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 میز تحریر مناسب فضاهای کوچک

های افرادیست که با مشکل محدودیت فضا کوچک و تهیه آن از مهمترین دغدغه تحریر میز

در اتاق خود مواجه هستند. خرید میزهای کوچک هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه 

 .د شدبوده و هم از لحاظ رفت و آمد مشکلی برای شما ایجاد نخواهن

توانید میزهای مطالعه را طبق سلیقه خود سفارش دهید. از طرفی، استفاده از شما می

تواند به عنوان نقطه کانونی در دکوراسیون کلی فضاهای می تحریر میز های مختلفمدل

 .کوچک تاثیر زیادی بگذارد

دسته از افرادی که با محدودیت فضا مواجه هستند، بسیار جا برای آنکم تحریر میز تهیه

های مختلفی از میزهای کوچک در بازار وجود داشته که شما انگیز است. مدلچالش

 .توانید از آنها در فضای مورد نظر خود استفاده نماییدمی

چند وسیله ساده البته ساخت و طراحی میزهای تحریر هزینه چندانی نداشته و تنها با 

 .توانید مدل مورد عالقه خود را بسازیدمی

 تحریر میز خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 ایده ها و نکات مهم در خرید و قیمت میز تحریر کم جا

تاپ خود مشغول هستند یا به دسته از عزیزانی که به طور مداوم با لپبرای آن تحریر میز

 .روددهند از مهمترین نیازها به شمار میهای خود را انجام میصورت دورکاری فعالیت

طالعه برای فضاهای کوچک است. همین امر انگیزترین کارها، تهیه میز میکی از چالش

 میز تواند انتخاب اکثر افراد را با مشکل مواجه سازد. مورد مهمی که در تهیهمی

 .برای فضاهای کوچک وجود دارد، توجه به طراحی آن است تحریر

ای برخوردار دهید از اهمیت ویژهاینکه شما چه مدل میزی را تهیه کرده یا سفارش می

مشخص کرده و  تحریر میز است. تنها کافی است که مکان مشخصی را جهت قرار گرفتن

 .جهت نصب آن اقدام نمایید
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های بسیار متنوعی از میز مطالعه در بازار موجود بوده که عالوه بر انجام امورات مدل

توان از آنها به عنوان محلی جهت نشستن و لذت بردن از فضای می… مختلف درسی و

در  تحریر میز های کاربردی استفاده ازکوچک اتاق استفاده کرد. در ادامه شما را با ایده

 .کنیمفضاهای کوچک آشنا می

  تحریر دیواری کنار پنجره نصب میز 

ب نمایید. البته این مورد به طراحی فضای اتاق توانید کنار پنجره اتاق نصرا می تحریر میز

بستگی دارد. اگر طراحی فضا به نحوی است که پنجره در زاویه خاصی قرار گرفته، 

 .توانید میز را طبق همان زاویه بر روی دیوار نصب نماییدمی

انداز توانید از فضای کوچک اتاق نهایت استفاده را برده و از چشمبا انجام این روش می

 .پیش رویتان لذت کافی را ببرید

 نصب میز تحریر توکار 

توان به آن اشاره نمود. شما های کاربردی دیگری بوده که میتوکار از جمله ایده تحریر میز

توانید خالقیت خود را به کار برده و از فضاهای پرت اتاقتان به بهترین نحو ممکن می

 .استفاده نمایید

تخته چوب محکم را به دیوار پیچ نمایید. جهت آویزان  خودتان دست به کار شده و یک

 .پنبه استفاده نماییدی چوبتوانید از تختههای یادداشت کاری خود میکردن برگه

 در نظر گرفتن دراور یا کشو به عنوان میز کار 

 خود استفاده نمایید. انجام این تحریر میز توانید از دراور یا کشوهای قدیمی به عنوانشما می

توانید بهترین میز کار را برای خود ای نداشته و با کمی خالقیت میروش، هیچ هزینه

 .درست کنید

البته هنگام قرار دادن میز باید به نقاط بالاستفاده و پرت منزل توجه کرده و بهترین مکان را 

 .برای آن در نظر بگیرید
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 استفاده از میز کار با پایه کوتاه 

