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Vợ chồng bạn mới cưới và đang muốn sắm chiếc giường mới? Bạn muốn tạo bất ngờ cho vợ bằng một chiếc giường ngủ thoải

Danh bạ website

mái nhất? Hôm nay giuonggo.net sẽ giới thiệu một số mẫu giường ngủ đẹp hiện đại cho các cặp vợ chồng trẻ. Tìm hiểu ngay qua
bài viết để lựa chọn chiếc giường ưng ý nhất bạn nhé!

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT
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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Giường ngủ hiện đại bọc da hay vải nỉ
Giường ngủ bọc da không chỉ mang lại vẻ ngoài sang trọng, cao cấp mà thiết kế lại rất êm ái. Mẫu giường này đa dạng về màu
sắc và mẫu mã nên bạn có thể lựa chọn tùy theo sở thích và thiết kế của căn phòng. Mẫu giường ngủ bọc da sẽ phù hợp cho các
cặp vợ chồng yêu thích một chút cổ điển những vẫn rất hiện đại.
Với thiết kế bọc da sẽ tạo điểm nhấn cho không gian phòng ngủ. Không chỉ vậy mà thiết kế này còn giúp tránh va đập vì phần đầu
giường được bọc da êm ái. Lớp da giúp việc làm sạch cũng trở nên dễ dàng hơn.

Bên cạnh mẫu giường ngủ bọc da thì giường ngủ bọc nỉ cũng rất sang trọng và hiện đại.

Mẫu giường gỗ bọc vải nỉ màu xám nhẹ nhàng phù hợp với thiết kế nhà phố hiện đại và trẻ trung.

Giường ngủ thông minh
Ngày nay, xu hướng tận dụng tối đa không gian trở thành xu hướng. Và các cập vợ chồng trẻ cũng rất yêu thích một chiếc giường
ngủ thông minh tích hợp nhiều chức năng.

Mẫu giường ngủ thông minh ngoài chức năng là một chiếc giường ngủ thông thường. Mẫu giường này còn tích hợp nhiều không
gian lưu trữ cho phòng ngủ nhỏ. Hộc kéo, hộc đựng đồ ít xử dụng dễ dàng đóng mở tận dụng tối đa phần gầm giường để lưu trữ.

Mẫu giường ngủ thông minh tích hợp đa chức năng hiện đại. Không gian giường ngủ được tận dụng tối đa với rất nhiều hộc đựng
đồ. Đăch biệt giường ngủ khi tích hợp ghế massage, bàn làm việc, tủ sách, hộp loa vô cùng tiện nghi.

Giường gỗ hiện đại
Nếu vợ chồng bạn thích có một căn phòng ấm cúng, nhẹ nhàng thì mẫu giường gỗ hiện đại với gam màu nâu tự nhiên là một sự
lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.

Mẫu giường ngủ hiện đại với kiểu dáng đơn giản, không cầu kỳ những vẫn có một nét đẹp riêng và sang trọng. Thiết kế đơn giản
với chất liệu gỗ tự nhiên nguyên chất vững chắc và đẳng cấp.

Giường gỗ hiện đại tone sur tone với nội thất trong phòng tạo nên một sự đồng bộ đẹp mắt. Thiết kế đơn giản, gam màu nhã nhặn
tạo cảm giác thư thái cho cả 2 vợ chồng khi nghỉ ngơi.

Mẫu giường gỗ hiện đại cuối cùng mà giuonggo.net chia sẻ hôm nay đó là kiểu giường hiện đại với thiết kế đầu giường rộng. Bạn
có thể đặt thêm 1 đèn xông tinh dầu để tạo cảm giác thư giản. Bân cạnh đó mẫu giường này có phần chân được năng lên, rất
thuận tiện cho việc hút bụi dưới gầm giường.

Hy vọng với những mẫu giường ngủ hiện đại mà giuonggo.net chia sẻ sẽ giúp cho bạn có thêm thông tin bổ ích. Chúc bạn nhanh

chóng tìm mua được chiếc giường ngủ ưng ý nhé. Đừng quên truy cập website giuonggo.net để cập nhật những kiến thức hay về
nhà cửa và nội thất nhé. Chúc bạn máy mắn!
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