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Top mẫu giường đẹp dành cho các cặp vợ chồng trẻ

Danh bạ website

Bạn đang tìm kiếm các mẫu giường đẹp dành cho cặp vợ chồng trẻ? Bạn không biết nên chọn mẫu giường nào?
Cùng tìm hiểu một số mẫu giường đẹp dành cho các cặp vợ chồng trẻ mà chúng tôi sưu tầm bên dưới nhé!

1. Giường cưới gỗ tự nhiên nữ hoàng ngọc gỗ hương

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

Mô tả sản phẩm
- Chất liệu: gỗ hương
- Đặc điểm: Có độ cứng cao, dai, khó cong hoặc gẫy vỡ trong quá trình sử dụng.

CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN

- Kiểu dáng: có thiết kế mang phong cách huyền bí, mang đến cảm giác mới mẻ, lạ lẫm cho các đôi tình nhân, nhất là những cặp
vợ chồng trẻ.
- Kích thước: 1m6x2m và 1m8x2m

Setup full nội thất gỗ cho các gia
đình nhiều thế hệ

Có thể nói, giường ngủ là một trong những món đồ nội thất vô cùng quan trọng trong nhà của bạn, đặc biệt là các đôi uyên ương.
Giường gỗ tự nhiên là sự lựa chọn hoàn hảo cho nội thất phòng ngủ.
Nổi bật với kiểu dáng hiện đại, thiết kế tinh tế trên từng đường nét.

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
1234567891011121314

Chất liệu gỗ tự nhiên, thoáng mát, êm ái cho hạnh phúc đôi uyên ương thêm mặn nồng.

2. Giường ngủ hoàng tử gỗ Pơ Mu
Mô tả sản phẩm
- Chất liệu: gỗ Pơ Mu

- Đặc điểm: màu sắc sáng bóng tự nhiên mang lại cho người sử dụng cảm giác thoải mái, ấm cúng gần gũi với thiên nhiên.
- Kiểu dáng: nhiều hoa văn cầu kỳ, uốn lượn, mang đến cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng, thích hợp cho các đôi vợ chồng mới cưới.
- Kích thước: 1,6m x 1,8m hoặc 1,8m x 2m
Giường ngủ hoàng tử gỗ Pơ Mu là một trong số những thiết kế tự nhiên được nhiều người yêu thích nhất hiện nay, giúp cho việc
chuẩn bị không gian phòng ngủ của cặp uyên ương trở nên tốt nhất.
Chất liệu này cũng tỏa ra hương thơm đặc trưng dễ chịu và duy trì rất lâu nên phòng ngủ sẽ luôn tràn ngập hương hoa tự nhiên,
mang đến một không gian phòng ngủ êm ái, thoải mái cho đôi vợ chồng trẻ.
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Mẫu giường có nhiều hoa văn, phù hợp cho các cặp đôi mới cưới

3. Giường cưới gỗ tự nhiên sồi tim
Mô tả sản phẩm
- Chất liệu: gỗ Sồi
- Đặc điểm: có độ bền, độ cứng cao, chịu va đập tốt trong quá trình sử dụng, khó bị trầy xước.
- Kiểu dáng: Phần đầu giường có thiết kế hình trái tim mang lại cảm giác lãng mạn cho đôi vợ chồng trẻ.
- Kích thước: 1m6x2m, 1m8x2m
Giường ngủ sồi tim là sự lựa chọn khá chuẩn cho thiết kế giường cưới gỗ tự nhiên cho không gian phòng ngủ.
Không chỉ có thiết kế nổi bật, ấn tượng, thiết kế giường ngủ này còn được yêu thích bởi chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, thoáng mát,
mang đến cảm giác thoải mái, êm ái để bạn thỏa sức tận hưởng những giây phút hạnh phúc.

Một số kiểu giường ngủ cho cặp đôi mới cưới

4. Giường ngủ gỗ sồi kiểu nhật PT

Mô tả sản phẩm
- Chất liệu: gỗ Sồi
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- Đặc điểm: được gia công tẩm sấy và chống ẩm theo tiêu chuẩn nên chiếc giường ngủ kiểu Nhật có thể chống ẩm và cong vênh
rất tốt.
- Kiểu dáng: thiết kế chân thấp, đầu giường tối giản, ít họa tiết. Đặc biệt phù hợp cho các cặp vợ chồng ở mọi độ tuổi, sản phẩm
an toàn cho cả người già và trẻ em.
- Kích thước: 1m6x2m, 1m8x2m
Thiết kế giường cao cấp cho không gian phòng ngủ hiện đại, giúp căn phòng thêm tinh tế, ấm áp. Mang đến không gian phòng
ngủ hiện đại cho vợ chồng bạn.

