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Giường ngủ hiện đại

Giường ngủ đơn có những ưu điểm gì? Những mẫu giường đơn nào đẹp?
Giường ngủ đơn là giải pháp vô cùng phù hợp đối với những người độc thân, những gia đình có trẻ em hoặc diện tích sống không quá rộng rãi. Giường đơn khá nhỏ gọn chỉ
vừa cho một người nằm, giá cả cũng vừa phải. Sản phẩm tuy đơn giản nhưng đem lại cho người dùng cảm giác ấm cúng, êm ái, dễ chịu khi sử dụng. Hãy cùng giuonggo.net tìm
hiểu kỹ hơn về loại giường này ngay sau đây nhé!
Kích thước giường đơn
Giường ngủ đơn có cấu trúc giống như giường bình thường. Chỉ có điều kích thước của sản phẩm nhỏ hơn cho nên chỉ vừa đủ để cho một người nằm. Loại giường này có thiết
kế khá đơn giản, gọn nhẹ nên rất phù hợp với những người ở một mình hoặc không gian sinh sống nhỏ.
Giường đơn 1m thì kích thước tiêu chuẩn là 1m*1m9. Còn giường đơn 1m2 thì kích thước tiêu chuẩn là 1m2*1m9. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo kích thước giường đơn qua
bảng sau:
Kích thước của giường ngủ đơn
Ưu điểm nổi bật của giường đơn
Đặc điểm nổi bật nhất của giường ngủ đơn chính là giá cả rất phải chăng so với những chiếc giường đôi thông thường. Thay vì bỏ nhiều tiền để mua giường đôi thì sử dụng
một chiếc giường đơn sẽ giúp bạn tiết kiệm được kha khá chi phí đấy.
Giường đơn có những ưu điểm gì?
Bên cạnh đó, rất nhiều giường đơn hiện nay có thiết kế khá hiện đại, sang trọng, bền đẹp do được làm từ những chất liệu tốt. Giường đơn phù hợp với những không gian sống
chật hẹp, đồng thời còn đem lại sự thoải mái, ấm cúng.
Có những loại giường đơn nào?
Thay vì đa phần được làm từ chất liệu gỗ như trước đây, ngày nay giường ngủ đơn đã được làm từ đa dạng các chất liệu khác nhau. Nhờ vậy người dùng cũng có nhiều sự lựa
chọn hơn để thỏa mãn nhu cầu, sở thích cá nhân.
Giường đơn sắt
Nhiều mẫu giường đơn sắt trên thị trường ngày nay được thiết kế một cách thông minh để bạn có thể gấp lại khi không dùng đến. Giường đơn sắt tuy có bề ngoài khá đơn giản
nhưng vẫn mang đến sự nhẹ nhàng, thoải mái, tiện dụng. Kiểu dáng của sản phẩm cũng khá hiện đại và gọn gàng.
Giường đơn làm từ chất liệu là sắt
Đối với những nhà có trẻ em thì lựa chọn giường ngủ đơn sắt với những thanh sắt cao sẽ đảm bảo cho bé không bị lăn khỏi giường khi ngủ say. Nhược điểm lớn nhất của sản
phẩm này chính là lớp sơn ở bên ngoài dễ bị hoen rỉ, bong tróc khi sử dụng lâu, dẫn đến giường không được bền và mất đi vẻ đẹp của nó.
Giường đơn gỗ
Hiện nay, chất liệu gỗ dùng để làm giường ngủ đơn bao gồm gỗ nhân tạo và gỗ tự nhiên. Giường gỗ tự nhiên có ưu điểm là bền, màu sắc bắt mắt, thiết kế đẹp. Tuy nhiên, giá
thành của sản phẩm này không phải là rẻ. Còn những giường đơn gỗ nhân tạo tuy màu sắc không đẹp bằng nhưng giá cả vừa phải so với nhiều người. Chất liệu gỗ của giường
sẽ đem đến cho căn phòng ngủ của bạn sự hài hòa, thoải mái.
