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Những thông tin cần biết rõ về giường ngủ gỗ xoan đào
Gỗ xoan đào có mùi hương thơm dịu nhẹ với độ bền cao lại rất tốt cho sức khỏe con người. Do đó, gỗ xoan đào được con người sử dụng để làm giường ngủ với nhiều kích
thước khác nhau. Tuy nhiên, các thông tin về giường ngủ gỗ xoan đào không phải ai cũng biết rõ. Để nắm bắt và có cái nhìn cụ thể, bạn đọc có thể tham khảo các thông tin
liên quan đến giường ngủ được làm từ gỗ xoan đào qua bài viết sau đây.

Kinh nghiệm lựa chọn giường ngủ gỗ xoan đào
Giường là nơi giúp cho con người có giấc ngủ ngon. Chính vì thế, lựa chọn một chiếc giường ngủ bằng chất liệu gỗ xoan đào đẹp, bền, phù hợp với không gian nội thất và giá
rẻ là điều ai cũng mong muốn.
Chọn giường ngủ gỗ xoan đào sao cho chuẩn xác
Để có được điều đó, bạn phải trang bị cho mình những kinh nghiêm cần thiết khi lựa chọn giường ngủ xoan đào. Bạn có thể tham khảo một số kinh nghiệm trong lựa chọn
giường ngủ xoan đào mà chúng tôi đã tổng hợp được. Cụ thể:

Không nên ham mua đồ rẻ
Giường ngủ được làm bằng gỗ xoan đào có mức giá ít nhất là 2.500.000 đồng. Nhiều bộ giường ngủ có mức giá cả chục triệu đồng. Do đó, những chiếc giường ngủ có mức giá
rẻ có thể làm bằng gỗ xoan đào non hoặc chưa được xử lý triệt để. Điều này khiến cho gỗ nhanh bị hư hỏng, cong vênh sau một thời gian sử dụng.

Chất liệu gỗ sử dụng để làm giường
Hiện nay, gỗ xoan đào tự nhiên thường bị nhầm lẫn với gỗ Veneer xoan đào bởi màu sắc và giá bán. Giá bán gỗ Veneer có mức giá rẻ hơn so với gỗ xoan đào tự nhiên. Bên
cạnh đó, giường gỗ xoan có thể bị pha trộn với gỗ công nghiệp với kỹ thuật hết sức tinh vi để gài người tiêu dùng lựa chọn mua. Thông thường, phía trên là gỗ xoan đào, phía
dưới là gỗ công nghiệp. Do đó, người mua cần xem xét hết sức kỹ lưỡng để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng, không đúng với chất liệu đề ra.
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Chú ý tìm hiểu và quan sát thật kỹ chất liệu gỗ sử dụng để làm giường ngủ

Nên tìm chọn mua ở những nơi uy tín
Để mua được sản phẩm chất lượng, chắc chắn bạn phải tìm chọn đơn vị uy tín. Những đơn vị này, sản phẩm được sản xuất bằng hệ thống máy móc hiện đại, công nghệ xử lý
tiên tiến. Từ đó, những chiếc giường ngủ có được độ bền đẹp, không bị cong vênh, mối mọt hoặc ẩm mốc.
Bên cạnh đó, bạn sẽ mua được giường ngủ gỗ xoan đào chính hãng với mức giá rẻ, chế độ bảo hành dài hạn. Khi xảy ra hư hỏng, đơn vị đó chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo
dưỡng hoặc đổi trả sản phẩm cho bạn.

Một số lưu ý khi chọn mua giường ngủ gỗ xoan đào
Với những kinh nghiệm nêu trên, chúng tôi nghĩ rằng bạn đã tích lũy được cho mình những thông tin cần thiết khi chọn mua giường ngủ gỗ xoan đào. Để bộ giường ngủ được
trọn vẹn nhất với căn phòng, trước khi chọn mua, bạn cũng nên chú ý một số vấn đề sau:
Khi chọn mua các loại giường ngủ gỗ xoan đào cần chú ý điều gì?