پایه کوتاه مناسب شرایطی بوده که هیچ فضای پرتی جهت نصب یا  تحریر میز استفاده از

قرار گرفتن آن در مکان مشخصی وجود ندارد. در واقع، این مدل میزها سیار بوده و شما 

 .استفاده نمایید… توانید با توجه به شرایط خود از آن بر روی مبل، تخت ومی

ت. با استفاده از چند وسیله ساده طراحی میزهای تحریر پایه کوتاه کار چندان سختی نیس

 .توانید میز مورد نظر خود را بسازیدمی

 استفاده از میزهای تاشو 

توان از آن در فضاهای کوچک استفاده نمود. تاشو، گزینه دیگری بوده که می تحریر میز

 .این مدل میزها دارای لوال یا زنجیر بوده که از قابلیت باز و بسته شدن برخوردار هستند

توانید آن از مهمترین مزایای استفاده از میز تاشو این است که در مواقع غیر ضروری می

را جمع کرده تا فضای بیشتری برای رفت و آمد ایجاد شود. اگر در زمینه ساخت میز تاشو 

 .توانید خودتان جهت ساخت آن دست به کار شویداطالعات اندکی داشته باشید، می

 نصب میز نردبانی 

های کاربردی است که جهت استفاده در فضاهای نردبانی، یکی دیگر از ایده ریرتح میز

کوچک مطرح شده است. طراحی این مدل میزها به صورت نردبانی بوده و در ساخت آنها 

 .از چوب یا فلز استفاده شده است

. از بیدهای جذاب بیابندیهای مختلف آنها را در رنگتوانید مدلاگر سری به بازار بزنید می

توانید آن را به عنوان میز کار و مهمترین مزایای استفاده از میز نردبانی این است که می

 .کتابخانه در نظر بگیرید
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 نصب میز تحریر در کنج یا گوشه دیوار 

های شخصی های دیوار به عنوان محلی جهت انجام فعالیتتوانید در کنجرا می تحریر میز

های پرت فضاهای خانه آگاهی کاملی این کار باید در مورد کنجخود قرار دهید. جهت انجام 

 .داشته باشید

 توانید به سلیقه خود میز رانصب میز در گوشه یک دیوار، ایده بسیار جالبی بوده و شما می

ان تودر قسمت مورد نظر نصب نمایید. از مهمترین مزایای استفاده از میز در کنج دیوار می

 .تاق هنگام رفت و آمد اشاره نمودبه عدم اشغال فضای ا

 کارهاستفاده از میز همه 

توان از آنها جهت انجام هرگونه فعالیتی کاره از جمله میزهایی بوده که میهمه تحریر میز

های خود توانید از میزهای کنار مبلی جهت انجام فعالیتاستفاده نمود. به عنوان مثال می

 .ری آنها را تغییر دهیداستفاده کرده تا بر حسب نیاز، کارب

توانید هم به عنوان میز مطالعه و هم محلی جهت پذیرایی از از میزهای کنار مبلی می

 .مهمان استفاده نمایید

 استفاده از میزهای صنعتی 

های پیشنهادی در فضاهای دارای طراحی صنعتی از جمله بهترین گزینه تحریر میز

معموال میزهای صنعتی از چوب یا فلز ساخته رود. صنعتی، مدرن و روستیک به شمار می

 .اندشده

توانند تمامی نیازهای شما استفاده از میزهای صنعتی فضای اتاق را اشغال نکرده و حتی می

های فلزی بلند بوده که را رفع نمایند. میزهای صنعتی دارای یک تخته چوبی همراه با پایه

 .نظیری دارندطراحی بی
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  ال شکلاستفاده از میز کار 

شکل، مدل دیگری بوده که در بازار موجود است. استفاده از این مدل میز به  L تحریر میز

 .نظیر آن از محبوبیت زیادی در میان اکثر افراد برخوردار استدلیل طراحی بی

دهند. میزهای ال این مدل میزها تنها مساحت کمی از فضای اتاق را به خود اختصاص می

شکل، دو سطح وسیع و طوالنی را جهت انجام هرگونه فعالیتی در اختیار شما قرار 

 .دهندمی

 


