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giường ngủ dành cho bé gái

Hướng dẫn lựa chọn giường ngủ dành cho bé trai
Giường ngủ dành cho bé là món đồ quan trọng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Để có thể giúp cho con yêu khỏe mạnh, có được những giấc ngủ ngon, trọn vẹn, trẻ phát triển
đều đặn về thể chất lẫn tinh thần, việc lựa chọn giường ngủ đóng vai trò vô cùng lớn. Vậy chọn giường ngủ dành cho bé trai cần lưu ý những vấn đề gì? Bài viết dưới đây sẽ
hướng dẫn cho bạn.
Lựa chọn giường ngủ dành cho bé trai là điều làm bố mẹ băn khoăn
Chọn giường theo tính cách của bé
Có nhiều loại giường có thể dùng cho cả bé trai và bé gái. Tuy nhiên, bé trai đa phần hiếu động và sôi nổi, mạnh mẽ hơn bé gái nên sẽ thích các thiết kế siêu nhân, xe hơi, tàu
thuyền. Trong khi bé gái thường hay mơ mộng cổ tích, công chúa, hoa, bướm,…
Nếu bé trai nhà bạn là người hiếu động, nghịch ngợm thì nên chọn giường đơn kích thước tiêu chuẩn hay giường đôi để bé có nhiều không gian nằm ngủ và chơi đùa hơn. Dù
là bé trai hay bé gái thì đều có sở thích riêng nên việc trang trí phòng ngủ có màu sắc tươi sáng, phù hợp với sở thích sẽ kích thích giác quan cho bé, giúp bé thông minh và
thoải mái hơn khi vào phòng.
Giường ngủ dành cho bé trai thường mang màu sắc ôn hòa, cá tính
Chọn giường theo diện tích và kết cấu phòng ngủ
Điều quan trọng cần lưu ý tiếp theo khi lựa chọn giường là phải đo diện tích và kiểu dáng phòng. Tuy đa phần thiết kế nhà Việt Nam sẽ là phòng hình vuông hoặc chữ nhật thì
khá thoải mái khi lựa chọn chiếc giường phù hợp. Tuy nhiên, với các căn phòng nhỏ hẹp, nên cân nhắc việc đo đúng kích thước sao cho giường ngủ vừa với căn phòng. Hiện
tại các loại giường tầng sẽ là lựa chọn tối ưu cho các căn phòng nhỏ. Loại giường tầng có hộc tủ, có thể tối giản việc nhiều vật dụng trong phòng, giúp cho căn phòng thêm
ngăn nắp, không gian thoải mái.
Giường ngủ cần phù hợp với diện tích phòng
Lựa chọn dựa giường ngủ dành cho bé trai dựa trên chất liệu làm giường
Đa phần khi lựa chọn giường ngủ dành cho bé trai, cha mẹ sẽ chọn giường gỗ thông, vì sự an toàn, khả năng chịu lực cao và hạn chế tối đa việc ẩm mốc và mối mọt. Tuy
nhiên, vấn đề lưu ý khi chọn giường ngủ bằng gỗ là chất liệu làm giường có lành tính với trẻ nhỏ hay không? Tránh các bệnh về da, phổi và thậm chí là ung thư cho trẻ nhỏ vô
cùng nguy hiểm.
Ngày nay có các loại giường ngủ bằng nhựa, bằng sắt, gỗ công nghiệp được sản xuất kỹ càng, xử lý cẩn thận, thiết kế tinh tế, màu sắc bắt mắt, hiện đại phù hợp xu thế cho các
bạn nhỏ. Giường ngủ dành cho bé trai cần đủ rộng rãi và trẻ trung, thoải mái sẽ mang lại cho trẻ những giấc ngủ chất lượng và không bị tỉnh giấc vào giữa đêm. Hiện tại có các
loại giường ngủ phổ biến sau:
Chất liệu sắt
Giường sắt là loại giường phổ biến ở thời gian trước đây, như các loại giường ở trường học, ký túc xá,… Hiện tại nhu cầu người sử dụng giường sắt không còn nhiều, bởi nhìn
chung, giường sắt khá đơn giản, không có thiết kế bắt mắt cũng như dễ bị hoen rỉ khi sử dụng trong một thời gian dài.
