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Những hiểu biết cơ bản giường 2 tầng cho không gian thêm hài hòa ấm áp
Những năm gần đây, giường 2 tầng ngày càng được nhiều gia đình ưa chuộng sử dụng hơn, đặc biệt là với những nhà có đông thành viên. Chiếc giường không chỉ để nghỉ
ngơi mà còn giúp nâng tầm phong cách cho không gian phòng ngủ thêm hài hòa và sống động. Bởi vậy, nếu bạn đang băn khoăn không biết nên lựa chọn mẫu thiết kế giường 2
tầng như thế nào đúng không? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Giường tầng là gì?
Một mẫu thiết kế giường 2 tầng bằng gỗ
Giường 2 tầng là mẫu giường ngủ được thiết kế với 2 hoặc nhiều chiếc giường đơn xếp chồng lên nhau. Với cách thiết kế này, bạn có thể tận dụng được tối đa không gian
phòng ngủ với đông người. Thông thường, chúng ta thường nhìn thấy mẫu sản phẩm này được sử dụng tại các khu nhà ký túc xá, khu công nghiệp hay các nhà máy. Tuy
nhiên, hiện nay mẫu giường ngủ 2 tầng cũng đã được nhiều hộ gia đình đưa vào sử dụng với nhiều kiểu dáng đa dạng, độc đáo, chất liệu thì phong phú.

Vì sao bạn nên lựa chọn giường 2 tầng bằng gỗ?
Giường 2 tầng được coi là sự lựa chọn thích hợp dành cho những gia đình có đông thành viên, tuy nhiên diện tích phòng ngủ lại có phần hạn chế. Sử dụng loại giường này
không chỉ giúp bạn tiết kiệm được nhiều không gian mà còn góp phần giúp phòng ngủ nhà bạn trở nên trẻ trung và sáng tạo hơn. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều mẫu
giường ngủ 2 tầng bằng gỗ được thiết kế đa dạng và độc đáo, phù hợp với nhiều lứa tuổi.
Giường ngủ 2 tầng được rất nhiều gia đình ưa chuộng sử dụng cho trẻ nhỏ và người lớn

Đặc điểm của giường 2 tầng là gì?
Có thể coi giường ngủ 2 tầng là phiên bản nâng cấp của chiếc giường ngủ truyền thống. Vậy, giường 2 tầng có đặc điểm như thế nào? Dưới đây là một số đặc trưng cơ bản của
loại giường ngủ này.

Kiểu dáng của giường 2 tầng
Một mẫu giường 2 tầng bằng gỗ dành cho những người yêu thích phong cách đơn giản, tự nhiên
Trước đây, khi nhắc đến giường tầng, người ta thường nghĩ tới những chiếc giường tầng với chất liệu từ sắt, inox,... với kiểu dáng nhàm chán, cũ kỹ. Tuy nhiên hiện nay, các
mẫu giường tầng đã được nâng cấp và cải tiến với màu sắc, kiểu dáng độc đáo, phù hợp với nhiều không gian và nhu cầu sử dụng. Vì vậy, tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích
mà bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được mẫu thiết kế phù hợp với mình.
Nếu bạn là người yêu thích sự đơn giản thì những chiếc giường mang phong cách cổ điển sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất với bạn. Ngược lại, nếu bạn yêu thích sự phá cách
và sáng tạo thì cũng hoàn toàn có thể chọn mua những mẫu thiết kế có sẵn. Thêm một gợi ý nữa đó là bạn có thể đặt thiết kế theo yêu cầu. Ngoài những chiếc giường tầng
dành cho trẻ em thì hiện nay, vẫn còn có rất nhiều mẫu thiết kế phù hợp với người trưởng thành.

