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Giường ngủ hiện đại và những tiện ích cho cuộc sống
Giường ngủ là một thiết bị nội thất không thể thiếu trong mỗi căn nhà. Giường ngủ có vị trí trung tâm, góp phần khiến không gian thêm cuốn hút, sang trọng. Gần đây những mẫu
giường ngủ hiện đại đang rất được ưa chuộng nhờ thiết kế đẹp mắt và nhiều công dụng tích hợp. Hãy cùng GIUONGGO.NET đi khám phá về nhwunxg ưu điểm nổi bật cũng
như cách chọn giường ngủ phong cách hiện đại phù hợp.
Ưu điểm của giường ngủ hiện đại
Mẫu giường ngủ hiện đại có thể đáp ứng hoàn hảo nhiều nhu cầu sử dụng của con người. Vì vậy người dùng sẽ cảm thấy thoải mái, thư giãn khi sử dụng đồ nội thất này.
Tiết kiệm không gian
Giường đẹp, thiết kế đơn giản
Nếu ngôi nhà, phòng ngủ của bạn có diện tích khiêm tốn thì việc trang bị một chiếc giường hiện đại là sự lựa chọn lý tưởng. Giường ngủ hiện đại thường có thiết kế đơn giản,
kết hợp với nhiều chức năng khác: tủ quần áo, ngăn tủ đựng đồ… sẽ giúp bạn tiết kiệm được diện tích phòng. Không gian trở nên rộng rãi, thông thoáng hơn nhờ có chiếc
giường đa năng này.
Bạn có thể tận dụng diện tích để bài trí thêm nhiều món đồ yêu thích. Với lợi thế tiết kiệm không gian, thì chiếc giường thiết kế thông minh này ngày càng được sử dụng rộng rãi
hơn.
Giường ngủ hiện đại đa công năng
Một chiếc giường nhưng có thể đảm nhận nhiều vai trò: tủ quần áo, bàn đọc sách, tủ sách sẽ mang đến tiện ích và sự thỏai mái cho người dùng. Thiết kế tinh tế, gọn nhẹ sẽ
mang lại cho không gian sự hiện đại và rộng rãi hơn. Đồng thời gia chủ cũng sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí lớn để mua sắm nội thất.
Giường kết hợp ngăn kéo đựng quần áo tiện lợi
Mẫu mã giường ngủ hiện đại đa dạng
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về tính thẩm mỹ thì giường ngủ hiện đại có mẫu mã đa dạng. Từ phong cách thanh lịch, đơn giản đến tinh tế và
sang trọng. Bạn có thể tìm thấy bất kỳ thiết kế giường nào tại GIUONGGO.NET. Sự đa dạng về mẫu mã cũng như màu sắc sẽ giúp gia chủ thuận lợi hơn khi trang trí nội thất.
Một số mẫu giường ngủ hiện đại được ưa chuộng tại GIUONGGO.NET
GIUONGGO.NET là đơn vị cung cấp giường ngủ hiện đại uy tín hàng đầu trên thị trường. Tại đơn vị chúng tôi luôn cập nhật những mẫu giường mới nhất theo xu thế: tinh tế,
sang trọng, cầu kỳ, trẻ trung. Bạn có thể tìm thấy bất kì loại giường nào mình muốn với giá cả tốt nhất trên thị trường.
Giường ngủ hiện đại, tiện nghi
Chắc chắn, tiện nghi chính là những tính từ khiến khách hàng nhớ đến giường hiện đại. Một chiếc giường hiện đại thường có thiết kế tối giản các chi tiết để tổng thể nhỏ gọn,
mảnh mai và tinh tế. Kết cấu một chiếu giường hiện đại bao gồm:
Khung giường.
Đệm.
Tủ trên đầu giường (đối với một số sản phẩm).
