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روی دیوار به کار میرود.   تلویزیون یا براکت محصولی است که جهت نصب دیواری پایه 

برای آشنایی بیشتر در ابتدای مقاله امروز عناوین مهم در خرید این محصول گردآوری شده  

 .است، با ما همراه باشید

 پایه تلویزیون 

اکثر پایه های تلویزیونی که در بازار مورد استفاده قرار می گیرند، از نوع ثابت می باشند.  

صی نیستند لذا تنها می توانید آنها را بر روی دیوار نصب  این پایه ها دارای انعطاف خا

 .نموده و تلویزیون را نیز روی آن فیکس کنید

 .اگر محیط تماشای تلویزیون شما ثابت است، این موارد انتخاب عالی محسوب می شوند

 پایه دیواری 

یی دارد،  پایه دیواری دارای انواع متفاوتی است اما یکی از گزینه هایی که کارایی باال

کوارد چرخشی هستند. برای اینکه بتوان از هر زاویه به تلویزیون دسترسی داشت، پیشنهاد  

 .ما استفاده از این پایه ها است

شما می توانید از بین موارد را به راحتی به سمت باال، پایین، چپ یا راست بچرخانید تا  

 .تمام افراد به صفحه احاطه داشته باشند

 یزیون پایه دیواری تلو

پایه دیواری تلویزیون یا براکت گزینه ای می باشد که از آن برای نصب نمودن تلویزیون بر  

 .روی دیوار استفاده می شود. این پایه ها دارای مزیت های بسیاری می باشند

اما مهمترین مزیت این مورد می باشد که باعث بزرگتر نشان دادن فضای خانه شما خواهد  

 .ازلی که کودک کوچک وجود دارد، عالی استشد. این مورد در من 

، امروزه پایه های تلویزیون دیواری که در بازار وجود دارند در   دیواری تلویزیون پایه

انواع طرح ها و رنگ ها عرضه می شوند که افراد با توجه به سلیقه و نوع دکوراسیون  

 .منزل خود از آنان بهره ببرند
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خی دیگر متحرک می باشند. اگر فضای شما بزرگ است،  برخی از پایه ها ثابت بوده و بر

 .توصیه ما استفاده از گزینه های چرخشی است

 پایه برای تلویزیون 

اگر قصد خرید پایه برای تلویزیون خود دارد، الزم است تا نوع دیوار را نیز مد نظر قرار  

 .دهید. دیوارها می توانند از نوع آجری، سیمانی، کاذب و … باشند

مواردی که چاره جز نصب تلویزیون بر روی دیوار کاذب ندارید، توصیه ما استفاده برای 

 .از پایه های سقفی است. زیرا این پایه ها اطمینان بیشتری را برای شما فراهم می آورند

 بهترین پایه دیواری تلویزیون

به صورت  بهترین پایه دیواری را نیز که خریداری نمایید، بسیار مهم می باشد که آن را 

اصولی نصب نمایید. از همین رو گفته می شود تا تالش نمایید حتما از افراد متخصص  

 .کمک بگیرید

زیرا آنها با نحوه سیم کشی در این پایه ها نیز آشنا بوده و می توانند مسیر رفت و برگشت 

 .سیم ها را به خوبی در نظر بگیرند

 بهترین براکت تلویزیون 

برای خرید بهترین براکت تلویزیون باید دقت داشته باشید که مدل تلویزیون شما و وزن آن  

 .چقدر می باشد، سپس بر اساس آن اقدام به خرید کنید

گاها نیاز نیست تا مدام تلویزیون تغییر محل دهد. برای این موارد گزینه های ثابت انتخاب  

 .ز گزینه های منعطف بهره ببریدبهتری می باشند. در سایر حاالت می توانید ا
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 بهترین مارک پایه دیواری تلویزیون 

امروزه برندهای مختلفی اقدام به تولید و ارائه پایه تلویزیون دیواری می نمایند اما از آنجا 