Giường đơn làm từ chất liệu gỗ
Giường đơn inox
Giường ngủ đơn inox hiện nay được người dùng ưa chuộng và lựa chọn khá nhiều. Ưu điểm của chất liệu này là ít bị bong tróc hay ăn mòn, đồng thời tạo ra độ bền cho sản
phẩm. Giường inox có đa dạng những mẫu mã, kiểu dáng khác nhau để người dùng lựa chọn.
Một số mẫu giường đơn đẹp
Giường đơn với nhiều ưu điểm vượt trội nên rất phổ biến trên thị trường. Nếu bạn đang có nhu cầu mua một chiếc giường đơn để sử dụng thì có thể tham khảo một số mẫu
giường đẹp dưới đây.
Giường đơn gỗ Hamnes trắng
Giường ngủ đơn gỗ Hamnes màu trắng này có thiết kế đơn giản. Sản phẩm có chất liệu là gỗ thông thiên nhiên. Gỗ thông được chế biến và xử lý với công nghệ hiện đại, tiên
tiến và trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt. Do đó sản phẩm sẽ không có những nhược điểm như hay bị mối mọt, cong vênh,... Chất liệu an toàn, chất lượng cao đem lại
sự tiện dụng cho khách hàng.
Giường đơn gỗ Hamnes màu trắng sang trọng, đẹp mắt
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Phần đầu của giường đơn này được thiết kế cao lên một chút. Nhờ vậy người dùng có thể ngồi để đọc sách, xem tivi, xem điện thoại,.. một cách thoải mái nhất. Đặc điểm nổi
bật nhất của sản phẩm này chính là gam màu trắng cực kỳ bắt mắt và sang trọng, làm không gian phòng ngủ đẹp và thẩm mỹ hơn.
Giường ngủ đơn đa năng có tủ dưới gầm giường
Ở nhiều chiếc giường bình thường, phần không gian ở dưới gầm giường thường bị bỏ trống. Lâu ngày sẽ sinh ra bụi bặm, muỗi, mạng nhện bám đầy ở đó. Để khắc phục vấn
đề này, nhiều nhà sản xuất đã cho ra đời những giường ngủ đơn có thiết kế tủ lưu trữ ngay dưới gầm giường cực kỳ thông minh.
Mẫu giường này đem lại nhiều sự tiện lợi cho người dùng. Bạn có thể sử dụng không gian tủ này để đựng đồ đạc như chăn, gối, màn,.. tiết kiệm được không gian sống, vừa
giúp phòng của bạn gọn gàng, đỡ bừa bộn hơn. Ngoài ra khi không còn không gian chết dưới gầm giường cũng sẽ tránh khỏi hiện tượng bám bụi và mạng nhện, giúp căn
phòng bạn sạch sẽ hơn.
Mẫu giường đơn đa năng có tủ lưu trữ
Mẫu giường ngủ đơn này được có kiểu dáng khá đơn giản và màu sắc thân thiện, mộc mạc. Sản phẩm có chất liệu là gỗ mang lại sự thoải mái, tiện dụng và ấm cúng cho căn
phòng ngủ của bạn.
Giường ngủ đơn Malm
Giường ngủ đơn Malm sang trọng, độc đáo có chất liệu từ gỗ veneer cao cấp. Gỗ đã được trải qua quá trình chế biến, xử lý và kiểm định cực kỳ nghiêm ngặt, do đó sẽ đem tới
một sản phẩm chất lượng, đẹp tự nhiên và an toàn.
Hiện tại, mẫu mẫu giường đơn Malm đã được đa dạng hóa với nhiều kiểu dáng, thiết kế cũng như phong cách khác nhau. Màu sắc cũng đẹp và bắt mắt hơn. Người dùng khi có
nhu cầu lựa chọn loại giường này hoàn toàn có thể chọn mua tùy vào sở thích cá nhân.
