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Tại sao nên chọn giường ngủ gỗ căm xe? Cách chọn giường gỗ căm xe
Bên cạnh phòng khách hay bếp ăn thì phòng ngủ cũng là một không gian quan trọng của ngôi nhà. Đây là nơi nghỉ ngơi, thư giãn lấy lại năng lượng cho con người sau một ngày
làm việc, học tập căng thẳng. Chính vì vậy, một chiếc giường ngủ êm ái, rộng rãi, thoải mái sẽ giúp chúng ta có những giấc ngủ ngon lành, an yên. Bài viết dưới đây sẽ cùng bạn
tìm hiểu về loại giường ngủ gỗ căm xe đang được rất nhiều người lựa chọn.

Tầm quan trọng của giường ngủ
Giường ngủ là nơi nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe của con người
Ngủ nghỉ là một trong những nhu cầu cơ bản và thiết yếu nhất của con người để duy trình sức khỏe và tinh thần sảng khoái. Tầm quan trọng của giấc ngủ với cơ thể là không
thể bàn cãi. Chất lượng giấc ngủ càng cao, sâu và ngon giấc thì cơ thể càng nhanh chóng được hồi phục và chống lại nhiều tác nhân xấu gây bệnh.
Giường ngủ chính là một trong những yếu tố tạo nên giấc ngủ an lành cho con người. Nó là nơi nâng đỡ cơ thể, xua đi những cơn đau nhức, mỏi mệt của cả một ngày dài hoạt
động. Sự ấm áp và thoải mái của chiếc giường thân quen sẽ giúp chúng ta thấy cơ thể và tinh thần được thả lỏng và dễ tiến vào giấc ngủ.

Đặc điểm gỗ căm xe
Gỗ là vật liệu thiên nhiên gần gũi được con người sử dụng để tạo nên nhiều vật dụng, công cụ tiện ích cho cuộc sống hàng ngày. Một trong những loại gỗ thiên nhiên được sử
dụng nhiều hiện nay chính là loại gỗ có tên căm xe.

Gỗ căm xe là gì?
Cây gỗ căm xe
Gỗ căm xe hay cẩm xe là một loại cây thân gỗ lớn, có đường kính tới 1,2m và thường cao trên 30m. Thân căm xe khi nhỏ thường cong queo nhưng lúc đạt tuổi trưởng thành
thân cây tròn thẳng, bạnh vè khá lớn. Vỏ gỗ này có màu xám đỏ hoặc màu nâu vàng. Gỗ căm xe được xếp vào nhóm của nhiều loài gỗ quý như lim xanh, nghiến, táu, dinh,...
Cây gỗ căm xe là cây đặc trưng của hệ sinh thái rừng Đông và Nam Á và hiện phân bố rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới. Nhiều nước trồng loại cây này để lấy gỗ xuất khẩu như
Campuchia, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, Lào, Nam Phi,...
Tại Việt Nam, gỗ căm xe có địa bàn phân bố ở khu vực rừng kín thường xanh hoặc rừng rụng lá ở Trung và Nam Bộ. Điển hình là các tỉnh Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Tây
Ninh, Bình Phước,...

Ứng dụng của gỗ căm xe
Gỗ căm xe tại thị trường Việt Nam thường có nguồn gốc từ Lào, Campuchia và Nam Phi vì đây là những nước xuất khẩu loại gỗ này nhiều. Chúng được nhập về dưới dạng
thanh vuông lớn sau đó đem sấy hoặc phơi rồi tiến hành đưa vào sản xuất đồ nội thất.
Sản phẩm làm từ gỗ căm xe rất đa dạng nhưng phần lớn là đóng cửa gỗ 4 cánh mặt tiền hoặc các loại cửa gỗ thông phòng 1 cánh. Bên cạnh đó, căm xe cũng được ưa chuộng
để dùng làm giường ngủ, tủ, bàn ghế, tay vịn cầu thang hoặc sàn gỗ.

Tại sao nên chọn giường ngủ gỗ căm xe?
Để có một giấc ngủ ngon và sâu thì phần lớn là do giường ngủ quyết định. Một chiếc giường ngủ rộng rãi, vững chãi và êm ái sẽ nhanh chóng đưa bạn vào trạng thái nghỉ ngơi
và có những giấc mơ đẹp. Vì vậy mà lựa chọn một chiếc giường ngủ tốt luôn cần phải được tiến hành tỉ mỉ và cẩn thận.
Hiện nay, loại giường ngủ gỗ căm xe đang là một trong những loại giường rất được yêu thích trên thị trường. Chúng được tìm mua ở nhiều thị trường nội thất tại nhiều tỉnh
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thành trên cả nước.
Loại gỗ căm xe như bạn đã biết là cây được lâm nghiệp xếp vào nhóm gỗ 2 - nhóm gỗ quý. Chính vì thế nên chất lượng của loại gỗ này được đánh giá rất cao.

