12:48, 13/10/2022

Giường ngủ gỗ tự nhiên 1m6 và 1m8 giá rẻ khuyến mãi đến 40%

Giường ngủ gỗ tự nhiên 1m6 và 1m8 giá rẻ khuyến mãi đến 40%
Trang chủ

Giới thiệu

Tin tức

Bảng giá nội thất

Xây dựng

Thiết kế nội thất

Liên hệ

Tìm sản phẩm của bạn...

Hotline: 0000 000 000
Giỏ hàng của bạn
Chưa có đơn hàng

Từ khóa : Đóng giường ngủ bàn ghế gỗ tự nhiên nội thất phòng ngủ bàn ăn kệ
tivi tủ bếp

GIƯỜNG NGỦ
THI CÔNG

Từ khóa liên quan:
Giường nhật
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Những mẫu giường ngủ gỗ tự nhiên “hot” nhất 2020
Nếu bàn ăn là món đồ quan trọng của gian bếp, tivi là món đồ quan trọng của phòng khách thì giường là một trong những chi tiết thiết yếu tạo nên phòng ngủ. Một chiếc giường
phù hợp không chỉ có ý nghĩa về mặt thẩm mỹ, mà nó gắn liền với chất lượng cuộc sống, sức khỏe con người. Tùy thuộc vào sở thích cũng như kinh tế để bạn có thể chọn cho
mình một mẫu giường ngủ gỗ tự nhiên được khách hàng đánh giá rất cao về mặt chất lượng.
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Giường ngủ được làm từ gỗ tự nhiên bọc da hiện đại
Ưu điểm của giường ngủ gỗ tự nhiên
Giường ngủ gỗ tự nhiên là loại giường được sản xuất và lắp ghép hoàn toàn bằng các loại gỗ có nguồn gốc tự nhiên. Các loại gỗ này có thể được khai thác trực tiếp từ cây
trong rừng hoặc các loại cây trồng lấy gỗ nhựa, tinh dầu, quả có thân cứng, chắc. Đây là những loại gỗ rất được ưa chuộng trong ngành thiết kế nội thất, nhất là giường ngủ bởi
nguyên liệu này không bị pha trộn các tạp chất khác.

Giường ngủ gỗ Sồi có độ bền và tính thẩm mỹ cao
Như các bạn đã biết thì gỗ tự nhiên có giá rất đắt đỏ hơn rất nhiều so với những loại giường được làm từ gỗ ép hay các chất liệu khác nhưng vẫn được khá nhiều khách hàng
ưa chuộng và lựa chọn, tại sao lại như vậy? Để có được điều đó chính là bởi người dùng hiểu được giá trị cốt lõi và những ưu điểm mà sản phẩm giường ngủ gỗ tự nhiên mang
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đến cho họ. Vậy giường ngủ gỗ này có những thế mạnh vượt trội gì so với các loại giường khác, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Tính thẩm mỹ cao
Thẩm mỹ là một trong những yếu tố hàng đầu mà khách hàng chú ý khi lựa chọn các đồ dùng nội thất. Về khía cạnh này, giường ngủ được làm từ gỗ tự nhiên luôn đạt được
thang điểm gần như tuyệt đối. Gỗ tự nhiên có màu sắc, hoạ tiết vân tự nhiên, mộc mạc. Chính điểm tối giản đó lại là thứ đem lại giá trị cho những chiếc giường được thiết kế từ
nguyên liệu này.
Mỗi một loại gỗ, một nơi trồng, một khí hậu lại “sinh” ra một câu chuyện khác nhau. Màu gỗ, thớ gỗ, kích thước gỗ phụ thuộc vào năm tuổi, vào các loại khoáng chất có trong đất
mà gỗ sinh trưởng. Điều này khiến mỗi chiếc giường lại mang một vẻ đẹp rất khác, rất đặc biệt.

Độ bền tốt
Chắc chắn những gì thuộc về tự nhiên sẽ bền chắc hơn những thứ chúng ta cố gắng tự tạo, giường gỗ tự nhiên là một ví dụ điển hình. Có thể bạn chưa biết, một số dòng gỗ
quý hiếm như Giáng Hương, Pơ Mu, Đinh Hương, Gụ, Trắc,… càng dùng sẽ càng bền hơn theo thời gian.
Chính vì vậy, số tiền mà bạn bỏ ra để sắm các loại giường ngủ bằng gỗ tự nhiên ban đầu tuy hơi cao, nhưng chắc chắn xứng đáng với giá trị sử dụng. Giường ngủ được sản
xuất bằng gỗ tự nhiên còn có độ bền cao khi tiếp xúc với nước hay ánh sáng mặt trời. Bạn có thể thoải mái trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà không lo chiếc giường ngủ
của mình bị phồng, mọt,…

