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3 kiểu giường đơn giá rẻ được ưa chuộng nhất

Danh bạ website

Giường ngủ được xem là sản phẩm không thể thiếu trong mỗi hộ gia đình, đặc biệt là không gian phòng ngủ. Tùy thuộc vào sở
thích của mỗi người, văn hóa của mỗi vùng miền mà mọi người sẽ chọn các kiểu giường đơn giá rẻ khác nhau.
Còn bạn thì sao, bạn có muốn tham khảo 3 kiểu giường đơn giá rẻ được ưa chuộng nhất hiện nay không nào?

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT
CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN
Setup full nội thất gỗ cho các gia
đình nhiều thế hệ
Thổi hồn không gian xanh đầy
nắng gió vào ngôi nhà bạn
5 món đồ gỗ nội thất không thể
thiếu cho gia đình bạn
Thiết kế nội thất cho quầy bar
trong bếp chuyên nghiệp

Một số kiểu giường đơn giá rẻ được ưa chuộng nhất hiện nay
Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, chúng tôi xin điểm danh qua một số kiểu giường đơn giá rẻ được ưa chuộng nhất

Setup nội thất cho nhà 1 phòng
khách và 3 phòng ngủ

trong thời gian qua.

Mẫu số 1 - Giường ngủ kiểu nhật, màu gỗ xoan đào, kích
thước phổ biến là 1.6m, 1.8m và 2m.

Thiết kế nội thất gỗ cho chung c
cao cấp cần chú ý gì?

Đây là kiểu giường được thiết kế dành cho những tín đồ yêu phong cách nội thất Nhật Bản. Phần tiếp giáp sàn là nguyên khối vai
giường, không có chân giường riêng biệt, độ cao trung bình từ phần sàn đến bề mặt của vai giường khoảng chừng 15-20cm.
Những chiếc giường này phù hợp với các mẫu nệm dày, kiểu ga giường phẳng phiêu ngăn nắp.

Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu

Màu sắc của giường ngủ thường có màu gỗ tự nhiên, vân gỗ giống tự nhiên, bề mặt nhẵn bóng sang trọng.

Mẫu 2 - Giường ngủ hiện đại màu gỗ sồi tự nhiên
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Đây là mẫu giường ngủ mang vóc dangs của các thiết kế đương đại, không có quá nhiều điểm đặc biệt đáng chú ý. Mục đích ra
đời của chiếc giường này là nhằm phục vụ quý khách hàng có nhu cầu không quá cao về tính thẩm mỹ hoặc một gu thiết kế nào
đó mang tính chất thời thượng.
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Mẫu giường ngủ được nhiều người ưa chuộng
Mẫu này cũng được làm từ chất liệu nhập khẩu, bề mặt sáng bóng, thiết kế hiện đại chắc chắn, độ bền cao, giá thành cũng rẻ, phù
hợp với nhu cầu của đa số người tiêu dùng Việt.

Mẫu số 3 - Giường ngủ màu trắng thiết kế đương đại, giá rẻ

Mẫu giường đẹp mắt nhận được sự yêu thích của người sử dụng
Mẫu giường này khá đẹp mắt, kết hợp với tab đầu giường, bàn trang điểm và tủ áo đi cùng combo phòng ngủ. Điểm nhấn của
giường là màu trắng sữa, kết hợp với chất liệu có bề mặt sáng bóng.

Một số lưu ý khi dùng, mua giường ngủ
Giường là vật dụng gắn liền với giấc ngủ, vậy nên muốn có sức khỏe tốt, giấc ngủ sâu thì bạn nên chọn một chiếc giường phù
hợp. Để có được điều đó, trong quá trình mua, sử dụng giường, hãy lưu ý một số điểm sau đây:
- Về chất lượng: nên chọn giường được làm từ gỗ tốt, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe khi sử dụng
- Về kết cấu: yếu tố này giúp đảm bảo an toàn cho người dùng nên hãy kiểm tra kĩ lưỡng xem vị trí các mối ghép có bị hở không,
kết cấu có chắc chắn hay không.
- Về màu sắc: nên chọn các gam màu phù hợp, đảm bảo được yếu tố phong thủy càng tốt. Vì nếu một chiếc giường hợp mệnh,
hợp tuổi thì không chỉ sức khỏe mà công việc, tiền tài của bạn cũng được cải thiện đấy.
Hi vọng rằng bài viết bên trên của chúng tôi sẽ hữu ích trong quá trình tìm kiếm thông tin của bạn.
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