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Banyak kok meja makan minimalis yang gak makan
tempat dan hanya membutuhkan sedikit ruang.
Lantaran harga tanah semakin mahal, hunian berukuran kecil semakin diminati saat ini. Tapi
walau kecil, bukan berarti fungsinya berkurang. Misalnya, banyak orang yang menghapuskan
fungsi ruang makan pada huniannya karena tempat yang terbatas. Akhirnya, kegiatan makan
pun dilakukan di ruangan lainnya.
Padahal, rumah kecil pun idealnya juga memiliki ruang makan yang dilengkapi meja makan
seperti rumah lain pada umumnya. Banyak kok meja makan minimalis yang gak makan
tempat dan hanya membutuhkan sedikit ruang. Gak percaya? Langsung aja. lihat inspirasinya
di bawah ini!

Meja makan minimalis yang bisa dilipat

Meja makan minimalis yang bisa dilipat ketika sedang tidak digunakan
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Punya tempat yang sangat terbatas? Ide desain meja makan di atas sangat cocok untuk
diaplikasikan. Pasang meja lipat di belakang pintu dapur, dan pasangkan dengan kursi lipat.
Selesai memasak, kamu bisa langsung membuka meja, dan menghidangkan makanan di
atasnya. Selesai makan, meja dan kursi bisa langsung dilipat kembali.

Meja makan minimalis berkonsep island table
Kitchen set dengan meja makan minimalis model island table. Bisa digunakan untuk
menyiapkan bahan masakan sekaligus untuk makan (Rumah123.com/Getty Images)
Punya kitchen set satu baris, dan masih ada sisa ruang di sekitarnya? Kamu bisa
menambahkan islan table di bagian tengah. Biasanya island table digunakan sebagai mini bar
atau meja makan. Dengan begitu, meja ini memiliki dua fungsi sekaligus. Untuk menyiapkan
bahan masakan, sekaligus juga untuk makan.

Meja makan minimalis dengan kaki ramping

Meja makan
dengan kaki ramping bisa semakin menciptakan kesan yang luas dan lapang
(Rumah123.com/Getty Images)
Selain mencari meja makan berukuran kecil, sebaiknya kamu juga mempertimbangkan
ukuran kaki dari meja tersebut. Meja makan dengan kaki ramping bisa menciptakan kesan
lebih luas pada ruangan sempit. Selaraskan warna meja dengan warna kitchen set dan warna
dinding agar konsep minimalisme semakin kuat.

Meja minimalis berwarna putih

Meja makan minimalis berwarna putih untuk menonjolkan bentuk ruangan
(Rumah123.com/Getty Images)
Pilih meja makan yang seluruhnya berwarna putih. Selain menguatkan konsep minimalis
yang diusung sebagai tema ruangan keseluruhan, warna putih juga bisa menonjolkan bentuk
dan arsitektur ruangan.

Meja makan minimalis dengan konsep mini bar

Ruangan yang kecil juga bisa disiasati dengan meja makan dengan konsep mini bar. Jenis
meja ini menghemat lebih banyak ruang daripada memasang meja dengan kursi. Selain itu,
keberadaan meja mini bar ini juga bisa menjadi sekat pemisah yang cantik antara dapur
dengan ruangan lainnya.
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