Bền chắc với thời gian
Gỗ căm xe rất vững chắc, bền bỉ
Gỗ căm xe được đánh giá là loại gỗ có độ bền chắc cao như lim hay sến, táu,... Mối mọt, mưa nắng, va đập,... không thể làm ảnh hưởng đến chất lượng của gỗ. Vì vậy khi dùng
giường ngủ gỗ căm xe, bạn sẽ luôn an tâm vì chiếc giường ngủ sẽ luôn vững chắc, bền bỉ với thời gian và đặc biệt không thể bị phá hủy bởi mối mọt - kẻ thù của gỗ.

Cách âm và cách nhiệt
Với ưu điểm kết cấu thớ gỗ cứng chắc, các sản phẩm chế tác từ gỗ căm xe có khả năng cách âm tốt. Nó cũng cân bằng nhiệt tốt nên mùa hè giường ngủ gỗ căm xe sẽ luôn
mát mẻ, thoải mái còn mùa đông lại ấm áp, dễ chịu.

Chống nước tốt
Nhiều người thường có thói quen thích lau chùi, thậm chí là dội rửa bằng nước để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn của giường ngủ. Tuy nhiên với những loại giường làm từ gỗ có chất
lượng thấp, còn non thì rất dễ ngấm nước. Điều này khiến gỗ nhanh chóng bị biến dạng, cong vênh hoặc nứt toác làm hỏng kết cấu chắc chắn, vững chãi của chiếc giường.
Thay vì phải mất số tiền lớn để xử lý hoặc chọn gỗ chống nước có giá thành cao thì chọn ngay gỗ căm xe từ đầu sẽ là một lựa chọn sáng suốt. Loại gỗ này có khả năng chịu
nước bền bỉ. Nếu có đem dội nước rồi hong nắng thì gỗ vẫn không bị biến dạng hay cong vênh một chút nào.

Thẩm mỹ cao
Nội thất gỗ căm xe tinh tế, sang trọng
Gỗ căm xe có màu sắc tự nhiên rất đẹp mắt. Khi dùng càng lâu thì thớ gỗ sẽ từ màu xám đỏ hay nâu vàng chuyển dần sang màu cánh gián hoặc đỏ đậm cực kỳ sang trọng và
nổi bật. Nó đem đến hiệu ứng thẩm mỹ lạ mắt và tăng thêm sự độc đáo cho chiếc giường ngủ gỗ căm xe.

Tiết kiệm chi phí
Mặc dù được xếp vào cùng nhóm gỗ quý với nghiến, táu, lim xanh,... nhưng giá gỗ căm xe lại không đắt đỏ. Bởi lẽ nguồn cung của gỗ này khá dồi dào, phù hợp với điều kiện
kinh tế nhiều gia đình.
Với đặc tính bền chắc, chống nước, chống mối mọt cao nên giường ngủ gỗ căm xe hay đồ dùng nội thất gỗ căm xe có tuổi thọ cao, lại luôn bền đẹp. Vậy nên gia chủ có thể tiết
kiệm được nhiều chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hay phải thay mới giường ngủ trong rất nhiều năm.

Cách chọn giường ngủ gỗ căm xe
Ngày nay, bên cạnh gỗ, con người còn có rất nhiều lựa chọn cho giường ngủ như giường inox, nhựa,... nhưng giường gỗ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt, loại giường gỗ căm
xe có nhiều đặc tính ưu việt, giá thành thấp lại càng là sự chọn lựa khó bỏ qua.
Mặc dù vậy, để phù hợp với không gian nội thất, bài trí của phòng ngủ, bạn nên lựa chọn giường ngủ cẩn thận. Cụ thể:

Lựa chọn loại gỗ căm xe làm giường
Giường ngủ gỗ căm xe Lào
Gỗ căm xe trong nước hầu hết đều là gỗ nhập khẩu. Việt Nam cũng có gỗ căm xe bản địa nhưng thường bị sâu bệnh hoặc bị chết tại một độ tuổi nên kích thước thường không
lớn lắm nên rất hiếm cây mới được sử dụng làm giường.
Trái lại các loại gỗ nhập khẩu từ Lào, Campuchia, Nam Phi lại có chất lượng tốt và chắc chắn hơn do điều kiện sinh trưởng thuận lợi. Vì vậy nên giường gỗ căm xe thường xuất
xứ từ một trong 3 loại này.

