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Trang chủ

Giới thiệu

Tin tức

Bảng giá nội thất

Xây dựng

Thiết kế nội thất

Tìm sản phẩm của bạn...

Liên hệ

Hotline: 0000 000 000

Giỏ hàng của bạn
Chưa có đơn hàng

Từ khóa : Đóng giường ngủ bàn ghế gỗ tự nhiên nội thất phòng ngủ bàn ăn kệ
tivi tủ bếp

GIƯỜNG NGỦ
THI CÔNG

Tủ quần áo 4 cánh gỗ xoan đào

Giá liên hệ

619

Tủ quần áo OKAL 1M4X2M

Giá liên hệ

879

SOFA

TỦ QUẦN ÁO

THƯƠNG HIỆU

858

Tủ quần áo gỗ 3 ngăn đẹp giá rẻ

Giá liên hệ

BỘ BÀN ĂN

NỘI THẤT GỖ PHÒNG KHÁCH

TỦ BẾP GỖ

› Tủ Quần Áo

Tủ quần áo mdf 3 cánh mở

Giá liên hệ

BÀN GHẾ GỖ PHÒNG KHÁCH

831

Tủ quần áo 2 mdf cánh lùa

Giá liên hệ

523

Tủ quần áo 4 buồng cở lớn

Giá liên hệ

626

Tủ quần áo cánh lùa 1m8

Giá liên hệ

TỦ QUẦN ÁO OKAL 1M8X2M

803

Tủ quần áo lớn 4 buồng

Giá liên hệ

Giá liên hệ

718

Tủ quần áo 2 cánh gõ đỏ

765

Giá liên hệ

825

Xem thêm 3 sản phẩm
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Trong tất cả các sản phẩm nội thất gia đình thì tủ quần áo là một vật dụng không thể thiếu. Sản phẩm này ra đời với nhiều đặc điểm đặc trưng riêng mà ai cũng nên biết để chọn
mua cho đúng chuẩn. Vậy những kinh nghiệm cần có để chọn mua một chiếc tủ quần áo phù hợp nhất với gia đình bạn là gì? Đơn vị nào chuyên bán tủ quần áo bằng gỗ uy
tín? Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau!
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Tủ để quần áo là vật dụng rất cần thiết cho mỗi gia đình

Tủ quần áo là gì?
Hiện nay, có rất nhiều bài viết cung cấp cho người tiêu dùng rất nhiều thông tin, cách sử dụng, bảo quản các loại tủ quần áo khác nhau. Tuy nhiên, có rất ít thông tin xác định
chính xác về định nghĩa tủ quần áo. Tủ để quần áo được biết đến như một sản phẩm nội thất gia đình có chức năng chuyên dụng để chứa quần áo, chăn, mền, mùng, và nhiều
phụ kiện phòng ngủ khác.

Tủ quần áo giúp chứa nhiều quần áo và nhiều phụ kiện khác
Từng loại không gian khác nhau sẽ có những kiểu tủ quần áo với đa dạng về kích cỡ, chất liệu (gỗ, nhựa,...), màu sắc, chức năng phù hợp. Ngoài ra, đặc điểm mở cánh cửa tủ
cũng rất đa dạng để mang lại nhiều tiện ích và phù hợp với từng nhu cầu của người sử dụng.

Tủ quần áo thường được đặt ở đâu?
Như ta đã biết, nhờ có tủ quần áo mà quần áo và nhiều vật dụng khác được bảo vệ hiệu quả khỏi các tác nhân bên ngoài (bụi, ẩm, chuột, gián,...) làm hư hại quần áo. Vì vậy,
phòng ngủ của mỗi gia đình là nơi thích hợp và riêng tư nhất để đặt tủ.
Mỗi phòng ngủ cần trang bị một tủ để quần áo riêng biệt để mỗi người có thể sử dụng mỗi ngày và tạo sự riêng tư cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, tùy theo kích

https://giuonggo.net/tu-quan-ao

2/7

12:45, 13/10/2022

Kinh nghiệm chọn mua tủ quần áo bằng gỗ từ A-Z

thước của mỗi phòng ngủ mà bạn có thể lựa chọn tủ 2 buồng hay 3 buồng sao cho tủ không chiếm quá nhiều không gian trong phòng.
Phòng ngủ là không gian thích hợp nhất để đặt tủ

Khi nào cần sử dụng tủ quần áo?
Bất cứ không gian sống nào thì trang bị tủ quần áo là một việc quan trọng. Bởi vì, tủ để quần áo ngoài công dụng giúp cất giữ và bảo quản quần áo thì còn giúp bạn phân loại
quần áo theo mùa. Hoặc theo màu sắc, chất liệu, kiểu dáng, để thuận tiện hơn khi sử dụng. Vì thế, có thể xem tủ để quần áo là một người bạn đồng hành vô cùng cần thiết, để
giúp cuộc sống chúng ta thêm dễ dàng, hiệu quả và tự tin hơn.

