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Giường ngủ cho khách sạn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khi chọn lựa, sản phẩm cần phải tương thích với
không gian bên trong căn phòng. Vậy khách sạn phòng giường đơn nên chọn loại nào? Cùng giuonggo.net tìm
hiểu các mẫu giường đơn ở thông tin dưới đây nhé!

Tủ bếp gỗ

Danh bạ website

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

Các loại phòng giường đơn cho khách sạn
1. Single bedroom
Đây là mẫu giường chỉ dành cho 1 người trong 1 phòng. Tức là căn phòng khách sạn đó chỉ thích hợp phục vụ 1
khách hàng duy nhất. Loại giường này có kích thước đạt chuẩn là 1m7x2m. Ngoài ra bạn vẫn có thể đặt được
các kích thước giường nhỏ hơn tùy vào diện tích của căn phòng.
Thông thường những căn phòng sử dụng giường single bedroom thường khá nhỏ. Điều đó đồng nghĩa rằng
khách sạn này sẽ là các khách sạn 2- 3 sao. Họ phục vụ lưu trú, nghỉ dưỡng thông thường và không bao gồm các
dịch vụ tiện ích cao cấp.

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?
Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu
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Mẫu giường đơn cho khách sạn nhỏ

2. Twin bedroom
Khách sạn phòng giường đơn không chỉ có 1 giường, mà vẫn có thể bố trí 2 giường song song nhau. Đây vẫn là
mẫu giường đơn nhỏ, quen thuộc. Tuy nhiên chúng sẽ phục vụ cho 2 hành khách có nhu cầu ngủ, nghỉ trên 2
chiếc giường khác nhau. Và khác với mẫu giường ở trên, Twin bedroom là mẫu giường được bố trí trong không
gian phòng ngủ thoáng đãng, có ban công rộng rãi.
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Mẫu phòng giường đôi rộng rãi, thích hợp cho từ 2- 3 người/ phòng

3. Triple bedroom
Triple bedroom là sự lựa chọn không tồi cho nhóm bạn từ 3 người trở lên muốn đặt phòng nghỉ dưỡng. Trong
khách sạn phòng giường đơn này sẽ được bố trí 3 chiếc giường. Và nó sẽ phục vụ đủ cho 3 hành khách. Tuy
nhiên nó vẫn có thể đáp ứng được thêm 1- 2 người nữa.
Đối với phòng khách sạn kiểu này, các bạn nên chú ý đến việc bố trí không gian. Bởi lẽ 3 giường ngủ sẽ cần 1
diện tích rộng. Như vậy phòng ốc sẽ không bị bí bách. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên ưu tiên bố trí tại căn
phòng có ban công thoáng đãng để không gian được thu hút hơn.

Mẫu giường ngủ dành riêng cho phòng khách sạn rộng, phù hợp cho nhóm từ 3- 5 người

Khách sạn phòng giường đơn nên lưu ý điều gì khi chọn giường ngủ?
Hiện nay, để gia tăng tính thẩm mỹ và công năng sử dụng, giường gỗ vẫn là mẫu giường được yêu thích nhất.
Đối với các khách sạn 2- 3 sao thì việc sử dụng giường đơn là rất phổ biến. Bạn nên sử dụng các mẫu giường gỗ
kể trên để đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi tốt nhất của khách hàng. Đồng thời, hãy ưu tiên các mẫu giường
được thiết kế đơn giản, hiện đại để thích hợp vào mọi không gian. Bên cạnh đó, bạn cần xem xét diện tích căn
phòng để bố trí số lượng giường thích hợp nhất.
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Giường gỗ đẹp chuẩn cho khách sạn
Trên đây, giuonggo.net đã chia sẻ đến quý độc giả về khách sạn phòng giường đơn nên chọn loại nào. Hy vọng
các thông tin trên sẽ hữu ích và giúp bạn chọn lựa được mẫu giường, kiểu giường phù hợp nhất. Hãy bắt đầu
sắm sửa, tân trang căn phòng khách sạn của mình bằng những chiếc giường đơn phù hợp. Qua đó chắc chắn
khách sạn của bạn sẽ nhận được nhiều lời khen có cánh cùng sự đón nhận nồng nhiệt.
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