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4 mẫu drap giường đẹp lung linh như khách sạn 5 sao

Danh bạ website

Nếu như bạn từng đi nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort 5 sao thì chắc hẳn là bạn cũng sẽ có một ít ấn tượng tốt cho những
mẫu drap giường đẹp lung linh nhỉ?
Các mẫu drap giường đẹp ở khách sạn không chỉ làm đẹp cho phòng mà còn mang đến cảm giác sảng khoái, mang đến một kì

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

nghỉ tuyệt vời cho quý khách hàng.
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?
Một số mẫu drap giường đẹp cho khách sạn 5 sao
Phần lớn người dùng Việt đều ưa chuộng dòng đệm cao su. Trong khi đó với một số khách sạn, resort chuẩn quốc tế họ lại hướng
đến sử dụng đệm khách sạn cao cấp lò xo. Tại sao nhỉ?

Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu

Đệm lò xo là dòng sản phẩm được thiết kế, sản xuất với nhiều tiêu chuẩn khác nhau, phù hợp với tiêu chuẩn của bộ chăn drap
giường đẹp dành riêng cho khách sạn chuẩn 5 sao. Được sử dụng và chọn lựa bởi chính chất lượng, mẫu mã vượt trội.
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Đặc biệt, một số loại đệm còn được làm từ những chất liệu có khả năng kháng cháy ở dạng sọc xanh đen bằng sợi polyester, nó
thay thế hoàn toàn cho loại vải bọc đệm khách sạn gia dụng có nhiều hoa văn sợi cotton, wool, visco...

Mỗi mùa khách sạn lại sử dụng loại chăn drap khác nhau
Một bộ chăn drap gối đệm khách sạn 5 sao hoàn chỉnh không chỉ có đệm mà còn có những bộ chăn drap và gối. Những sản phẩm
này cũng được sản xuất và lựa chọn bởi những tiêu chuẩn khắt khe.
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Tiêu chuẩn chăn drap cho khách sạn 5 sao
Thông tin cụ thể như sau:
Đối với khách sạn quốc tế thì sự sang trọng, tinh tế luôn được đề cao nên bộ drap sử dụng phải có tone trắng, có thể sử dụng
trắng trơn hoặc trắng kẻ sọc. Một bộ chăn drap tiêu chuẩn bao gồm:
Drap bảo vệ: lớp vải cotton được may cùng với lớp vải dù. Bên dưới drap bảo vệ có dây chun bọc 4 góc của nệm. Nó có nhiệm vụ
bảo vệ đệm khách sạn cao cấp không bị bẩn và hư hỏng.
Tấm tăng tiện nghi có nhiều loại khác nhau, được sử dụng để tạo cảm giác êm ái, bồng bềnh mà chăn drap gối đệm ở gia đình ít
có.
Drap được sử dụng với kích thước khổ lớn, nó đòi hỏi nhân viên cần có kĩ năng bọc đệm nhanh gọn.
Chăn gồm có chăn hè sử dụng lớp bông gòn mỏng và chăn đong có lớp bông dày.
Tấm trang trí được làm từ gấm, lớp vải cotton hoặc lụa được thêu logo thương hiệu khách sạn vừa có tác dụng trang trí lại vừa có
tác dụng quảng bá hình ảnh.
Phần lớn hăn ga gối đệm của khách sạn 5 sao được làm từ những chất liệu thượng hạng. Đối với sản phẩm gối cũng vậy. Ruột
gối khách sạn 5 sao có thể là gối lông vũ, gối tơ tằm, gối bông gòn….

Quy cách về kích thước cho phòng ngủ 5 sao của các khách sạn
Quy cách về kích thước trong phòng ngủ của khách sạn 5 sao:
Gối có kích thước 60 * 80cm tăng thêm sự sang trọng, đẳng cấp cho phòng ngủ và dùng để tựa lưng xem phim, đọc sách….
Gối 50 * 70cm là kích thước phổ biến mang tới sự tiện dụng và thoải mái cao nhất.
Gối 30 * 30cm là loại gối trang trí thường được làm từ chất vải gấm thêu kèm họa tiết, logo.
Hi vọng rằng một số kinh nghiệm mà chúng tôi chia sẻ bên trên có thể hữu ích với bạn.
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