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Giường hộp là gì? 4 mẫu giường hộp đẹp tuyệt vời
Giường hộp là gì? Làm sao để phân biệt giường hộp với những chiếc giường khác?

Setup full nội thất gỗ
đình nhiều thế hệ

Nếu như bạn vẫn còn lăn tăn chưa biết giường hộp là gì, bạn có thể cùng tham khảo các mẫu
giường hộp đẹp bên dưới nhé!

Các mẫu giường gỗ đẹp nhất

Thổi hồn không gian
nắng gió vào ngôi nh

Giường gỗ là mẫu giường khá phổ biến trên thị trường với thiết kế đơn giản, bền chắc của giường,
phù hợp với đa số phong cách thiết kế nội thất.

5 món đồ gỗ nội thất
thiếu cho gia đình bạ
Thiết kế nội thất cho
trong bếp chuyên ngh
Setup nội thất cho nh
khách và 3 phòng ng
Thiết kế nội thất gỗ c
cao cấp cần chú ý gì?
Setup nội thất đồ gỗ f
thự 1 trệt 1 lầu

Một số mẫu giường gỗ đẹp
Hiện giường gỗ trên thị trường được chia thành 2 loại chính là gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp. Tùy
theo không gian phòng ngủ gia đình mà người tiêu dùng có thể chọn kiểu dáng sao cho phù hợp
như chân thấp, giường thông minh... thêm vào đó, giường gỗ cũng có màu sắc tự nhiên, gần gũi
nên tạo được không gian ấm cúng, sum vầy cho cả gia đình.

Giường ngủ gỗ keo

Bạn có thể tham khảo một số mẫu giường hộp được nhiều khách hàng ưa chuộng
Giường gỗ keo sử dụng chất liệu gỗ keo tự nhiên, khâu đầu vào được tuyển chọn kỹ lưỡng từ nhà
sản xuất, đảm bảo uy tín chất lượng cùng mức giá hợp lý nhất, phù hợp với thu nhập trung bình của
đa số các gia đình Việt.
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Công nghệ tẩm sấy hiện đại, sản phẩm đảm bảo bền, chắc, tuổi thọ lâu dài. Sau một thời gian sử
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dụng, giường gỗ keo vẫn không bị cong vênh, gãy vụn hay bong tróc. Lớp sơn phủ PU giữ cho sản
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mốc, mối mọt.
Giường gỗ keo có thiết kế đơn giản, phù hợp với cả phòng ngủ hiện đại. Giường được bảo hành
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trong vòng 3 năm với nhiều kích thước: 1.2x1.9m, 1.5x1.9m, 1.6x2m, 1.8x2m, 2x2.2m. Hãy liên hệ
sớm với cửa hàng để đặt theo kích thước bạn mong muốn.

Giường gỗ MDF 13

SETUP NỘI THẤT Đ
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP N
CHỌN FULL ĐỒ NỘ
CĂN HỘ MỚI CỰC C
Setup full nội thất gỗ
đình nhiều thế hệ
Thổi hồn không gian
nắng gió vào ngôi nh
5 món đồ gỗ nội thất
thiếu cho gia đình bạ
Thiết kế nội thất cho
trong bếp chuyên ngh

Nhiều kích thước, phù hợp với nhu cầu của người sử dụng

Setup nội thất cho nh
khách và 3 phòng ng

Giường gỗ sử dụng gỗ công nghiệp MDF cao cấp, sản phẩm không chứa tạp chất, không hóa chất
độc hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe và làn da người sử dụng. Công nghệ ván sàn chịu lực gia cố
thêm độ chắc chắn, bền đẹp cho giường dưới mọi tác động đến từ ngoại lực.
Bên cạnh đó, bề mặt giường cũng được phủ Melamine giữ cho màu giường luôn tươi mới, chống
trầy xước hiệu quả. Sắc màu đơn giản giúp gia chủ dễ dàng kết hợp với mọi phong cách nội thất.
Chế độ bảo hành tốt, cam kết chắc chắn.

Thiết kế nội thất gỗ c
cao cấp cần chú ý gì?
Setup nội thất đồ gỗ f
thự 1 trệt 1 lầu

Một số mẫu giường gỗ MDF bao gồm vân xoan đào, vân lát, vân xoan đỏ, vân lim, vân sồi, vân
trắng kẻ sọc, vân lam... Có thể thoải mái lựa chọn theo màu sắc, kích cỡ sao cho phù hợp nhất với
sở thích và diện tích phòng ngủ nhà bạn.

Giường gỗ có ngăn kéo
Mẫu này là sự kết hợp khéo léo giữa tính truyền thống và kết cấu của ngăn kéo thông minh. Thiết kế
này được bố trí ở hai bên giường giúp người dùng có thể dễ dàng kéo ra khi cần thiết. Với những
nhà có bé sơ sinh, gia chủ có thể đặt món đồ cần thiết như quần áo, bỉm, tả, khăn giấy... điều này sẽ
giúp tiết kiệm tối đa cho phòng thay vì mua thêm một số tủ chứa mới.
Hi vọng rằng một số chia sẻ từ bài viết này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chọn giường ngủ
cho căn phòng của mình nhé!
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giường ngủ, tủ quần áo, giuongngu, bàn trang điểm, kệ tivi, ke ti vi, kệ ti vi, ghe sofa, ketivi, ghế sô fa, bàn thờ, nội thât, noithat, giường
gỗ, giuong go, giường, giuonggo, bàn ăn, ban thờ ông địa, bàn thờ ông địa, ban ghe go, bàn ghế gỗ, bàn ghe gỗ, ban ghe phong khach,
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bàn ghế phòng khách, sofa gỗ, bàn ghế phòng khach, giường ngủ hiện đại, sofa goox, tủ thờ, bộ bàn ghế phòng khách, bo ban ghe
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phong khach, tủ quần áo go, bàn trang điểm gỗ, ghế gỗ, ghe go, bàn ghế gỗ phòng khách, ban ghe go phong khach, bàn gô, kệ ti vi gỗ,
ban ghe, bàn ghế, giường ngủ đẹp, bàn ghe, bàn ăn gỗ, tủ quần áo gỗ công nghiệp, tủ gỗ, bàn ăn gổ, kệ ti vi đẹp, kệ tivi dep, tủ go, tủ
Setup
nội thất
gỗ f
thờ gỗ, đồ gỗ, tủ gổ quần áo, tủ gỗ quần áo, tủ quần áo đẹp, bàn thờ gổ, mẫu tủ quần áo đẹp, mẫu giuong dep, tủ tivi,
tủ đựng
quầnđồáo,
thựgỗ,
1 trệt
1 lầu
bàn thờ gỗ, tủ đựng quân áo, kệ ti vi phòng khách, tủ đung quan ao, tủ ti vi, bo ban ghe go, bộ bàn ghế gỗ, giường ngủ
tủ gỗ
công
nghiệp, bộ bàn ghế gõ, bộ bàn ăn 6 ghế, giuong go dep, kệ để ti vi, bàn ăn dep, giường gỗ đẹp, bàn ăn đẹp, bàn trang điểm đẹp, mẫu
giường gỗ đẹp, bàn ghế gỗ phòng khách giá 5 triệu, ghế sofa gỗ, ghe sofa go, salon gỗ, salon go, giường gỗ công nghiệp, đồ gỗ nội thất,
giuong dep, giường 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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