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Meta: Giường ngủ cho bé có rất nhiều kiểu dáng thiết kế, màu sắc, phong cách khác nhau. Lựa chọn cho bé một chiếc giường đẹp sẽ khiến bé cảm thấy thích thú hơn.
Keyword: giường ngủ cho bé
Những mẫu giường ngủ cho bé đẹp, sáng tạo và ngộ nghĩnh nhất
Giường ngủ là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến ý tưởng thiết kế nội thất của phòng ngủ, quyết định những nội thất khác trong phòng. Đặc biệt là đối với trẻ em - đối tượng
dễ thích thú với những hình ảnh năng động, ngộ nghĩnh thì việc lựa chọn giường ngủ cho bé càng khó khăn hơn. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ mách các mẹ những
mẫu giường ngủ đẹp nhất cho bé mà bạn có thể tham khảo.
Lựa chọn giường ngủ cho bé phù hợp với cá tính, sở thích của bé
Mẫu giường ngủ tầng cho bé
Giường ngủ tầng là mẫu giường ngủ được sử dụng phổ biến hiện nay dành cho những gia đình có hai con nhỏ. Mẫu giường ngủ này cũng có nhiều kiểu dáng thiết kế đa dạng
vừa đẹp vừa giúp tiết kiệm không gian.
Mẫu giường 2 tầng song song
Mẫu giường 2 tầng song song là mẫu giường tầng truyền thống với thiết kế khá đơn giản gồm 2 chiếc giường nhỏ xếp chồng lên nhau. Tuy nhiên, mẫu giường ngủ này cũng đã
được cách điệu hóa để phù hợp với tính cách, sở thích của trẻ nhỏ. Một số mẫu giường tầng cho bé phổ biến như:
Mẫu giường thiết kế theo giường công chúa kết hợp với vải giường cho cô bé nữ tính.
Mẫu giường chữ L cho 4 bé với thiết kế cầu thang được đặt giữa khe nối của 2 chiếc giường.
Mẫu giường tầng sử dụng thang dây.
Mẫu giường tầng thiết kế theo hình dáng ô tô cho bé nam.
Mẫu giường tầng thiết kế lệch.
Mẫu giường tầng thiết kế theo kiểu lâu đài của công chúa…
Có rất nhiều mẫu giường 2 tầng song song khác nhau với thiết kế đa dạng giúp các mẹ dễ dàng lựa chọn. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn các mẫu giường tầng kết hợp cầu
trượt, bàn học hay giá sách giúp các bé thỏa sức chơi đùa trong chính căn phòng nhỏ của mình.
Mẫu giường 2 tầng so le
Mẫu giường 2 tầng so le là mẫu giường ngủ có thiết kế ấn tượng với giường dưới được thiết kế dọc còn giường trên được thiết kế nằm ngang. Thông thường không gian bên
dưới sẽ được tận dụng để tủ quần áo, giá sách hay bàn học giúp tiết kiệm không gian hiệu quả. Với mẫu giường này bạn có thể sử dụng đồng thời cho bé gái và bé trai mà
không tạo ra sự khác biệt quá lớn về màu sắc, sở thích, cá tính.
Mẫu giường tầng so le giúp tiết kiệm không gian, diện tích
Mẫu giường ngủ cho bé này cũng có rất nhiều kiểu dáng thiết kế, màu sắc, phù hợp với bất kỳ sở thích tính cách nào của bé. Lựa chọn kiểu dáng, màu sắc giường ngủ kết hợp
với những đồ vật trang trí, đồ chơi, nội thất khác, căn phòng sẽ trở nên nổi bật, ấn tượng theo đúng sở thích của bé.
Mẫu giường 2 tầng thấp
Nếu bạn lo lắng bé có thể bị ngã khi sử dụng giường tầng thì giường 2 tầng thấp là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mẫu giường ngủ cho bé này được thiết kế một chiếc giường nhỏ
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ở dưới có thể kéo ra sử dụng cho những gia đình có 1 hoặc 2 bé. Khi không sử dụng có thể đẩy vào trong, tiết kiệm không gian cho bé chơi đùa, hoạt động.
