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Bí quyết lựa chọn salon gỗ đúng chuẩn
Những năm gần đây ngành công nghiệp nội thất phát triển mạnh mẽ, đồ nội thất được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau. Tuy nhiên đồ nội thất gỗ vẫn chiếm giữ một vị trí
quan trọng, trong đó có salon gỗ. Vậy cách lựa chọn salon gỗ chuẩn như thế nào? Hãy tham khảo những kinh nghiệm sau để lựa chọn được salon gỗ tốt nhất nhé.
Salon gỗ là gì?
Salon gỗ là những bộ bàn ghế gỗ bao gồm băng ghế dài, ghế ngắn được chạm khắc những họa tiết công phu. Có những salon được làm từ các loại gỗ quý tự nhiên như gỗ đỏ,
gỗ cẩm, gỗ hương… có giá trị rất cao.
Salon gỗ chủ yếu được đặt ở phòng khách, là nơi đón đãi khách đến thăm. Đây cũng là nơi sum họp gia đình, giúp mọi người có chỗ ngồi thoải mái hơn. Việc salon gỗ được
yêu thích là bởi gỗ tự nhiên có đặc tính ấm áp, thân thiện tạo không gian ấm cúng hơn.
Salon gỗ với hoa văn đơn giản mang vẻ đẹp tinh tế
Vì sao salon gỗ lại có sức hút trên thị trường nội thất
Mặc dù salon được làm từ nhiều chất liệu, kiểu dáng hiện đại, màu sắc bắt mắt nhưng salon gỗ vẫn chiếm số lượng người mua đông đảo. Điều này cho thấy salon gỗ có sức
hút rất lớn ở thị trường Việt Nam. Có thể giải thích lí do này vì salon gỗ sở hữu những đặc tính như sau:
Salon gỗ thân thuộc với người dân Việt Nam
Đồ gỗ là sản phẩm nội thất truyền thống được đa số người dân Việt Nam yêu thích. Salon gỗ được làm từ gỗ thiên nhiên mang đến hơi thở thân thuộc từ ngàn đời nay.
Chất liệu bền đẹp theo thời gian
Trong tất cả các chất liệu làm đồ nội thất thì đồ gỗ vẫn luôn được xếp vị trí hàng đầu về độ bền. Có những bộ salon gỗ đã xài qua cả mấy chục năm vẫn còn rất chắc chắn. Hơn
nữa nếu được làm từ chất liệu gỗ quý thì giá trị của chúng còn tăng theo thời gian. Với kết cấu vững chắc của gỗ tự nhiên, Salon gỗ chịu được sự khắc nghiệt của khí hậu như
Việt Nam.
Salon gỗ không những bền mà còn tăng giá trị theo thời gian
Mang vẻ đẹp đơn giản, tinh tế, sang trọng
Salon gỗ được chạm khắc tỉ mỉ với những hoa văn phong phú mang nét thẩm mỹ tinh tế, sang trọng. Hơn nữa salon gỗ mang một vẻ đẹp đặc trưng đó là nhờ vào các đường
vân gỗ có vẻ đẹp độc đáo, và nhất là khi được kết hợp với những hoa văn phù hợp chúng lại càng nổi bật hơn.
Thân thiện với môi trường, mang phong thủy tốt
Gỗ tự nhiên có nét đặc trưng là mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông vì thế đồ gỗ còn được cho là mang đến phong thủy tốt cho gia đình. Ngoài ra đồ gỗ còn được cho là giúp tạo
không gian ấm cúng, hài hòa, môi trường sống thân thiện. Nếu gia chủ là người xem trọng phong thủy có thể chọn đồ gỗ có kiểu dáng phù hợp với vận mệnh của mình sẽ đem
lại nhiều may mắn về tài lộc và công danh.
Đa dạng các kiểu thiết kế
Salon gỗ mang nét đẹp đơn giản nên dù với lối kiến trúc nào cũng dễ kết hợp hài hòa, dễ trang trí. Bên cạnh đó để bắt kịp xu hướng hiện đại, các người thợ đã sáng tạo hơn khi
cho ra những bộ salon gỗ kết hợp nét cổ điển pha lẫn hiện đại để phù hợp với xu hướng mới.
Thể hiện đẳng cấp, gu thẩm mỹ của gia chủ
Chơi đồ gỗ cũng là một cách để gia chủ thể hiện được đẳng cấp, sự thịnh vượng của gia đình, nhất là với những bộ salon nguyên khối. Những bộ nội thất này sẽ mang một
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phong cách ấn tượng đặc biệt đối với khách đến thăm. Cách chọn salon cũng là một cách thể hiện gu thẩm mỹ của bản thân gia chủ.
