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Có nên dùng sofa gỗ cho phòng khách gia đình bạn hay không?
Bàn ghế sofa là thứ không thể thiếu được cho phòng khách của gia đình bạn. Nó không chỉ là nơi gia đình nghỉ ngơi mà còn thể hiện nhiều điều về gia chủ. Vì vậy lựa chọn sofa
như thế nào cho phù hợp là băn khoăn của rất nhiều người.. Thay vì các loại sofa vải, sofa da, sofa nỉ truyền thống thì hiện nay có khá nhiều người chọn sofa gỗ. Để biết được
loại sofa này có những ưu điểm gì, nên dùng cho phòng khách hay không mời bạn tham khảo thông tin dưới đây.

Tổng quan về sofa gỗ
Sofa gỗ là bàn ghế có phần khung được làm từ gỗ. Khi kết hợp với đệm mút sofa sẽ tạo thành những bộ sofa với nhiều kiểu dáng khác nhau. Loại sofa này mang lại những trải
nghiệm thú vị, mới mẻ cho người dùng thay vì các bộ bàn ghế gỗ thông thường.

Sofa gỗ là bàn ghế sofa có phần khung được làm bằng gỗ
Sofa được làm từ gỗ cũng có rất nhiều loại, từ những sản phẩm được thiết kế đơn giản cho đến các loại hiện đại, cầu kỳ và tỉ mỉ hơn. Một số loại sofa thường gặp có thể kể đến
như sofa đơn, sofa văng gỗ cho các quán cà phê nhỏ. Hay các loại sofa chữ L cho căn hộ gia đình, căn hộ cao cấp hay các biệt thự sang trọng…. Bạn có thể thoải mái lựa chọn
sản phẩm phù hợp cho gia đình mình.

Phân loại sofa gỗ
Loại sofa này được phân ra làm hai loại chính là sofa gỗ tự nhiên và sofa gỗ công nghiệp. Cụ thể:
Sofa gỗ tự nhiên
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Sofa gỗ tự nhiên có màu sắc đẹp, tuổi thọ cao
Sofa gỗ tự nhiên được làm hoàn toàn bằng gỗ nguyên khối được các thợ chế tác thành bộ sofa hoàn chỉnh. Sofa gỗ tự nhiên có đường vân gỗ rất đẹp, mang lại sự tinh tế, sang
trọng cho không gian phòng khách của bạn.
Sofa gỗ công nghiệp

Sofa gỗ công nghiệp có giá thành rẻ hơn
Sofa gỗ công nghiệp được làm bằng các loại gỗ ép thanh, gỗ ván sợi MDF, gỗ ghép thanh, gỗ ván dăm MFC, gỗ ván ép tổng hợp… Ưu điểm của loại sofa này là giá thành
không quá đắt, phù hợp với điều kiện kinh tế của đại đa số người mua.
Thông thường những bộ sofa gỗ tự nhiên sẽ được ưa chuộng hơn gỗ công nghiệp. Bởi vì chúng đẹp và bền hơn rất nhiều. Tuy nhiên chúng lại có giá thành khá cao nên nhiều
người còn e dè khi mua.

Kích thước của sofa gỗ
Các loại sofa làm bằng gỗ cũng rất đa dạng về kích thước. Tùy thuộc vào không gian phòng khách của gia đình bạn có thể lựa chọn kích thước phù hợp. Bạn cũng có thể đặt
làm các bộ sofa có kích cỡ như bạn mong muốn. Một số kích cỡ phổ biến nhất của loại sofa này là:
Chiều dài phổ biến khoảng 2,4m – 3,2m.
Chiều rộng phổ biến khoảng 1,4m – 2m.
Chiều sâu phổ biến khoảng 0,75m – 0,95m.

Các loại gỗ thường dùng để làm sofa
Sofa gỗ có thể sử dụng nhiều loại gỗ khác nhau. Tuy nhiên phổ biến nhất là những loại gỗ sau.
Gỗ Hương: Loại gỗ này thường khá đắt vì nó cực kỳ bền, sang trọng, đẹp về màu sắc. Hơn nữa còn có các vân gỗ rất bắt mắt và mùi hương dễ chịu.
Gỗ óc chó: Đây là loại gỗ thượng hạng và được nhập khẩu từ Mỹ. Loại gỗ này rất bền, chống cong vênh, mối mọt, có độ bền cao và đảm bảo được tính thẩm mỹ.
Gỗ sồi: Đây cũng là một loại gỗ cao cấp được nhiều người ưa chuộng. Nó có khả năng ngăn không cho thấm nước, chống mụn nát giúp kéo dài tuổi thọ cho bàn ghế.
Gỗ xoan đào: Loại gỗ này khá cứng, có vân gỗ đẹp và màu hồng đào tự nhiên rất bắt mắt. Tuy nhiên khả năng chống mối mọt khá thấp nên dòng sản phẩm này thường
không được đánh giá quá cao.
Mỗi loại gỗ sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau. Gỗ càng cao cấp, giá thành cũng sẽ càng cao. Tuy nhiên độ bền, tuổi thọ của sản phẩm sẽ hoàn toàn tương xứng với số
tiền mà bạn bỏ ra.

