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Cảm hứNg đạI DươNg 
Penthouse

ELLE Decoration đã có dịp giới thiệu với bạn nhà thiết kế Thái 
Công, người đã cách tân hóa một tòa biệt thự cổ tại Sài gòn. Trong số 
này, chúng tôi xin đưa bạn đến với penthouse - căn hộ áp mái - sành 
điệu của anh tại thành phố cảng hamburg, đức.

Thực hiện PhươNg hUYÊN
hình ảnh NhâN vậT CUNg CấP

Khu vực sân thượng là 
một không gian lounge, 
nhìn xuống mặt hồ
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C ăn penthouse của Thái Công được thiết kế với một ý tưởng khá độc đáo: Bước chân vào 
không gian này, người ta sẽ có cảm giác như đang trên một du thuyền sang trọng và đẳng 
cấp. Từ chất liệu đến những đồ dùng trang trí đều mang hơi thở của đại dương.

Không gian đầu tiên là phòng khách lớn được chia ra thành hai khu vực hoàn toàn khác 
nhau để phục vụ cho nhu cầu của khách đến nhà. đặt giữa phòng là chiếc bàn lớn và những chiếc ghế 
da màu trắng sáng,  nơi dành cho những buổi ăn tối cùng bạn bè. Chếch vào phía trong, khu vực quầy 
bar, tủ rượu được tạo điểm nhấn bởi chiếc bàn đặc biệt với thiết kế có thể thay đổi màu sắc tuỳ vào 
những thời điểm khác nhau. Chút dấu ấn của đại dương được nhấn nhá qua màu xanh thẫm của hai 
chiếc ghế đặt cạnh quầy bar.

Trong không gian phòng ngủ, Thái Công chọn tông màu kem tạo cảm giác thư giãn nhẹ nhàng. Tuy 
nhiên, bên trong sự giản dị bên ngoài đó là một tính toán cầu kỳ với những tác phẩm điêu khắc độc đáo 
đặt tại các góc, những chiếc đèn có thiết kế tinh tế đặt trên chiếc tủ chia đôi căn phòng: một bên đặt 
giường ngủ, một bên là góc nằm đọc sách bên khung cửa sổ cao đến tận trần.

 Dấu ấn đại dương được đặc biệt lưu ý trong phòng tắm, không gian của nước. Chủ nhân cho trưng 
bày những vật trang trí được lấy cảm hứng từ đại dương như cá, san hô… đặc biệt là những chiếc đèn 
pha lê trông giống như những con sứa phát quang dưới đại dương. Phòng tắm, bỗng nhiên biến thành 
một chốn thủy cung, giúp chủ nhân thoát khỏi đời sống bận rộn thường ngày trong phút chốc. 

Bức tượng người nông dân 
giữ lại tinh thần châu Á, 
phù hợp với chủ nhân.

màu kem, trắng ngà là 
tông màu chủ đạo của các 
đồ vật lớn.
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Khu vực bàn ăn 
với chiếc bàn lớn và 
những chiếc ghế da 
màu sáng. 

góc làm việc cũng 
là nơi trưng bày các 
món đồ trang trí mà 
Thái Công sưu tầm. 



hOmES    hAmBURg 

ELLE DECORATION  97

Quầy bar với ghế 
màu xanh dương và 
chiếc bàn đặc biệt có 
thể thay đổi màu sắc 
theo từng thời điểm.
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Khung ảnh chụp 
chủ nhân cũng 
biến thành một 
phần nội thất của 
căn phòng ngủ. 
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Thái Công sử dụng 
những món đồ rất cao 
cấp trong ngôi nhà 
của mình, tuy nhiên, 
anh tránh việc tạo ra 
cảm giác xa hoa, lộng 
lẫy thái quá bằng sự 
đơn giản, tinh tế trong 
thiết kế và trong cách 
phối hợp màu sắc. 

Phòng ngủ với tông chủ 
đạo màu kem, tạo cảm giác 
nhẹ nhõm, với điểm nhấn là 
màu vàng, nâu, đen và các tác 
phẩm điêu khắc.

Phòng tắm với những vật 
gợi nhớ đến đại dương như 
san hô, tranh ảnh hay lọ đựng 
cũng có màu xanh dương. 


