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Tổng hợp thông tin về giường ngủ gỗ cao su phổ biến trên thị trường hiện nay
Hiện nay trên thị trường xuất hiện sản phẩm giường ngũ gỗ cao su được nhiều người ưa chuộng bởi giá thành vừa phải, thiết kế đẹp mắt. Tuy nhiên nhiều người vẫn còn hoài
nghi về chất lượng giường từ gỗ cây cao su, một loại cây từ trước đến nay chỉ chuyên dùng để lấy mủ. Vậy thực hư sản phẩm có thật sự tốt như quảng cáo hay không? Bài viết
dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin hữu ích nhất.

Giường ngủ gỗ cao su là gì?
Giường ngủ gỗ cao su là gì thì từ cái tên bạn đã có thể đoán được phần nào, đây là loại giường được làm từ gỗ cây cao su. Cây cao su được trồng khá nhiều tại Việt Nam, đặc
biệt là vùng Đông Nam Bộ từ năm 1878 khi đó Pháp đưa vào trồng tại đây. Loại cây này chủ yếu được dùng để lấy mủ cao su. Sau khi hết khả năng cho mủ người ta sẽ đốn hạ
để về nhà làm củi đốt.
Trong vài năm trở lại đây giá gỗ nguyên chất cao cấp ngày càng trở nên đắt đỏ. Nhu cầu mua dùng cũng tăng cao nhưng đa phần là người trẻ, điều kiện tài chính không lớn để
sắm những loại giường từ gỗ cao cấp. Dựa trên điều kiện thực tế đó, người ta bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu và tạo ra loại gỗ tự nhiên, giá rẻ nhưng hiệu quả sử dụng cao đó là gỗ
ép. Và loại gỗ được ưa chuộng sử dụng nhiều nhất chính là gỗ cao su.
Giường gỗ cao su - đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng

Ưu, nhược điểm của giường gỗ cao su
Không phải tự nhiên mà loại gỗ này lại được nhiều người ưa chuộng và sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất giường gỗ cao su. Bởi gỗ cao su có rất nhiều ưu điểm cũng
như tính ứng dụng cực kì cao. Cụ thể như sau:

Ưu điểm giường ngủ gỗ cao su
Cây cao su khi đã không thể dùng để lấy cao su được nữa mới được đốn hạ. Sau đó sẽ được vận chuyển vào các khu công nghiệp, bào chế, ép gỗ công nghệ cao để tạo thành
những khung giường gỗ cao su đẹp, chắc chắn và hiện đại. Do đó gỗ cao su thân thiện với môi trường không hại đến rừng cây xanh, đốn hạ trực tiếp như những dòng gỗ khác.
Giường ngủ cao su có tính đàn hồi cao, chắc chắn, bền bỉ với thời gian. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng giường gỗ cao su từ vài năm đến vài chục năm mà không có mối mọt,
gẫy. Đó là nhờ bản chất gỗ cao su cho mủ vốn dẻo dai, bền chắc chịu được lực tác động mạnh từ bên ngoài vào. Đồng thời giường ngủ gỗ cao su chống nước rất tốt, không
hút, hay thấm nước nhờ cấu tạo đặc biệt.
Vân gỗ cao su có màu sắc tự nhiên, tươi sáng nên dễ sơn màu khác nhau. Cùng với đó là gỗ chịu được lực tác động của máy móc, công nghệ cao, cắt xẻ bào gỗ. Nhờ đó mà
các mẫu giường ngủ gỗ cao su trên thị trường hiện nay rất đa dạng đáp ứng được nhu cầu sử dụng và tính thẩm mỹ của khách hàng.
Vì là dòng gỗ ép công ngiệp nên có gía thành vừa phải, khá phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng. Đặc biệt là những bạn trẻ có điều kiện tài chính thấp, muốn xây dựng tổ
ấm riêng thì giường gỗ cao su là một lựa chọn thích hợp nhất.
Đây là loại giường khá được ưa chuộng hiện nay