Màu sắc của các loại ghế sofa gỗ
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Sofa gỗ có nhiều màu sắc khác nhau để bạn lựa chọn
Không chỉ đa dạng về kích thước, chủng loại, sofa gỗ còn có khá nhiều màu sắc để bạn có thể lựa chọn. Màu của loại sofa này không chỉ đơn thuần là màu gỗ, hiện này người
ta sẽ sơn màu trực tiếp lên các bộ sofa. Chẳng hạn như màu giả óc chó, màu đỏ, màu sồi.... Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn mà cho bộ sofa phù hợp màu sắc không gian ngôi
nhà của mình.

Có nên dùng sofa gỗ cho phòng khách gia đình bạn hay không?
Sử dụng sofa gỗ cho phòng khách đang là xu thế thời gian gần đây. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người băn khoăn không biết sử dụng sofa gỗ có phải là quyết định đúng đắn
hay không. Nếu bạn cũng đang lưỡng lự thì bạn có thể dựa vào một số yếu tố sau để đưa ra được quyết định chính xác nhất.

Sofa gỗ dễ dàng kiểm định chất lượng sản phẩm
Các loại sofa da, sofa vải thường khó nhận biết, kiểm tra được chất lượng hơn. Nếu bạn không có kiến thức chuyên môn thì rất khó nhận biết sản phẩm có tốt hay không.
Sofa làm bằng gỗ dễ dàng kiểm định chất lượng vì bạn có thể quan sát và nhận biết gỗ được sử dụng là gỗ cao cấp hay gỗ tạp, gỗ ép. Tình trạng bộ sofa có bị cong vênh, bị
nứt hay không. Từ đó nhận định được sản phẩm có chất lượng và tương xứng với số tiền mình bỏ ra hay không.

Sofa gỗ êm ái hơn

Sofa gỗ có độ êm ái không thua kém các dòng sofa khác
Xét về độ êm ái, mềm mại thì sofa gỗ cũng không quá thua kém các dòng sofa vải hay da. Bởi vì loại sofa này cũng được trang bị lớp đệm rất êm ái ở bên trên chỉ có khung là
làm bằng gỗ. Ngoài ra sofa gỗ có độ êm ái cao hơn so với các bộ bàn ghế thông thường. Bạn sẽ thoải mái, thư giãn hơn khi nghỉ ngơi, ngả lưng trên những bộ sofa này.

Sofa gỗ dễ dàng vệ sinh
Vệ sinh sofa gỗ rất dễ dàng do phần nệm có thể tháo rời một cách nhanh chóng. Bạn có thể dễ dàng lau chùi mà không cần đến máy hút bụi phức tạp như các loại sofa vải cũng
không cần cẩn trọng như khi vệ sinh sofa da.
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Vệ sinh sofa làm bằng gỗ khá đơn giản
Một điểm có lợi khác là mùa hè nếu thấy nóng bạn có thể tháo nêm ra. Mùa đông lạnh hơn bạn có thể lắp vào cho ấm áp. Vì vậy sử dụng sofa gỗ cho phòng khách của bạn còn
mang lại sự tiện lợi, dễ dàng thay đổi.

Sofa gỗ có tuổi thọ cao
Tất nhiên tuổi thọ của sofa gỗ như thế nào sẽ phụ thuộc vào chất liệu gỗ cũng như quá trình sử dụng bạn có gìn giữ nó hay không. Tuy nhiên nhìn chung về độ bền của loại sofa
này được cả giới chuyên môn và người dùng đánh giá khá cao.
Sử dụng gỗ càng cao cấp, càng chất lượng thì tuổi thọ của bộ sofa này sẽ càng cao. Thậm chí một bộ sofa ghế bạn có thể sử dụng đến vài chục năm. Nếu phần nệm mút hỏng
bạn có thể thay thế nhanh chóng.