Gỗ căm xe Lào
Cây gỗ căm xe Lào cứng chắc, độ bền và khả năng chống chịu mưa nắng, va đập rất cao. Gỗ không bị cong vênh hay biến dạng qua thời gian dài sử dụng mà luôn tạo cảm
giác kiên cố. Đây chính là loại cho chất lượng giường gỗ căm xe tốt nhất và cũng được sử dụng nhiều nhất.

Gỗ căm xe Campuchia
Gỗ căm xe Campuchia dù không cứng chắc bằng gỗ Lào nhưng lại có mùi thơm đặc trưng rất dễ chịu. Hơn thế, giường gỗ căm xe Campuchia sau khi sử dụng sẽ chuyển sang
màu đỏ sậm cánh gián cực kỳ đẹp mắt và độ đồng màu cũng cao. Vân gỗ loại này cũng nhỏ thẳng và khá tinh tế.

Gỗ căm xe Nam Phi
Gỗ căm xe xuất xứ từ Nam Phi có kích thước to lớn hơn gỗ từ Lào và Campuchia. Tuy nhiên nó lại được đánh giá có vẻ đẹp và thẩm mỹ kéo hơn do trên thân có nổi nhiều
chấm đen hoặc đỏ au. Thêm vào đó loại gỗ này cũng xuống màu nhanh hơn nên giá thành và chất lượng giường gỗ căm xe Nam Phi không cao bằng gỗ Lào hay Campuchia.

Kích thước của giường ngủ gỗ căm xe
Kích thước giường ngủ gỗ căm xe nên phù hợp với nhu cầu sử dụng
Sau khi đã tìm được loại gỗ làm giường phù hợp. Tiếp đến bạn sẽ cần lựa chọn kích thước giường ngủ dựa trên diện tích không gian và nhu cầu sử dụng của gia đình.
Với không gian, nếu diện tích lớn thì nên lựa chọn giường có tỉ lệ lớn phù hợp, tránh phòng rộng rãi mà giường quá bé. Tuy nhiên nếu phòng ngủ được bố trí thêm nhiều vật
dụng như ghế salon, bàn, tủ thì kích thước giường ngủ gỗ căm xe có thể được cân đối lại sao cho hài hòa nhất.
Bên cạnh không gian, nhu cầu sử dụng cũng rất quan trọng để khi ngủ sẽ thoải mái và dễ chịu nhất. Có thể chọn giường có chiều ngang nhỏ cho một người hay nếu là giường
cho vợ chồng hoặc 2 người dùng thì lại tăng chiều rộng lên. Giường ngủ gỗ căm xe cũng nên chọn theo cả sở thích và điều kiện kinh tế.

Giuonggo.net - Địa chỉ cung cấp giường ngủ gỗ căm xe uy tín, tin cậy
Nhờ biết đến đặc tính tuyệt vời của cây căm xe nên nhu cầu sở hữu đồ dùng từ loại gỗ này luôn rất cao trên thị trường nội thất. Đặc biệt là các loại giường ngủ gỗ căm xe.
Với kinh nghiệm cung cấp giường ngủ gỗ căm xe lâu năm, Giuonggo.net là đơn vị được đông đảo khách hàng tin tưởng tìm đến đặt mua sản phẩm này. Mỗi năm, chúng tôi đều
cung cấp ra thị trường rất nhiều bộ giường gỗ căm xe chất lượng.
Sản phẩm giường gỗ căm xe có chúng tôi có mẫu mã, kích thước đa dạng, phong phú với các chủng loại căm xe khác nhau. Đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.
Bên cạnh đó, giá thành thấp và tay nghề gia công cao của giuongo.net tốt hơn nhiều đơn vị đối thủ trên thị trường. Vì vậy khách hàng sẽ hoàn toàn hài lòng và yên tâm khi lựa
chọn chúng tôi.
Giường ngủ gỗ căm xe là loại giường được là từ loại gỗ có nhiều đặc tính ưu việt, vượt trội. Nó hoàn toàn xứng đáng để trở thành nơi nâng đỡ và đem đến những phút giây thư
giãn, nghỉ ngơi tuyệt vời cho bạn và gia đình.
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