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 چیدمان اتاق خواب کوچک

و دیزاین آن یکی از چالش های مهم در زندگی امروزی است که خانه   کوچک خواب اتاق

ها فضای کافی را در اختیار ندارند. زندگی در یک فضای کوچک نیاز به کمی تفکر و  

 .خالقیت دارد

سازی های ذخیرهحلشما باید در این خانه ها برای آسایش بیشتر باید با مواردی مانند راه

 .وه چیدمان در یک فضای تنگ و … آشنا شویدوسایل به صورت هوشمند، نح 

همانطور که گفته شد، سبک شخصی شما در طراحی اتاق خواب، مهم است. شما می توانید  

 .هر طرحی را در هر فضایی هر چقدر کوچک پیاده سازی کنید

می شود، قبل از هر چیز، مهم است که به   کوچک خواب اتاق وقتی صحبت از تزئین یک

 .ید که نحوه چیدمان مهمترین فاکتور استیاد داشته باش

هنگامی که مبلمان خود را از اتاق خارج کنید، می توانید شروع به چیدمان قطعاتی کنید که  

واقعاً دوست دارید. ملحفه های نرم، رنگ های آرام بخش و حتی آثار هنری گزینه های  

 .عالی هستند

وچک اغلب مد نظر است اما اگر اتاق خواب های کدر حالی که سبک مینیمالیسم در 

سبک های رنگارنگ و طرح دار در فضاهای کوچک نیز   ماکسیمالیسم باشید می توانید از 

استفاده کنید. در زیر یک سری ایده های کاربردی برای تزیین اینگونه اتاق خواب ها درج 

 . شده است

 ایده های کاربردی برای چیدمان اتاق خواب 

 نیدتخت خواب خود را شیک ک •

مدت ها است گذشته است. شما به  کوچک خواب اتاق دوران تخت خواب های ثابت در

 .راحتی می توانید یکی از انواع تخت خواب های تاشو را برای خود بسازید
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این موارد برای صرفه جویی در فضا عالی می باشند. این تخت ها امروزه در طرح های 

 .مختلفی در بازار وجود دارند

گرفتن فضای ذخیره سازی و کشو برای تخت در اتاق خواب کوچک  با در نظر  •

 خالقیت به خرج دهید 

در اتاق خواب های کوچک برای اینکه از فضا بهترین استفاده را نمایید، توصیه می شود تا  

 .کمدها و تخت هایی را انتخاب نمایید که دارای کشوهای زیادی می باشند

آنها استفاده نمایید. می توانید از صندوقچه هایی   شما می توانید به صورت چندمنظوره از

 .استفاده نمایید که هم به عنوان میز و هم به عنوان کمد مورد استفاده قرار می گیرند

 فضای اتاق خواب را با دیزاین دیوار ها برجسته جدا کنید •

ه را حتی اگر در یک اتاق بسیار کوچک نیز باشید، می توانید از فضای خود نهایت استفاد

ببرید. کمی رنگ، به شکل یک دیوار برجسته در پشت تخت شما، نه تنها باعث افزایش  

زیبایی می شود، بلکه یک طرح استراتژیک و بصری بین فضای خواب و محل زندگی شما 

 .ایجاد می کند

 از کمد های ذخیره سازی باریک استفاده کنید  •

بسیاری از گزینه های ذخیره سازی زیبا برای پر کردن نقاط نامناسب و فضاهای تنگ  

 .شما وجود دارند کوچک خواب اتاق در

کمد های باریک در این اتاق خواب ها ثابت می کنند که چگونه از فضای غیرقابل استفاده  

کمدهای سفارشی  خود بیشترین استفاده را ببرید. شما می توانید با توجه به فضای خود از 

 .استفاده نمایید
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 .تناسب در اتاق خواب کوچک بسیار مهم می باشد •