که قرار است، تلویزیون هایی روی آنها نصب شوند که قیمت باالیی دارند لذا توصیه می  

 .بر خریداری نماییدشود تا حتما از برندهای معت 

در همین راستا باید کیفیت و رضایت مشتریان آنها را حتما در نظر گرفته و با توجه به  

 .بودجه خود اقدام به خرید کنید

 مجازی   واقعیت هدست خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 قیمت پایه دیواری تلویزیون 

قیمت پایه های موجود در بازار بسیار متفاوت می باشد، لذا بسیار مهم است که به اندازه،  

 .جنس و کاربرد پایه خود دقت داشته باشید

نیومی سبک تر می باشند و استحکام باالیی نیز دارند. از همین رو  عموما پایه های آلومی

گزینه ای کارآمد محسوب می شوند. اما باید دقت داشته باشید که هزینه آنها به مراتب گران  

 .تر از سایرین است

 قیمت براکت دیواری

ان بودجه  قیمت براکت دیواری در بازار بسیار متنوع می باشد. با توجه به اینکه شما چه میز

 .در نظر گرفته اید، می توانید مدل و نوع پایه خود را مشخص نمایید

در مواردی که براکت دارای وزن باالیی است، اغلب دیوارهای اصلی با بدنه آجری یا  

سیمانی برای نصب انتخاب می شوند که تحمل وزن آن را داشته باشند. این براکت ها دارای  

 .قیمت بیشتری نیز هستند 

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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 پایه تلویزیون چرخشی قیمت

با کمی جستجو در بازار متوجه می شوید که بر اساس نوع پایه تلویزیونی که در بازار  

وجود دارد، قیمت آن نیز متفاوت است. پایه های چرخشی چون قابل استفاده در تمام محیط  

 .ها می باشند

متفاوت است. توصیه  امروزه کاربرد بیشتری دارند. البته با توجه به جنس آنها، قیمت نیز 

 .می شود تا در زمان خرید حتما از برندهای معتبر خرید انجام دهید

 راهنمای خرید براکت دیواری

برای خرید براکت دیواری خوب الزم است تا نسبت به مدل های موجود در بازار آگاه 

ا نیز با  باشید. هر کدام از این مدل ها دارای یکسری مزایا و معایبی می باشند و قیمت آنه

 .یکدیگر بسیار متفاوت است

 .در حین خرید به جنس پایه، وزن تلویزیون، نوع پایه و … باید دقت داشته باشید

 خرید پایه تلویزیون 

موارد متفاوتی وجود دارد که در خرید پایه تلویزیون دیواری باید مد نظر قرار دهید.  

ما می بایست متناسب با فضا مهمترین گزینه توجه به مدا محصول است. مدل انتخابی ش

 .باشد

به طور مثال در محیط های کوچک استفاده از پایه های چرخشان که قیمت باالتری نیز  

 .دارند، توصیه نمی شود. برای این فضاها می توانید از گزینه پایه های ثابت بهره ببرید

ه باشید که توان  ، برای خرید پایه دیواری باید در نظر داشت تلویزیون دیواری پایه خرید

 .مدل براکت دارای اهمیت زیادی است

اگر براکت شما نتواند وزن تلویزیون را تحمل نماید، ممکن است پس از مدتی سقوط کرده و  

 .عواقب جبران ناپذیری داشته باشد
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هر اندازه تلویزیون بزرگ تر باشد یا از نسل های قدیمی تر باشد، غالبا وزن آن نیز بیشتر  

 .ددر این باره می توانید با فروشنده نیز مشورت نمایی  .خواهد بود

 نصب تی وی روی دیوار

برای نصب تی وی بر روی دیوار در نظر داشته باشید که زیر محل نصب هیچگونه سیم یا  

انشعاب لوله آب و …. وجود نداشته باشد. در این صورت خطر برق گرفتگی وجود دارد و  

 .تلویزیون شما نیز در محل خوبی نصب نشده است

 .هیچ وقت فراموش نکنیدهمچنین پیچ کردن پایه ها به دیوار را 

، پایه های تلویزیون اغلب به آسانی به کمک پیچ و   دیوار به تلویزیون پایه نصب طریقه