Mẫu giường ngủ hiện đại, tiện ích có màu sắc đa dạng: xanh, hồng, vàng, đỏ… tùy thuộc bạn lựa chọn. Thêm vào đó phần đầu giường ngủ sẽ hạ thấp hơn so với các loại
giường truyền thống. Sự thay đổi nhỏ nhưng đem đến sự thoải mái cho người dùng và khiến sản phẩm sự thanh thoát hơn. Phần đầu giường sẽ có chiều cao khoảng 20 - 25
cm, trong khi đó các mẫu truyền thống sẽ có chiều cao gấp đôi. Do vậy đôi khi người sử dụng sẽ có cảm giác bí bách, khó có thể dựa vào đầu giường để trò chuyện, đọc sách…
Giường ngủ hiện đại có thiết kế tạo sự thỏai mái cho người dùng
Giường ngủ hiện đại tích hợp nhiều chức năng
Một chiếc giường ngủ đa chức năng sẽ mang đến cho bạn nhiều bất ngờ thú vị. Giường không chỉ có công dụng để ngủ mà còn là nơi bạn có thể thư giãn với những cuốn sách,
chơi trò chơi, trò chuyện với bạn đời, con cái.
Thêm vào đó giường ngủ hiện đại được tích hợp thêm tủ quần áo mini. Nhờ vậy, bạn có thể tiết kiệm chi phí mua tủ đựng đồ và khiến không gian phòng ngủ được rộng rãi hơn.
Mẫu giường hiện đại có thể tích hợp với các dạng nội thất khác như:
Tủ quần áo dưới gầm giường.
Bàn học, đọc sách, để laptop bên cạnh giường.
Ghế sofa được tích hợp chung với giường ngủ.
Những lưu ý khi chọn mua giường ngủ hiện đại
Giường ngủ không đơn giản là một thiết bị nội thất mà còn là nơi bạn thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Một chiếc giường hiện đại tốt không đồng nghĩa với giá thành
cao mà sản phẩm đó phải đáp ứng được các tiêu chí về mẫu mã cũng như nhu cầu sử dụng của bạn. Vì vậy để có được một chiếc giường như ý hãy lưu ý đến một số điều sau:
Chất liệu giường ngủ hiện đại
Hiện nay có rất nhiều loại chất liệu có thể sử dụng làm giường ngủ. Tuy nhiên các sản phẩm giường gỗ vẫn được ưa chuộng hơn cả bởi độ bền và sự chắc chắn. Hơn nữa gỗ
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có thể chịu được lực va đập, trải qua xử lý gia công sẽ ít bị mối mọt và cong vênh. Một chiếc giường gỗ tốt có tuổi thọ lên đến vài chục năm, thậm chí là trăm năm. Hãy cân nhắc
đến mục đích sử dụng để có sự chọn lựa chất liệu giường hiện đại phù hợp nhất.
Các loại gỗ thường được lựa chọn để đóng giường: gỗ xoan đào, gỗ gụ, gỗ hương, gỗ sồi… Trong đó gỗ xoan đào được ưa chuộng hơn cả nhờ giá thành “bình dân” và chất gỗ
đẹp.
Giường gỗ sang trọng, thanh lịch
Màu sơn giường ngủ hiện đại
Trước khi chọn màu sơn giường hãy quan sát kĩ bài trí, màu sắc của nội thất bên trong phòng. Một gợi ý dành cho các gia chủ để có được không gian phòng ngủ đẹp: màu sơn
giường hiện đại nên trùng với màu tường và tông màu của bàn trang điểm. Nếu bạn muốn sơn giường hãy hỏi kỹ đơn vị cung cấp để xác định sản phẩm phù hợp với loại sơn
nào.
Kích thước giường ngủ hiện đại
Kích thước giường ngủ cũng là một điều rất quan trọng mà bạn nên lưu ý. Nếu giường quá lớn sẽ khiến phòng ngủ chật chội, gây cảm giác bí bách. Có 2 kích thước giường
thường dùng nhất là 1.6m x 2m và 1.8m x 2.1m. Nếu bạn mua giường đóng sẵn thì có thể yên tâm khi chọn chăn ga gối đệm. Nếu bạn muốn đóng giường theo kích thước riêng
thì nên cân nhắc đến tỷ lệ phòng ngủ và các loại phụ kiện: chăn, đêm...
Công năng của giường ngủ
Mẫu giường ngủ tích hợp nhiều công năng: tủ đồ, ghế… sẽ giúp bạn ăn gian diện tích cho căn phòng. Tuy nhiên hãy lưu ý chọn giường hiện đại chất lượng, loại tốt để tránh
phải sửa chữa, thay mới thường xuyên. Không nên quá lạm dụng tủ chứa đồ của giường ngủ, nếu không giường của bạn sẽ không được bền lâu và mất đi tính thẩm mỹ.