Chất liệu sắt với thiết kế khá đơn giản
Chất liệu gỗ
Giường dành cho bé trai chất liệu gỗ hiện đang được ưa chuộng với nhu cầu sử dụng lâu dài và xu hướng sống xanh của thế giới. Bởi giường gỗ có độ bền cao, thiết kế tinh tế,
và vô cùng an toàn khi sử dụng cho trẻ. Độ vững chắc của giường gỗ giúp cho bạn thoải mái khi bé chơi đùa, nghỉ ngơi ngay khi cậu bé nhà bạn là nhóc tì hiếu động. Giường
gỗ được gia công tỉ mỉ, kỹ lưỡng trong từng công đoạn, giúp cho chiếc giường thêm phần sang trọng, mang đến giấc ngủ ngon cho trẻ.
Giường ngủ gỗ mang lại sự chắc chắn
Chất liệu nhựa
Các mẫu giường bằng nhựa với các thiết kế bắt mắt, độc đáo luôn phù hợp với trẻ em, tạo sự hứng thú cho trẻ khi sống độc lập từ nhỏ. Với sự thông dụng hiện nay thì giường
nhựa là sản phẩm được lựa chọn nhiều nhất, kết cấu đơn giản, nhỏ gọn, nhiều hình ảnh dễ thương, và có thể tháo lắp dễ dàng.
Giường ngủ bằng nhựa dễ lắp ráp, thiết kế bắt mắt
Chọn giường theo độ tuổi của bé
Sở thích và nhu cầu của trẻ là không có định và thay đổi theo thời gian. Có thể chia thành 3 nhóm tuổi mà bố mẹ cần lưu ý khi chọn mua giường ngủ:
Mẫu giáo (2-5 tuổi)
Trẻ đang ở độ tuổi từ 2 – 5 tuổi, nên chọn giường thấp, chiều cao lý tưởng là 70cm trở xuống, vì trẻ có thể gặp nguy hiểm khi leo trèo hoặc ngủ nếu ở giường cao. Ngoài ra, độ
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tuổi mẫu giáo thường yêu thích màu sắc tươi sáng. Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng giường ngủ không quá lòe loẹt, dễ tạo cảm giác căn phòng của bé chật hẹp, khó chịu.
Thiếu nhi (6-12 tuổi)
Giai đoạn từ 6-12 tuổi, các bé trai đã dần phát triển cơ thể, nên giường ngủ cần chọn kích thước lớn hơn. Nếu bạn có ý định sử dụng giường ngủ cố định lâu dài, nên chọn
giường có kích thước như giường người lớn.
Nếu căn phòng nhỏ hẹp, nên chọn giường tầng để có thể tiết kiệm diện tích và giúp phòng của bé gọn gàng hơn. Ở độ tuổi này, chọn giường ngủ cho bé trai nên phù hợp với
màu sắc mà bé thích, sẽ giúp bé hứng thú hơn trong việc học tập và có được giấc ngủ ngon, khỏe mạnh.
Thiếu niên, trưởng thành (13 – 18 tuổi)
Ở độ tuổi này, trẻ em thường thích màu sắc và phong cách riêng. Đặc biệt con trẻ đã có nhận thức, nhu cầu và mong muốn cụ thể. Do vậy, bố mẹ hãy chọn giường ngủ nào mà
con thích là được. Còn màu sắc thì hãy trang trí màu con muốn chọn trong phòng.
Đặc biệt thuận tiện hơn cho bố mẹ là có thể chọn giường ngủ gỗ tự nhiên và kích thước rộng thoải mái cũng được. Mà không hề ảnh hưởng đến chuyện bé thích hay không
thích.
Các mẫu giường ngủ cho bé trai được ưa chuộng nhất hiện nay
Dưới đây là gợi ý các mẫu giường ngủ cho bé trai đẹp mắt, cập nhật xu hướng mới nhất để bố mẹ có thể tham khảo:
Giường ngủ dành cho bé trai mô hình xe
Các bé trai thường có niềm đam mê với các mô hình xe đồ chơi, nên khi được thiết kế thành chiếc giường ngủ sẽ tạo cảm giác thích thú cho các bé. Hiện nay có rất nhiều mẫu
giường ngủ hình xe độc đáo, từ các phương tiện giao thông công cộng như xe bus, xe cứu hỏa, cho đến máy bay, xe tăng,.. đều có đủ cả.
