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Không gian nhà chung cư thường sẽ không rộng rãi như nhà phố. Phòng ngủ trong nhà chung cư thường theo những kích thước nhất định

Danh bạ website

và thường không quá rộng. Việc lựa chọn giường ngủ chung cư cũng khác biệt hơn so với các kiểu phòng ngủ có diện tích khác. Nếu bạn là
dân văn phòng và đang muốn chọn mua một chiếc giường ngủ thư giản và thoải mái cho căn phòng của mình, thì hãy xem ngay bài chia sẻ
này nhé!

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT
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?

Lưu ý gì khi lựa chọn giường ngủ chung cư?

Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu

Những mẫu giường ngủ có kích thước nhỏ gọn, đơn giản thường rất thích hợp cho căn phòng có kích thước khiêm tốn như nhà
chung cư. Bạn cần có sự khéo léo trong việc lựa chọn chất liệu, kích thước kiểu dáng cho giường ngủ và cả màu sắc nữa.

Chất liệu giường ngủ chung cư
Hiện nay có rất nhiều chất liệu làm giường ngủ chung cư như gỗ, nhựa, thép, nhôm,... tuy nhiên chất liệu giường gỗ vẫn được ưa
chuộng và phổ biến hơn hết. Bởi lẽ giường gỗ có độ bền và tính thẩm mỹ nhất định. Hai loại chất liệu dùng để thiết kế giường gỗ
chung cư hiện nay là gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp. Các loại giường gỗ tự nhiên với màu sắc tự nhiên, vẫn gỗ tạo nên sự sang
trọng đẳng cấp. Vì vậy mà giá thành của giường gỗ tự nhiên luôn nằm ở mức giá khá cao, nên sẽ kén khách hàng hơn.

1234567891011121314

Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn giường gỗ công nghiệp để thay thế để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn có nhiều lựa chọn ưng ý.
Giường gỗ công nghiệp hiện nay rất đa dạng về mẫu mã và màu sắc. Các loại giường gỗ công nghiệp cao cấp được phủ
Laminate, Melammine, Acrylic giúp cho gỗ được bền màu và mức giá phải chăng với các phòng ngủ chung cư.

Nên chọn kích thước kiểu dáng giường gỗ chung cư như thế nào?
Tùy thuộc vào diện tích của phòng ngủ chung cư mà bạn sẽ có lựa chọn kích thước giường ngủ phù hợp. Hiện nay có rất nhiều
kích thước giường ngủ mà bạn có thể lựa chọn như:
Kích thước giường đơn
Đây là kiểu giường đơn dành cho một người, kích thước nhỏ gọn và tốn ít diện tích. Chiều rộng giường dao động từ 0.8m đến
1.4m, chiều dài tiêu chuẩn là 1.6m, 1.9m, 2m…
Kích thước giường đôi
Giường đôi là giường ngủ dành cho 2 người nằm kích thước chiều rộng dao động từ 1.6m đến 2.2m, chiều dài thông thường là
2m cho giường đôi tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, ai cũng muốn có một chiếc giường ngủ rộng rãi thoải mái, bạn có thể đặt làm khung giường riêng với kích thước mong
muốn. Và tùy vào không gian của căn phòng mà bố trí và chọn phòng ngủ sao phù hợp nhất nhé.

Lựa chọn giường ngủ chung cư màu sắc hiện đại trẻ trung
Tùy vào màu sơn của căn phòng ngủ và sở thích của bản thận để lựa chọn màu sắc ưng ý nhất. Bên cạnh đó, để giúp căn phòng
ngủ trở nên hài hòa, bạn nên chọn màu sắc giường ngủ phù hợp với màu sắc của các nội thất trong phòng ngủ như bàn trang
điểm, tủ đầu giường, tủ quần áo,...

Các mẫu giường ngủ chung cư được ưa chuộng nhất

Mẫu giường ngủ được thiết kế mang phong cách hiện đại và sang trọng. Giường ngủ có kiểu dáng thấp, chất liệu gỗ cao cấp

Mỗi phòng ngủ được thiết kế mang phong cách khác nhau chúng ta nên chọn những mẫu giường thích hợp với không gian phòng
ngủ. Tông màu trắng cùng thiết kế phá cách làm căn phòng trở nên nổi bật.

Mẫu giường kết hợp với tủ đồ sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho phòng ngủ có diện tích nhỏ.

Từ những chia sẻ về xu hướng chọn giường ngủ chung cư sẽ giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng để lựa chọn chiếc giường ngủ ưng
ý. Chúc bạn có một không gian phòng ngủ thật ưng ý để thư giãn sau những giờ làm việc tại văn phòng mệt mỏi. Đừng quên cập
nhật các sản phẩm giường gỗ mới nhất tại giuonggo.net nhé. Chúc bạn máy mắn!
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