. Pilih cat dengan warna cerah
Lupakan memilih cat dengan warna gelap yang memberikan kesan
hangat dan elegan karena cat dengan warna gelap akan membuat
ruangan terlihat lebih kecil. Mengecat ruangan dengan cat berwarna
cerah akan membuat ruangan anda terlihat luas. Kalau Anda ragu,
pilihlah cat dengan warna putih karena warna putih merupakan jenis
warna yang netral dan dapat menyatu dengan segala warna perabotan
dan alat elektronik yang Anda miliki.
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3. Pakai tirai yang tipis dan ringan
Jika rumah, tempat kost, atau apartemen Anda masih memiliki jendela
kaca yang besar, pilihlah tirai yang tipis, ringan, atau yang sedikit
tembus pandang. Memakai tirai yang tebal dan gelap dipastikan
ruangan Anda akan terlihat sesak.
4. Furnitur desain minimalis dan serbaguna
Berinvestasilah

dengan

memilih

furnitur

yang

memiliki

desain

minimalis agar ruangan anda terlihat luas secara visual. Selain
nyaman untuk dipandang, furnitur dengan desain simpel dan warna
yang

netral

akan

menyatu

dengan

ruangan

sekitarnya.

Memilih

furnitur yang serbaguna juga akan membantu Anda dalam menghemat
ruangan. Misalnya, sofa dengan cushion yang dapat diangkat dan
memiliki tempat penyimpanan didalamnya membuat Anda tidak perlu
lagi membeli lemari tempat penyimpanan barang-barang.
5. Alat elektonik yang multifungsi dan praktis
Memiliki banyak alat elektronik dengan fungsi yang berbeda-beda
tentunya akan membuat Anda repot, baik saat menatanya dengan
furnitur

yang

sudah

Anda

miliki

atau

saat

menggunakannya.

Misalnya, memiliki desktop tower berukuran besar dengan monitornya
untuk berproduktivitas, perangkat musik dan DVD player terpisah
untuk hiburan akan sangat memakan tempat. Karena itulah Acer Revo
One, mini PC dengan desain yang minimalis hadir untuk memenuhi
kebutuhan baik untuk produktivitas maupun untuk hiburan Anda.
Desainnya yang kecil, stylish, dan minimalis menjadikan Revo One
menyatu dengan perabotan atau perangkat lain tanpa mengurangi
estetika desain interior rumah.

***
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