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Chọn kích thước giường ngủ phù hợp nhất cho phòng ngủ

Danh bạ website

Giường ngủ là một trong những món đồ trang trí nội thất phòng ngủ khá quan trọng. Ngoài việc chọn chất liệu thì kích thước
giường ngủ phù hợp cũng khá quan trọng.
Để dễ dàng hơn trong việc chọn kích thước giường ngủ phù hợp, cùng tham khảo một số thông tin dưới đây.

Các loại giường ngủ phổ biến hiện nay

Giường ngủ là một trong những món đồ nội thất được xem như không thể thiếu trong cuộc sống, nó giúp bạn có một giấc ngủ
ngon, thoải mái và dễ chịu, là không gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau một ngày dài làm việc. Hiện thị trường đang có một số

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT
CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN

loại giường ngủ phổ biến được phân loại dựa trên nhu cầu của người dùng như sau:
Giường ngủ đôi: đây là dòng giường ngủ rộng, phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay. Bề mặt của giường được thiết kế to,
rộng, thích hợp cho 2 người nằm nên phù hợp với nhiều gia đình. Đây là mẫu giường được lựa chọn phổ biến nhất dành cho các

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

cặp vợ chồng mới cưới.
Giường ngủ trẻ em: Cũng gần giống giường đơn, những mẫu giường ngủ trẻ em còn có thiết kế dành riêng cho từng độ tuổi, có
thể phan biệt bằng màu sắc, kích thước, kiểu dáng của giường. Cùng nằm trong top những mẫu nội thất bán chạy, giường ngủ trẻ

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

em đang thể hiện rõ chất lượng cuộc sống của người dân đã được cải thiện.
Tùy vào từng loại giường mà bạn có được các kích thước giường ngủ tiêu chuẩn khác nhau. Dưới đây là các thông số
bạn cần biết:

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

Kích thước giường đơn chuẩn
Mẫu giường đơn siêu đáng yêu mà mọi người có thể tham khảo
Giường đơn dành cho một người nằm thiết kế nhỏ gọn tốn ít diện tích phòng ngủ, kích thước chiều rộng giường tiêu chuẩn là
1,2m hoặc kích thước giường ngủ đơn có thể dao động từ 0.8m đến 1.4m. Kích thước chiều dài tiêu chuẩn là 1.6m, 1.9m, 2m…
phổ biến là 1.9m.
Kích thước giường đơn (DxR) 1900x1200mm. Ngoài ra có kích thước giường đơn thông dụng là 1900x1000mm hoặc
2000x1200mm.
Kích thước giường đôi tiêu chuẩn

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?

Đây là giường ngủ dành cho 2 người nằm, đây là loại giường phổ biến nhất, kích thước chiều rộng tiêu chuẩn là 1,8m và dao động
từ 1,6mx2,2m. Kích thước chiều dài tiêu chuẩn là 2m.
Mẫu giường đôi tiêu chuẩn

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

Kích thước giường đôi tiêu chuẩn
Kích thước giường đôi tiêu chuẩn là (D x R): 2000 x 1800mm kích thước này gọi là King size. Ngoài ra còn có kích cỡ giường đôi 1234567891011121314
thông dụng khác như 1600 x 2000mm (kích thước này có tên gọi khác là Queen size) hoặc 2200 x 2000mm và 2000 x 2000mm
được gọi là Super King size.
Kích thước giường ngủ trẻ em
Giường ngủ trẻ em trung bình khoảng 120x255cm, nhưng với bề ngang như này thì chỉ dành riêng cho một bé, nếu nhà có 2 bé thì
nên chọn kích thước giường gấp đôi thì mới mang lại cảm giác thoải mái. Vì giường không chỉ để ngủ mà còn để bé vui chơi, là
một chiếc giường lý tưởng dành cho cho các bé cưng nhà bạn.
Giường tầng là một trong những giải pháp hữu hiệu cho các gia đình có con nhỏ, vừa tiết kiệm được không gian diện tích, vừa tạo
được cảm giác thích thú hơn cho bé, kích thước giường tầng chuẩn hiện nay như sau:
Mẫu giường tầng dành cho trẻ em
Kích thước giường ngủ trẻ em
• Tổng kích thước là 5m với chiều dài là 2m (cả tầng trên và tầng dưới đều bằng nhau), ngoài ra nếu giường còn trang trí thêm
bàn học, tủ quần áo, cầu thang thì kích thước cũng sẽ tăng lên.
• Đối với khoảng cách cầu thang hay thanh chắn ngang 2 đầu giường không nên rộng quá hoặc hẹp quá dễ khiến trẻ mắc kẹt hay
dễ té ra ngoài, chiều cao hợp lý dành cho kích thường giường trẻ em là 30-35cm và khoảng cách tầng trên và tầng dưới khoảng
150cm.
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