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Đại đa số giới trẻ Việt Nam hiện nay đều muốn sở hữu những mẫu giường ngủ đẹp, hiện đại. Nhưng về mặt giá cả của những
mẫu giường ngủ này lại khá cao, khiến giới trẻ khó khăn trong việc tiếp cận. Nhưng, nếu các bạn tìm hiểu kĩ thì sẽ thấy những
mẫu giường đẹp, đa phong cách mà không phải lo về giá.
Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những mẫu giường ngủ đẹp, hiện đại nhưng lại có giá sinh viên, bạn hoàn toàn dễ
dàng để sở hữu.

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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1. Mẫu giường ngủ gỗ công nghiệp MDF:

Bạn đang muốn tìm mua một chiếc giường ngủ đơn giản mà thanh lịch, thì hãy chọn giường ngủ gỗ công nghiệp MDF. Giường
được làm từ chất liệu gỗ công nghiệp bền đẹp và chắc chắn. Kiểu dáng đơn giản, gia công rất tỉ mỉ, trau chuốt từng chi tiết. Dễ
dàng mang đến không gian phòng ngủ sự sang trọng, tiện nghi. Với thiết kế hiện đại, sang trọng, phù hợp với mọi không gian.

Các mẫu giường này thường có thiết kế khá đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Được tạo ra từ gỗ công nghiệp mdf
đã qua quá trình tẩm sấy kỹ lưỡng, đảm bảo chiếc giường luôn bền đẹp theo thời gian và trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả khi
thời tiết chuyển mùa đột ngột.

2. Giường ngủ bằng khối gỗ Pallet:
Giường ngủ bằng khối gỗ Pallet chính là mẫu giường ngủ cực kì độc đáo. Được tạo ra từ các khối gỗ Pallet, mẫu giường ngủ này
có thể dành cho 1 người hoặc đôi vợ chồng trẻ thì đều hợp lý. Đây là mẫu giường có thiết kế khá đẹp mắt, trẻ trung, năng động
với nhiều màu sắc khác nhau để bạn có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với sở thích của mình.

Ưu điểm:
Giá rẻ: Giá rẻ là điểm nổi bật của giường ngủ gỗ Pallet so với các chất liệu nội thất khác. Một chiếc giường gỗ Pallet được làm sẵn
có giá dao động từ 500.000 – 3.000.000 tùy thuộc vào chiều cao, mẫu thiết kế phức tạp hay đơn giản.
Nhẹ: Giường Pallet được làm từ những thanh gỗ ghép lại với nhau nên trọng lượng cực kỳ nhẹ, giúp bạn dễ dàng di chuyển và vệ
sinh dù là con gái hay con trai.
Bền: Giường ngủ bằng gỗ Pallet có độ bền cao, tạo cảm giác an toàn, vững chãi cho chủ nhân.

3. Mẫu giường ngủ gỗ xoan giá rẻ:

Mẫu giường này luôn làm hài lòng nhiều quý khách hàng bởi chất liệu gỗ xoan cùng với nước sơn đẹp, đường vân trang trí độc
đáo, khéo léo. Đây là chiếc giường mang phong cách trẻ trung, hiện đại nên đặc biệt phù hợp với các bạn trẻ. Khi được kết hợp
với lớp đệm mỏng, chiếc giường sẽ là nơi tuyệt vời để bạn có một giấc ngủ trọn vẹn nhất. .
Là mẫu giường ngủ rất được ưa chuộng và phổ biến hiện nay với đặc tính: tốt- bền- đẹp- giá cả vừa phải. Sản phẩm có ưu điểm
chịu nhiệt, chịu lén, chịu lực, chịu nước tốt, ít bị cong vênh, nứt nẻ theo thời gian. Ngoài ra giường còn được sơn phủ lớp sơn PU
tạo màu như ý giúp tăng vẻ đẹp sang trọng, phù hợp với mọi không gian trong ngôi nhà của bạn.
Trên đây là những mẫu giường ngủ giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo được sự hiện đại, tinh tế cho căn phòng ngủ của bạn. Đặc biệt là
với những bạn trẻ, đây sẽ là những phương án tiết kiệm chi phí nhất cho các bạn khi thiết kế phòng ngủ. Mong rằng, sau khi đọc
bài viết này, các bạn đã có lựa chọn cho bản thân. Chúc các bạn thành công.
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