
Chuẩn bị xây nhà

  

Để có một ngôi nhà hoàn hảo, trước khi làm nhà các gia chủ cần phải có một quá trình chuẩn 
bị chu đáo, từ việc cân nhắc các nhu cầu trong gia đình, tính toán  thiết kế cũng như việc lựa
chọn nhà thầu...

  

  

Nhu cầu và thiết kế
Việc  tính toán các nhu cầu ăn ở cũng như sinh hoạt trong gia đình cần được  tính toán hợp lý
với diện tích sử dụng. Muốn cân đối tất cả các tiêu chí  này, trước tiên phải tùy thuộc vào diện
tích (đất) cũng như số tiền dự  kiến để xây nhà. Tùy theo chức năng từng phòng mà bạn có thể
tính toán  số tầng cũng như số phòng cần thiết.

      

Việc tính toán một cách cẩn  thận mặt bằng bố trí các tầng, sự liên kết giao thông giữa các
phòng sẽ  là yếu tố quan trọng để có một tổng thể kiến trúc đẹp. Từ đó, bạn cũng  sẽ xác định
được kích thước từng căn phòng để thuận tiện bố trí các hệ  thống kỹ thuật kèm theo.
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Để  tốt nhất cho việc chuẩn bị, lời khuyên thường được đưa ra vẫn là nên  tìm đến kiến trúc sư
(KTS) hoặc người thiết kế chuyên nghiệp. Tại VN,  công việc này xưa nay thường bị xem nhẹ,
chủ nhà theo đó thường giao hết  cho chủ thầu hoặc tự tính toán làm theo ý thích của riêng
mình. Tuy  nhiên, những tính toán của nhà tư vấn và thiết kế chuyên nghiệp sẽ giúp  bạn có thể
tổng hợp được những phương pháp tối ưu cho từng chi tiết  trong bản thiết kế. 

Bạn có thể tham khảo ý tưởng cho ngôi nhà  mình mơ ước từ các sách báo chuyên ngành để có
một phác thảo sơ lược về  các phòng chức năng cũng như các nhu cầu... sau đó trình bày với
người  thiết kế để tìm sự đồng cảm cũng như nhận được những lời khuyên có ích  nhất. Hơn ai
hết, bạn sẽ là người tự biết mình cần gì ở ngôi nhà của  chính mình, tuy nhiên bạn cũng cần
tỉnh táo và không nên quá tham lam  khi đòi hỏi người thiết kế phải “lôi” rất nhiều thứ bạn thích
vào trong  một ngôi nhà. 

Bản lĩnh nghề nghiệp của KTS sẽ ảnh hưởng rất lớn  đến chất lượng kiến trúc của ngôi nhà.
Theo nhiều KTS có nghề, rất nhiều  KTS, nhất là các KTS trẻ hoặc các nhà thiết kế “tay ngang”
đôi khi chỉ  vì mục đích kinh tế nên thường sẵn sàng chiều theo ý chủ nhà mà không  phân tích
thiệt hơn... 

Chọn nhà thầu

Tìm  được một nhà thầu tốt là thứ mà ai cũng mong muốn vì đây là yếu tố quan  trọng ảnh
hưởng đến chất lượng của công trình. Nếu có điều kiện, bạn  nên tham khảo trong bạn bè, bà
con những người đã từng có sự tiếp xúc,  làm việc với các nhà thầu để chọn mặt gửi nhà. Nếu
không tìm được người  đáng tin cậy, hãy chọn các công ty thi công có đầy đủ tư cách pháp lý và 
chức năng hành nghề. 

Tốt hơn hết, bạn nên nhờ KTS thiết kế dành  thời gian giám sát công trình, vì hơn ai hết họ sẽ
hiểu từng ngóc ngách  công việc mà nhà thầu phải làm để đạt yêu cầu mà thiết kế đề ra hoặc 
tìm người quen hiểu biết công việc giám sát hộ. Để tránh những rắc rối  về sau, bạn nên có
trước những thỏa thuận về việc khoán toàn bộ, khoán  từng phần hay tính toán riêng tiền vật
liệu, nhân công... 

Về vật  liệu xây dựng, trước khi làm nhà, bạn cũng tham khảo giá cả ở một số  đại lý để chọn ra
một nơi mua vật liệu thô đáng tin cậy, càng gần địa  điểm xây nhà càng tốt. Từ đó, bạn có thể
thỏa thuận việc cung ứng vật  liệu đúng tiến độ, chủng loại cũng như chất lượng. Hiện tại, rất
nhiều  đại lý nhận cung ứng đầy đủ vật liệu cần thiết cho ngôi nhà theo yêu cầu  hằng ngày của
chủ thầu. 

Hoàn thiện nhà

Để  ngôi nhà đẹp và hoàn chỉnh, khi đến khâu hoàn thiện nhà, nếu không nhờ  bàn tay KTS thì
bạn cũng nên có sự tham khảo ý kiến của một chuyên gia  thiết kế nội thất hoặc một bàn tay
tương đối “chuyên nghiệp”. 

Việc  chọn màu sơn, gạch - gỗ lát sàn, chọn các trang thiết bị cần thiết cho  các phòng ốc như
phòng tắm, nhà bếp... cần có sự chuẩn bị chu đáo để mọi  thứ trở nên hòa hợp là yếu tố tiên
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quyết cho thẩm mỹ của công trình. Ít  nhất bạn cũng phải xác định được phong cách cho ngôi
nhà của mình là cổ  điển, hiện đại hay pha trộn những thứ ấy để làm ra sự độc đáo riêng... 

Một  bộ sofa hay bộ bàn ăn cho phòng khách hay nhà bếp cũng cần chọn lựa sao  cho thật vừa
vặn hài hòa với màu sắc của căn phòng; thậm chí chỉ một  bức tranh cũng phải chọn chỗ để
treo sao cho thật cân đối, vừa vặn ở một  góc tường... 

Tuy nhiên, không chỉ nhờ đến sự tư vấn của nhà  chuyên môn, người chủ nhà cần phải biết
mình đã và mong muốn những gì từ  ngôi nhà của mình. Nếu bản thân bạn cũng không biết
mình muốn tìm điều  gì từ kiểu thiết kế nội thất trong căn nhà mà mình sẽ sống thì nhà tư  vấn,
dù giỏi thế nào, cũng khó lòng giúp bạn đạt được ý nguyện. Một căn  nhà không cần chỉ đẹp
mà còn cần phải tiện ích và thích hợp cho những  người sử dụng hoặc thường xuyên sử dụng. 

Bạn hãy bàn bạc và tìm  hiểu về sở thích của từng thành viên trong gia đình để tìm ra những
giải  pháp trung hòa cho không gian chung. Sau đó, có thể từng người sẽ tự có  ý kiến về việc
thiết kế và sắp xếp cho không gian sống - căn phòng  riêng theo sở thích của mình...
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