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 کنید  انتخاب مناسب و شیک فرش خانه ورودی برای چگونه

 

ای  هایی است که باید به دکوراسیون آن توجه ویژهیکی از مهمترین بخش خانه ورودی

ای را چندین برابر  تواند جذابیت ورودی هر خانهلما، انتخاب یک فرش مناسب مینمود. مس

 .نماید

خواهید مهمان شما در بدو ورود به منزلتان احساس راحتی نماید، نیاز است اگر می

 .را به بهترین نحو ممکن چیدمان نمایید خانه ورودی که

ای دارد، ضروری است ر خانهاز آنجا که فرش نقش بسیار مهمی در دکوراسیون داخلی ه

که به هنگام خرید آن نکات مهمی را مورد بررسی قرار دهید. راهنمای زیر به شما کمک  

 .ترین فرش را جهت چیدمان ورودی منزلتان انتخاب نماییدکند تا بتوانید مناسبمی

 راهنمای انتخاب فرش جهت دکوراسیون ورودی خانه 

اگر به نحو بسیار جذابی دکوراسیون شود، تاثیر زیادی در زیبایی نمای کلی   خانه ورودی

 .رودای به شمار میهای اصلی دکوراسیون داخلی هر خانهمنزل دارد. فرش جز المان

تواند تاثیرگذار باشد. در ادامه با ما همراه از طرفی، وجود آن در نظم و بهداشت محیط می

 .انتخاب فرش جهت دکوراسیون ورودی منزل آشنا نماییمباشید تا شما را با راهنمای 

 ابعاد راهرو یا ورودی منزل را در نظر بگیرید •

است. با  خانه ورودی ای که هنگام خرید فرش باید در نظر بگیرید، توجه به ابعاداولین نکته

 .توانید مدلی که مد نظرتان بوده را جهت خرید انتخاب نماییدبررسی این مورد می

هایی باشید که از دو طرف  قرار دادن فرش در راهروی خانه، بهتر است دنبال مدلجهت 

نسبت به دیوار فاصله دارند. برای کفپوش ورودی منزل که از جنس سنگ یا سرامیک بوده  

 .پوشانند انتخاب نماییدهایی که تمام سطح را مینیازی نیست حتما فرش

تواند بسیار جذاب  وی درب ورودی منزل میسایز کوچک و قرار دادن آن جل انتخاب فرش

 .و شیک باشد
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 هنگام خرید به رنگ فرش ورودی منزل توجه نمایید  •

ها  های بسیار جذاب دکوراسیون شود. از آنجا که رنگنیاز است که با فرش خانه ورودی

تاثیرات زیادی در روحیات افراد داشته، بهتر است که در انتخاب فرش به این مورد مهم  

 .توجه نمایید

توان رنگ خاصی را مد نظر قرار داد. اگرچه جهت  ای بوده و نمیالبته این مورد سلیقه

 .هایی با طرح و نگارهای گل استفاده شودزل بهتر است که از فرشدکوراسیون ورودی من 

های به کار رفته در منزل  در این مورد توجه نمایید که رنگ فرش ورودی با مجموعه رنگ

 .تناسب و هماهنگی داشته باشد

 کیفیت تولیدی فرش ورودی منزل را مد نظر قرار دهید  •

سیار زیاد بوده، بهتر است که به هنگام ب خانه ورودی از آنجا که رفت و آمد در قسمت

 .خرید فرش برای این قسمت از خانه بسیار هوشمندانه عمل نمایید

به همین خاطر باید فرشی انتخاب شود که از ضخامت بسیار باالیی برخوردار بوده و  

هایی که در برابر رفت و آمد زیاد  همچنین کیفیت تولیدی مناسبی داشته باشد. انتخاب فرش

 .ای برخوردار استر سایش و پارگی نشوند از اهمیت ویژهدچا

 جنس فرش ورودی منزل را مورد بررسی قرار دهید •

های بسیار متنوعی نظیر: ابریشم طبیعی، پلی استر و اکریلیک  در جنس خانه ورودی فرش

تواند به طور مستقیم در کیفیت تولیدی  در بازار موجود است. انتخاب جنس مناسب می

 .اثیر بگذاردمحصول ت 

هایی بروید که از جنس مرغوب و باکیفیت ساخته  کنیم سراغ مدلبه همین دلیل پیشنهاد می

شده باشند. زیرا فرش ورودی منزل باید جنس بسیار مرغوبی داشته باشد تا در برابر رفت 

 .دیدگی، مقاومت باالیی از خود نشان دهدو آمد زیاد، سایش و آسیب
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 شود؟ مت ورودی خانه استفاده میهایی در قساز چه فرش

