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Kinh nghiệm chọn mua giường ngủ cho ký túc xá sinh viên

Danh bạ website

Hiện nay, theo xu hướng của thị trường rất nhiều loại giường dành cho ký túc xá đã được thiết kế để phù hợp với nhu cầu sử dụng
của con người. Tuy nhiên để chọn lựa được một sản phẩm giường êm ái, hợp ý và có giá cả phải chăng là điều không dễ dàng.
Hãy cùng bài viết khám phá về kinh nghiệm chọn giường ngủ ký túc xá sinh viên chi tiết qua bài viết sau đây.

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

Loại giường nào thường được sử dụng cho ký túc xá sinh viên?
Giường ngủ có lẽ là mối quan tâm hàng đầu của bất kì bạn sinh viên nào nào khi chuyển vào ký túc xá. Bởi lẽ chất lượng của
giường sẽ quyết định phần lớn đến giấc ngủ của bạn. Để đáp ứng những tiêu chí đặc thù đông người thì hiện nay giường tầng

CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN

chính là sản phẩm được ưu tiên số 1 cho ký túc xá sinh viên.
Giường tầng hiện đại cho ký túc xá
Giường tầng có nhiều mẫu mã đẹp, màu sắc phong phú. Và hiện nay giường có thêm nhiều tính năng mang lại cho con người sự

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

thoải mái khi sử dụng bàn học, hộc tủ để quần áo, sách vở… Bạn cũng có thể chọn lựa chất liệu giường tầng tùy theo nhu cầu sử
dụng và kinh tế. Tuy nhiên, giường tầng gỗ vẫn được yêu thích hơn cả nhờ tính bền lâu, ít bị mối mọt và đặc tính đem lại sự mát
mẻ cho người dùng vào mùa hè.

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

Ưu điểm của giường ngủ cho ký túc xá sinh viên
Bạn có bao giờ tự đặt ra câu hỏi tại sao giường cho ký túc xá sinh viên thường dùng giường tầng? Bởi lẽ sản phẩm này mang đến
nhiều tiện ích: tiết kiệm không gian và rất dễ tháo lắp.

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

Tiết kiệm diện tích
Một trong những ưu điểm lớn nhất của giường tầng dành cho sinh viên đó là việc tiết kiệm diện tích cho không gian. Thay vì sử
dụng 2 chiếc giường kiến căn phòng chật chội thì có thể dùng giường 2 tầng để thay thế. Như vậy, các bạn sinh viên sẽ có thêm
không gian trống để kê đồ đạc hay sinh hoạt chung được thoải mái hơn.
Giường tầng có khá nhiều loại: giường 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng. Tuy nhiên đối với giường có 3 tầng có tính năng kéo ra đẩy vào
được để tiết kiệm diện tích khi không dùng tới. Số lượng giường tăng lên sẽ giúp phòng ngủ ký túc xá có thể chứa nhiều em sinh
viên. Từ đó giúp trường học có thể đáp ứng được nhu cầu ở kí túc xá của sinh viên tốt nhất.
Dễ dàng lắp đặt và tháo rời

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?

Hiện nay, các mẫu giường ngủ ký túc xá được cải tiến rất nhiều trong thiết kế giúp bạn có thể dễ dàng tháo lắp và di chuyển khi
cần thiết. Điều này mang đến nhiều sự tiện lợi cho người sinh hoạt trong phòng. Trong trường hợp vị trí giường không hợp lý thì
bạn có thể di chuyển theo nhu cầu sử dụng. Việc dễ tháo lắp sẽ rất thuận tiện nếu phòng ký túc xá có nhiều bạn nữ. Từ đó, nó sẽ

