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Người Nhật vốn nổi tiếng chú trọng sức khỏe, vì thế những sản phẩm của người Nhật luôn là những thiết kế đem lại cảm giác an
toàn cho người sử dụng. Và giường ngủ kiểu Nhật cũng vậy, được rất nhiều người quan tâm chính vì sự thoải mái, tạo được cảm
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SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

giác an toàn, chắc chắn mà thiết kế này đem lại.
Ưu điểm của những mẫu giường kiểu Nhật chính là sự đơn giản, không tốn nhiều diện tích khi sử dụng. Hơn nữa phong cách của

CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN

các mẫu giường ngủ sàn thấp kiểu Nhật cũng khá đẹp. Tùy theo lựa chọn của gia chủ mà chọn mẫu giường ngủ tương ứng.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp cho các bạn 3 mẫu giường ngủ kiểu Nhật tốt và thông dụng nhất trong những căn hộ ở
thành Phố hiện nay.

1. Giường ngủ kiểu Nhật gỗ tự nhiên:

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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Giường ngủ gỗ tự nhiên là một món đồ nội thất không thể thiếu trong không gian nghỉ ngơi của bạn. Một chiếc giường ngủ gỗ
không chỉ đẹp ở hoa văn, đường nét mà còn ở công năng và sự tiện nghi của nó. Với cuộc sống năng động và hiện đại như ngày
nay, thì chiếc giường ngủ gỗ không chỉ là nơi để ngã lưng mà còn tô điểm cho bức tranh hoàn mỹ của không gian nội thất phòng
ngủ.
Chính vì vậy giường gỗ tự nhiên kiểu Nhật rất được ưa chuộng . Những sản phẩm này rất đa dạng về kiểu dáng chủng loại. Tuy
nhiên được sử dụng nhiều nhất vẫn là các chất liệu gỗ tự nhiên sồi, xoan đào, óc chó ...

2. Giường ngủ kiểu Nhật màu trắng:

Những năm gần đây, những mẫu giường ngủ theo thiết kế của người Nhật Bản đang rất được ưa chuộng với lượt người tìm kiếm
và đặt mua cũng rất nhiều. Với nhiều mẫu mã thiết kế với phong các khác nhau, màu sắc phong phú đem lại cho người dùng có
được những tìm kiếm, lựa chọn phù hợp nhất với phong thủy cũng như sự yêu thích của mình. Nhưng nổi bật hơn cả chính là
giường ngủ kiểu Nhật màu trắng. Màu trắng thường đem đến cảm giác phóng khoáng, sang trọng. Đây cũng chính là lí do mà các
giường ngủ kiểu Nhật màu trắng lại được ưa chuộng và nằm trong những mẫu giường ngủ Nhật đẹp nhất hiện nay.

3. Giường ngủ kiểu Nhật có ngăn kéo:

Ngoài chức năng tạo ra giấc ngủ ngon thì giường ngủ kiểu Nhật có ngăn kéo còn có chức năng phụ với những ngăn tủ nhỏ đựng
đồ dùng độc đáo. Một phần giúp tiết kiệm không gian cho phòng ngủ thêm rộng rãi, thoải mái và thoáng mát.
Việc sử dụng các ngăn kéo của giường ngủ không làm phòng ngủ tốn diện tích mà còn tăng thêm không gian sử dụng cho các gia
đình. Những ngăn kéo được thiết kế khoa học và tiện ích, bảo phù không gian bụng của chiếc giường tăng không gian sử dụng
bên trong và vẫn đảm bảo được sự chắc chắn khi sử dụng. Không gian cất trữ của những mẫu giường ngủ này là một trong
những điểm nhấn của thiết kế đa năng.
Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp được thông tin cần thiết đến việc lựa chọn giường ngủ cho gia đình. Chúc bạn một ngày vui vẻ.
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