Sofa gỗ đảm bảo tính thẩm mỹ
Sofa gỗ không hề đơn điệu. Mặc dù các họa tiết trang trí hay màu sắc có thể khá đơn giản nhưng nó vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Một số màu sắc như dạng vân gỗ, màu sơn đỏ,
màu gỗ óc chó…. cũng là màu yêu thích của khá nhiều người và phù hợp với nhiều không gian khác nhau.
Bạn có thể thoải mái lựa chọn màu sắc theo ý thích của mình. Ngoài ra bạn cũng có thể sắp xếp, trang trí các loại nội thất khác như kệ ti vi, tủ trang trí, tủ giày... sao cho không
gian phòng khách được hài hòa và đẹp nhất.

Sofa gỗ phù hợp với nhiều không gian
Hiện nay mẫu mã sofa gỗ rất đa dạng và nó phù hợp với hầu hết các loại không gian. Từ những không gian mang kiến trúc cổ điển, bán cổ điển đến hiện đại. Sử dụng sofa gỗ
đều đảm bảo được sự tinh tế, sang trọng làm nổi bật lên được không gian kiến trúc cũng như tính cách của gia chủ.

Sofa gỗ thích hợp với nhiều không gian khác nhau
Điểm trừ duy nhất của dòng sofa này có lẽ là về giá thành. Nếu được làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên thì sản phẩm này có giá khá cao. Tuy nhiên “tiền nào của ấy” chắc chắn
số tiền mà bạn bỏ ra sẽ tương xứng nếu bạn mua được các sản phẩm chất lượng.
Ngoài ra việc bạn có nên lựa chọn sofa gỗ cho phòng khách của mình hay không còn phụ thuộc vào sở thích của mỗi người, độ tiện dụng mà sản phẩm mang lại hay khả năng
tài chính của từng gia đình. Bạn có thể cân nhắc và đưa ra quyết định của mình. Quá trình lựa chọn bạn có thể lưu ý một số vấn đề sau để chọn được loại sofa gỗ phù hợp
nhất.
Lựa chọn màu gỗ phù hợp cho không gian phòng khách của gia đình. Bạn có thể tham khảo ý kiến từ nhân viên tư vấn hoặc những người có chuyên môn để lựa chọn được
màu thích hợp nhất.
Lựa chọn chất liệu gỗ phù hợp với khả năng kinh tế của bản thân. Các loại gỗ càng cao cấp thì giá thành sẽ càng đắt. Nếu bạn không đủ điều kiện kinh tế bạn có thể chọn
những loại gỗ tầm trung không kém phần sang trọng, tinh tế.
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Một số lưu ý khi sử dụng sofa gỗ
Để tăng độ bền, giữ được tính thẩm mỹ cho bộ sofa gỗ của gia đình bạn quá trình sử dụng bạn cần chú ý những vấn đề sau.
Nên thường xuyên lau dọn, vệ sinh để hạn chế tình trạng bám bụi bẩn ẩm mốc. Giúp cho sofa luôn được bền đẹp, luôn trông như mới.
Không lau chùi sofa gỗ bằng các chất tẩy rửa mạnh vì nó có thể làm bay màu, ảnh hưởng đến chất lượng gỗ. Dẫn đến giảm độ bền của sản phẩm.
Tránh phơi sofa trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời kể cả khi bạn vệ sinh, lau chùi chúng. Điều này sẽ giúp bạn tránh được sự biến đổi màu trên sofa, tránh được hiện tượng
cong vênh, nứt gỗ.
Tránh đặt sofa ở vùng ẩm ướt vì nó có thể khiến chúng bị ẩm mốc, mối mọt. Sau khi lau chùi nên dùng máy hút ẩm để sofa nhanh được khô ráo nhất.

Nên mua sofa gỗ ở đâu để đảm bảo chất lượng?
Do nhu cầu sử dụng sofa gỗ ngày càng cao nên hiện nay cũng có khá nhiều địa chỉ sản xuất và cung cấp dòng sản phẩm này. Bên cạnh những địa chỉ uy tín, kinh doanh chân
chính vẫn còn nhiều nơi chạy theo lợi nhuận mà cung cấp hàng kém chất lượng. Chính vì vậy người dùng cần cẩn trọng, sáng suốt trong việc lựa chọn địa chỉ mua hàng.
Hãy chọn những nơi uy tín, được mọi người đánh giá, bình luận tích cực. Hoặc tham khảo ý kiến của những người có kiến thức, có chuyên môn về dòng sản phẩm này để chọn
được bộ sofa gỗ ưng ý nhất. Bạn cũng có thể tham khảo giuonggo.net để tham khảo về các loại sofa gỗ. Tại đây chuyên cung cấp đồ nội thất làm bằng gỗ uy tín nhất hiện nay.
Trên đây là một số thông tin về sofa gỗ mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc có nên dùng sofa gỗ cho phòng khách gia đình mình hay không.
Đồng thời lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất cho không gian gia đình của mình.
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