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

giúp bạn tiết kiệm công sức và thời gian.
Tính thẩm mỹ cho không gian
Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tính thẩm mỹ của người tiêu dùng, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại giường tầng cho
ký túc xá. Tùy thuốc vào phong cách trang trí nội thất và các nhà thiết kế có thể chọn kiểu dáng cũng như giường phù hợp. Ngoài
ra, màu sắc của giường cũng vô cùng đa dạng, đem đến sự hứng thú cho người dùng. Một số màu thường được sử dụng cho ký
túc xá: vân gỗ, xanh, trắng, màu xám...
Kích thước của giường ngủ ký túc xá sinh viên
Giường tầng ký túc xá thường sử dụng kích thước khá giống nhau. Bạn có thể tham khảo những đặc điểm giường kí túc túc sau
để có lựa chọn hợp lý nhất:
Chiều dài giường
Giường ngủ dành cho ký túc xá sinh viên có chiều dài thường được sử dụng dao động khoảng 1.9 - 2.2m tùy kích thước phòng.
Tuy nhiên kích thước phổ biến nhất là 2m, một độ dài vừa phải phù hợp với hầu hết hình thể của sinh viên.
Giường tầng 2m đem đến sự thoải mái cho người dùng
Chiều cao giường ngủ ký túc xá
Giường ngủ cho ký túc xá sinh viên có chiều cao trung bình đạt 1.7 - 1.8m. Tầng 1 có chiều cao từ 60 - 70cm so với mặt đất.
Chiều cao tầng 2 là 150 - 160cm.
Chiều rộng của giường ngủ ký túc xá sinh viên
Giường tầng cần có độ rộng vừa phải để tiết kiệm diện tích tuy nhiên vẫn đem đến sự thoải mái cho người dùng. Các kích thước
chiều rộng cho giường ký túc xá là: 1m, 1.1m, 1.2m, 1.3m. Hiện tại hầu hết các ký túc xá đều sử dụng giường có kích thước chiều
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rộng lớn để đảm bảo chất lượng giấc ngủ tốt nhất cho sinh viên.
Gợi ý một số loại giường ngủ ký túc xá sinh viên đẹp, tiện dụng
Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm giường ngủ ký túc xá sinh viên đẹp, hiện đại và tiện nghi nhất? Vậy đừng bỏ qua những
thông tin dưới đây:
Giường ngủ cho ký túc xá sinh viên 2 tầng gỗ
Giường ngủ dành cho ký túc xá sinh viên chất liệu gỗ luôn được người tiêu dùng yêu thích hàng đầu. Chất liệu gỗ có nhiều ưu
điểm nổi bật như độ bền lâu dài, ít bị mối mọt… Đặc biệt, căn phòng sẽ trở nên sang trọng, thanh lịch hơn nếu được trang trí bằng
những chiếc giường tầng gỗ xinh xắn.
Hơn nữa, giường tầng gỗ có khá nhiều kiểu dáng, chất liệu màu sắc phù hợp với không gian cho sinh viên. Bạn có thể chọn gỗ tự
nhiên, gỗ plywood, gỗ MDF… đều có chất lượng gỗ tốt, hơn nữa giá thành phải chăng.
Ngoài ra, giường gỗ còn đem đến sự thoải mái, mát mẻ cho người dùng vào mùa hè. Mùa đông bạn sẽ cảm thấy sự ấm áp từ chất
liệu gỗ. Có thể nói rằng giường cho ký túc xá sinh viên từ gỗ chính là lựa chọn rất lý tưởng. Tại Giuonggo.net có đa dạng các mẫu
giường tầng cho sinh viên từ thiết kế, kiểu dáng và giá cực “mềm”, chắc chắn sẽ khiến khách hàng hài lòng.
Giường ngủ cho ký túc xá sinh viên 2 tầng kết hợp bàn học
Giường ngủ tích hợp bàn học là xu hướng mới hiện nay và được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Bàn học trên giường sẽ giúp
căn phòng thêm gọn gàng, tiết kiệm diện tích. Đồng thời tạo điều kiện khiến sinh viên có thoải mái học tập hơn và có một không
gian riêng tư.
Bàn học có tính năng gấp vào rất tiện lợi sẽ không gây vướng víu hay chiếm dụng diện tích. Khi không sử dụng đến bạn có thể
gấp gọn lại tại góc giường.
Giường ngủ cho ký túc xá sinh viên 2 tầng khung sắt