مهره به دیوار نصب می شوند. اگر پایه شما از نوع منعطف باشد، باید دقت نمایید تا در  

 .زمان نصب پایه، حتما شیب را در نظر بگیرید 

در این صورت نور مازاد باعث اذیت نمی شود و شما همواره می توانید صفحه تلویزیون  

 .راحتی مشاهده نمایید  خود را به

، در زمان نصب تلویزیون خود بر روی پایه دیواری باید حتما به   دیواری تلویزیون نصب

وزن تلویزیون خود نیز دقت داشته باشید. از همین رو گفته می شود پایه ای را تهیه نمایید  

 .که متناسب با وزن تلویزیون شما باشد

نیز مهم است. پایه هایی که از جنس پالستیک می   در همین راستا در نظر گرفتن جنس پایه

 .باشند، تحمل وزن زیاد ندارند

، برای نصب پایه تلویزیون دیواری باید دقت داشته باشید که   دیوار به تلویزیون نصب نحوه

 .جنس هایی چونی آهن، استیل و فلز جزء گزینه های رایج می باشند

ی دیوار خود به خوبی پیچ و مهره نمایید تا به  توصیه می شود تا حتما این موارد را بر رو 

هیچ وجه از دیوار فاصله نگیرد. در برخی موارد برای محکم نمودن از چسب نیز استفاده 

 .می گردد
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در همین راستا در نظر گرفتن جنس پایه نیز مهم است. پایه هایی که از جنس پالستیک می  

 .باشند، تحمل وزن زیاد ندارند

 خانگی  رپروژکتو  ویدئو  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 انواع پایه دیواری تلویزیون 

با توجه به اینکه تلویزیون های متفاوتی در بازار وجود دارد، پایه های آنان نیز متفاوت می  

باشد. از همین رو بیان می شود که پایه متناسب با تلویزیون خود را خریداری نمایید. پایه  

 .ندها می توانند به صورت ثابت، چرخان یا انعطاف پذیر باش

 .از همین رو با توجه به فضای خود می توانید از پایه مناسب استفاده نمایید

، با توجه به محیط و کاربردی که در ذهن دارید، انواع متفاوتی از   دیواری براکت انواع

براکت ها در بازار وجود دارند. از مهمترین انواع براکت ها می توان به نمونه های سقفی،  

 .یستاده اشاره نموددیواری، چرخشی و ا

هر کدام از این موارد دارای مزایا و معایبی می باشند. از همین رو آشنایی با آنها الزامی  

 .می باشد

 پایه دیواری چرخشی تلویزیون 

این نوع از پایه های تلویزیون دیواری به راحتی بر روی دیوار نصب می شوند. شما می  

 .یون را تغییر دهیدتوانید از طریق این پایه ها زاویه تلویز 

عموما از پایه های فوق اغلب در نمایشگاه ها و سمینارها استفاده می شود. البته امروزه  

 .برای نصب تلویزیون در خانه های بزرگ نیز گزینه ای کارآمد محسوب می شود

 پایه تلویزیون دیواری ثابت 

پایه تلویزیون ثابت همانگونه که از نام آن مشخص می باشد بر روی دیوارهای ثابت نصب  

 .می شود

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/
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در زمان نصب این پایه ها باید دقت داشته باشید که به هیچ وجه آنها را با چسب نچسبانید.  

