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Butuh jasa desain rumah minimalis untuk penampilan terbaik dapur rumah? Baik dengan jasa 

ahli maupun besutan desain pribadi, kalian butuh inspirasi dapur terbaik terlebih dahulu. 

Prioritas inspirasi pilihan Kania adalah fungsionalitas dapur yang maksimal tetapi tetap 

memiliki nilai estetika tersendiri yang bikin seru dan betah. Siap untuk mengintip 5 desain 

dapur kece ala jasa desain rumah minimalis berikut? 

5 Desain Dapur Di Rumah untuk Fungsionalitas 

Maksimal 

curbed.com  
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Bermain dengan aksen rustic dan natural, desain dapur yang satu ini tampil dengan finishing 

alami yang bisa membuatmu terpesona. Meja dapur utama tampil dengan fitur kompor tanam 

merangkap area makan dengan kursi bar berwarna- warni. Material stainless steel bercampur 

dengan furnitur kayu dual warna menampilkan kesan minimalis yang terasa ceria dan 

youthful. Tak lupa lemari dapur juga tampil seragam dengan permukaan kayu dan dekorasi 

tanaman hijau sebagai pemanis ruangan. 

Panel lemari kayu minimalis 

fandemia.com  

Menggabungkan fungsi dan estetika bisa kalian coba di ruang dapur seperti inspirasi 

minimalis di atas. Menggunakan konsep perabot dengan panel kayu, lemari dapur merangkap 

meja kerja menjadi fokus utama dapur cantik ini. Semua sudah terpasang rapi dan apik untuk 

urusan storage, display dan memasak agar kegiatan dapur jadi lebih leluasa. Kamu bisa 

memasak sambil menikmati cantiknya unsur minimalisme layaknya dilakukan jasa desain 

rumah minimalis profesional. 

Ruang horizontal ekstra dan efisien 



kitchentoday.net  

Untuk kalian yang punya kemudahan ruang ekstra di dapur, coba hadirkan dulu desain meja 

kerja serba horizontal ini. Mengambil bentuk dua lemari dapur yang digabung dan bertemu di 

tengah, urusan memasak dan bersih-bersih tetap berpedoman pada satu titik di tengah saja. 

Dengan posisi yang miring, ruangan juga jadi lebih lapang dan menyisakan ruang gerak yang 

plong. 

Dapur idaman yang terang dan bersih 

 
pinterest.com  



Mengambil konsep minimalis, dapur fungsional idealnya hadir dengan dominasi warna putih 

bersih yang lenggang. Tak lupa, akses lampu natural adalah salah satu kunci supaya urusan 

memasak tetap bisa berjalan dengan lancar. Pilih bahan- bahan anti kotor dan tahan minyak 

seperti stainless steel atau keramik untuk bahan lemari dapur. Sedangkan untuk kursi bar, 

bahan kulit lebih disarankan untuk perawatan jangka panjang. 

Elemen kayu serba hangat 

architecturaldigest.com  

Dapur pada esensinya adalah jantung keluarga, jadi otomatis harus punya kesan hangat dan 

ceria setiap saat. Aplikasikan saja furnitur kayu sebagai solusi dapur idaman keluarga. Bahan 

ini sangat cocok untuk storage lemari dapur, plus sebagai flooring yang cantik. Tambahkan 

juga kursi bar senada,  jadi deh dapur fungsional serba cantik dan bikin betah. 

Supaya dapur kian maksimal, jangan lupa lengkapi juga pernak-pernik, furnitur dan seluruh 

perangkat yang dibutuhkan hanya di Dekoruma! 
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