Nhược điểm của giường gỗ cao su
Nếu so với những loại giường làm từ gỗ cao cấp thì giường gỗ cao su không thể sánh bằng, kém màu và kém bền hơn. Do giường gỗ cao su chủ yếu là làm từ những tấm gỗ
ép vào nhau bằng công nghệ cao chứ không được nguyên tấm. Đồng thời nếu để ý kĩ bạn sẽ thấy những mối nối những tấm gỗ vào với nhau.
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Tuy nhiên thì nhược điểm này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến gía trị mà gỗ cao su mang lại cho con người. Giường gỗ cao su vẫn được đánh giá là sản phẩm phù hợp
cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Các cách làm giường ngủ gỗ cao su
Để có được thành phầm một chiếc giường gỗ cao su có thiết kế hiện đại sang trọng đến tay người tiêu dùng phải trải qua nhiều giai đoạn. Trong đó phải kể đến 3 công nghệ ép
gỗ hiện đại nhất hiện nay được nhiều đơn vị sản xuất nội thất lựa chọn áp dụng cho những tấm gỗ cao su.
Ghép gỗ song song: Đây là cách ghép gỗ đơn giản nhất khi các thanh gỗ chỉ cần có cùng chiều dài hoặc có cùng chiều rộng cùng được ghép song song với nhau.
Ghép gỗ Finger: Đây là kiểu ghép gỗ khó hơn khi hai đầu tấm gỗ sẽ được xẻ thành hình răng cưa. Sau đó dưới công nghệ hiện đại từng gỗ sẽ được nối lại với nhau. Bạn sẽ
dễ dàng nhận thấy những mối nối ở trên tấm gỗ sau khi hoàn chỉnh.
Ghép cạnh: Đây là kiểu ghép tổng hợp của hai kiểu trên. Đầu tiên người thợ sẽ tiến hành ghép những tấm gỗ với nhau bằng hình răng cưa. Sau đó những tấm đã được ghép
sẽ được ghép song song một lần nữa thành những tấm lớn, to và dày hơn. Đây cũng là kiểu ghép chủ yếu tạo thành những thành phẩm giường ngủ gỗ cao su chính hiện
nay.

Giường ngủ gỗ cao su có tốt không?
Vậy gỗ cao su có tốt không, có an toàn và thân thiện với con người? Đây là câu hỏi chung được khá nhiều người quan tâm khi tìm hiểu về giường gỗ cao su.
Có lẽ bạn chưa biết gỗ cao su được sử dụng khá nhiều từ những năm 2000 trở lại đây. Nó được xem là giải pháp thay thế hữu ích nhất khi thị trường gỗ cao cấp, giá trị ngày
càng trở nên khan hiếm hơn. Gỗ cao su được đánh giá là một vật liệu phù hợp nhất, không chỉ đẹp, chất lượng cao, gía thành phù hợp mà còn có tính ứng dụng cực kì cao
trong cuộc sống.
Giường phủ hợp với nhiều không gian khác nhau
Giường ngũ gỗ cao su tương đối bền, mẫu mã đa dạng, màu sắc tươi sáng, bám sơn tốt nên rất thuận tiện trong việc gia công, thiết kế, chế tác. Cùng với đó, những người đã
từng sử dụng nội thất từ gỗ cao su đều đánh gía loại gỗ này dẻo dai, bền chắc, không bị giòn, hay đứt gẫy khi chịu tác động từ. Gỗ cao su chống nước tốt, tuổi thọ có thể lên
đến vài chục năm nếu bảo quản trong điều kiện tốt. Nhờ đó loại gỗ này rất thích hợp để làm giường ngủ trong không gian gia đình.
Không chỉ tại Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng sử dụng gỗ cao su trong nội thất gia đình, rất nhiều thành phẩm còn được xuất khẩu ra nước ngoài. Nhiều chuyên gia
đánh gía đây là vật liệu thân thiện và an toàn với môi trường nhất hiện nay, khai thác bền vững không bị lãng phí. Đồng thời sử dụng gỗ cao còn giúp cải thiện hệ sinh thái môi
trường thiên nhiên.

Lưu ý khi chọn giường ngủ gỗ cao su phù hợp nhất
Khi bạn chọn một chiếc giường ngủ gỗ cao su, bạn cần lưu ý 3 điều sau để phù hợp với không gian, nội thất và cách trang trí trong phòng. Đó là kích cỡ giường, phong cách và
địa điểm mua hàng uy tín.

