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Apakah saat ini Anda sedang berpikir untuk membangun sebuah rumah, ada baiknya
rencanakan ulang hingga Anda melihat gambar desain rumah minimalis 2 kamar berikut.
Dalam gambar – gambar ini akan menunjukkan bagaimana caranya membuat desain sebuah
rumah minimalis 2 kamar sederhana yang tetap terkesan modern, mengesankan dan nyaman.
Bagi banyak individu mungkin saja membayangkan sebuah rumah minimalis yang mewah
agar terkesan lebih modern. Namun pada kenyataannya rumah – rumah tersebut sering kita
temui dirancang secara berlebihan dan terkesan norak, penuh dengan gaya, kombinasi warna
yang kacau, pilihan detail yang tidak sesuai, penempatan furnitur, dan lain sebagainnya.
Berbagai hal tersebut dapat dimaklumi, mengingat kebanyakan dari kita hanya sanggup untuk
membeli satu rumah saja sepanjang hidup. Hal inilah yang menjadi alasan sehingga kita akan
berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang terbaik. Walaupun sebenarnya tanpa
disadari hasil akhirnya tidak selalu sesuai ekspetasi. Terdapat banyak pilihan untuk
mewujudkan rumah impian dengan dana terbatas, salah satunya adalah rumah minimalis 2
kamar berikut ini. Atau tentu saja meminta tenaga ahli dalam hal planing dan desain rumah,
seperti seorang arsitek sehingga anda dapat dengan mudah memrencanakan semuanya,
hingga hal – hal detil seperti dana yang dibutuhkan serta semua fasilitas yang mungkin ada.
•

Rumah minimalis yang kecil dan sederhana tentu saja mempunyai beberapa keuntungan,
antara lain dana yang dikeluarkan lebih ekonomis. Untuk merancang, membangun, dan
merawat sebuah rumah minimalis yang sederhana tentu saja dananya lebih rendah daripada
rumah besar, apalagi hanya 2 kamar. Keuntungan lainnya addalah efektif dan efisien. Dengan
ukuran yang kecil, akan menjadikan interior setiap ruangan rumah bisa dirancang untuk
mendapatkan sinar matahari. Dengan konsep ini tentu saja kita akan mendapatkan nuansa
alami, lebih ramah lingkungan serta menghemat penggunaan listrik. Fleksibilitas rumah
minimalis bisa sangat tinggi, karena jarak antar ruangan sangat dekat. Atau Anda dapat
membuat konsep rumah minimalis lantai terbuka, dengan interior yang saling terhubung
(hanya disekat).

Contoh Gambar Desain Rumah Minimalis 2 Kamar
Sederhana , Namun Modern Dan Nyaman
Sebuah rumah minimalis 1 lantai dengan 2 kamar, kini telah banyak dilirik. Terutama oleh
para kaum urban perkotaan dan pasangan milenial yang baru menikah. Rumah minimalis
dengan kensep berikut ini memiliki keunggulan dengan harga yang ekonomis, namun juga
miliki fleksibilitas tinggi dari bentuk dan layout yang mampu disesuaikan dengan keinginan
Anda

Keuntungan lainnya yang tak kalah menarik adalah, jika Anda yang memiliki lahan yang luas
dan berada diperkampungan. Maka Anda dapat bebas berkreasi dengan lahan Anda, seperti
membuat kolam renang mini atau kebun sayur dihalaman rumah.

Gambar
desain rumah minimalis sederhana 2 kamar berikut ini mengikuti konsep perkembangan
dengan pola-pola grid tertentu yang memungkinkan dibangun secara vertikal atau horizontal
di lain hari.