Kích thước giường ngủ
Hiện nay, giường ngủ được làm bằng gỗ xoan đào được phân chia thành 2 loại: giường ngủ đơn và giường ngủ đôi. Mỗi loại giường có kích thước khác nhau. Cụ thể:
Kích thường giường ngủ đơn: 1,2x1,6m, 1,2x2m, 1,4x1,6m.
Kích thước giường ngủ đôi: 1,6x2,0m và 1,8x2,0m.
Đây là những kích thước giường đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Do đó, bạn cần căn cứ vào nhu cầu sử dụng để lựa chọn loại giường cùng kích thước đảm bảo phù
hợp nhất. Bên cạnh đó, kích thước giường cũng cần chú ý đến việc sử dụng đệm, ga trải giường và drap giường. Ngoài ra, kích thước của giường ngủ phải đảm bảo sự cân đối
với không gian, diện tích của căn phòng và số lượng người sử dụng.
Lựa chọn kích thước giường phù hợp với diện tích và nội thất phòng ngủ
Nếu như diện tích phòng ngủ lớn mà lựa chọn giường có kích thước nhỏ và ngược lại, diện tích phòng ngủ nhỏ mà giường lại quá lớn sẽ làm cho nội thất bị chênh lệch. Từ đó,
nó sẽ làm mất vẻ đẹp, sự sang trọng và hiện đại của phòng ngủ.
Đối với trẻ nhỏ, bạn nên lựa chọn loại giường ngủ có kích thước phù hợp với cơ thể. Điều này giúp cho trẻ có được giấc sâu, cơ thể phát triển bình thường. Khi mua giường có
kích thước quá lớn sẽ khiến cho trẻ cảm thấy trống vắng, sợ hãi khi ngủ một mình.
Đối với người lớn, bạn có thể mua giường đôi hoặc giường đơn theo ý thích và nhu cầu sử dụng của mình. Thế nhưng chúng tôi vẫn khuyên ban nên lựa chọn giường ngủ đôi.

Màu sắc giường ngủ
Sở thích của mỗi người về màu sắc là hoàn toàn khác nhau. Do đó, bạn có thể lựa chọn màu sắc của giường ngủ gỗ xoan đào theo sở thích của mình. Thế nhưng bạn cần chú
ý, màu sắc của giường ngủ cần đồng bộ với màu sắc của tường nhà, rèm cửa, nền nhà… Hoặc bạn có thể chọn cách phối màu giữa giường ngủ và nội thất sao cho hài hòa
nhất.
Màu sắc giường ngủ đồng bộ với nội thất căn phòng
Bên cạnh đó, bạn cũng nên để ý xem giường ngủ xoan đào được sơn bằng loại sơn nào? Có tốt hay không? Hiện nay, sơn được các đơn vị sản xuất sử dụng để sơn giường
ngủ phổ biến như sơn Ichem, Nippon, Btchem…

Vị trí giường ngủ theo phong thủy
Yếu tố phong thủy luôn được người dân Việt Nam coi trọng. Giường ngủ có phù hợp với với vận mệnh của gia chủ và thành viên trong gia đình mới đem lại sự tài lộc, thịnh
vượng, sức khỏe tràn đầy… Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trên cơ thể con người có chứa một lớp trường khí. Lớp khí này được hình thành và hoạt động dựa vào
nguồn năng lượng của cơ thể. Nếu như đặt vị trí giường đúng theo phong thủy sẽ giúp cho luồng sinh khí đó luôn tràn đầy. Vì thế, khi đặt giường vào trong phòng ngủ, bạn cần
xem xét các tiêu chí sau:
Lựa chọn vị trí kê giường phù hợp với vận mệnh phong thủy
Không nên kê mình đầu giường của chiếc giường tựa vào tường của căn phòng. Điều này khiến bạn luôn có cảm giác thiếu an toàn khi ngủ.
Nên kê giường có đầu giường và 1 cạnh giường được tựa vào tường hoặc các đồ vật khác như bàn uống nước mini, bàn trang điểm, bàn để đèn ngủ... Việc này giúp cho người
dùng có cảm giác an toàn, giấc ngủ ngon, cơ thể khỏe mạnh.
Đầu giường ngủ không nên kê theo hướng về phía hành lang, lan can, cầu thang, nhà vệ sinh… Hướng này sẽ khiến cho cơ thể bất an, sức khỏe giảm sút.
Tuyệt đối không nên kê đầu giường nằm ở ngay phía dưới cửa sổ. Điều này sẽ khiến cho năng lượng của cơ thể bị tán xạ, gây bất lợi cho sức khỏe con người.

