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Giường ngủ hiện đại

Tổng quan thông tin về giường ngủ cổ điển được nhiều người ưa chuộng
Hiện nay cuộc sống của con người ngày càng tốt hơn, kéo theo đó những sản phẩm nội thất trong được đầu tư hơn. Và đặc biệt chiếc giường là thứ mà nhiều người quan tâm
bởi nó ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thay vì những chiếc giường ngủ đơn giản, thì hiện nay có nhiều người ưa chuộng phong cách giường ngủ cổ điển như hoàng gia Châu Âu.
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về loại giường này cũng như kinh nghiệm khi đi mua hàng lựa chọn.
Giường ngủ cổ điển là gì?
Giường ngủ cổ điển thực chất cũng như những loại giường bình thường chúng ta thường thấy. Tuy nhiên điểm mà khách hàng dễ dàng phân biệt giữa giường hiện đại và cổ
điển chính là ở đầu giường và những nét hoa văn ở thành giường rất.
Giường ngủ theo phong cách cổ điển đang được nhiều người ưa thích
Đầu giường chính là điểm nhấn lớn nhất thường được làm từ một tấm gỗ lớn và khắc đường nét, hoa văn trạm trổ tinh xảo như ở hoàng gia Châu Âu. Nói không ngoa khi phần
này chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định giá trị của một chiếc giường ngủ cổ điển. 4 xung quanh thành giường thì đơn giản hơn, tuy nhiên được trạm trổ vẫn rất tinh tế để
làm bật nên nét sang trọng, giàu có của người sử dụng.
Lý do vì sao người ta lại ưa chuộng loại giường ngủ cổ điển
Giường ngủ theo phong cách cổ điển hiện nay được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng. Bởi chúng có rất nhiều lợi ích cho người dùng.
Tính thẩm mỹ đẳng cấp – sang trọng
Với những người yếu thích sự sang trọng, xa hoa của quý tộc Châu Âu thì thiết kế mẫu giường phong cách cổ điểm chính là dành cho bạn. Chiếc giường được chạm khắc tỉ mỉ,
cầu kì từng chi tiết chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một không gian sang trọng, cuốn hút bất kì một ai khi nhìn vào.
Đồng thời, giường ngủ cổ điển là mẫu duy nhất khi thiết kế theo đúng tiêu chuẩn truyền thống nhất. Giường không chịu tác động từ bên ngoài, không bị lỗi thời hay mất giá trị
ban đầu mà luôn luôn được nhiều người yêu thích. Càng những người có kinh tế lại càng muốn tìm đến những giá trị cổ điển, truyền thống.
Kiểu dáng truyền thống theo phong cách Châu Âu
Kiểu dáng phong phú
Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều mẫu giường cổ điển, tân cổ điển, pha một chút hiện đại rất nhiều, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đồng thời giường ngủ cổ điển
cũng có nhiều kiểu đáng, chất liệu gỗ tự nhiên hay gỗ công nghiệp. Kéo theo đó giá thành của sản phẩm cũng đa dạng từ thấp đến cao phù hợp cho nhiều đối tượng khách
hàng. Bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn khi mua giường phù hợp với không gian nội thất của gia đình mình.
Chất liệu cao cấp
Đa phần mẫu giường ngủ theo phong cách cổ điển được làm từ những loại gỗ cao cấp, sang trọng, gỗ quý, một phần còn là gỗ nhập khẩu. Chính vì thế chất lượng giường ngủ
luôn được đảm bảo chắc chắn, bền bỉ, theo thời gian. Giường ngủ cổ điển có tuổi thọ rất lớn lên đến vài chục năm, nếu bạn không muốn thay giường thì có thể sử dụng mãi
mãi.
Một số loại gỗ được chọn làm giường ngủ cổ điển
Điểm độc đáo nhất mà giường ngủ gỗ cổ điển mang lại cho người dùng chính là ở chất liệu gỗ thuộc hàng cao cấp, chắc chắn. Có nhiều loại gỗ khác nhau có thể đóng thành
giường theo phong cách cổ điển nhưng đa phần là những loại gỗ có kích thước lớn, nguyên tấm thì giá trị sẽ cao hơn.
Gỗ sồi đỏ Red Oak
Đây là loại gỗ được nhập khẩu từ Bắc Mỹ, chúng có đường vân gỗ rất đẹp, màu sắc nhạt dần từ trong ra ngoài. Gỗ sồi đỏ rất chắc chắn, chịu được lực va chạm mạnh từ máy
móc gia công, chế tác rất tốt. Giường ngủ cổ điển là từ gỗ sồi đỏ mang lại cảm giác sang trọng, hiện đại, nhưng không mất đi sự trẻ trung, cá tính riêng biệt.