Mỗi người cần trang bị nhiều kinh nghiệm trước khi mua tủ

Kinh nghiệm chọn mua tủ quần áo từ A-Z
Vì hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại tủ quần áo khác nhau nên trước khi chọn mua, bạn nên xem qua các kinh nghiệm để chọn mua cho đúng chuẩn. Dưới đây là một vài
kinh nghiệm giúp bạn chọn mua hiệu quả.

Chọn mua tủ quần áo theo màu sắc
Trước khi chọn mua tủ để quần áo, bạn nên xem xét tổng thể màu sắc căn phòng của mình là gì để chọn màu tủ sao cho hòa hợp. Điều này giúp cho không gian phòng ngủ trở
nên ấn tượng, hài hòa và hoàn hảo hơn. Mỗi chiếc tủ để quần áo được sản xuất với nhiều chất liệu, kiểu dáng và màu sắc riêng biệt, nhưng một chiếc tủ đẹp phải hòa nhập với
nhiều thứ khác nhau.
Hòa hợp với màu sơn tường, sàn nhà, trần nhà, và các vật dụng nội thất khác. Điều này giúp không gian trở nên ưa nhìn hơn, tạo nên một cá tính riêng biệt cho chủ của căn
phòng. Đồng thời, màu sắc hài hòa sẽ mang lại cảm giác thoải mái khi bạn nghỉ ngơi sau khi làm việc và học tập căng thẳng. Mặt khác, nếu bạn muốn không gian trở nên sang
trọng và tinh tế hơn thì có thể chọn các loại tủ để quần áo bằng gỗ.
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Màu sắc của tủ rất đa dạng

Lựa chọn theo kích thước tủ quần áo
Một yếu tố không kém phần quan trọng khi lựa chọn tủ quần áo đó là kích thước. Một yếu tố thường bị bỏ qua khi nhiều khách hàng chỉ quan tâm đến màu sắc và giá cả. Dù
cho chiếc tủ để quần áo được thiết kế đẹp và cầu kỳ đến đâu nếu không ăn khớp với không gian phòng ngủ của bạn sẽ phá hỏng đi vẻ đẹp của không gian đó.
Tủ để quần áo quá to sẽ khiến không gian phòng của bạn nhỏ đi và ảnh hưởng đến các sinh hoạt khác. Mặt khác, nếu tủ quá nhỏ sẽ khiến kết cấu căn phòng không đồng đều.
Điều này sẽ khiến cho bạn tiêu tốn tiền mà thôi. Tóm lại, kích thước của tủ là điều quan trọng góp phần tạo nên vẻ đẹp cho căn phòng.

Nếu phòng bạn nhỏ hẹp nên chọn tủ chìm và có chiều cao

Lựa chọn theo kiểu dáng
Tùy vào phong cách và gu thẩm mỹ của bạn mà bạn có thể lựa chọn kiểu tủ quần áo phù hợp. Tuy nhiên, phải hài hòa với thiết kế của tổng thể căn phòng và đồ nội thất.
Hiện nay, trên thị trường có vô số các loại kiểu tủ để quần áo khác nhau với các kiểu dáng rất phong phú từ cổ điển tới hiện đại để bạn tha hồ lựa chọn. Hoặc những loại tủ có
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màu sắc đơn giản hay nhiều chi tiết cầu kỳ khác nhau. Vì thế, khi chọn mua bạn không nên quá vội vàng hay cứng nhắc mà hãy xem xét thật kỹ để chọn được một kiểu tủ phù
hợp với mình nhất. Một mẹo nhỏ cho những ai có phòng nhỏ hẹp thì nên chọn tủ để quần áo có chiều cao một chút và giảm đi chiều ngang để tiết kiệm diện tích cho căn phòng.

Lựa chọn kiểu dáng tủ phải phù hợp với kiểu dáng chung của căn phòng

Lựa chọn theo kết cấu
Tùy theo nhu cầu sử dụng của từng hộ gia đình mà tủ quần áo được thiết kế sao cho phù hợp. Vì hầu hết quần áo có thể gấp lại và xếp vào tủ, nhưng không nên làm vậy với áo
vest. Vì thế, khi lựa chọn tủ quần áo ngoài yếu tố có nhiều ngăn thì cũng nên chọn loại tủ có đủ không gian để treo quần áo.
Ngoài ra, mỗi đối tượng khác nhau còn có những loại tủ quần áo có kết cấu khác nhau, đặc biệt là tủ dành cho nam và nữ. Đối với tủ quần áo nam sẽ có kết cấu ít ngăn và cao
hơn tủ nữ. Tuy nhiên, nếu bạn nữ yêu thích mặc váy thì nên lựa chọn loại tủ cao và có nhiều không gian để treo quần áo.