Kích cỡ
Kích cỡ giường là yếu tố đầu tiên bạn cần quan tâm khi mua giường gỗ cao su. Hiện nay dưới công nghệ ép gỗ hiện đại, cao cấp nên giường ngủ từ gỗ cao su có đầy đủ các
loại kích thước để khách hàng lựa chọn. Cụ thể:
Giường đơn (rộng x dài): 99 x 190cm, 99 x 203cm, 137 x 190cm.
Giường đôi (rộng x dài): 153 x 203cm, 198 x 203cm, 182 x 213cm.

Phong cách giường
Với đặc trưng gỗ cao su mềm mại, chịu được tác động mạnh từ máy móc gia công. Cho nên hiện nay các công ty sản xuất nội thất, giường từ gỗ cao su cho ra thị trường rất
nhiều kiểu giường có thiết kế khác nhau từ hiện đại đến cổ điển.
Đồng thời với khả năng bám sơn, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tìm thấy những giường ngủ gỗ cao su có màu sắc tươi sáng, lại có những kiểu dáng đậm màu hơn. Nhìn chung
thì tùy vào nhu cầu sử dụng, phong cách thiết kế không gian căn phòng của khách hàng mà lựa chọn cho phù hợp nhất.
Giường đa dạng mẫu mã, kiểu dáng

Địa chỉ uy tín
Khi tìm mua giường gỗ cao su bạn cũng nên tìm đến những đơn vị uy tín trên thị trường. Điều này để đảm bảo chất lượng gỗ là tốt nhất, công nghệ áp dụng hiện đại cao để
đảm bảo tuổi thọ của sản phẩm.

Mua giường ngủ gỗ cao su ở đâu uy tín, chất lượng
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị nhận cung cấp giường ngủ gỗ cao su uy tín, chất lượng. Một trong số đó phải kế đến thương hiệu Giuonggo.net đang nhận được rất
nhiều đánh giá và phản hồi tốt từ phía khách hàng từ giá thành đến chất lượng. Điều đó được chứng minh qua các khía cạnh sau đây:

Đảm bảo chất lượng sản phẩm
Giuonggo.net cam kết đảm bảo mọi sản phẩm đạt chất lượng cao, được làm trên dây chuyền công nghệ hiện đại, Những tấm gỗ được ép chắc chắn, tuổi thọ sử dụng cao có
thể lên đến vài chục năm trong điều kiện tốt. Cùng với đó là đa dạng mẫu mã sản phẩm để khách hàng có nhiều lựa chọn hơn khi tin tưởng Giuonggo.net.

Giá thành sản phẩm phù hợp
Mỗi sản phẩm của chúng tôi đều không chỉ được đánh giá cao về chất lượng mà còn cả gía thành phù hợp. Để có được điều đó là nhờ Giuonggo.net có xưởng gia công riêng,
chúng tôi đến tận những trang trại để kiểm tra và nhập gỗ nguyên cây.
Sau đó, qua bàn tay của người thợ để gia công, chế tác thành những sản phẩm giường ngủ đa dạng kiểu dáng đến tay khách hàng, Nhờ đó mà giá thành các sản phẩm của
chúng tôi cạnh tranh trực tiếp với các đơn vị khác trên thị trường.
Giường mang đến chất lượng chắc chắn và đảm bảo

Đa dạng dịch vụ cho khách hàng
Bên cạnh việc cung cấp những mặt hàng giường ngủ gỗ cao su đã thành phẩm, Giuonggo.net có nhận thiết kế theo số đo và kiểu dáng mà khách hàng mong muốn. Điều này là
để đa dạng và đáp ứng nhiều đối tượng khách hàng. Chỉ cần bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhẩt.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trách nhiệm cao
Giuonggo.net tự hào khi sở hữu một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp uy tín, sáng tạo có trách nhiệm trong công việc. Họ sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng cũng như tư
vấn cụ thể các dịch vụ của chúng tôi.
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Trên đây là một số thông tin hữu ích nhất về giường ngủ gỗ cao su phổ biến hiện nay. Hi vọng qua đây giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này cũng như đặt niềm tin mua hàng sử
dụng trong gia đình mình.
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