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تواند جذابیت زیادی را در دکوراسیون  اگر به درستی انتخاب شود، می هآشپزخان فرش

تواند از سر خوردن ناگهانی افراد به هنگام فی، استفاده از آن میمحیط ایجاد نماید. از طر

 .راه رفتن جلوگیری نماید

ها جهت محافظت از کف زمین در  یکی از بهترین روش آشپزخانه فرش به طور کلی،

 .رودها به شمار میتمامی فعالیت مقابل رفت و آمدها و  

ای است در انتخاب اجزای آن حساسیت ویژهای بوده، نیاز از آنجا که آشپزخانه قلب هر خانه

نشان داد تا فضای محیط بسیار شیک جلوه نماید. نکات مهمی در زمینه انتخاب فرش برای  

 .آشپزخانه وجود داشته که نیاز است در ادامه به این نکات مهم توجه نمایید

 با نکات مهم در زمینه انتخاب فرش آشپزخانه آشنا شویم 

 قرار گرفتن در آشپزخانه توجه نماییدبه اندازه فرش جهت  •

نیاز است که طبق اصول و قوانین خاصی انتخاب شود. در گام اول نیاز   آشپزخانه فرش

 .است که شما فضای محیط آشپزخانه را بررسی نمایید

خواهید کل فضای آشپزخانه را فرش کنید، ایجاد  دسته از افرادی هستید که میاگر جز آن

خواهید فرش را جلوی  ها و فرش را رعایت نمایید. اما اگر میفضای خالی بین کابینت

 .های مستطیلی را جهت خرید انتخاب نماییدسینک قرار دهید، حتما فرش

 استفاده نمایید  های ضد لغزش در محیط آشپزخانهاز فرش  •

های ناگهانی ساکنین خانه به  اگر به نحو مناسبی انتخاب شود، از لغزش آشپزخانه فرش

ها از سرامیک ساخته شده هنگام راه رفتن جلوگیری خواهد کرد. کف بسیاری از آشپزخانه

 .است

های ضد لغزش جهت پوشاندن کف  به همین دلیل بسیاری از افراد تمایل دارند که از فرش

 .آشپزخانه استفاده نمایند

هایی که خاصیت ضد لغزش دارند،  خود از فرش آشپزخانه دکوراسیون بهتر است جهت

 .های مختلف رعایت شوداستفاده نمایید تا ایمنی به هنگام انجام فعالیت
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 قابلیت شستشوی فرش را مد نظر قرار دهید •

های زیادی مواجه سازد. شما باید  تواند فرد خریدار را با چالشمی آشپزخانه فرش انتخاب

 .تخاب نمایید که قابلیت شستشوی بسیار آسانی داشته باشدبه هنگام خرید فرش، مدلی را ان 

آید.  های نایلونی برای آشپزخانه گزینه مناسبی به شمار میبه عنوان مثال، انتخاب فرش

ها بسیار مقاوم و بادوام هستند. اما ممکن است که از لحاظ شستشوی این  زیرا این مدل فرش

 .ها با مشکل مواجه شویدمدل فرش

باید از الیاف سبک و طبیعی نظیر: سینرال یا  آشپزخانه فرش اطرتان باشد کههمواره خ 

 .جوت ساخته شده باشند تا بتوانید به راحتی آنها را تمیز نمایید

 فرش را متناسب با دکوراسیون آشپزخانه خود انتخاب نمایید  •

رنگ آن باید مد نظر قرار دهید، توجه به  آشپزخانه فرش از نکات مهمی که هنگام خرید 

های اجزای داخلی آشپزخانه  های به کار رفته در فرش باید با ترکیب رنگاست. رنگ

 .متناسب باشند

های به کار رفته در وسایل آشپزخانه را انتخاب توانید برای این کار، یکی از رنگشما می

را  خود  آشپزخانه دکوراسیون کرده و هنگام خرید فرش مورد توجه قرار دهید. با این کار

 .به نحو بسیار زیبایی تغییر خواهید داد

 ماشینی   فرش خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 های کاربردی جهت انتخاب فرش آشپزخانه یدها

 الگو گرفتن از فرش ایرانی •

های مدل ایرانی بهره گیرید. در این صورت  توانید از فرشمی آشپزخانه فرش در انتخاب

 .های به کار رفته در فرش را با وسایل موجود در آشپزخانه هماهنگ کنیدتوانید رنگمی

توانید با انتخاب فرش مناسب به تعادل برسانید. به  های به کار رفته در آشپزخانه را میرنگ

های ساده، ظریف و  ه به رنگ مشکی است، از فرشهای آشپزخان عنوان مثال، اگر کابینت

 .سبک مثل حریر استفاده نمایید

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%81%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c/
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 انتخاب رنگ خنثی در دکوراسیون آشپزخانه  •

