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Giường ngủ đôi - sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi không gian gia đình
Giường đôi là sản phẩm đồ nội thất không thể thiếu trong mỗi không gian gia đình. Công dụng chính của giường là mang lại những giấc ngủ ngon cho các thành viên gia đình,
đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ của không gian thiết kế. Những thông tin chi tiết về giường ngủ đôi là gì? Cách lựa chọn sản phẩm, đơn vị cung ứng sản phẩm chất lượng ra
sao? Cùng khám phá chi tiết qua bài viết dưới đây của chúng tôi.
Tổng quan về giường ngủ đôi
Nếu như giường đơn có thiết kế nhỏ gọn dành cho một người nằm thì giường đôi được thiết kế dành cho hai người nằm trở lên. Đây được xem là loại giường phổ biến, được
sử dụng rộng rãi trong các gia đình Việt Nam.
Thông tin chung về giường ngủ đôi
Giường đôi có nhiều kích thước khác nhau, đáp ứng tối ưu sự lựa chọn của khách hàng. Trên thị trường hiện nay, các kích thước tiêu chuẩn được người dùng lựa chọn nhiều
nhất bao gồm:
Giường ngủ đôi dạng Queen size: Loại giường này có kích thước tiêu chuẩn là 150 x 190cm hoặc 160 x 200cm.
Giường ngủ đôi dạng dạng King size: Loại giường này có kích thước tiêu chuẩn là 180 x 200cm.
Giường ngủ đôi dạng Super King size: Loại giường này có kích thước tiêu chuẩn là 200 x 220cm.
Những loại kích thước của giường ngủ đôi thường cố định, giúp người tiêu dùng thuận lợi trong việc lựa chọn giường cũng như lựa chọn chăn ga gối đệm. Tuy nhiên, kích
thước giường ngủ đôi cũng có thể thay đổi linh động, tùy theo yêu cầu cá nhân của khách hàng. Trước khi lựa chọn sản phẩm giường ngủ đôi, khách hàng nên nghiên cứu tỷ lệ,
diện tích phòng và vị trí đặt giường để có sự lựa chọn tốt nhất.
Giường đôi có dành cho trẻ em hay không?
Nhiều người quan niệm rằng, giường đôi phù hợp với những người lớn tuổi. Tuy nhiên thực tế, có rất nhiều gia đình sử dụng giường đôi cho trẻ em, nhất là những gia đình có
hai em nhỏ.
Giường đôi có dành cho trẻ em hay không?
Giường đôi dành cho trẻ em có nhiều ưu điểm, cụ thể như sau:
Giường ngủ đôi dành cho trẻ em thường được làm từ những chất liệu cao cấp, an toàn khi sử dụng.
Thiết kế đa dạng, màu sắc bắt mắt, kích thích thị giác của trẻ em, đồng thời làm tăng tính thẩm mỹ cho không gian phòng ngủ của trẻ.
Kích thước giường khá nhỏ gọn, dễ dàng cho việc lắp đặt và di chuyển.
Giường ngủ đôi cho các bé thường có thêm những ngăn kéo phía dưới, thuận tiện cho trẻ cất giữ đồ đạc của mình. Từ đó đảm bảo tính ngăn nắp, sạch đẹp cho không gian
phòng ngủ.
Giường đôi được làm bằng chất liệu gì?
Không chỉ chú trọng trong việc lựa chọn giường hợp kích thước, lựa chọn chất liệu giường ngủ đôi cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trên thực tế, có nhiều chất
liệu làm giường đôi như: gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, chất liệu sắt - inox, bọc vải da,... Vậy chất liệu nào tốt nhất, nên lựa chọn giường đôi chất liệu nào? Cùng chúng tôi tìm
hiểu chi tiết ngay sau đây.
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Giường đôi chất liệu gỗ tự nhiên
Gỗ tự nhiên được xem là dòng gỗ chất lượng cao, được sử dụng trong nhiều đồ nội thất của các gia đình. Đây là chất liệu lâu đời, với sự bền đẹp đi cùng năm tháng. Các loại
gỗ tự nhiên thường dùng để làm giường đôi bao gồm: gỗ lim, gỗ hương, gỗ mun, gỗ sồi, gỗ xoan đào, gỗ trắng,... Những chất liệu gỗ này có nhiều ưu điểm, có độ chắc chắn
cao.
Giường ngủ làm từ gỗ tự nhiên thường có khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt. Giường gần như không có hiện trạng mối mọt, cong vênh dù bạn có di chuyển nhiều hay có sự tác
động từ các nhân tố khách quan. Độ an toàn của gỗ tự nhiên cũng đã được kiểm chứng. Do đó người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về loại giường chất liệu này.