Chất liệu của giường 2 tầng
So với gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người sử dụng
Có thể nói, gỗ là chất liệu đẹp, bền và tốt nhất để tạo nên những chiếc giường độc đáo với chất lượng tuyệt vời. Trên thị trường hiện nay, gỗ tự nhiên và gỗ ép công nghiệp là 2
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loại chất liệu chính được sử dụng để chế tạo nên giường ngủ.
Đối với những chiếc giường làm từ gỗ tự nhiên, bạn nên chọn những loại gỗ đã được chứng nhận FSC và thân thiện với môi trường. Còn đối với chất liệu gỗ ép công nghiệp,
lưu ý chọn mua từ những thương hiệu uy tín, sản phẩm có nguồn gốc đảm bảo, xuất xứ rõ ràng. Lý do là bởi gỗ công nghiệp thường chứa một số thành phần hóa học, chất bảo
quản, phụ gia có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.

Một số ưu điểm nổi bật của giường 2 tầng hiện nay
Giường 2 tầng ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều gia đình lựa chọn sử dụng. Dưới đây là một số ưu điểm vượt trội của dòng sản phẩm này.

Tiết kiệm không gian phòng ngủ
Việc sử dụng giường ngủ 2 tầng có thể giúp bạn tiết kiệm được tối đa không gian sống, đặc biệt là trong những căn phòng có diện tích tương đối eo hẹp. Không chỉ vậy, chiếc
giường còn mang đến cho bạn sự tiện nghi, tiện lợi nhờ sự kết hợp hài hòa giữa giường ngủ với các tính năng khác.

Có thể sử dụng đối với nhiều người
Nhiều người cho rằng giường ngủ 2 tầng chỉ dành cho trẻ em. Trên thực tế, loại giường này cũng được thiết kế để người lớn sử dụng với đầy đủ các tiện nghi, tiện ích. Ngày
nay, các mẫu giường 2 tầng được sử dụng và biết đến rộng rãi hơn.

Mẫu mã đa dạng, thiết kế thanh lịch, sáng tạo
Hiện nay, các mẫu giường 2 tầng thường được thiết kế thích hợp với nhiều công năng khác như: Kết hợp giường với bàn học, bàn làm việc phù hợp với học sinh sinh viên hay
người đi làm. Kết hợp với tủ đựng quần áo, bàn trang điểm, tủ đựng giày phù hợp với những gia đình có diện tích không gian nhà nhỏ. Bên cạnh đó, mẫu mã, màu sắc của sản
phẩm cũng được nhà sản xuất đặc biệt quan tâm, tính toán kỹ lưỡng để đem lại nhiều sự lựa chọn cho người sử dụng.

Tiết kiệm chi phí đối với người sử dụng
Một ưu điểm nữa của giường 2 tầng đó là còn giúp người sử dụng tiết kiệm chi phí. Những bộ giường tầng tích hợp với bàn học, tủ quần áo, bàn trang điểm,cầu trượt,... sẽ giúp
bạn tiết kiệm được một khoản chi phí sắm sửa đồ nội thất. Không chỉ vậy, những sản phẩm đó còn mang lại sự tiện nghi cho không gian sống và tạo nên sự độc đáo, nghệ thuật
cho không gian phòng ngủ.

Giúp không gian phòng ngủ trở nên hiện đại và tinh tế hơn
Một số chuyên gia tâm lý từng chia sẻ rằng: Việc sử dụng giường ngủ 2 tầng đa năng sẽ góp phần tạo nên môi trường sống năng động và hiện đại đối với cả người lớn và trẻ
nhỏ. Những chiếc giường tầng được thiết kế sinh động, đẹp mắt sẽ giúp kích thích trí tò mò và sự tưởng tượng cho trẻ em. Từ đó khiến trí não của trẻ được phát triển giúp trẻ
luôn luôn tìm tòi và sáng tạo nhiều hơn.

Cẩm nang hướng dẫn chọn giường 2 tầng chất lượng cho gia đình
Đọc đến đây, hẳn có rất nhiều bạn đã muốn sở hữu cho mình một chiếc giường tầng thật độc đáo và sáng tạo rồi phải không? Để chọn lựa sản phẩm phù hợp với không gian và
thiết kế của phòng ngủ thì không phải ai cũng nắm bắt được? Tất cả những điều đó sẽ được chúng tôi giải đáp ngay sau đây.