های به کار رفته در محیط آشپزخانه  باید به نحوی انتخاب شود که با رنگ آشپزخانه فرش

ر داخلی  های خنثی، بهترین گزینه جهت استفاده در عناصهماهنگی داشته باشد. رنگ

 .آیندآشپزخانه به شمار می

تواند آرامش خاصی را در فضای محیط ایجاد کرده  های خنثی میاستفاده از مجموعه رنگ

 .چیزی که هست، تمیزتر نشان دهدو آشپزخانه شما را از آن

 های متضاد جهت انتخاب فرش آشپزخانهاستفاده از رنگ •

توانید یک فرش  های خنثی درآورید، مینگبرای اینکه فضای آشپزخانه را از یکنواختی ر 

 .به رنگ قرمز تند را جهت استفاده انتخاب نمایید

تر  هایی که به رنگ کامال سفید بوده، بسیار جالبالبته اجرایی کردن این ایده در آشپزخانه

خواهد بود. به هنگام انتخاب فرش به این مورد مهم توجه نمایید تا بتوانید فضای بسیار  

 .را در آشپزخانه خود خلق نماییدجذابی 

 اجرایی کردن سبک روستیک در فضای آشپزخانه  •

کننده حال و هوای روستایی  توانید به نحوی انتخاب نمایید که تداعیرا می آشپزخانه فرش

شما   آشپزخانه دکوراسیون تواندهایی با ظاهر کهنه و قدیمی میدر محیط باشد. انتخاب فرش

 .را به سبک روستیک تغییر دهد

توانید استفاده نمایید که دکوراسیون سبک روستایی در کل منزلتان  البته این ایده را زمانی می

 .اجرایی شده باشد

 پیروی کردن از نمای کلی آشپزخانه در انتخاب فرش  •

باید مد نظر قرار دهید، توجه   آشپزخانه فرش یکی از مهمترین اصولی که در زمینه انتخاب

به نمای کلی محیط است. به عبارتی، انتخاب فرش باید با فضای کلی آشپزخانه تناسب داشته 

 .باشد
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ای یا مستطیلی گزینه  اگر محیط آشپزخانه شما مربعی شکل است، مسلما انتخاب فرش دایره

 .تواند دکوراسیون فضا را بسیار بد جلوه دهدنخواهد بود. انتخاب نادرست فرش میمناسبی 

 انتخاب بهترین فرش جهت دکوراسیون آشپزخانه  •

های بسیار جذاب و متنوع در بازار بیابید. اما اینکه چه  توانید در مدلرا می آشپزخانه فرش

کنید از اهمیت  ستفاده میمدل و طرح از فرش را جهت دکوراسیون داخلی آشپزخانه خود ا

ادامه به راهنمای انتخاب بهترین فرش جهت چیدمان   ای برخوردار است. دربسیار ویژه

 :آشپزخانه اشاره خواهیم کرد

های روزمره در آن صورت  آشپزخانه، محل پر رفت و آمدی بوده و تمامی فعالیت .1

مدلی باشید که از   پذیرد. به همین دلیل بهتر است در زمینه انتخاب فرش، دنبالمی

 .گونه گرد و خاکی درون آن جمع نشود تری تشکیل شده باشد تا هیچپرزهای کوتاه

انتخاب فرش ماشینی جهت استفاده در آشپزخانه، گزینه بسیار مناسبی است. زیرا  .2

های تری در مقایسه با فرشتری داشته و هم از شستشوی آسانهم قیمت ارزان

 .دیگر برخوردار است

باید دارای چند ویژگی مهم باشد. فرش باید از موادی تشکیل شده  شپزخانهآ فرش .3

 .باشد که رطوبت کمتری را به خود جلب نماید 

همچنین جنس به کار رفته در تولید فرش باید دوام و کیفیت بسیار باالیی داشته  .4

توانند به شما کمک  باشد تا به راحتی دچار پوسیدگی نشود. توجه به این موارد می

 .تر عمل نماییدنمایند تا در انتخاب بهترین فرش برای آشپزخانه، هوشمندانه

 گیری نهایی نتیجه

تواند به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای جذاب در دکوراسیون  می آشپزخانه فرش

فضای محیط به شمار آید. اگرچه استفاده از آن اجباری نبوده اما وجود آن در آشپزخانه نقش  

 .در زیباتر جلوه دادن محیط دارد بسیار مهمی
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هایی باشید  اید، بهتر است دنبال مدلاگر تصمیم به انتخاب فرش برای آشپزخانه خود گرفته

که با دکوراسیون کلی محیط هماهنگی داشته باشند. فرش مورد نظر شما باید کیفیت تولیدی  

 .ستفاده نماییدای داشته باشد تا بتوانید طی سالیان متمادی از آن االعادهفوق

 


