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Kira-kira, sofa ruang tamu seperti apa yang cocok untuk hunian mungil? Daripada mengira-ngira
dan berujung menyesal, sebaiknya pertimbangkan dengan matang 4 hal ini sebelum memilih
sofa.

Ketika memiliki hunian dengan luas terbatas, yang harus dipikirkan dengan matang adalah
bagaimana memilih furniture agar setiap ruangan bisa tetap berfungsi secara maksimal. Begitu
juga untuk mengatur ruang tamu yang berukuran kecil. Hal paling esensial adalah memilih sofa
ruang tamu yang ukurannya ideal, mampu memberikan fungsi optimal, dan tentu saja memberi
kenyamanan. Untuk itu, memilih sofa ruang tamu tak bisa sembarangan. Butuh beberapa
pertimbangan sebelum kamu memutuskan untuk membelinya. Nah, bisa kamu semakin mudah
memilih dan mendapatkan sofa terbaik untuk ruang tamu di hunianmu, ini 5 hal yang harus
dipertimbangkan terlebih dahulu.

Ukur terlebih dahulu luas ruang tamu
Furniture yang ada di dalam rumah merupakan bagian dari investasi, termasuk juga sofa di ruang tamu.
Supaya kamu nggak salah memilih ukuran sofa, sebaiknya ukur terlebih dahulu luas ruang tamu-mu.
Setelah itu, foto seluruh bagian ruangan, dan bawa foto tersebut ketika kamu mengunjungi toko

furniture. Biasanya, akan ada sales atau konsultan properti yang membantumu memilihkan sofa yang
tepat, sesuai dengan ukuran dan desain ruang tamu. Dengan bantuan mereka, kamu bis

Sesuaikan dengan gaya hidup dan seleramu
Gaya hidup dan keseharianmu juga bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih sofa. Apakah
kamu memiliki banyak teman dan ke depannya akan ada tamu yang sering datang? Apakah kamu
lebih suka dengan gaya minimalis, klasik, atau industrial? Sesuaikan dengan gaya hidup dan juga
seleramu. Apabila memang akan ada banyak tamu yang mengunjungi rumahmu, maka sebaiknya
maksimalkanlah fungsi ruang tamu. Pilih sofa yang mampu menampung cukup banyak orang.
Misalnya seperti sofa tiga atau empat seater. Pastikan sofa tersebut memiliki kualitas terbaik.
Sedangkan jika kamu tak akan memiliki banyak tamu ke depannya, kamu bisa memilih sofa
berukuran mini atau sofa dengan satu hingga dua seater saja. Dalam kondisi ini, sebaiknya kamu
memaksimalkan ruangan lain yang sering kamu gunakan. Jangan lupa juga untuk menyesuaikan
desain sofa dengan selera dan desain keseluruhan rumah. Kalau rumahmu bergaya minimalis,
tentu akan kurang cocok kan jika sofamu berdesain klasik?

Coba pilih sofa tanpa sandaran
Sofa tanpa sandaran merupakan alternatif terbaik untuk kamu yang kebingungan memilih sofa.
Sebab, sofa satu ini bersifat sangat fleksibel. Apabila kondisi ruangan tak memungkinkan untuk
menaruh sofa di sisi ruangan, sofa dengan sandaran akan sangat memakan tempat. Untuk itu,
sofa tanpa sandaran bisa menjadi solusinya. Namun apabila kamu mau meletakkan sofa di sisi
ruangan, sofa tanpa sandaran masih tetap cocok untuk digunakan. Begitu juga jika kamu
berencana melebarkan ruang tamu kelak. Sofa tanpa sandaran masih bisa digunakan sebagai
pemisah ruangan.

Gunakan sofa bed untuk menambah fungsi pada ruang tamu
Hunian mungil umumnya juga memiliki jumlah kamar yang terbatas. Ketika tamu datang
menginap, hal ini tentu akan menjadi PR tambahan bagi pemilik rumah. Untuk itu, untuk
mengantisipasi adanya tamu yang menginap, kamu bisa memilih sofa bed untuk ditempatkan di
ruang tamu. Dengan begitu, ketika tamu mau bermalam di rumah, kamu tinggal mengubah
bentuk sofa dari tempat duduk, menjadi tempat tidur. Praktis kan?
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