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Tiêu chí trong chọn giường ngủ cho căn hộ dịch vụ

Danh bạ website

Hiện nay, thị trường bất động sản phát triển khá mạnh mẽ kéo theo những căn hộ dịch vụ ra đời. Căn hộ dịch vụ sẽ có mô hình
gần giống với một khách sạn thu nhỏ, sở hữu đầy đủ dịch vụ cũng như nội thất trong phòng. Tuy nhiên, việc setup nội thất cho căn
hộ dịch vụ có đơn giản hay không? Đặc biệt, đối với việc chọn giường ngủ cho căn hộ dịch vụ cần lưu ý những điểm gì?

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

Tiêu chí lựa chọn giường ngủ cho căn hộ dịch vụ
Một trong những tiêu chí để đánh giá căn hộ dịch vụ có tốt và phù hợp với người thuê hay không sẽ dựa vào phòng ngủ. Nội thất
trong phòng ngủ khá quan trọng vì nó liên quan đến việc thư giãn và nghỉ ngơi của người thuê sau mỗi ngày làm việc vất vả. Việc

CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN

lựa chọn giường ngủ cho căn hộ dịch vụ có tốt mới khiến căn hộ trở nên thu hút hơn đối với khách thuê.
Một vài tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn nội thất giường ngủ đối với căn hộ dịch vụ được như kích thước, màu sắc, tiện
nghi, độ bền cao,... Tìm hiểu chi tiết hơn về những tiêu chí này để lựa chọn chiếc giường ngủ phù hợp cho không gian căn hộ của

Setup full nội thất gỗ cho các gia
đình nhiều thế hệ

bạn.
Kích thước giường ngủ
Kích thước cho chiếc giường ngủ đặc biệt quan trọng. Bạn không thể bắt khách thuê nằm trên một chiếc giường quá ngắn hoặc

Thổi hồn không gian xanh đầy
nắng gió vào ngôi nhà bạn

quá rộng so với nhu cầu của họ. Giường ngủ nên lựa chọn kích thước tương xứng với căn phòng nhưng vẫn đảm bảo chiều cao
trung bình của người Việt.
Thông thường, những căn hộ dịch vụ có diện tích khiêm tốn nên phòng ngủ của căn hộ chỉ khoảng 10 - 12m2, không rộng rãi như

5 món đồ gỗ nội thất không thể
thiếu cho gia đình bạn

những căn hộ chung cư to hay hộ gia đình. Tùy vào việc đầu tư của chủ căn hộ mà nội thất trong phòng có thể có giường và thêm
tủ quần áo hoặc có khi chỉ có giường và vài đồ nội thất trang trí. Cũng vì lý do này mà chiếc giường cho căn hộ không thể chiếm
quá nhiều diện tích.
Thông thường, các loại giường ngủ thường được lựa chọn theo 2 kích thước phổ biến là 1,6mx2m và 1,8mx2m. Lựa chọn kích
thước giường như vậy vừa phù hợp với không gian nhà mà cũng phù hợp với các loại nệm đang bán trên thị trường. Bạn cũng
cần xác định vị trí sẽ đặt giường ngủ ở đâu để có thể phù hợp với không gian căn phòng.
Lựa chọn kích thước giường ngủ phù hợp với diện tích phòng
Kiểu dáng giường ngủ

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?

Hiện nay, kiểu dáng cho giường ngủ rất đa dạng. Có những mẫu giường ngủ với tab đầu giường ngắn, thấp nhưng cũng có những
kiểu tab rộng, cao. Hầu hết, các kiểu dáng giường ngủ hiện nay đều khá hiện đại và có nhiều mức giá thành khác nhau. Chủ nhà
có thể lựa chọn kiểu dáng giường sao cho phù hợp với mô hình căn hộ của mình.

Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu

Kiểu dáng giường tương xứng với phong cách thiết kế phòng ngủ
Màu sắc giường ngủ
Màu sắc giường ngủ hiện nay cũng khá phong phú nhưng những màu trung tính vẫn được ưu tiên lựa chọn hơn. Tùy vào màu sắc
của những đồ nội thất khác trong phòng mà chủ nhà lựa chọn màu giường cùng tông màu. Bạn không thể lựa chọn một chiếc
giường bật tông và không thể ăn nhập được với các màu sắc khác trong căn phòng.
Tiêu chí lựa chọn giường ngủ cho căn hộ dịch vụ ngoài việc lựa chọn kiểu dáng, kích thước thì chủ nhà phải lựa chọn màu giường
phù hợp, cân xứng với nội thất. Nếu không gian phòng ngủ của căn hộ sáng cùng sơn tường, sàn nhà, bàn trang điểm, tủ quần áo
màu sáng thì bạn nên chọn giường cùng gam màu để căn phòng sạch sẽ, hiện đại.
Lựa chọn màu sắc phù hợp, ăn nhập với các màu sắc khác của phòng ngủ sẽ giúp khách thuê của bạn thoải mái và dễ chịu hơn.
Căn hộ dịch vụ xây dựng lên để cho thuê, bạn sẽ không trực tiếp ở đó nhưng cũng cần quan tâm đến sức khỏe và giấc ngủ của
khách thuê nhà.
Những gam màu trung tính thường được ưa chuộng hơn
Chất liệu và phong cách giường ngủ
Trong thiết kế nội thất giường ngủ hiện nay các nhà thiết kế thường sử dụng nhiều chất liệu với mức giá thành khác nhau. Tùy vào
mục đích đầu tư của chủ nhà mà có thể sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp,... Rất nhiều loại giường ngủ được làm
bằng chất liệu gỗ công nghiệp, giá thành rẻ hơn nhưng cho chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng.
Một số loại gỗ công nghiệp thường được dùng hiện nay như gỗ MDF, MHF, MFC,... Chất liệu gỗ quyết định đến độ bền của
giường ngủ nên chủ căn hộ cần lựa chọn kỹ và cân nhắc trước khi mua.
Phong cách giường ngủ có thể theo kiểu truyền thống, cổ điển hoặc hiện đại. Việc lựa chọn phong cách cho giường ngủ còn dựa
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vào việc lựa chọn nội thất và phong cách tổng thể cho căn phòng.
Xác định ngân sách cho giường ngủ
Mua giường ngủ cho căn hộ dịch vụ cũng là một khoản đầu tư nên bạn cần tính toán chi phí dự kiến cho chiếc giường và những
món đồ nội thất khác trong căn phòng. Nhờ việc xác định chi phí bạn sẽ lựa chọn được những mẫu giường nằm trong khoảng giá
dự kiến. Điều này tránh phát sinh chi phí khi bạn nhờ tư vấn từ địa chỉ bán đồ nội thất.
Cách sắp xếp giường ngủ trong căn hộ dịch vụ
Để sắp xếp và kê giường ngủ sao cho thuận tiện nhất đối với căn hộ dịch vụ đòi hỏi chủ nhà phải quan sát và tính toán thật kỹ.
Căn hộ dịch vụ có diện tích khiêm tốn, nếu không biết cách sắp xếp giường ngủ sẽ chiếm rất nhiều diện tích gây khó khăn trong
việc di chuyển cũng như bất lợi đối với sinh hoạt. Một số cách sắp xếp giường ngủ cho chủ căn hộ dịch vụ lưu ý.
Hạn chế đồ đạc
Phòng ngủ là nơi để khách thuê nghỉ ngơi, dù là đối với căn hộ dịch vụ hay đối với nhà ở thông thường thì phòng ngủ rất cần có
không gian. Sau mỗi ngày làm việc vất vả thì đó là nơi để ngủ ngon và hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh, thư giãn. Nếu trong
phòng chứa quá nhiều đồ nội thất hoặc vật dụng sẽ gây bí bách, tù túng, ngột ngạt, ảnh hưởng sức khỏe con người.
Chỉ nên trang trí vài món đồ trong phòng ngủ cùng với giường
Nếu muốn decor vài món đồ cho phòng ngủ thêm thu hút khách thuê thì chủ căn hộ nên lựa chọn những món đồ ý nghĩa. Một vài
gợi ý cho món đồ giúp phòng ngủ thêm nguồn năng lượng, tràn đầy sức sống và giúp tươi mới hơn mỗi sáng thức giấc như khung
hình, đồng hồ, tranh tường,...
Dựa vào yếu tố phong thủy
Phòng ngủ luôn là nơi giúp con người tái tạo năng lượng và thư giãn tối đa. Yếu tố phong thủy trong sắp xếp giường ngủ cũng vô