Giường ngủ được thiết kế đa dạng về mẫu mã và kích thước
Thiết kế đa dạng
Với gỗ tự nhiên, bạn có thể thỏa sức sáng tạo khi thiết kế chiếc giường của mình. Người thợ có thể điêu khắc, mài dũa những hoạ tiết, kết cấu mang giá trị mỹ thuật mà không
bị gò bó. Điều này thường sẽ không làm được ở những loại gỗ công nghiệp vì gỗ công nghiệp được sản xuất theo tấm có độ dày cố định và giới hạn.
Các mẫu giường ngủ gỗ tự nhiên được ưa chuộng nhất hiện nay
Hiện nay có rất nhiều mẫu giường ngủ để phù hợp với không gian sống của mỗi một khách hàng. Bạn có thể tham khảo một số mẫu giường ngủ được làm từ gỗ tự nhiên đang
“hot” nhất thị trường 2020 dưới đây để chọn cho mình một chiếc thật phù hợp nhé.

Giường ngủ gỗ trường kỷ gấp
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Giường ngủ tràng kỷ gấp - Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

Nhắc đến trường kỉ chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến những mẫu giường cổ điển, mang hơi hướng xa xưa. Tuy nhiên mẫu giường ngủ trường kỷ gấp này lại là sự pha
trộn hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
Hiện đại ở những đường nét trạm trổ điêu luyện, tinh tế, tỉ mẩn, những hoa văn mang đậm dấu ấn văn hoá. Hiện đại ở thiết kế linh hoạt, có thể biến hoá được thành ghế ngồi vô
cùng tiện lợi, thích hợp với những không gian hẹp, hạn chế diện tích. Loại giường này có thể làm được từ những chất liệu gỗ khác nhau như xoan đào, sồi, lim...với tuổi thọ và
độ bền rất cao.

Giường ngủ gỗ sồi kiểu Nhật

Giường ngủ gỗ sồi kiểu Nhật sang trọng, lịch lãm
Giường ngủ gỗ sồi kiểu Nhật là mẫu giường ngủ được làm từ gỗ tự nhiên được “săn đón” nhiều nhất hiện nay. Chúng ta thường biết đến các món đồ nội thất mang hơi hướng
Nhật với thiết kế tối giản, thông minh, tinh tế và mẫu giường này cũng không ngoại lệ.
Giường ngủ gỗ sồi kiểu Nhật gây chú ý không phải ở vóc dáng đồ sộ hay hoa văn cầu kì, mà nó gây ấn tượng với người tiêu dùng bởi hoa văn vân gỗ tự nhiên, mộc mạc, mà
vẫn không kém phần sang trọng. Mẫu giường ngủ gỗ Sồi tự nhiên này thích hợp cho những gia đình có trẻ nhỏ hoặc đông thành viên. Giường được thiết kế chắc chắn, chân lẫn
vạt giường đều rất dễ vệ sinh.

Giường ngủ gỗ Pơ Mu dát phản
Như chúng ta đã biết, Pơ Mu là một trong những loại gỗ quý hiếm và khá khó khai thác hiện nay do số lượng hạn chế. Sở dĩ loại gỗ này được săn lùng nhiều như vậy vì nó có
màu sắc lẫn vân gỗ hoàn hảo, giúp không gian trở nên đẳng cấp, sang trọng hơn bao giờ hết. Cũng bởi thế mà những chiếc giường được thiết kế từ loại gỗ này sẽ được chú
tâm, đầu tư công sức cao. Kéo theo việc giá thành cũng sẽ cao hơn những sản phẩm khác nếu có diện tích, kích thước tương tự.
Giường ngủ gỗ sồi kiểu bệt
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Giường ngủ gỗ sồi kiểu bệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ
Tiếp tục lại là một mẫu giường được làm từ gỗ sồi được nhiều người yêu thích và mong muốn được sở hữu trong năm 2020. Đây là loại giường được thiết kế vớ chân giường
thấp và vạt giường sắc nét nên được đánh giá là mẫu giường an toàn nhất với trẻ nhỏ. Giường ngủ gỗ sồi kiểu bệt này phù hợp với không gian ấm cúng và có diện tích không
quá rộng.

Giường ngủ kiểu nữ hoàng
Chắc chắn cái tên đã khiến bạn vô cùng tò mò rồi phải không? Đây là mẫu giường đang được bán chạy nhất trên thị trường bởi nhiều lý do khác nhau. Giường ngủ kiểu nữ
hoàng được làm từ gỗ tự nhiên chú trọng vào thiết kế sang trọng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Mẫu giường ngủ này phù hợp với phòng có diện tích rộng. Giường ngủ
kiểu nữ hoàng khi kết hợp với những món đồ nội thất khác cùng hoa văn, phong cách, chủ đề,… chắc chắn sẽ trở thành một gợi ý vô cùng hấp dẫn.
Ngoài ra, còn một số mẫu giường ngủ gỗ tự nhiên khác như: giường ngủ gỗ sồi Mỹ, giường ngủ gỗ sồi trắng, giường ngủ bọc vải, giường ngủ gỗ vintage, hay giường ngủ gỗ
thiết kế 2 tầng để bạn lựa chọn,… Hoặc bạn có thể tự thiết kế theo ý tưởng, sở thích, đặc thù không gian riêng mà mình mong muốn để có được chiếc giường đúng ý, vừa vặn
với phòng ngủ.