Kinh nghiệm lựa chọn salon gỗ tốt nhất
Hiện nay đồ gỗ nội thất được bán trên thị trường rất nhiều, có cả những mặt

hàng trong nước và hàng nhập ngoại. Điều này giúp người dùng có sự lựa chọn đa

dạng nhưng cũng là rắc rối vì khó nhận biết được mặt hàng nào, nơi nào bán tốt. Để có sự lựa chọn tốt nhất bạn có thể lưu ý vài đặc điểm sau:
Chọn chất liệu gỗ
Có nhiều khách hàng thắc mắc tại sao cũng cùng mẫu mã nhưng giá lại chênh nhau rất lớn. Đó là bởi chất liệu gỗ quyết định đến chất lượng và giá thành sản phẩm.
Hiện nay salon gỗ trên thị trường đa số được làm từ 2 loại chính là gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp. Nếu bạn yêu thích nét cổ điển, giản dị, mộc mạc thì chất liệu gỗ tự nhiên là
phù hợp. Còn chất liệu gỗ công nghiệp mang phong cách trẻ trung, hiện đại.
Chất liệu gỗ quyết định đến chất lượng và giá thành sản phẩm
Chọn kiểu dáng, kích thước phù hợp
Trước khi muốn mua một bộ salon cho phòng khách bạn nên xác định vị trí để bộ này ở đâu, kiến trúc phòng như thế nào, kích thước như thế nào hợp lý. Sau đó chọn kiểu
dáng bộ salon có kiểu dáng ưng ý và phù hợp nhất.
Khung sườn chắc, kiên cố
Một bộ salon gỗ có bền hay không phụ thuộc vào khung sườn của nó. Hãy quan sát các chỗ nối có khít không, có bị hở, cong vênh, bề mặt có mịn láng hay không. Bởi có rất
nhiều cơ sở gia công ẩu khiến tuổi thọ của chúng rất thấp.
Giá thành sản phẩm
Có khá nhiều nơi bán đồ gỗ, mỗi nơi giá sản phẩm lại khác nhau. Để tìm được đúng giá của sản phẩm quý khách có thể tham khảo nhiều cửa hàng để tiện so sánh. Quý khách
lưu ý không nên ham đồ rẻ, vì nếu cùng mẫu mã và chất liệu thì mức giá không chênh lệch nhiều. Để an toàn nhất quý khách hãy chọn một nơi cung cấp đồ nội thất gỗ có uy
tín, có bảo hành hành để mua sắm. Điều này giúp bạn tránh được hàng kém chất lượng, được mua với giá cả phải chăng, dễ đổi trả nếu có vấn đề kỹ thuật, an tâm để sử dụng
hơn.
Mua salon gỗ ở đâu chất lượng?
Hiện nay muốn mua đồ gỗ nội thất không khó vì có hàng trăm nơi bán đồ gỗ nội thất trên địa bàn TPHCM và trên khắp cả nước. Họ còn có chế độ ship mọi miền đất nước nên
rất tiện dụng. Tuy nhiên vấn đề là nơi nào uy tín, chất lượng sản phẩm tốt, giá thành phải chăng là điều đáng quan tâm nhất.
Nên đến trực tiếp nhà cung cấp
Để tìm được địa chỉ uy tín để mua bạn có thể tham khảo danh sách những nhà cung cấp lớn, uy tín sau đó đến trực tiếp để tìm hiểu. Việc đến trực tiếp giúp bạn xem xét đánh
giá được chất lượng, lựa chọn được mẫu mã yêu thích.
Nên đến trực tiếp địa chỉ mua để đánh giá xem xét sản phẩm có tốt không
Tham khảo ý kiến người quen
Bạn có thể tham khảo những địa chỉ mà người thân quen biết đã từng mua. Hoặc nếu có người quen rành về gỗ có thể nhờ họ đi xem chung để đánh giá về chất liệu gỗ cũng
như mức giá thành có hợp lý hay không.
Tìm hiểu mức giá thành, chính sách dịch vụ
Trước khi mua bạn cần tìm hiểu về các loại hình ưu đãi, chính sách bảo hành đổi trả như thế nào để tránh những rắc rối về sau.
Nhà cung cấp nội thất gỗ giuonggo.net
Giuonggo.net là nhà cung cấp nội thất đồ gỗ bao gồm salon gỗ, sofa, bàn ghế gỗ, giường gỗ… Với mẫu mã đa dạng phù hợp với mọi không gian thiết kế từ cổ điển đến hiện
đại.
Các mẫu Salon gỗ ở đây được làm ra từ những nghệ nhân lành nghề kết hợp với sự sáng tạo độc đáo để phù hợp với kiến trúc hiện đại. Các mẫu thiết kế đơn giản nhưng tinh
tế sang trọng và hiện đại. Salon gỗ của giuonggo.net không chỉ là nơi đoàn tụ sum vầy gia đình, đón đãi khách mà còn góp phần tạo nên thẩm mỹ riêng cho ngôi nhà của bạn.