Thiết kế khá cầu kì, họa tiết chạm khắc tỉ mỉ
Gỗ xoan đào
Gỗ xoan đào là loại gỗ khá nổi tiếng tại Việt Nam và được nhiều người ưa chuộng, bởi độ bền cao, tuổi thọ lớn theo thời gian. Đồng thời gỗ xoan đào rất chắc chắn, bền, chịu
được nhiệt, lực, va chạm mạnh mà không bị cong vênh, nứt gẫy. Một điều nữa khiến gỗ xoan đào trở thành một loại gỗ quý tại Việt Nam chính là bởi loại gỗ này cho đường vân
gỗ rất đẹp, tự nhiên, chân thực. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hai tấm gỗ có đường vân giống nhau.
Gỗ trầm hương
Tại Việt Nam gỗ trầm hương cũng là loại gỗ thường được sử dụng để thiết kế, chế tác giường ngủ cổ điển. Gỗ trầm hương có mùi thơm rất đặc biệt nhờ cây sống lâu năm trong
những khu rừng lớn, hội tụ mọi tinh hoa của đất trời.
Đây cũng là loại gỗ quý nhất ở Việt Nam mà hiện nay số lượng gỗ ngày càng ít hơn do con người khai thác sử dụng quá nhiều. Nhiều nghiên cứu khoa học cho biết mùi thơm tự
nhiên của gỗ trầm giúp cải thiện giấc ngủ, xua đuổi côn trùng. Chính vì thế, giường ngủ theo phong cách cổ điển từ gỗ trầm hương mang lại cảm giác thân thiện, truyền thống

https://giuonggo.net/giuong-ngu-co-dien

1/3

12:48, 13/10/2022
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nhưng cũng không kém phần sang trọng, hiện đại.
Gỗ óc chó
Gỗ óc chó có đường vân gỗ xoáy, khá độc đáo, sáng màu. Loại gỗ này có màu sắc đặc biệt, chủ yếu là màu kem, tâm màu hơi xanh và nhạt dần ra bên ngòa. Loại gỗ này cũng
có mùi thơm thoang thoảng khá đặc biệt được nhiều người sử dụng làm giường ngủ gỗ trong gia đình. Bởi màu sắc khá đơn giản, tinh tế, chất liệu đẹp mà còn mang vận khí
phong thủy khá tốt được nhiều người nhận xét.
Giường ngủ thích hợp với nhiều không gian khác nhau
Gỗ gội
Gỗ gội là một loại gỗ quý hiếm tại Việt nam được nhiều người yêu thích chuyên dùng làm giường ngủ hoặc nội thất gia đình. Gỗ gội cho màu sắc khá tự nhiên, vân gỗ ít uốn
lượn hơn, thớ gỗ mịn màng. Đồng thời, gỗ gội lại chịu được tác động mạnh từ máy móc, chế tác, gia công, chống ẩm, mối mọt. Nhờ đó mà sản phẩm có tuổi thọ cao dùng lâu
bền mà không bị cong vênh, hỏng.
Lưu ý khi lựa chọn giường ngủ cổ điển
Để lựa chọn được một chiếc giường ngủ theo phong cách cổ điển đẹp, phù hợp bạn cần nhớ một số lưu ý. Những lưu ý này sé giúp bạn tìm được thiết kế ưng ý, lại phù hợp
với tài chính của mình.
Phù hợp với kích cỡ: Hiện nay giường ngủ theo phong cách cổ điển cũng được thiết kế theo kích thước truyền thống là giường đơn hoặc giường đôi với số đo là 1.6 x 2m và
1.8 x 2.2m.
Phù hợp với nội thất không gian: Mỗi thiết kế sẽ phù hợp với từng nội thất và không gian, màu sắc chủ đạo trong gia đình khác nhau. Căn cứ vào đó và sở thích của mỗi
người để lựa chọn kiểu dáng phù hợp nhất.
Kiểm tra chất lượng giường ngủ: Để có thể kiểm tra chất lượng giường ngủ bạn cần kiểm tra kết cấu của giường. Các chi tiết có bố trí hợp lý hay không, các nét họa tiết khi
gia công, chế tác có hài hòa hay không. Đồng thời, bạn nên kiểm tra chất liệu gỗ có đúng là loại gỗ như nhà sản xuất đã báo cho bạn hay không? Từ đó, bạn có thể tránh
mua phải hàng giả, kém chất lượng mà gía thành cao.