Một số mẫu giường ngủ gỗ xoan đào phổ biến hiện nay
Sau khi đã nắm bắt được kinh nghiệm và những điều cần chú ý khi chọn mua giường ngủ xoan đào, bạn có thể tham khảo một số mẫu giường ngủ đang được đông đảo người
dùng lựa chọn sử dụng. Cụ thể:

Mẫu giường ngủ gỗ xoan đào 1,2x1,6m
Nếu như bạn đang còn độc thân hoặc bạn là người thích cuộc sống độc lập với diện tích phòng ngủ khiêm tốn thì chiếc giường ngủ có kích thước 1,2x1,6m là mẫu giường đáng
để lựa chọn. Với kích thước của một chiếc giường đơn, sản phẩm được thiết kế tinh tế, họa tiết hoa văn được chạm trổ một cách gọn gàng, sắc nét. Từ đó, bạn sẽ cảm thấy
chiếc giường được cân đối với không gian căn phòng, tạo sự sang trọng và thoải mái cho người sử dụng.
Mẫu giường ngủ được làm từ gỗ xoan đào kích thước 1,2x1,6m

Mẫu giường ngủ gỗ xoan đào 1,4x1,6m
Đây là mẫu giường cũng được khá nhiều người lựa chọn sử dụng trong thời gian gần đây. Với kích thước 1,4x1,6m, giường có thể sử dụng cho phòng ngủ có diện tích không
quá lớn, có thể sử dụng cho 2 người. Hoa văn được khắc trên giường khá tỉ mỉ, mang phong cách hiện đại. Với những đường nét trạm trổ hoa văn sắc nét tạo nên sự khỏe
khoắn, cứng cáp nhưng không làm mất đi vẻ đẹp,sự sang trọng và lịch sự. Do đó, mẫu giường này được dành riêng cho các cặp đôi uyên ương lựa chọn sử dụng.
Mẫu giường ngủ gỗ xoan đào có kích thước 1,4x1,6m
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Mẫu giường ngủ gỗ xoan đào 1,6x2,0m
Đây là mẫu giường giúp cho căn phòng ngủ trở nên gọn gàng, ngăn nắp nhưng vẫn đủ để bạn có thể sắp xếp, lắp đặt hệ thống nội thất khác. Với kích thước này, 2 người ngủ
thoải mái. Các họa tiết, hoa văn được thiết kế với nhiều chi tiết phức tạp khác nhau đòi hỏi người thợ phải có tay nghề giỏi. Nếu bạn là người yêu thích sự cầu kỳ thì chiếc
giường ngủ này sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất.
Mẫu giường ngủ có kích thước 1,6x2,0m với màu nâu đất

Mẫu giường ngủ gỗ xoan đào 1,8x2,0m
Đây là mẫu giường ngủ thích hợp cho những gia đình có đông số lượng thành viên cùng nhau sinh sống. Với kích thước lớn đòi hỏi không gian phòng ngủ phải rộng rãi mới có
thể tôn hết vẻ đẹp của chiếc giường ngủ xoan gỗ đào.
Với kiểu thiết kế đơn giản, màu sắc hài hòa sẽ khiến cho không gian căn phòng ngủ trở nên tinh tế, đẹp mắt và thể hiện được phong cách hiện đại của gia chủ. Họa tiết, hoa văn
được thiết kế đơn giản nhưng vẫn làm phòng ngủ của bạn trở nên rộng rãi, thoải mái với màu sắc dễ chịu.
Mẫu giường ngủ kích thước 1,8x2,0m được làm từ gỗ xoan đào

Nên mua giường ngủ gỗ xoan đào ở đâu?
Nếu như bạn đã lựa chọn được mẫu giường ngủ phù hợp nhưng chưa tìm được đơn vị uy tín đúng không? Yên tâm, GIUONGGO.NET là cái tên được nhiều khách hàng nhắc
đến và tìm kiếm trên Google. Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi hấp dẫn như:
Thực hiện giảm giá ưu đãi ngay cho khách hàng mua sản phẩm với hóa đơn trên 500.000 đồng.
Miễn phí cước vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc.
Đổi trả hàng miễn phí nếu như khách hàng không ứng ý hoặc phát hiện lỗi hư hỏng từ phía đơn vị sản xuất.
Tư vấn miễn phí các thông tin liên quan đến sản phẩm qua hệ thống website trực tuyến và hotline.
Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về giường ngủ gỗ xoan đào hiện nay. Hy vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin bổ ích dành cho bạn đọc đang quan tâm đến vấn
đề này. Mọi thắc mắc của bạn đọc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Giưởng ngủ gỗ xoan đào giá rẻ
Chọn ngay cho mình một chiết giường gỗ xoan đào
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