Lựa chọn theo chất liệu
Chất liệu làm tủ quần áo hiện nay rất phong phú. Những chất liệu thường được sử dụng nhất là gỗ, inox, nhựa. Tùy chất liệu khác nhau mà mỗi loại tủ để quần áo sẽ có những
ưu điểm và nhược điểm riêng. Khi lựa chọn chất liệu cho tử cũng cần hài hòa với chất liệu của các đồ nội thất khác. Thường thì chất liệu bằng nhựa và inox sẽ có giá thành rẻ
hơn so với gỗ, nhưng không thích hợp cho gia đình có trẻ nhỏ.
Nếu bạn lựa chọn tủ để quần áo có chất liệu gỗ thì có thể lựa chọn gỗ tự nhiên hoặc một số loại gỗ khác mang hơi hướng hiện đại hơn như: gỗ nhân tạo, gỗ bọc da, nệm,...Tuy
nhiên, với bất kỳ chất liệu nào cũng phải nhớ đến những tiêu chí như: phù hợp với không gian, giá cả và công năng sử dụng.

Lựa chọn tủ chìm hay nổi
Nhiều gia đình hiện nay, trước khi mua không tìm hiểu kỹ nên thường dẫn tới nhiều sự nhầm lẫn đáng tiếc. Vậy hãy cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa hai loại tủ này nhé!
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Tủ chìm sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều không gian hơn
Tủ chìm: Mặt trước được chú trọng về thiết kế hơn mặt sau và hai bên. Vì hai mặt này thường bị che lại bởi tường và cầu thang.
Tủ nổi: Tất cả các mặt khi thiết kế đều được chú trọng trừ mặt sau. Vì thế, loại tủ này có vẻ bề ngoài đẹp hơn, giá sẽ cao hơn so với tủ chìm.
Dù sao, trước khi mua tủ, bạn nên quan sát tổng thể căn phòng, xác định màu sắc chủ đạo, kết cấu, kích thước khoảng trống cũng như phong cách của những đồ nội thất sẵn
có. Nếu ngay từ đầu Và nếu ngôi nhà của bạn đang xây/sửa lại từ đầu và muốn chọn tủ để quần áo chìm thì nên lưu ý ngay từ đầu, bạn có ý định chọn tủ chìm thì nên bàn bạc
với đơn vị thi công để tránh những sai sót về sau.

Cách bảo quản tủ quần áo
Sau khi sử dụng một thời gian thì các đồ nội thất nói chung và tủ quần áo nói riêng sẽ có những điểm yếu kém do tác động của môi trường bên ngoài, côn trùng, nấm mốc xâm
nhập. Chính vì thế, khi sử dụng tủ, bạn cần chú ý thường xuyên vệ sinh, lau chùi, để bảo quản tủ được tốt hơn và tăng độ bền khi sử dụng. Dưới đây là 3 cách cơ bản nhất để
bạn bảo quản tủ quần áo hiệu quả.

Tránh để tủ tiếp xúc với nhiệt độ cao và ánh sáng mặt trời
Trong quá trình sử dụng tủ, không nên để tủ ở những nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào, điều này sẽ làm cho lớp sơn tủ nhanh bị bạc màu, bong lớp vecni, sơn phủ. Ngoài ra,
tránh kê tủ gần các nguồn nhiệt như bếp lửa, ấm siêu tốc, nồi cơm điện, vì sau một thời gian sử dụng, tủ sẽ bị co lại, giảm tuổi thọ của tủ. Nếu vào mùa nóng, bạn nên giữ độ
ẩm của phòng luôn trên 50% để tủ không ở môi trường quá khô nóng.

Chống các loại côn trùng gây hại
Nếu là tủ gỗ thì rất dễ bị mối và mọt tấn công từ bên trong đến bên ngoài làm hư hỏng tủ. Bạn nên thường xuyên để ý đến bề mặt tủ nếu có xuất hiện những lỗ li ti hay bị rỗ là
đã có ấu trùng mối mọt xâm nhập. Lúc này, bạn xử lý bằng cách dùng bút lông chống mối mọt hoặc thuốc sâu lỏng 666 thấm vào chỗ bị rỗ, sau đó dùng bàn chải hay dụng cụ
phun xịt để lau và xịt lên tủ. Một mẹo nhỏ khác để phòng chuột, mối mọt hay gián bò vào tủ, bạn có thể cho một ít hoa tiêu vào trong tủ.

Chống ẩm mốc
Bạn nên đặt tủ ở nơi thoáng mát, hoặc để thêm vào tủ vôi bột để hút ẩm cho tủ. Điều này giúp tủ luôn khô thoáng, không bị ẩm mốc, kéo dài tuổi thọ cho tủ.
Tủ quần áo thực sự là một vật dụng hết sức cần thiết cho mỗi gia đình. Để chọn một loại tủ quần áo chất lượng, bạn có thể đến với GIUONGGO.net, đơn vị chuyên bán các loại
đồ nội thất nói chung và tủ quần áo riêng uy tín nhất hiện nay. Chúc bạn sớm chọn mua được một loại tủ quần áo thích hợp nhất với mình nhé!
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dmca
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, 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 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 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 quần áo, bàn thờ gỗ, tủ đựng quân áo, kệ ti vi phòng khách, tủ đung quan ao, tủ ti
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