قرار دادن یک تخت ساده روی یک فرش بزرگ می تواند فوراً فضای شما را تقویت کرده 

و آن را بزرگتر نشان دهد. در هر اتاق خوابی نیاز به یک نقطه کانونی می باشد. این مکان  

 .تخت خواب باشددر اتاق خواب ها می توان 

اما باید در نظر داشته باشید که با استفاده از تخت های ساده می توان فضا را به راحتی  

 .بزرگتر جلوه داد

 .در چیدمان خود از صندلی استفاده نمایید •

یکی از ایده های کاربردی در چیدمان اتاق خواب کوچک، استفاده از صندلی های مناسب  

ضا باید باریک و جمع و جور باشند. در این شرایط فضای  می باشد. صندلی ها در این ف

 .بیشتری را در اختیار شما قرار می دهند 

صندلی ها می توانند در هر کجای اتاق شما قرار گیرند و انعطاف باالیی از خود نشان  

 .دهند

 منزل   داخلی دکوراسیون طراحی   در مهم نکات و   اصول مطالعه: پیشنهاد

 .قفسه های شناور برای اتاق خواب کوچک عالی می باشد •

ای شناور دیزاین  شما می توانید کوچکترین بخش اتاق خواب خود را نیز به کمک قفسه ه

نمایید. این کار به شما اجازه می دهد تا بتوانید وسایل و اکسسوری های بیشتری بر روی  

 .آنان بگذارید

 از یک تقسیم کننده در اتاق خواب خود استفاده نمایید  •

آیا از نظر فضایی اتاق خواب مجزا ندارید؟ یک قفسه کتاب که به عنوان جداکننده اتاق عمل  

 .می کند می تواند برای ایجاد یک فضای مناسب معجزه کند

 

https://greenlist.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/
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این مورد می تواند فضای خواب شما را مشخص کند، در نظر داشته باشید که در این نوع  

گر شما باید به کمک این تقسیم کننده ها،  چیدمان توجه به نور نیز مهم است. به عبارت دی 

 .نور را نیز به بخش های مختلف هدایت نمایید

 قفسه های آویزان در اتاق خواب کوچک عالی هستند  •

قفسه های لباس آویزان روشی هوشمندانه برای به دست آوردن فضای ذخیره سازی بیشتر  

انید از قفسه های مناسب اتاق  در کمد بدون اشغال فضای زیاد می باشند. از همین رو می تو 

 .خود در گوشه های مختلف استفاده نمایید

 از آویزها و المپ های دیواری استفاده کنید •

خود )بدون اشغال   کوچک خواب اتاق اگر به دنبال راهی شیک برای آوردن نور بیشتر به

می   فضای زیاد( هستید، دیوارکوب های بازویی را در نظر بگیرید که گزینه های عالی

 .باشند

نه تنها حجم آنها نسبت به اکثر المپ ها و آویزهای رومیزی کمتر است، بلکه این گزینه  

 .های دیواری با بازوهای قابل تنظیم برای تامین روشنایی در فضای بیشتر طراحی شده اند

 جمع بندی 

چندان   کوچک خواب اتاق و چیدمان دکوراسیون با توجه به مواردی که در باال بیان شد،

 .دشوار نمی باشد. اما شما باید بدانید که از کدام المان ها در چه جاهایی استفاده نمایید

در همین راستا یک سری نکات کاربردی در این مقاله در اختیارتان قرار داده شد که می  

 .توانید از آنان بهره ببرید

فضای شما را   کوچک خواب اتاق زرگ دردر نظر داشته باشید که استفاده از المان های ب 

کوچکتر می نماید. شما باید همواره به دنبال مواردی باشید که با فضای شما تناسب زیادی  

 .دارند
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در همین راستا می توانید از اکسسوری ها، کمد های باریک، تخت خواب های تاشو و …  

های کاربردی و عالی می   این فضا رنگ ها ایده دکوراسیون استفاده نمایید. همچنین برای

 .باشند. استفاده از رنگ های مختلف به فضای شما جان می بخشد

 


