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Giấc ngủ rất quan trọng đối với chúng ta, phải có một giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc mệt nhọc thì mới đủ tỉnh táo cho những

Danh bạ website

ngày làm việc tiếp theo.
Đối với công nhân, giấc ngủ lại càng quan trọng, bởi vì công việc chúng ta làm hàng ngày hoàn toàn làm bằng sức lao động, nhiều

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

khi tăng ca, về trễ mà không tìm được chỗ ngã lưng trong căn phòng trọ chật hẹp thì sức khỏe của chúng ta sẽ sa sút dần đều, lâu
ngày sẽ ảnh hưởng đến cơ thể cả bên trong lẫn bên ngoài.

CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN

Vậy làm sao để tìm được những nơi ngã lưng êm ái, chắc chắn mà giá cả lại phù hợp với mức thu nhập của công nhân Việt Nam,
chúng tôi sẽ chia sẻ những mẫu giường tầng giá rẻ cho bạn ngay trong bài viết này.

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
Setup nội thất cho nhà 1 phòng
khách và 3 phòng ngủ
Thiết kế nội thất gỗ cho chung c
cao cấp cần chú ý gì?
Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu
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Thực trạng: Ở các thành phố lớn hiện nay số lượng người ở chung 1 phòng với các lý do: Đi làm hay đi học… là rất lớn.
Do vậy nhu cầu ngủ nghỉ cũng rất được chú trọng. Chủ các phòng trọ hay các khu KTX có nhu cầu lớn về giường tầng giá rẻ cho
công nhân. Nhưng họ không biết được chất lượng của những chiếc giường đấy như thế nào dẫn đến nhanh hỏng và kém thẩm
mỹ cho căn phòng.

1. Tại sao những người công nhân nên chọn giường tầng giá rẻ?
Đa số những người công nhân ở Việt Nam là những lao động xa nhà, với mức thu nhập vừa phải, những người công nhân hay sử
dụng tiền một cách tiết kiệm trong việc lựa chọn chỗ ở, đa số họ sẽ ở trọ hoặc là kí túc xá.

Với diện tích chật hẹp của phòng trọ, giường tầng giá rẻ chính là giải pháp cho những người công nhân tiết kiệm được không gian
nhà trọ một cách tối ưu nhất.
Với những người khó ngủ, thích không gian riêng thì giường tầng chính là giải pháp cho bạn, bạn sẽ tránh được những lần giật
mình thức giấc vì thói quen ngủ xấu của bạn cùng phòng.
Nếu bạn có nỗi lo về gián, mọt, rắn, rít thì giường tầng giá rẻ cũng chính là một phương án dành cho các bạn. Mỗi người ngủ ở
giường tầng sẽ có tủ để đồ riêng, chắc chắn, các công nhân sẽ không bị lẫn đồ đạc của mình với người khác, hoặc dễ dàng tìm
kiếm, sắp xếp đồ đạc của mình.

Đối với công nhân, thì giá của những chiếc giường tầng giá rẻ là cực kì hợp lí với mức thu nhập của họ, không bị áp lực về kinh tế
khi sử dụng những chiếc giường này.

2. Tiêu chuẩn của giường tầng giá rẻ cho công nhân:
Để đảm bảo công nhân được chăm sóc giấc ngủ chu đáo nhất, giường ngủ công nhân cần phải rộng rãi, thoải mái.Vì thế mà kích
thước giường ngủ công nhân phải đúng tiêu chuẩn.Giường không được quá chật, không quá dài nhưng cũng không được quá
rộng.
Giường tầng công nhân thường có kích thước tiêu chuẩn là : Chiều dài của giường 1900mm, chiều sâu giường là 850mm, chiều
cao từ chân giường tầng 1 đến giát giường tầng 2 là 1350mm và chiều cao tổng thể cả 2 tầng là 1650mm.
Với kích thước như vậy hoàn toàn phù hợp với vóc dáng của người Việt. Giường được thiết kế vừa vặn tạo cảm giác thoải mái,
ấm cúng và tiết kiệm diện tích.

Giường tầng giá rẻ dành cho công nhân cũng phải thật bền, chắc chắn, các mối hàn phải đẹp, không chắp vá, sơn tĩnh điện sẽ
tránh được gỉ sét, ố,….

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn cần thiết nhất chính là về giá cả, các bạn công nhân nên lựa chọn những chiếc giường có mức giá phù
hợp với mức lương của mình nhất.
Hy vọng với những gì mà mình chia sẻ ở đây, các bạn công nhân sẽ dễ dàng tìm được những chiếc giường tầng giá rẻ hợp lí
nhất.
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