توان از یک نسخه  ای دارند. به همین دلیل نمیها با یکدیگر تفاوت قابل مالحظهخانه ورودی

 .ای استفاده نمودجهت دکوراسیون ورودی هر خانه

انتخاب فرشی که با ابعاد ظاهری ورودی منزل هماهنگی داشته باشد، مهمترین موردی بوده 

جه شود. در ادامه به انواع فرش ورودی و نقش آن در دکوراسیون منزل  که باید به آن تو

 .پردازیممی

ها از لحاظ سایر کوچک بوده و جهت استفاده جلوی  این مدل فرش: پادری مدل •

های پادری در بازار بسیار  بسیار مناسب هستند. تنوع فرش خانه ورودی درب

قه خود بهترین مدل را انتخاب  توانید با در نظر گرفتن سلی زیاد بوده و شما می

 .نمایید

رانر، نوعی    ها متفاوت است. فرشهای رانر با دیگر فرشطراحی فرش: رانر مدل •

توانید از  شوند. شما میقالیچه باریک و بلند بوده که در راهروهای طوالنی پهن می

 .این مدل فرش جلوی درب راهروی باریک منزل خود استفاده نمایید

وده و جهت  همانطور که از نام این مدل فرش پیداست، یک تکه ب: تکه یک مدل •

گیرد.  تری از کف ورودی منزل مورد استفاده قرار میپوشاندن سطح بزرگ

های ورودی بوده که  ترین فرشهای یک تکه بیضی و مستطیلی شکل از رایجفرش

 .در بازار تقاضا برای آنها بسیار زیاد است

 ماشینی   فرش خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد
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 انتخاب بهترین فرش جهت دکوراسیون ورودی خانه 

ای شود. اینکه شما ، مهمترین بخشی بوده که باید به دکوراسیون آن توجه ویژهخانه ورودی

 .چه نوع فرشی را برای ورودی منزلتان انتخاب نمایید از اهمیت زیادی برخوردار است

برای اینکه ورودی منزلتان را به بهترین نحو دکوراسیون کنید، نیازمند رعایت چند نکته  

 :موارد اشاره شده است مهم هستید. در ادامه به این

های کوچک و رانر بهترین  اگر ورودی منزل شما باریک است، انتخاب فرش •

توانند گزینه مناسبی  های یک تکه هم میگزینه جهت پیشنهاد است. انتخاب پادری

 .باشند

توانید  خواهید جذابیت زیادی را در قسمت ورودی منزلتان ایجاد نمایید، میاگر می •

 .بسیار جذاب در این زمینه باشید های دنبال طرح

حل در پیش رو دارید. اگر تمایل به  اگر ورودی منزل شما بزرگ است، چند راه •

های مختلف خانه دارید، بهتر است از یک فرش  جداسازی فضای ورودی از بخش

 .کوچک استفاده نمایید 

 ورودی اما اگر تمایل دارید که فرش مورد نظر فضای بیشتری از جلوی درب •

 .های مستطیلی بزرگ باشیدرا به خود اختصاص دهد، دنبال مدل انهخ

به   خانه ورودی های سرامیکی و سنگی در قسمتخواهید زیبایی کفپوشاگر می •

 .های مربعی استفاده نماییدچشم آید از فرش

توانند به عنوان نقطه کانونی در قسمت ورودی منزلتان عمل  ها میاین مدل فرش •

بیشتری را در دید عموم به نمایش بگذارند. اینکه دکوراسیون  نموده و جذابیت 

ورودی منزل خود را به چه نحو انجام دهید به سلیقه فردی شما بستگی خواهد 

 .داشت
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 کالم نهایی 

ای هایی بوده که نیاز است به چیدمان آن توجه ویژه، یکی از مهمترین بخشخانه ورودی

ای به شمار رفته که نیاز  اسیون داخلی هر خانهشود. فرش از مهمترین عناصر اصلی دکور

 .ای به خرج داداست به هنگام انتخاب آن حساسیت ویژه

عواملی نظیر: سبک کلی دکوراسیون منزل، فرم فضای ورودی و متراژ فضای مورد نظر  

 .توانند در انتخاب فرش مناسب تاثیرگذار باشندمی

 