cùng quan trọng. Chủ căn hộ nên tham khảo ý kiến của các kiến trúc sư hoặc chuyên gia tư vấn kê giường ngủ sao cho hợp lý. Ví
dụ như giường ngủ không được trực diện với cửa phòng hoặc nhà vệ sinh. Ngoài ra lựa chọn loại giường có thanh tab đầu
giường chắc chắn để có một điểm tựa an toàn cho người nằm.
Sắp xếp giường theo phong thủy giúp năng lượng được tái tạo tích cực
Tăng cảm giác an toàn
Tăng cảm giác an toàn bằng cách kê giường ngủ để sao cho khi nằm trên giường có thể nhìn thấy cửa ra vào. Phòng ngủ với diện
tích hẹp thì cũng nên bố trí theo đôi, cặp để cân bằng. Có thể kê thêm một tủ để đồ nhỏ cạnh giường hoặc bàn gương trang
điểm,...
Sắp xếp giường hợp lý giúp chất lượng giấc ngủ tốt hơn
Những mẫu giường ngủ được đánh giá tốt nhất hiện nay
Trên thị trường đồ nội thất phòng ngủ hiện nay có rất nhiều mẫu giường đa dạng, phong phú về chủng loại và kiểu dáng. Tuy vậy,
đây là căn hộ dịch vụ, tương đương như một khách sạn thu nhỏ nên chủ căn hộ cần lựa chọn những chiếc giường vừa thông
dụng lại vừa thoải mái nhất cho khách thuê nhà. Tìm hiểu một số mẫu giường được rất nhiều khách hàng lựa chọn cho căn hộ của
mình.
Mẫu giường ngủ được làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên như gỗ xoan đào, gỗ căm xe, gỗ gõ đỏ, gỗ trần bì. Các mẫu đuôi giường
cong kiểu Nhật, có học kéo, phong cách Châu Âu, giường đơn kiểu Nhật, giường lọt lòng nệm, tân cổ điển,...
Giường ngủ gỗ tự nhiên cho tuổi thọ lâu hơn
Mẫu giường ngủ được làm bằng chất liệu gỗ công nghiệp như giường ngủ gỗ MDF, gỗ công nghiệp có bọc nệm đầu giường,
đuôi giường cong kiểu Nhật. Hay các mẫu giường ngủ đơn giản, mẫu hoa văn truyền thống,... cũng rất được ưa chuộng.
Giường ngủ gỗ công nghiệp đa dạng mẫu mã và kiểu dáng
Mua giường ngủ cho căn hộ dịch vụ ở đâu tốt?
Mua giường ngủ cho căn hộ của mình ở đâu thì cho chất lượng tốt, độ bền cao, chống mối mọt,... là câu hỏi mà rất nhiều chủ nhà
băn khoăn. Giuonggo.net có thể coi là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng với đầy đủ các mẫu giường ngủ cho căn hộ dịch vụ
chất lượng.
Khi khách hàng lựa chọn địa chỉ mua giường uy tín, chất lượng sẽ được nhân viên hỗ trợ tư vấn các mẫu giường đang thịnh hành
nhất hiện nay. Những mẫu giường không chỉ cho kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt mà còn có giá thành cạnh tranh. Khách hàng lựa
chọn mẫu, báo kích thước, lưu ý nếu cần thiết như thay đổi màu sơn, bổ sung họa tiết,...
Khách hàng sẽ được mua giường ngủ với sự tư vấn nhiệt tình nhất và đưa đến lựa chọn nhanh chóng, không mất nhiều thời gian,
công sức. Giuonggo.net luôn có đội ngũ tư vấn nội thất chuyên nghiệp, nhiệt tình, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu từ phía khách
hàng. Nhận thiết kế theo yêu cầu từ đơn giản cho đến phức tạp, đảm bảo giường ngủ cho căn hộ dịch vụ của khách hàng luôn là
sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Sau khi lựa chọn được sản phẩm, nhân viên sẽ lên bản thiết kế và gửi lại cho khách hàng chốt và tiến hành thi công. Sản phẩm
được vận chuyển đến tận nơi và lắp đặt miễn phí, có thời gian bảo hành để khách hàng hoàn toàn yên tâm.
Bạn đang có ý định đầu tư vào một dự án bất động sản về loại hình căn hộ dịch vụ hay thi công nhà ở, muốn tìm kiếm một món đồ
nội thất phòng ngủ chất lượng? Giuonggo.net có thể coi là địa chỉ uy tín, đảm bảo, sản phẩm tốt, được bảo hành lâu dài.
Nhờ sự tư vấn của chuyên viên nội thất để chọn được giường ngủ phù hợp
Bài viết bên trên giới thiệu một số lưu ý khi lựa chọn giường ngủ cho căn hộ dịch vụ. Bạn cũng có thể tham khảo tư vấn từ những
chuyên gia thiết kế nội thất tại Giuonggo.net để lựa chọn chiếc giường ưng ý cho căn hộ của mình.
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