0 bình luận

Sắp xếp theo Cũ nhất

Viết bình luận...

Plugin bình luận trên Facebook

Tm kim nhiu:

Bàn ăn

Giường Ngủ Gỗ Tự Nhiên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tủ Quần Áo

giường ngủ gỗ công nghiệp giá rẻ

DỊCH VỤ CỦA CỬA HÀNG

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Giường ngủ đẹp giá rẻ
671 người theo dõi

hocnauan.org@gmail.com
000 000 000 0

Theo dõi Trang

Chia sẻ

giuonggo.net
HOTLINE: 0000 000 000

Copyright © 2020 by giuonggo.net. All Rights Reserved.

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
vi, bo ban ghe go, bộ bàn ghế gỗ, giường ngủ gỗ, tủ gỗ công nghiệp, bộ bàn ghế gõ, bộ bàn ăn 6 ghế, giuong go dep, kệ để ti vi, bàn ăn dep, giường gỗ đẹp, bàn ăn đẹp, bàn
trang điểm đẹp, mẫu giường gỗ đẹp, bàn ghế gỗ phòng khách giá 5 triệu, ghế sofa gỗ, ghe sofa go, salon gỗ, salon go, giường gỗ công nghiệp, đồ gỗ nội thất, giuong dep, giường
hộp, bộ bàn ăn, bàn ghế ăn, mẫu giường ngủ đẹp, tủ đồ, salon gõ, bo bàn ăn, ghế salon, ghê bàn ăn, bộ bàn ăn 4 ghế, ghế sa lông, bàn ghế sofa, bàn ghe sofa, bộ bàn ghế, bo
ban ghe, sofa gỗ hiện đại, tủ áo, bộ bàn ghế ăn, tủ trang điểm, gỗ việt, bô bàn ghế ăn, giuong gỗ sồi, mẫu kệ tivi đẹp, bo ghe sofa, bộ bàn ghế gỗ phòng khách, bộ ghế gỗ, bo ban
ghe go phong khach, ghế gỗ phòng khách, ban ghe dep, bàn ghe dep, giường ngủ giá rẻ, giương ngủ giá rẻ, tủ de tivi, đồ nội thất, noi that, bàn phấn, tủ kệ ti vi, giường tân cổ
điển, tủ tivi phòng khách, mẫu bàn trang điểm, tu quan ao, tủ tivi gỗ, ke tivi, kệ gỗ tivi, bàn phong khach, tủ quần áo hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ đẹp 2020, bàn ăn tron, bàn ăn 4 ghế,
kê tivi, táp đầu giường, bàn ghế gỗ phòng khách dưới 10 triệu, những mẫu kệ tivi hiện đại đẹp, tủ treo quần áo, bàn tho, bàn ghế sofa gỗ, kệ tivi gỗ tự nhiên, mẫu tủ quần áo gỗ tự
nhiên 4 cánh, nội thất gỗ, kệ ti vi gỗ công nghiệp, tủ quần áo giá rẻ, bàn ăn 6 ghế, mẫu tủ quần áo, ban trang diem, tủ quần áo đẹp hiện đại, kệ tủ tivi, tủ kệ tivi phòng khách đẹp,
kệ ti vi hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ phòng khách nhỏ, mẫu kệ tivi, mẫu kệ tivi phòng khách, tủ rượu gỗ, bàn ghế gỗ đẹp, ban ghe go dep, ghe phong khach, tủ quần áo gỗ tự nhiên,
tủ áo gỗ công nghiệp, giuong ngu, giường ngủ gỗ công nghiệp, sô pha gỗ, tủ áo quần, bàn ghế phòng khách hiện đại, mẫu ghê sofa gỗ đơn giản hiện đại, ban an, bàn ghế ăn đẹp,
mẫu bàn ghế gỗ phòng khách hiện đại, giường hiện đại, ghế đep, mẫu bàn trang điểm đẹp, kẹ ti vi

https://giuonggo.net/top-mau-giuong-dep-danh-cho-cac-cap-vo-chong-tre.html

3/3