Có rất nhiều kiểu dáng khác nhau cho bạn lựa chọn như giường ngủ thiết kế theo kiểu dáng sofa, giường ô tô, giường liền tủ kiểu thấp, giường ngủ con ếch… Sự đa dạng của
các mẫu giường ngủ cho bé tạo nên nhiều sự lựa chọn phù hợp với sở thích của các bé. Đây cũng là cách để giúp các bé phát triển trí tuệ, năng lực và cảm xúc của mình.
Mẫu giường ngủ tận dụng cầu thang làm ngăn kéo đựng đồ
Mẫu giường ngủ đơn cho bé
Giường ngủ đơn cho bé cũng có rất nhiều kiểu dáng khác nhau, với kích thước nhỏ phù hợp cho những gia đình có 1 con nhỏ. Đây cũng là mẫu giường ngủ quen thuộc mà các
mẹ thường chọn cho bé nhà mình.
Mẫu giường ngủ cổ điển
Mẫu giường ngủ cho bé theo phong cách cổ điển thường dành cho bé gái và khá kén phòng ngủ. Mẫu giường ngủ cổ điển có thiết kế ấn tượng, đẹp mắt với nhiều phong cách
thiết kế khác nhau làm toát lên vẻ đẹp sang trọng, kiêu sa và tinh tế. Kết hợp với những đồ vật trang trí, tủ quần áo, bàn học theo phong cách cổ điển sẽ tạo nên một căn phòng
ấm áp, sang trọng cho bé nhà mình.
Mẫu giường ngủ này cũng có kích thước khá lớn cho bé thỏa sức chơi đùa trên chính chiếc giường của mình. Mẫu giường này cũng có thể sử dụng cho bé khi lớn mà không
cần phải thay giường khác như một số mẫu giường khác. Tuy nhiên, mẫu giường cổ điển có giá thành khá lớn và kén chọn phong cách nên các mẹ hãy tùy theo khả năng tài
chính của mình mà lựa chọn cho phù hợp.
Giường ngủ đơn cho bé tích hợp với tủ đựng đồ
Mẫu giường ngủ mô phỏng hình ảnh, đồ chơi
Đây là mẫu giường ngủ đơn phổ biến cho các bé với thiết kế đa dạng, độc lạ và thân thuộc với các bé. Một số thiết kế ấn tượng mà các mẹ có thể tham khảo cho bé như mô
hình xe lửa Thomas, xe xúc, xe ô tô, xe bus, giường ngủ tai thỏ, nhà sàn, mẫu giường ngôi nhà… Đây là những ý tưởng thiết kế giường ngủ rất độc đáo dành riêng cho các bé
thỏa sức chơi đùa hay khoe với bạn bè.
Kiểu giường ngủ này phù hợp với các bé mẫu giáo, tiểu học hay cả trung học, phù hợp với tính cách, sở thích của bé. Không chỉ là chỗ ngủ cho bé mà còn tạo nên một không
gian độc đáo, cuốn hút và đầy cá tính. Một chiếc giường đẹp, mô phỏng theo hình đồ chơi sẽ khiến các bé thích thú, yêu thích căn phòng của mình hơn. Chắc chắn mẫu giường
ngủ cho bé này sẽ chinh phục được sở thích của tất cả các bé.
Mẫu giường ngủ cho bé đơn giản
Mẫu giường ngủ cho bé đơn giản có thiết kế tối giản, kích thước phù hợp cho 1 bé nhằm tiết kiệm không gian, diện tích căn phòng nhất. Mặc dù có thiết kế đơn giản nhưng các
chi tiết, màu sắc vẫn đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ, đa dạng về thiết kế. Các mẹ cũng có thể làm đẹp cho căn phòng của bé bằng cách kết hợp thêm những món đồ trang trí,
màu sắc hay đơn giản chỉ là một giá sạch trên đầu giường.
Giường ngủ mô phỏng ô tô đồ chơi cho bé trai
Mẫu giường ngủ cho bé này phù hợp với mọi độ tuổi và giới tính của bé với nhiều màu sắc, kiểu dáng cho các bé lựa chọn. Hiện nay, mẫu giường ngủ này cũng được tích hợp
nhiều chức năng để tiết kiệm không gian phòng ngủ cho bé hơn.
Một số thiết kế thông minh như giường ngủ có thể gấp nhỏ như một chiếc kệ đựng đồ, giường ngủ kết hợp với bàn gấp, giường ngủ hoạt động như một ngăn kéo… Những kiểu
giường ngủ này cũng được các mẹ thường xuyên lựa chọn cho bé nhà mình.