Giường ngủ đơn Flaxa đen trắng
Một trong những mẫu giường ngủ đơn được người dùng ưa chuộng trên thị trường không thể bỏ qua giường gỗ tự nhiên đơn Flaxa. Mức giá của sản phẩm cũng khá vừa túi
tiền so với nhiều sản phẩm khác trên thị trường. Giường gỗ Flaxa có kiểu dáng khá đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, tạo cho người dùng cảm giác thân quen, dễ chịu.
Hai gam màu đen và trắng sang trọng, độc đáo của sản phẩm sẽ làm căn phòng ngủ của bạn nổi bật, thẩm mỹ hơn. Phần đầu của giường hơi thấp, do đó nếu bạn muốn có
không gian để ngồi đọc sách báo, xem điện thoại,... thì nên kê giường cạnh tường sẽ tiện lợi hơn.
Giường ngủ đơn Tarva
Giường đơn Tarva được sản xuất từ chất liệu là gỗ thông cao cấp, an toàn, bền bỉ. Sản phẩm cũng được thiết kế khá mộc mạc và giản dị, nhưng chất lượng và độ bền của nó
thì chắc chắn sẽ khiến cho bạn cảm thấy hài lòng. Đây cũng là một trong những mẫu giường đơn được ưa chuộng hiện nay mà bạn nên cân nhắc lựa chọn.
Một số lưu ý khi chọn giường đơn
Nhu cầu lựa chọn giường ngủ đơn của khách hàng đang ngày càng tăng cao. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách để lựa chọn mẫu giường phù hợp với nhu cầu bản thân và
không gian của căn nhà. Dưới đây là một số lưu ý, kinh nghiệm khi lựa chọn giường đơn dành cho bạn.
Lưu ý khi chọn giường đơn
Lưu ý khi chọn giường cho người lớn
Khi chọn mua giường đơn dành cho người lớn thì bạn nên lựa chọn những sản phẩm có màu đơn giản để tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu khi sử dụng. Một số gam màu nên
chọn như màu nâu, be, trắng,.. Đây là những màu cơ bản có thể làm hài hòa căn phòng ngủ của bạn. Dù trông khá đơn giản nhưng vẫn đem lại cho người dùng cảm giác gần
gũi, thân quen.
Lưu ý khi chọn giường đơn đa năng
Nếu bạn cảm thấy không gian sống nhà mình quá chật hẹp thì nên lựa chọn mẫu giường ngủ đơn đa năng. Những chiếc giường đơn này có trang bị thêm những ngăn tủ để
đựng đồ được thiết kế một cách thông minh, khéo léo dưới gầm giường.
Mẫu giường này giúp bạn tiết kiệm diện tích, không gian sống một cách tối ưu nhất, đồng thời bạn có nhiều khoảng trống để bỏ đồ đạc, vật dụng vào trong. Sản phẩm này rất
phù hợp với những căn phòng chật hẹp, diện tích nhỏ bởi nó có thể giúp không gian ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng hơn rất nhiều đấy,
Lưu ý khi chọn giường cho trẻ em
Nếu như bạn muốn lựa chọn giường ngủ đơn dành cho trẻ em thì nên chọn những gam màu tươi sáng, không nên đơn điệu quá. Bé nhà bạn cần một không gian tươi mới và
nhiều sắc màu trong căn phòng của mình.
Nếu bạn muốn đảm bảo độ an toàn cho bé, không muốn bé lăn khỏi giường khi ngủ thì có thể lựa chọn giường sắt có thanh chắn cao. Hoặc nếu bạn muốn tạo thêm chỗ để đồ
cho bé nhà bạn thì nên chọn giường đơn đa năng có tủ ở dưới gầm giường.
Lưu ý điều gì khi chọn giường đơn cho trẻ em?