Giường ngủ gỗ tự nhiên phong cách hiện đại

Một số lưu ý khi lựa chọn giường ngủ gỗ tự nhiên
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Lưu ý khi lựa chọn giường ngủ gỗ tự nhiên
Cũng như những món đồ, vật dụng khác trong căn nhà, để chọn được một chiếc giường ngủ ưng ý, phù hợp, bạn cần lưu ý một số điều sau:
Kích thước
Kích thước là yếu tố cần quan tâm hàng đầu khi bạn mua giường ngủ gỗ tự nhiên. Hiện nay với sự đa dạng của các mẫu mã, việc tìm được một chiếc giường đúng kích thước
mong muốn không còn là điều quá khó khăn. Bạn sẽ lựa chọn kích thước giường ngủ dựa trên diện tích căn phòng và nhu cầu sử dụng.
Chi phí
Ngân sách cũng là một trong những gạch đầu dòng đầu tiên mà bạn cần cân nhắc. Hãy dự trù xem bạn định chi khoảng bao nhiêu tiền cho chiếc giường ngủ của mình và lựa
chọn các mẫu giường trong khoảng giá ấy, tránh những trường hợp phát sinh hoặc tốn thêm chi phí không thực sự cần thiết.
Thường thì khi xác định mua giường ngủ gỗ tự nhiên bạn sẽ phải xác định mức giá sẽ cao hơn nhiều so với những loại giường từ gỗ công nghiệp. Hãy chia sẻ mong muốn của
bạn với đơn vị cung cấp giường ngủ gỗ tự nhiên để được tư vấn chi tiết về loại gỗ, kiểu giường mà bạn muốn sở hữu trong giới hạn tiền.
Nhu cầu sử dụng

Mẫu giường ngủ gỗ tự nhiên đẹp nhất hiện nay
Nhu cầu sử dụng của mỗi người khác nhau nên mới có nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau. Bạn cần lựa chọn giường ngủ theo đúng mục đích của mình chứ không chỉ đơn
thuần vì vẻ bề ngoài, thiết kế bắt mắt. Đôi giày đẹp nhất chính là đôi giày vừa với bàn chân bạn nhất, giường ngủ cũng vậy. Nó sẽ đẹp dần lên nếu trong quá trình sử dụng, trải
nghiệm bạn thật sự nhận ra nó hữu dụng và có ý nghĩa với cuộc sống hàng ngày của bạn.
Cần tự bản thân trả lời những câu hỏi như: Mình cần mẫu giường rộng hay hẹp? Theo xu hướng hiện đại hay cổ điển? Thiết kế thế nào? Rồi sau đó hãy lên những trang thông
tin điện tử để tìm hiểu và tham khảo trước. Hiện nay mô hình quảng cáo, bán hàng online rất phát triển, bạn chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể thỏa sức ngắm nhìn những mẫu
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giường ngủ gỗ tự nhiên bán trên cả nước, thậm chí là nước ngoài.
Theo nghiên cứu khoa học, giấc ngủ vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Chính vì vậy, nếu muốn đối đáp với bản thân tốt việc đầu tiên bạn cần làm là quan tâm tới một giấc ngủ
ngon. Và với những mẫu giường ngủ gỗ tự nhiên được ưa chuộng nhất năm 2020 mà chúng tôi vừa giới thiệu sẽ là bạn “tri kỷ” đồng hành của bạn trong cả những giấc mơ. Vậy
thì bạn còn chờ đợi gì mà không liên hệ với chúng tôi để rước ngay một “em” về với mình nhỉ?
-----------------Giường ngủ gỗ tự nhiên

Giường ngủ gỗ tự nhiên các loại
giường ngủ gỗ xoan đào
giường ngủ gỗ căm xe
giường ngủ gỗ gõ đỏ
giường ngủ gỗ trần bì
Kích thước đa dạng 1m6, 1m8 chiều ngang *2m chiều dài
với thiết kế đẹp sang trọng được làm từng những người thợ mộc trên 10 năm kinh nghiệm đảm bảo sản phẩm bền đẹp sáng bóng
Với hệ thổng tẩm sấy hiện đại chóng cong vênh mối mọt cực tốt
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