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Trong không gian của phòng ngủ, có thể nói giường ngủ chính là linh hồn của cả căn phòng. Được xem là món nội thất quan trọng

Danh bạ website

nhất trong phòng ngủ, ngoài việc mang đến một không gian nghỉ ngơi, thư giãn thì nó còn được xem là món đồ trang trí cực kỳ ấn
tượng trong căn phòng.

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

Vì thế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn 3 mẫu giường ngủ đẹp, đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Nếu bạn là người
thích sự hiện đại, đi theo xu hướng, yêu cái đẹp thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.

CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN
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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1. Giường ngủ gỗ có ngăn kéo:
Tích hợp một trong 2 tính năng với kiểu dáng khá đơn giản, nhẹ nhàng và không cầu kì về mặt hoa văn. Đó là mẫu giường ngủ có
ngăn kéo phía bên mặt hông. Trên thị trường hiện nay, đây là một trong mẫu giường ngủ đẹp hiện đại được ưa chuộng nhất. Vì có
tác dụng tiết kiệm không gian nhờ tích hợp thêm ngăn kéo đựng đồ để các bạn có thể đựng kèm một số món đồ cá nhân cần thiết.

Bên cạnh đó, các mẫu giường ngủ hiện đại có thiết kế ngăn kéo này thường sở hữu đặc điểm chung là phần chân giường thấp để
tăng cường không gian đựng đồ trong ngăn kéo cũng như giúp bạn có thể dễ dàng lấy các đồ dùng cần thiết bên trong. Phần kệ
giường cũng được thiết kế không gian vừa đủ để các bạn có thể trang trí hay đặt, để các vật dụng nhỏ xinh khác.

2. Giường ngủ đơn giản bằng chất liệu gỗ công nghiệp MDF:

Hiện nay, gỗ công nghiệp MDF đã được sử dụng rộng trong sản xuất các sản phẩm nội thất khá nhiều và được xem là một dòng
nguyên liệu thay thế cho gỗ tự nhiên. Dần thay thế cho giường gỗ tự nhiên, giường gỗ MDF có một số ưu điểm nổi bật như:
Tính thẩm mỹ cao, bề mặt gỗ phẳng nhẵn, đa dạng màu sắc, độ bóng đẹp và các đường vân gỗ giả khá nổi bật.

Giường gỗ MDF có thành phần là chất bảo vệ, chống ẩm giúp cho gỗ không bị cong vênh, co ngót, ẩm mốc, mói mọt,… không
bị tác động nhiều của yếu tố thời tiết.
Phủ lớp laminate, melamin, Acrylic nên giường có khả năng chống trầy xước tốt.
Giá thành rẻ: Giường gỗ MDF giá rẻ hơn so với giường sử dụng gỗ tự nhiên mà vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ và sự bền
chắc.
Giường gỗ MDF với phong cách thiết kế hiện đại là sự tối giản hóa những chi tiết rườm rà không cần thiết, tập trung vào công
năng sử dụng mang lại không gian phòng ngủ hiện đại nhẹ nhàng đơn giản mà tinh tế. Nhờ vào ưu điểm giá thành nên giường
MDF đang có sức cạnh tranh rất lớn với các loại giường khác trên thị trường.

3. Giường ngủ đơn giản bọc da phong cách hiện đại:
Giường da hay còn được gọi là giường bọc da là một trong những sản phẩm nội thất thuộc phân khúc cao cấp. Xu hướng nội thất
hiện nay ngày càng trở nên đơn giản, vì thế phong cách hiện đại luôn được nhiều người ưa chuộng nhất. Giống như thiết kế
phong cách hiện đại khác, giường da hiện đại tập trung vào tính công năng đơn giản nhưng đầy sang trọng.

Ưu điểm của giường bọc da hiện đại:
Nhiều kiểu dáng, mẫu mã.
Tạo chiều sâu giấc ngủ, đảm bảo sức khỏe.
Dễ lắp đặt, làm sạch, vệ sinh.
Tạo điểm nhấn nâng cao, hoàn thiện vẻ đẹp cho phòng ngủ, nâng cao tính thẩm mỹ và sang trọng.
Thời gian sử dụng lâu dài.
Quan trọng nhất là phù hợp hơn với các gia đình có trẻ em,tranh khi vui chơi bị va chạm, tổn thương.
Qua bài viết này chúng tôi giới thiệu cho các bạn top 3 giường ngủ được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay, mỗi loại giường
là ở một phân khúc, tầm giá khác nhau. Hy vọng bạn sẽ dễ dàng tìm được mẫu giường ưng ý cho gia đình. Chúc bạn một ngày
mới tốt đẹp.
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