Giường khung sắt cũng được nhiều ký túc xá lựa chọn làm giường ngủ cho sinh viên. Giường khung sắt thường được sơn tĩnh
điện, chống bong tróc để đảm bảo an toàn. Sản phẩm này có thể giữ được màu lâu, tuy nhiên cần lưu ý trong công đoạn vệ sinh
để tránh giường bị han rỉ. Giường có 4 cọc để bạn sử dụng để mắc màn đảm bảo sức khỏe. Và thiết kế bàn học, thẳng nối với
tầng giường trên rất hiện đại.
Tuy nhiên, các sản phẩm giường tầng sắt không mang lại sự chắc chắn cho người dùng như giường gỗ. Giường hay phát ra tiếng
kẽo kẹt khi có người từ tầng trên di chuyển xuống, đem lại nhiều bất tiện cho người dùng.
Kinh nghiệm chọn mua giường ngủ cho ký túc xá sinh viên bạn nên biết?
bài viết sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm chọn giường ngủ dành cho ký túc xá sinh viên để bạn có thể chọn lựa được một sản phẩm
ưng ý:
Tính toán, ước lượng chính xác kích thước giường trước khi đặt mua phòng ngừa trường hợp sản phẩm quá nhỏ hoặc quá lớn
so với căn phòng. Tham khảo các mẫu giường khác nhau trên internet trước khi chọn địa điểm mau để tiết kiệm thời gian và
công sức.
Chú ý đến kiến trúc căn phòng và bài trí nội thất trước khi chọn mua giường. Nên chọn màu sắc tạo cảm giác dễ chịu và hài
hòa với tông màu sơn cửa phòng ngủ ký túc xá.
Đối với trường hợp đặt làm giường ngủ dành cho ký túc xá sinh viên thì đơn giản hơn, thợ thiết kế sẽ giúp bạn tính toán kích
thước và bạn chỉ cần chọn mẫu mã và màu sắc.
Nếu bạn không có kinh nghiệm mua giường tầng cho sinh viên hãy tham khảo ý kiến của người có chuyên môn hoặc tìm hiểu
đánh giá trên internet.
Cân nhắc đến mục đích sử dụng để lựa chọn giường với giá thành phù hợp nhất. Đồng thời hãy khảo sát giá từ nhiều đơn vị
khác nhau để có giá mua phù hợp.
Giuonggo.net đơn vị cung cấp giường ngủ cho ký túc xá sinh viên uy tín
Giuonggo.net tự hào là đơn vị cung cấp các sản phẩm giường gỗ đặc biệt là giường ngủ dành cho ký túc xá sinh viên uy tín hàng
đầu hiện nay. Tại đơn vị chúng tôi có nhiều sản phẩm giường tầng cho sinh viên hiện đại, bắt “trend” phù hợp với thị hiếu của
người tiêu dùng.
Với phương châm “đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu”, Giuonggo.net không chỉ đáp ứng về chất lượng sản phẩm mà chúng
tôi còn không ngừng cải thiện dịch vụ qua từng ngày. Khách hàng mua sắm tại đơn vị chúng tôi sẽ được trải nghiệm dịch vụ thú vị
với nhiều ưu đãi.
Có chiết khấu giá cho khách hàng mua sản phẩm số lượng lớn.
Giá thành giường ngủ cho ký túc xá sinh viên tốt nhất trên thị trường.
Cam kết cung cấp sản phẩm giường ngủ cho ký túc xá sinh viên chính hãng, chất lượng cao 100%.
Dịch vụ tư vấn miễn phí, hoạt động 24/7.
Hỗ trợ giao hàng tận nhà với chi phí tiết kiệm.
Đội ngũ thiết kế tay nghề cao, có nhiều kinh nghiệm sẽ mang đến các sản phẩm hoàn hảo cho khách hàng.
Thanh toán đơn giản, nhanh chóng. Hướng dẫn mua hàng chi tiết, tận tâm cho khách hàng.
Có bảo hành cho từng sản phẩm, hỗ trợ sửa chữa và bảo dưỡng sản phẩm do lỗi kỹ thuật sản xuất.
Trên đây là những kinh nghiệm chọn mua giường ký túc xá cho bạn đọc. Nếu bạn đang tìm kiếm các sản phẩm giường ngủ cho ký
túc xá sinh viên độc đáo, chất liệu cao cấp, giá thành hợp lý thì đừng ngần ngại lựa chọn Giuonggo.net. Đơn vị chúng tôi cam kết
sẽ làm hài lòng ngay cả khách hàng khó tính nhất nhờ những sản phẩm giường tuyệt vời.
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