Giường ngủ hình siêu xe cá tính cho bé trai
Giường ngủ dành cho bé trai hình siêu anh hùng
Các nhân vật siêu anh hùng chính là nơi bé phát huy trí tưởng tượng, tạo động lực cho bé trở thành người có ích cho xã hội. Những chiếc giường ngủ hình các nhân vật như
người Nhện, Batman, siêu nhân,... vừa đáp ứng được sở thích của bé, vừa có màu sắc rực rỡ giúp trang trí căn phòng thêm sinh động.
Các nhân vật siêu anh hùng luôn là chủ đề yêu thích của bé
Giường ngủ dành cho bé trai hình thiên nhiên, động vật
Đối với các bé yêu thiên nhiên và động vật thì đây đích thị là một chiếc giường yêu thích. Bạn có thể kết hợp trang trí căn phòng ngập tràn màu xanh của cây cỏ, với chiếc
giường hình các con thú đáng yêu. Bé sẽ cảm nhận thấy sự nhẹ nhàng, trong lành, dịu mắt, từ đó mà giúp cải thiện giấc ngủ đáng kể cho bé. Chiếc giường ngủ lấy chủ đề thiên
nhiên cũng dạy cho bé cách bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh chung giống như đang giữ cho chỗ ngủ của mình sạch sẽ.
Giường ngủ ấm áp có chủ đề thiên nhiên giúp bé dễ ngủ hơn
Giường ngủ hoạt hình
Bé nào thích đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình thì bố mẹ không nên bỏ qua mẫu giường ngủ này. Bé như được hóa thân vào nhân vật, lạc vào xứ sở thần tiên, tự do cho trí
tưởng tượng bay xa. Có rất nhiều mẫu hoạt hình cho các bố mẹ lựa chọn, thịnh hành nhất là hình Doremon, chuột Mickey, Minion,...đảm bảo sẽ làm các bé thích mê.
Giường ngủ hoạt hình đầy sáng tạo
Giường ngủ thể thao
Hẳn những bé trai hiếu động có niềm đam mê với thể thao sẽ muốn sưu tầm những vật dụng có hình môn thể thao mà mình yêu thích. Việc bé thích tham gia các hoạt động
ngoài trời là điều đáng hoan nghênh, nhưng không phải lúc nào bé cũng được phép ra ngoài. Bố mẹ cần cỗ vũ tinh thần bằng cách sắm cho bé chiếc giường ngủ thể thao năng
động, để căn phòng không trở thành nơi quá ngột ngạt với bé.
Khi niềm đam mê của bé được biến thành chiếc giường ngủ
Giường ngủ hình ngôi nhà
Các bé thường có xu hướng muốn sở hữu các vật dụng riêng cho mình, từ đồ chơi, tô chén, muỗng đũa cho đến chiếc giường ngủ. Việc thiết kế giường ngủ hình ngôi nhà sẽ
tạo cảm giác ấm cúng, riêng biệt cho bé, giúp bé dễ ngủ hơn. Ngoài ra, ngôi nhà nhỏ ấy còn là nơi bé đọc sách, học tập, chơi đồ hàng mà không bị quấy rầy bởi các yếu tố xung
quanh.
Những chiếc giường ngủ hình ngôi nhà xinh xắn
Nơi bán giường ngủ dành cho bé trai uy tín, chất lượng
Một chiếc giường ngủ không phải chỉ có đẹp mắt, mà còn phải chất lượng tốt để đảm bảo an toàn cho trẻ. Đến với Giuonggo.net, bạn sẽ được tư vấn một cách nhiệt tình về các
mẫu mã giường sao cho phù hợp với nhu cầu và sở thích của bé.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất giường ngủ làm từ gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng và độ bền, đẹp của giường.
Chúng tôi cũng có xuất hóa đơn điện tử, các chính sách bảo hành, đổi trả để tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng.
Sau khi đã điểm qua các cách chọn giường ngủ dành cho bé trai cũng như các mẫu giường ngủ mẫu mã đẹp, hy vọng sẽ giúp các ông bố bà mẹ nghĩ ra cần mua loại giường
nào cho con mình. Bên cạnh đó, nếu bạn vẫn chưa nắm được tâm lý của trẻ, có thể để trẻ xem mẫu rồi tự do lựa chọn cho đúng sở thích. Giuonggo.net hi vọng có thể đồng
hành cùng bố mẹ để tạo nên những chiếc giường đẹp và độc đáo, góp phần giúp bé ngủ ngon, tinh thần vui khỏe.
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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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