Mẫu giường ngủ đôi cho bé
Mẫu giường ngủ đôi cho bé thường được sử dụng trong gia đình có anh chị em song sinh, chị em gái hay anh em trai. Không giống như kiểu giường tầng, mẫu giường này
được thiết kế độc lập hoàn toàn giống nhau hoặc tương xứng với nhau và được đặt song song với nhau. Mẫu giường ngủ này có thiết kế đa dạng từ đơn giản cho đến phức tạp
với đủ kiểu dáng khác nhau.
Cách mẹ cũng có thể kết hợp với tủ quần áo để ngăn cách phòng ngủ thành hai không gian riêng biệt, tạo sự riêng tư cho các bé. Đây cũng là cách để tận dụng không gian cho
những gia đình chỉ có 2 phòng ngủ. Cách thiết kế này cũng khá độc đáo, có nhiều kiểu cách trang trí cho phòng ngủ bé thêm đẹp, khác biệt và ấn tượng hơn.
Giường ngủ đôi hình ngôi nhà đáng yêu cho cặp bé gái
Mẫu giường ngủ tích hợp nhiều chức năng
Tích hợp nhiều chức năng là xu hướng lựa chọn đồ nội thất hiện nay, không chỉ dành cho người lớn mà còn phổ biến khi chọn giường ngủ cho bé. Giải quyết được vấn đề
không gian, diện tích nhỏ hẹp và đa dạng về các kiểu dáng thiết kế mà ưu điểm lớn nhất mà mẫu giường ngủ này mang lại. Các bé có thể vừa học tập, vừa ngủ vừa vui chơi
thoải mái kể cả trong không gian phòng ngủ nhỏ.
Một số thiết kế giường ngủ thông minh cho bé phổ biến như giường ngủ tích hợp với tủ sách, giường ngủ tích hợp không gian lưu trữ, giường ngủ kết hợp với bàn học… Mẫu
giường ngủ này cũng có rất nhiều kiểu dáng thiết kế, màu sắc ấn tượng, phù hợp với sở thích, cá tính của các bé. Nhiều bé cũng thích thú với kiểu dáng giường ngủ độc lạ này,
góp phần nâng cao tính tự lập cho bé.
Tuy nhiên việc sử dụng giường ngủ đa năng có thể khiến các bé gặp nhiều vấn đề, rắc rối khi sử dụng hay không thể kéo giường, gấp giường khi không sử dụng… Do đó, các
mẹ nên cân nhắc lựa chọn mẫu giường thông minh đơn giản, dễ sử dụng đối với độ tuổi của bé. Không nên lựa chọn những kiểu giường tích hợp quá nhiều chức năng, cầu kỳ,
khó sử dụng.
Giường ngủ cho bé tích hợp nhiều chức năng: bàn học, tủ đựng
Những lưu ý khi lựa chọn giường ngủ cho bé
Bên cạnh việc lựa chọn kiểu dáng giường ngủ, các mẹ cũng cần phải quan tâm đến độ tuổi của con, màu sắc, chất liệu, giá cả, địa chỉ cung cấp… Với các bé gái, mẹ nên lựa
chọn giường ngủ có thiết kế dễ thương theo kiểu công chúa với màu sắc hài hòa, nhẹ nhàng, đáng yêu. Còn với bé nam, mẹ nên lựa chọn giường ngủ được thiết kế theo hình
dáng thể thao, xe hơi, siêu nhân…
Tùy theo cá tính của các bé mộng mơ, sôi nổi, mạnh mẽ hay nữ tính, đáng yêu mà bạn nên lựa chọn kiểu dáng và màu sắc giường ngủ cho bé phù hợp. Về chất liệu, các mẹ
nên ưu tiên sử dụng giường ngủ chất liệu gỗ tự nhiên hoặc nhựa cho bé để đảm bảo độ bền, chất lượng. Đồng thời, bạn cũng cần lưu ý khi lựa chọn đơn vị cung cấp, ưu tiên
lựa chọn những đơn vị uy tín trên thị trường và có giá bán hợp lý.

https://giuonggo.net/giuong-ngu-cho-be

2/3

12:48, 13/10/2022

giường ngủ cho bé Đồ Gỗ Giá Rẻ Giảm Giá Đến 35%

Giường ngủ cho bé cực đáng yêu, nữ tính
Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp các bậc phụ huynh dễ dàng hơn trong việc lựa chọn giường ngủ cho bé. Ghé thăm Giuonggo.net để tham khảo những mẫu giường
ngủ gỗ tự nhiên giá rẻ, chất lượng nhé!
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