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Phòng ngủ là không gian sinh hoạt riêng tư không thể thiếu của mỗi thành viên trong gia đình. Không đơn giản chỉ là không gian

Danh bạ website

để nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc và học tập, căn phòng ngủ hiện nay còn phải đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí về thẩm
mĩ, độ sâu của giấc ngủ,… Một căn phòng ngủ êm ái sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn rất nhiều đấy.
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Setup full nội thất gỗ cho các gia
đình nhiều thế hệ
Thổi hồn không gian xanh đầy
nắng gió vào ngôi nhà bạn
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thiếu cho gia đình bạn
Thiết kế nội thất cho quầy bar
trong bếp chuyên nghiệp
Setup nội thất cho nhà 1 phòng
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Mỗi người có một tiêu chí thẩm mỹ khác nhau, vì vậy, phong cách thiết kế cho phòng ngủ cũng rất đa dạng, phong phú: cổ điển,
hiện đại, đơn giản,…
Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chưa hình dung sẽ setup phòng ngủ theo định hướng nào là hợp lí thì đừng bỏ qua bài viết này nhé, có
thể sau bài này, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc setup phòng ngủ cho gia đình bạn đấy:

1. Đầu tiên, bạn cần xác định chức năng của phòng ngủ:
Theo quan niệm cũ, thì phòng ngủ chỉ là một căn phòng để ngủ, không còn chức năng nào khác. Nhưng đấy là quan niệm cực kì
lỗi thời, không thể áp dụng trong xã hội ngày càng phát triển như hiện nay. Vai trò của phòng ngủ đang ngày càng trở nên lớn hơn.
Ngoài chức năng nghỉ ngơi, phòng ngủ còn là nơi tâm sự của vợ chồng, nơi giải tỏa căng thẳng của con cái, là không gian làm
việc của nhiều người,… Vì vậy, phòng ngủ cần phải đảm bảo tiêu chí thẩm mỹ, phong thủy cùng nhiều tiêu chí đánh giá khác.
Trước khi muốn thiết kế phòng ngủ, bạn cần xác định rõ chức năng phòng ngủ bạn mong muốn là gì. Điều này sẽ giúp bạn dễ
dàng chọn màu sắc của giường, chiếu, chăn ga, gối, nêm,… sao cho phù hợp nhất.

2. Lựa chọn giường ngủ phù hợp với phòng ngủ:
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Điều đầu tiên để bạn quyết định có nên lựa chọn chiếc giường ngủ cho gia đình bạn đó chính là chất lượng. Khi nằm trên một
chiếc giường chắc chắn, bạn sẽ có một giấc ngủ ngon. Và ngược lại, bạn sẽ không thể nào an tâm khi ngủ trên một chiếc giường
rung, yếu, kém chất lượng.

Chất liệu giường cũng là yếu tố quan trọng khi lựa chọn, nó ảnh hưởng đến độ bền. Khi lựa chọn, hãy lựa chọn chất liệu không
gây kích ứng cho các thành viên trong gia đình bạn (dị ứng với mùi gỗ,…).
Lựa chọn theo màu sắc: Nhằm nâng cao vẻ đẹp cho căn phòng, bạn nên lựa chọn giường có màu sắc hài hòa hoặc đồng nhất với
các đồ dùng nội thất khác như tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn học, màu tường, màu cửa,.... Nếu căn phòng sử dụng quá nhiều
tông màu khác nhau sẽ tạo cho căn phòng cảm giác rối bời, chật chội và không sang trọng nữa. Một căn phòng đẹp, một chiếc
giường, nệm đẹp sẽ mang lại sự thư giãn cho đầu óc mỗi khi về đến nhà và dễ ngủ hơn.

3. Lựa chọn chăn ga, gối, đệm cho phòng ngủ:
Cách lựa chăn ga
Không nên chọn loại chăn ga với chất liệu thô, dễ bị nhàu, sợi vải cứng, không thấm mồ hôi và ít thoáng khí, dễ tạo điều kiện cho
vi khuẩn phát triển, bụi bẩn bám vào gây ra các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp hay dị ứng ngoài da.
Thay vì vậy, bạn nên chọn loại chăn ga với lớp vải 100% cotton thiên nhiên, sợi vải mềm, mịn, thấm mồ hôi tốt.

Cách lựa Gối ngủ
Trong bộ chăn ga gối đệm, chiếc gối đóng vai trò rất quan trọng trong việc mang lại cho bạn một giấc ngủ sâu, không bị thức giấc
nửa chừng. Lý do vì gối là vật tiếp xúc trực tiếp với đầu, mặt, nâng đỡ phần đầu của bạn tạo sự thoải mái, dễ chịu suốt đêm.
Theo đó, bạn nên chọn loại gối không quá mỏng để có thể giữ đầu và gáy ở vị trí thoải mái, nhưng cũng không nên chọn loại dày
và cứng quá vì như vậy có thể gây đau gáy và thiếu máu ở đầu. Lý tưởng nhất là một chiếc gối có độ dày từ 12-14 cm, mềm, đàn
hồi tốt.

Cách lựa chọn Đệm
Khi ngủ đa phần chúng ta sẽ không nằm im mà thường xuyên thay đổi tư thế. Do đó, một chiếc đệm tốt sẽ giúp bạn ổn định cơ thể
và không gây ra tiếng động khi xoay qua xoay lại.
Độ cứng quá cao có thể gây ra những điểm áp lực, tạo cảm giác khó chịu và khiến cột sống của bạn không duy trì được các

đường cong tự nhiên trong khi ngủ, gây đau nhức, mệt mỏi. Nhưng đệm mềm, lún quá cũng sẽ không tốt vì sẽ bị võng dưới vùng
giữa cột sống, gây ra tư thế nằm sai, dẫn đến đau lưng, đau cột sống.
Bạn nên chọn loại đệm có độ phẳng và độ cứng vừa phải, đủ để hỗ trợ cột sống và các bộ phận khác của cơ thế.

4. Các mẫu thiết kế phòng ngủ đẹp nhất hiện nay:

Phòng ngủ đơn giản

Phòng ngủ với thiết kế hiện đại tông màu xanh xám

Phòng ngủ thiết kế theo phong cách châu Âu

Phòng ngủ theo tông màu tối

Phòng ngủ thiết kế tối ưu hóa không gian
Hy vọng với những gợi ý về cách setup phòng ngủ sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích. Chúc bạn sẽ sớm hoàn thiện căn
phòng ngủ thoải mái nhất nhé!
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