Bên cạnh những ưu điểm giường đôi chất liệu gỗ tự nhiên cũng có một số yếu điểm như:
Giá thành cao do chất liệu gỗ tự nhiên rất đắt.
Mẫu mã không quá đa dạng, đa số là các màu gỗ tối màu, kiểu hoa văn trang trí cũng bị hạn chế.
Giường ngủ đôi chất liệu gỗ công nghiệp
Giường ngủ đôi được làm bằng gỗ công nghiệp
Ưu điểm lớn nhất của giường đôi gỗ công nghiệp là giá thành rẻ, đáp ứng tối ưu sự lựa chọn của khách hàng. Ngoài ra còn có nhiều điểm mạnh khác như:
Giường ngủ chất liệu gỗ công nghiệp hạn chế tối đa sự cong vênh, mối mọt, độ an toàn khá ca.
Thiết kế đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, họa tiết hoa văn trang trí phong phú.
Đa dạng về màu sắc, thoải mái cho sự lựa chọn của khách hàng.
Quá trình thi công nhanh chóng, lắp ráp đơn giản.
Tuy nhiên giường ngủ gỗ công nghiệp không có độ bền tốt như giường chất liệu gỗ tự nhiên. Ngoài ra, độ an toàn cho sức khỏe người sử dụng cũng không cao như các loại
giường khác.
Giường ngủ đôi bọc vải và da
Giường ngủ đôi bọc vải và da
Giường ngủ đôi bọc vải và da thường phù hợp với không gian thiết kế cổ điển hoặc tân cổ điển. Chất liệu này mang đến cho phòng ngủ của bạn một vẻ đẹp sang trọng, quý
phái mà không kém phần thời thượng. Kiểu dáng thiết kế của giường ngủ đôi bọc vải và da cũng rất đa dạng, màu sắc thu hút mọi ánh nhìn. Bạn và những người thân yêu sẽ
cảm thấy vô cùng thoải mái khi nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường này.
Sản phẩm giường đôi bọc vải và da được bán rộng rãi trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên giá thành sản phẩm khá cao, không phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình.
Chất liệu vải và da dễ bắt bẩn, khó vệ sinh. Đây được xem là nhược điểm lớn nhất của loại giường ngủ này.
Giường ngủ đôi chất liệu sắt
Bên cạnh gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, vải, da, sắt inox cũng là một trong những chất liệu được lựa chọn nhiều khi thiết kế giường ngủ đôi. Những mẫu giường chất liệu này sẽ
có độ chắc chắn cao, các thanh sắt uốn lượn tỉ mỉ mang đến vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa cho không gian phòng ngủ.
Giường đôi chất liệu sắt
Nhược điểm của dòng giường ngủ này là nhanh bị tróc sơn. Lớp sơn bên ngoài khi bị bong tróc ra sẽ làm chiếc giường trở lên cũ, nhìn bẩn, rất mất thẩm mỹ. Kiểu dáng của
giường sắt cũng không đa dang, do đó nhiều khách hàng sẽ khó lựa chọn được sản phẩm ưng ý.
Bí quyết lựa chọn giường ngủ đôi đúng chuẩn
Cách lựa chọn giường ngủ đôi đúng chuẩn như thế nào là câu hỏi được nhiều khách hàng quan tâm. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc một số cách lựa chọn đơn
giản mà đúng chuẩn nhất:
Lựa chọn giường ngủ đôi có chất lượng tốt
Lựa chọn giường ngủ đôi có chất lượng tốt
Chất lượng sản phẩm là yếu tố đầu tiên bạn cần quan tâm khi lựa chọn sản phẩm. Dù là mua giường ngủ cao cấp, giường ngủ giá rẻ bạn đều phải ngồi thử để kiểm tra chất
lượng. Không chỉ ngồi bạn cần lưu ý quan sát từng chi tiết có trên giường ngủ để có cảm nhận cụ thể về chất lượng.
Lựa chọn giường đôi phù hợp với điều kiện kinh tế
Lựa chọn giường đôi phù hợp với điều kiện kinh tế
Trước khi quyết định mua sắm giường đôi cho không gian phòng ngủ của bạn, hãy cân nhắc đến yếu tố tài chính. Nếu bạn và gia đình có điều kiện kinh tế tốt, có thể lựa chọn
những dòng sản phẩm cao cấp từ gỗ tự nhiên, giường bọc vải và da. Nếu gia đình bạn có điều kiện kinh tế hạn hẹp, có thể lựa chọn sản phẩm giường gỗ công nghiệp, giường
sắt,... Việc cân đối kinh tế sẽ giúp bạn có sự lựa chọn tối ưu nhất.
