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Selalu ada sesuatu  ketika kita berkenalan atau bertemu dengan orang baru, saat awal-awal yang 

biasanya ditanyakan adalah: di mana rumahmu? Hal itu merupakan sebuah pertanyaan klise, 

pertanyaan yang sering sekali orang tanyakan kepada kita mau pun sebaliknya. 

Rumah adalah tempat pertama kita hadir di dunia, rumah juga merupakan tempat pertama kita 

berusaha mengenalnya. 

 

Arti soal rumah selalu menjadi hal yang sangat menarik. Mungkin itulah alasannya semua orang 

selalu rindu kembali ke rumah. Rumah orang tua kita? Atau rumah kita sendiri? Tapi itu semua 

rasanya sama saja. Di rumahlah tempat  kita berbagi segalanya, kebahagiaan bahkan juga 

kesedihan. 

 

Termasuk tidak berlebihan jika desain sebuah rumah menjadi sesuatu yang sangat penting. 

Rumah haruslah dirancang sedemikian rupa supaya dapat memberi kenyamanan dan juga 

keamanan. Kapan pun, dan kemana pun kita pergi, karena rumah selalu menjadi  tempat 

kembali. 

 

Rumah sudah menjadi semacam satu sistem besar yang berhubungan satu sama lain, antara 

satu ruangan dengan ruangan lainnya. Sebuah rangkaian besar yang saling menentukan dan 

saling memengaruhi. 



 

Desain interior rumah juga dapat memberikan kebaruan agar rumah kita bisa selalu memiliki 

tampilan yang mengagumkan, sesuai keinginan dan kebutuhan. Desain interior rumah bisa 

menghadirkan sesuatu yang luar biasa dan merupakan tindakan dan perbuatan nyata merawat 

sesuatu yang sangat berharga. 

Apalagi jika kita dapat menghias ruangan yang ada di dalam rumah dengan hiasan yang bisa 

mempercantik rumah sekaligus memilki fungsi yang tepat, sehingga kita merasa betah 

bahkan tamu pun juga merasa nyaman ketika berada di rumah kita. 

Manfaat lainnya dengan melengkapi ruangan di rumah dengan desain interior serta dekorasi 

atau hiasan tertentu adalah kita bisa menjadikan sudut atau ruang tersebut sebagai tempat 

untuk foto-foto dan bahkan desain interior yang baik dan sempurna, mempunyai dampak 

yang mengejutkan pada kesehatan tubuh seseorang. Bagaimana secara fisiologis maupun 

psikologis, kesehatan seseorang dapat terpengaruhi oleh suasana dan nuansa sebuah ruangan. 
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Caption 

Ada rencana untuk menghias ruangan di rumah kamu? 

Kamu bisa coba untuk melihat pilihan barang yang ada di Huluwa loh ada berbagai hiasan 

menarik yang bisa kamu pilih selain mempercantik ruangan dan bisa membuat suasana di 

rumah kamu semakin nyaman juga.. 

Yuk intip koleksi Huluwa di toko online kesayangan kamu ! 
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Caption  

Gak perlu bingung lagi soal menghias rumah karena di Huluwa kamu bisa menemukan 

banyak hiasan atau dekorasi unik dengan kualitas yang terbaik, 



Kira-kira yang mana nih dekorasi yang kamu suka? 
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