Đến nơi đây bạn sẽ được nhân viên tư vấn tỉ mỉ để lựa chọn được sản phẩm ưng ý và phù hợp với ngôi nhà của riêng bạn. Mức giá thành nơi đây hợp lý so với thị trường
chung, còn có các chính sách dịch vụ hết sức ưu đãi tùy cho từng mặt hàng. Hơn nữa giuonggo.net còn có chính sách bảo hành đổi trả rõ ràng nên quý khách yên tâm khi lựa
chọn.
Những mẫu salon gỗ đẹp ở giuonggo.net
Ở đây có rất nhiều bộ salon gỗ được làm ra từ những bàn tay nghệ nhân lành nghề, chắc chắn bạn sẽ ưng ý khi đến đây chiêm ngưỡng. Dưới đây là 2 mẫu salon đang bán
chạy nhất hiện nay.
Mẫu 1: Salon gỗ căm xe gõ đỏ đây là mẫu salon đang hot nhất hiện nay. Mẫu mã tuy rất đơn giản nhưng nổi bật với màu đỏ tự nhiên của loại gỗ gõ đỏ tôn lên vẻ đẹp sang
trọng.
Salon gỗ căm xe gõ đỏ
Mẫu 2: Bộ salon gỗ tay 12 chạm rồng 6 món với kiểu dáng trang trọng. Bộ này phù hợp với những khách hàng yêu thích phong cách cổ điển, hoa văn truyền thống.

Bộ salon gỗ tay 12 chạm rồng 6 món
Cách bảo quản salon gỗ bền đẹp
Để bộ salon luôn bền đẹp thì việc bảo quản, giữ gìn rất quan trọng. Những cách dưới đây sẽ giúp kéo dài tuổi thọ cho salon nhà bạn.
Thường xuyên vệ sinh
Muốn salon gỗ bền đẹp lâu dài thì khâu vệ sinh rất quan trọng. Salon gỗ có những thiết kế với hoa văn chi tiết cầu kỳ dễ bị bám bụi nên thường xuyên lau chùi sạch sẽ. Bằng
cách tẩm ướt một chút nước lau sạch sẽ, hoặc dùng nước chanh pha loãng để tẩy sạch hơn. Sau đó dùng khăn khô lau lại để tránh ẩm ướt khiến salon bị ẩm mốc.
Sử dụng đệm lót
Đệm lót không chỉ làm đẹp mà còn giúp bảo quản salon gỗ được tốt hơn tránh bụi bám vào những kẽ hở trên băng ghế. Với tấm đệm bạn ngồi cũng có cảm giác êm ái hơn.
Chống nấm mốc
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Hạn chế nước thấm vào salon gỗ, vì vật liệu gỗ rất dễ bị ẩm mốc nếu bị ẩm ướt. Có thể quét vecni định kỳ để bảo quản gỗ được tốt hơn, điều này cũng nhằm tránh các mối mọt
tấn công.
Salon gỗ là sản phẩm nội thất quan trọng đối với phòng khách vì thế việc chọn lựa cần tỉ mỉ, thận trọng. Trên đây là tất cả những kinh nghiệm giúp bạn lựa chọn và bảo quản
salon gỗ đúng cách. Chúc bạn sớm chọn được cho gia đình mình một bộ salon gỗ ưng ý nhất.
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kê tivi, táp đầu giường, bàn ghế gỗ phòng khách dưới 10 triệu, những mẫu kệ tivi hiện đại đẹp, tủ treo quần áo, bàn tho, bàn ghế sofa gỗ, kệ tivi gỗ tự nhiên, mẫu tủ quần áo gỗ tự
nhiên 4 cánh, nội thất gỗ, kệ ti vi gỗ công nghiệp, tủ quần áo giá rẻ, bàn ăn 6 ghế, mẫu tủ quần áo, ban trang diem, tủ quần áo đẹp hiện đại, kệ tủ tivi, tủ kệ tivi phòng khách đẹp,
kệ ti vi hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ phòng khách nhỏ, mẫu kệ tivi, mẫu kệ tivi phòng khách, tủ rượu gỗ, bàn ghế gỗ đẹp, ban ghe go dep, ghe phong khach, tủ quần áo gỗ tự nhiên,
tủ áo gỗ công nghiệp, giuong ngu, giường ngủ gỗ công nghiệp, sô pha gỗ, tủ áo quần, bàn ghế phòng khách hiện đại, mẫu ghê sofa gỗ đơn giản hiện đại, ban an, bàn ghế ăn đẹp,
mẫu bàn ghế gỗ phòng khách hiện đại, giường hiện đại, ghế đep, mẫu bàn trang điểm đẹp, kẹ ti vi
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