Lựa chọn giường dựa vào khả năng tài chính
Khả năng về chi phí kinh tế cũng là một vấn đề rất quan trọng khi mua giường mà bạn nên cân nhắc. Bên cạnh những mối quan tâm về kiểu dáng, thiết kế, chất liệu thì việc lựa
chọn giường sao cho phù hợp với túi tiền của bản thân cũng rất cần thiết.
Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí mua giường thì nên chọn giường sắt hoặc giường gỗ nhân tạo. Tuy những chất liệu này không được đẹp và sang trọng như gỗ tự nhiên nhưng
chất lượng vẫn khá ổn và giúp không gian sống nhà bạn hài hòa, tăng tính thẩm mỹ.
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cân nhắc việc mua giường ngủ đơn cũ đã qua sử dụng. Dù chỉ là hàng cũ nhưng những chiếc giường chất lượng thì màu sắc, độ bền cũng không
thay đổi nhiều. Như vậy thì bạn đã có thể sở hữu một chiếc giường tốt với giá chỉ bằng khoảng một nửa giường đơn mới.
Trên đây là những thông tin về kích thước, đặc điểm nổi bật, chất liệu của giường ngủ đơn, một số mẫu giường ngủ đẹp cũng như lưu ý khi mua giường. Hi vọng rằng đây sẽ là
bài viết bổ ích dành cho bạn. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì, hãy để lại thông tin hoặc liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn nhé!
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hộp, bộ bàn ăn, bàn ghế ăn, mẫu giường ngủ đẹp, tủ đồ, salon gõ, bo bàn ăn, ghế salon, ghê bàn ăn, bộ bàn ăn 4 ghế, ghế sa lông, bàn ghế sofa, bàn ghe sofa, bộ bàn ghế, bo
ban ghe, sofa gỗ hiện đại, tủ áo, bộ bàn ghế ăn, tủ trang điểm, gỗ việt, bô bàn ghế ăn, giuong gỗ sồi, mẫu kệ tivi đẹp, bo ghe sofa, bộ bàn ghế gỗ phòng khách, bộ ghế gỗ, bo ban
ghe go phong khach, ghế gỗ phòng khách, ban ghe dep, bàn ghe dep, giường ngủ giá rẻ, giương ngủ giá rẻ, tủ de tivi, đồ nội thất, noi that, bàn phấn, tủ kệ ti vi, giường tân cổ
điển, tủ tivi phòng khách, mẫu bàn trang điểm, tu quan ao, tủ tivi gỗ, ke tivi, kệ gỗ tivi, bàn phong khach, tủ quần áo hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ đẹp 2020, bàn ăn tron, bàn ăn 4 ghế,
kê tivi, táp đầu giường, bàn ghế gỗ phòng khách dưới 10 triệu, những mẫu kệ tivi hiện đại đẹp, tủ treo quần áo, bàn tho, bàn ghế sofa gỗ, kệ tivi gỗ tự nhiên, mẫu tủ quần áo gỗ tự
nhiên 4 cánh, nội thất gỗ, kệ ti vi gỗ công nghiệp, tủ quần áo giá rẻ, bàn ăn 6 ghế, mẫu tủ quần áo, ban trang diem, tủ quần áo đẹp hiện đại, kệ tủ tivi, tủ kệ tivi phòng khách đẹp,
kệ ti vi hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ phòng khách nhỏ, mẫu kệ tivi, mẫu kệ tivi phòng khách, tủ rượu gỗ, bàn ghế gỗ đẹp, ban ghe go dep, ghe phong khach, tủ quần áo gỗ tự nhiên,
tủ áo gỗ công nghiệp, giuong ngu, giường ngủ gỗ công nghiệp, sô pha gỗ, tủ áo quần, bàn ghế phòng khách hiện đại, mẫu ghê sofa gỗ đơn giản hiện đại, ban an, bàn ghế ăn đẹp,
mẫu bàn ghế gỗ phòng khách hiện đại, giường hiện đại, ghế đep, mẫu bàn trang điểm đẹp, kẹ ti vi
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