Tài chính và địa chỉ mua uy tín: Bạn cân đối tài chính của mình để lựa chọn thiết kế giường cho phù hợp nhất. Cùng với đó khi đi mua giường bạn nên tìm đến những địa chỉ
uy tín, chất lượng để tránh “tiền mất tật mang”.
Có nhiều loại gỗ để làm nên giường ngủ phong cách cổ điển
Giuonggo.net – Đơn vị uy tín chuyên nhận cung cấp và phân phối
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị nhận cung cấp và phân phối, sản xuất các thiết kế giường ngủ cổ điển cho người tiêu dùng. Tuy nhiên cũng vì quá nhiều đơn vị,
những lời mời quảng cáo hấp dẫn, khuyến mại khiến bạn không biết nên đặt niềm tin vào đơn vị nào. Vậy thì hãy đến với Giuonggo.net - một trong những đơn vị đang nhận
được nhiều sự tin tưởng và đánh giá tốt của khách hàng hiện nay. Và để có được điều đó là nhờ:
Đảm bảo chất lượng - mẫu mã
Điều đầu tiên mà Giuonggo.net mang lại cho khách hàng chính là đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn là tốt nhất, đa dạng nhất. Chúng tôi có nhiều mẫu giường ngủ làm từ
nhiều chất liệu gỗ các nhau từ trong nước đến nhập khẩu. Những tấm gỗ được nhập nguyên tám, qua hệ thống may móc, gia công chế tác tạo thành những sản phẩm đẹp,
sang trọng đẳng cấp.
Giuonggo.net cam kết tất cả các sản phẩm đều được làm từ gỗ nguyên chất không pha trộn bên ngoài. Nhờ đó, giường ngủ cổ điển có độ bền cao, chắc chắn, chống lại được
mối, mọt rất tốt.
Đa dạng dịch vụ
Bên cạnh dịch vụ chính là cung cấp, phân phối các mẫu giường ngủ theo phong cách cổ điển, hiện đại, thì Giuonggo.net cũng nhận sản xuất theo yêu cầu. Chỉ cần bạn có nhu
cầu muốn đóng giường hãy liên hệ với chúng tôi để đưa yêu cầu, cung cấp kích cỡ. Bộ phận tiếp nhận sẽ thiết kế một số mẫu và tư vấn loại gỗ phù hợp nhất với tài chính kinh
tế và phong cách gia đình của bạn. Cùng với đó là nhiều dịch vụ bảo hành, hậu đãi cho khách hàng mãi về sau.
Giá thành phù hợp
Các dịch vụ và sản phẩm mà Giuonggo.net hiện đang cung cấp đảm bảo có gía thành thấp hơn những cơ sở khác ngoài thị trường. Để có được điều đó là nhờ tất cả mọi công
đoạn, sản xuất cung cấp và phân phối đều do đơn vị tự thực hiện khâu qua khâu trung gian nên giá thành tốt hơn.
Thiết kế đẳng cấp, sang trọng
Đội ngũ nhân viên tránh nghiệm
Giuonggo.net có đội ngũ nhân viên, chuyên viên tư vấn nhiệt tình, sáng tạo. Họ sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng để bạn có thể nhận được dịch vụ tốt nhất. Cùng với đó
đội ngũ thợ thiết kế, gia công, chế tác có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất giường gỗ và nội thất. Chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những kiểu dáng thời thượng hiện
đại nhưng lại không mất đi tính cổ điển, truyền thống của nó.
Trên đây là một số thông tin về giường ngủ cổ điển đang được nhiều người dùng hiện nay. Hi vọng qua đây giúp bạn hiểu hơn về sản phẩm này cũng như đặt niềm tin mua
hàng và sử dụng trong gia đình.
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ban ghe, sofa gỗ hiện đại, tủ áo, bộ bàn ghế ăn, tủ trang điểm, gỗ việt, bô bàn ghế ăn, giuong gỗ sồi, mẫu kệ tivi đẹp, bo ghe sofa, bộ bàn ghế gỗ phòng khách, bộ ghế gỗ, bo ban
ghe go phong khach, ghế gỗ phòng khách, ban ghe dep, bàn ghe dep, giường ngủ giá rẻ, giương ngủ giá rẻ, tủ de tivi, đồ nội thất, noi that, bàn phấn, tủ kệ ti vi, giường tân cổ
điển, tủ tivi phòng khách, mẫu bàn trang điểm, tu quan ao, tủ tivi gỗ, ke tivi, kệ gỗ tivi, bàn phong khach, tủ quần áo hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ đẹp 2020, bàn ăn tron, bàn ăn 4 ghế,
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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