زیرا تلویزیون ها سنگین می باشند. از همین رو آنها اغلب بر روی دیوار پیچ و مهره می  

 .شوند

 پایه دیواری تلویزیون برای کنج دیوار 

برای کنج دیوار می توانید از براکت سقفی برای نصب تلویزیون استفاده نمایید. چون این  

 .براکت ها امکان چرخش تلویزیون به هر طرف را فراهم می کنند، گزینه بهتری هستند

مشاهده کنید. البته در  شما می توانید نمونه های آن را در رستوران ها بیمارستان ها و … 

 .منازل مسکونی نیز می توان از آنها بهره برد

، پایه های چرخشی یکی دیگر از انواع پایه تلویزیون می باشند.   چرخشی تلویزیون پایه

 .این پایه ها دارای عملکرد بهتری نسبت به پایه های ثابت هستند

وی سقف بهره ببرید. در زمان شما می توانید از این موارد هم بر روی دیوار و هم بر ر

 .استفاده باید دقت داشته باشید که پایه ها محکم باشند و امکان چرخش کامل را فراهم آورند 

 توضیحات بیشتر جهت آشنایی با انواع پایه های دیواری تلویزیون 

 .همانطور که می دانیم این محصول انواع و اقسام مختلفی دارد که به بازار عرضه می شود

هر کدام از این مدل ها با توجه به سلیقه و شناخت نسبی از ویژگی های محصول   خرید

مورد نظر به خریدار توصیه می شود. در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شما را با انواع  

 :مدل های محصول آشنا کنیم

 پایه دیواری ثابت  •

. از ویژگی های این  است تلویزیون جهت نصب دیواری پایه این مدل از رایج ترین نوع

 .محصول می توان به این مورد اشاره کرد که هیچ گونه قابلیت چرخشی ندارد
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ثابت بدون هیچ گونه انعطافی بر روی دیوار نصب می شود. نحوه   دیواری پایه به عبارتی

قرار گیری آن کامال موازی با دیوار است. انتخاب این مدل محصول بستگی به فضای اتاق  

 .شما دارد

را مدنظر قرار   تلویزیون گر فضای اتاق محدودی دارید و یک مکان ثابت برای تماشایا

 .داده اید، انتخاب این محصول برای شما بهترین گزینه است

 پایه دیواری چرخشی •

مسلما این مدل به دلیل قابلیت چرخشی آن در مقایسه با مدل ثابت، طرفداران خاص خود را 

از هر زاویه   تلویزیون دارد. شما با استفاده از این محصول می توانید به صفحه نمایشگر

 .ای در اتاق دسترسی پیدا کنید

اال، پایین، چپ  گفتنی است که خرید این مدل به خاطر قابلیت چرخشی آن در جهات مختلف ب 

و راست در میان بسیاری از خریداران رواج دارد. شما با خرید این محصول می توانید به  

 .از هر زاویه دیدی بپردازید تلویزیون تماشای

 پایه دیواری منعطف  •

متحرک بشناسید. پایه های دیواری از نوع   دیواری پایه شاید شما این مدل را با عنوان

را به هر میزانی که دلخواه شما  تلویزیون منعطف به شما کمک می کند تا زاویه شیب

 .است، تنظیم نمایید

هستید، نوری که از  تلویزیون مثال فرض کنید در اتاق خود نشسته اید و در حال تماشای

بازتاب می یابد، مانع   یزیونتلو پنجره اتاق به درون می تابد و بر روی صفحه

 .می شود تلویزیون تماشای

شما در این حالت می توانید به راحتی با وجود پیچی که برای این کار بر روی پایه تعبیه  

را به دلخواه خود تنظیم نمایید. با خرید این محصول،   تلویزیون شده است، زاویه شیب

 .امکان پذیر است به راحتی  تلویزیون دسترسی شما به پورت های پشت

 سیم  بی  هدفون خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 ذار در خرید و قیمت پایه دیواری تلویزیون نکات مهم و تاثیرگ

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85/
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 اینترنتی خرید+  ارزان و  باکیفیت تلویزیون دیواری پایه مدل ۲۴

 

 روش های نگهداری از پایه دیواری تلویزیون 

حتما بعد از خریداری محصول از کمک فرد متخصص در زمینه نصب براکت   •

 .دیواری خود استفاده نمایید

قبل از نصب پایه و پیچ کردن آن، توجه داشته باشید که زیر محل مشخص شده  •

 .هیچ گونه سیم برقی وجود نداشته باشد، زیرا امکان خطر برق گرفتگی وجود دارد

 

 

 