Kích thước của giường tầng
Vấn đề đầu tiên và vô cùng quan trọng khi chọn mua giường tầng chính là quan tâm đến kích thước của sản phẩm. Một chiếc giường quá to sẽ chiếm hết không gian phòng
ngủ. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều mẫu giường tầng được thiết kế với kích thước chuẩn cố định, thích hợp với nhiều phong cách thiết kế và không gian phòng ngủ khác
nhau.
Trong trường hợp bạn muốn mua một chiếc giường dành cho trẻ nhỏ thì nên lưu ý đến độ tuổi và ước lượng thời gian sử dụng để lựa chọn cho phù hợp. Còn nếu bạn muốn
mua giường tầng dành cho người lớn thì dưới đây là một số kích thước sản phẩm được khuyên dùng là:
190 cm x 110 cm x 166 cm.
240 cm x 110 cm x 166 cm.
250 cm x 110 cm x 166 cm.
Việc lựa chọn sản phẩm với kích thước chuẩn và phù hợp với không gian phòng ngủ là vấn đề đầu tiên mà bạn cần lưu ý
Trên đây là những kích thước cơ bản nhất để bạn tham khảo lựa chọn. Nếu như không gian phòng ngủ rộng, bạn có thể đặt mua sản phẩm theo nhu cầu.

Lựa chọn theo sở thích và nhu cầu sử dụng
Hiện nay có rất nhiều mẫu giường ngủ được thiết kế đa dạng với nhiều kiểu dáng độc đáo. Do vậy, tùy thuộc vào sở thích và nhu cầu sử dụng mà bạn hoàn toàn có thể lựa
chọn một chiếc giường hợp ý mình. Ví dụ đối với người lớn, những mẫu giường tầng kết hợp với bàn làm việc hoặc tủ quần áo hiện đang rất được yêu thích. Đối với trẻ nhỏ,
những chiếc giường với thiết kế đáng yêu, sáng tạo sẽ khiến bé thích thú hơn.
Mẫu giường 2 tầng kết hợp với tủ đựng đồ giúp tiết kiệm không gian phòng ngủ của bạn

Chất lượng và độ bền của giường
Đây là tiêu chí cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng. Trước khi quyết ddingj mua bất kỳ sản phẩm nào, bạn cũng đừng quên kiểm tra thật kỹ chất lượng và độ bền.
Tuy nhiên, yếu tố này còn phụ thuộc vào chất liệu sản xuất địa chỉ nơi bạn mua sản phẩm có đủ độ tin cậy và uy tín.
Ví dụ đối với giường 2 tầng được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên, chất lượng và độ bền của giường sẽ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, đi cùng với đó là giá thành sản phẩm
cũng sẽ cao hơn so với những sản phẩm được sản xuất bởi chất liệu gỗ công nghiệp.
Điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn sản phẩm vững chắc, bền bỉ, an toàn, thân thiện với môi trường và không gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người sử dụng. Vì vậy,
trong quá trình chọn mua giường 2 tầng, bạn hãy nắm chắc những lưu ý kể trên để lựa chọn được sản phẩm ưng ý cả về chất và lượng nhé!

Cách vệ sinh giường ngủ đơn giản, hiệu quả
Thường xuyên sạch giường sẽ giúp bạn thoải mái hơn và cải thiện giấc ngủ. Dưới đây là một số cách bảo quản và vệ sinh giường ngủ đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại
nhà.
Đặt giường ngủ tại vị trí thoáng đãng, mát mẻ.
Hạn chế để giường tiếp xúc với nước để tránh ẩm mốc và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.
Không nên để giường ngủ quá gần điều hòa vì nước từ điều hòa có thể gây ảnh hưởng đến chiếc giường của bạn.
Mong rằng bài viết với những chia sẻ trên của chúng tôi sẽ giúp ích được cho bạn đọc trong việc lựa chọn giường 2 tầng phù hợp với phòng ngủ. Nếu bạn còn có bất kỳ câu hỏi
hay thắc mắc nào, vui lòng để lại lời nhắn hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0903111764 để được hỗ trợ tư vấn.
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