Giường hiện đại khiến căn phòng thêm thu hút
Gợi ý hướng kê giường theo phong thủy
Khi sở hữu một chiếc giường đẹp, hiện đại thì nhiệm vụ của bạn chính là tìm ra hướng kê giường phù hợp. Bởi theo phong thủy hướng kê giường sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến
công việc, tiền tài và gia đạo của gia chủ. Bạn đọc có thể tham khảo một số hướng dẫn kê giường theo phong thủy để đem lại may mắn sau đây.
Đặt giường ngủ phải lệch với cửa phòng
Giường ngủ là nơi riêng tư vì vậy hãy hạn chế đặt giường đối diện cửa ra vào. Giường ngủ nên được bố trí tại góc khuất, cản tầm nhìn. Mặt khác giường ngủ hiện đại đặt gần
lối đi sẽ cản trở việc di chuyển và bạn có thể vấp ngã nếu tỉnh dậy vào ban đêm.
Giường ngủ không nên kê đối diện gương
Việc kê giường ngủ đối diện gương là lỗi mà rất nhiều mắc phải khi bài trí nội thất. Việc để gương đối diện giường nằm sẽ khiến bạn có cảm giác sợ hãi, bất an khi tỉnh dậy vào
ban đêm. Từ đó giấc ngủ không yên khiến sức khỏe suy giảm, người mệt mỏi không có lợi cho cho con người.
Tuyệt đối không kê giường ngủ đối diện gương
Để hóa giải việc này bạn có thể điều chỉnh lại vị trí gương hoặc dùng tấm vải che lại sau khi dùng. Một vị trí đặt gương đẹp: đối diện cửa sổ, đối diện bức tranh trong phòng. Bài
trí nội thất phù hợp sẽ giúp mang tài lộc, may mắn cho gia đình.
Nên đặt đầu giường sát tường
Đặt giường ngủ hiện đại sát phòng là quy tắc được hầu hết mọi người đều áp dụng. Việc kê giường sát tường không chỉ khiến căn phòng gọn gàng mà còn đem lại nhiều ý
nghĩa phong thủy. Giường ngủ kê sát tường sẽ tạo cảm giác vững chãi, an tâm cho gia chủ để có giấc ngủ ngon.
Không nên đặt giường ngủ song song với thanh xà ngang
Giường ngủ đặt dưới thanh xà ngang sẽ đem lại cho gia chủ cảm giác nặng nề. Đôi khi người ngủ có thể gặp ác mộng, ngủ không sâu giấc vì vị trí đặt giường này.
Tại sao nên chọn mua giường ngủ hiện đại tại GIUONGGO.NET?
GIUONGGO.NET có hàng ngàn mẫu giường hiện đại cập nhật mới liên tục để đảm bảo nhu cầu mua sắm cho khách hàng, Người tiêu dùng đến với không gian mua sắm
giường của chúng tôi sẽ được trải nghiệm nhiều điều thú vị:
Mẫu mã giường đa dạng, phù hợp với nhiều không gian kiến trúc: cho trẻ em, phòng tân hôn, không gian sang trọng, không gian đơn giản…
Cam kết cung cấp giường gỗ hiện đại chất lượng cao, uy tín hàng đầu trên thị trường.
GIUONGGO.NET cung cấp giường ngủ hiện đại uy tín, giá rẻ
Dịch vụ tư vấn chọn mua giường tận tình, chu đáo. Hệ thống chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7 để sẵn sàng hỗ trợ bạn.
Chính sách bảo hành nhiều ưu đãi cho từng sản phram giường ngủ hiện đại tại cửa hàng.
Có chính sách đổi trả nếu giường gặp vấn đề lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.
Giá cả giường ngủ tại GIUONGGO.NET tốt nhất trên thị trường. Đặc biệt có nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua giường với số lượng lớn.
Quy trình mua hàng nhanh chóng, thủ tục đơn giản.
Hỗ trợ vận chuyển giường, các thiết bị nội thất đến tận nhà với chi phí tiết kiệm.
Trên đây là những tư vấn chọn mua giường hiện đại phù hợp với nhiều không gian và phong thủy. Hy vọng những thông tin trên có ích đối với bạn đọc. Nếu bạn cần một đơn vị
cung cấp các sản phẩm giường chất lượng thì đừng ngần ngại lựa chọn GIUONGGO.NET.
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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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