Lựa chọn giường đôi có kích thước thoải mái
Giường ngủ là nơi nghỉ ngơi sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng, Việc lựa chọn kích thước giường ngủ sẽ phụ thuộc vào số lượng người dự định ngủ trên giường. Hãy
lựa chọn kích thước giường phù hợp với không gian phòng ngủ, phù hợp với vị trí kê đặt để có sự thoải mái nhất. Kích thước giường đôi phổ biến nhất hiện nay là 160 x 200cm
và 180 x 210cm, bạn có thể tham khảo lựa chọn cho phù hợp.
Lựa chọn giường đôi có thiết kế hiện đại, hài hòa
Kiểu dáng, họa tiết hoa văn, màu sắc của giường cũng là những yếu tố cần chú trọng khi lựa chọn sản phẩm. Bên cạnh sự phù hợp sở thích, hãy lựa chọn những sản phẩm có
thiết kế hài hòa với tổng thể chung của phòng ngủ và phong cách thiết kế của cả ngôi nhà.
Lựa chọn giường đôi có thiết kế hiện đại, hài hòa
Ví dụ, căn phòng ngủ của bạn thiết kế theo phong cách cổ điển, bạn nên lựa chọn giường ngủ đôi cao cấp để toát lên vẻ cao sang của không gian. Nếu phòng ngủ của bạn thiết
kế theo lối hiện đại, một chiếc giường ngủ đơn giản sáng màu sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất.
Giuonggo.net - Đơn vị cung ứng sản phẩm giường ngủ đôi chất lượng
Trên thị trường hiện nay có khá nhiều đơn vị sản xuất, cung ứng các loại giường đôi chất lượng, trong đó có Giuonggo.net. Điểm mạnh của Giuonggo.net đến từ:
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Chất lượng sản phẩm tốt, mẫu mã đa dạng
Giường ngủ đôi tại Giuonggo.net được chế tác từ các chất liệu chất lượng cao, qua quy trình sản xuất khoa học. Hệ thống máy móc, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại giúp sản
phẩm có tính thẩm mỹ tốt.
Đội ngũ nhân viên trách nhiệm
Giuonggo.net có đội ngũ nhân viên chế tác, nhân viên kỹ thuật là những thợ lành nghề, được đào tạo bài bản. Họ có kinh nghiệm lâu năm trong ngành thiết kế, sản xuất các sản
phẩm đồ nội thất, trong đó có giường ngủ. Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, trách nhiệm sẵn sàng tư vấn để khách hàng có được sự lựa chọn sản phẩm tốt nhất.
Giá thành cạnh tranh
Tại Giuonggo.net, giá thành sản phẩm giường đôi luôn được cam kết rẻ, đáp ứng tối ưu yếu tố cạnh tranh trên thị trường. Giá cho mỗi sản phẩm khác nhau là khác nhau, phụ
thuộc vào chất liệu, kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm. Giá thành sản phẩm được chúng tôi niêm yết công khai, thuận tiện cho sự tiếp cận của khách hàng. Ngoài ra, sản phẩm
giường đôi của Giuonggo.net đều có cơ chế bảo hành, thời gian bảo hành rõ ràng.
Trên đây là những chia sẻ chi tiết về sản phẩm giường ngủ đôi. Bài viết hy vọng mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích để có sự lựa chọn sản phẩm tốt nhất cho không
gian gia đình bạn.
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hộp, bộ bàn ăn, bàn ghế ăn, mẫu giường ngủ đẹp, tủ đồ, salon gõ, bo bàn ăn, ghế salon, ghê bàn ăn, bộ bàn ăn 4 ghế, ghế sa lông, bàn ghế sofa, bàn ghe sofa, bộ bàn ghế, bo
ban ghe, sofa gỗ hiện đại, tủ áo, bộ bàn ghế ăn, tủ trang điểm, gỗ việt, bô bàn ghế ăn, giuong gỗ sồi, mẫu kệ tivi đẹp, bo ghe sofa, bộ bàn ghế gỗ phòng khách, bộ ghế gỗ, bo ban
ghe go phong khach, ghế gỗ phòng khách, ban ghe dep, bàn ghe dep, giường ngủ giá rẻ, giương ngủ giá rẻ, tủ de tivi, đồ nội thất, noi that, bàn phấn, tủ kệ ti vi, giường tân cổ
điển, tủ tivi phòng khách, mẫu bàn trang điểm, tu quan ao, tủ tivi gỗ, ke tivi, kệ gỗ tivi, bàn phong khach, tủ quần áo hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ đẹp 2020, bàn ăn tron, bàn ăn 4 ghế,
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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