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 تزئین فضا با شلف های دیواری

دیواری از جمله مهمترین مواردی است که در طراحی داخلی منزل باید  با شلف فضا تزئین

ها در دکوراسیون داخلی توان جزو مهمترین المانشود. شلف دیواری را میبه آن توجه 

 .تواند جذابیت محیط را چندین برابر نمایددانست که وجود آن می

نظیر: اتاق، پذیرایی، حمام و  های خانهتوان در همه قسمتهای دیواری میاز شلف

های خالی منزل دستشویی استفاده نمود. اما مهمترین مزیت استفاده از آن، پر کردن گوشه

 .است

های دیواری جهت پوشاندن فضاهای پرت استفاده نموده و با این کار توانید از شلفشما می

 .خود شوید  منزل دکوراسیون باعث جذابیت بیشتر

ها، های قدیمی دقت کرده باشید متوجه خواهید شد که همیشه طاقچهی خانهافض تزئین اگر به

 .مکانی جهت نمایش وسایل کالسیک بودند

های قدیمی بوده که امروزه در دکوراسیون مدرن های خانهشلف دقیقا چیزی مانند طاقچه

وزی رایج های امرهای دیواری در اکثر خانهشود. استفاده از شلفزیاد از آن استفاده می

 .است

های دیواری است که باید طبق اصول ی تزئین شلفچیزی که اهمیت دارد، نحوهاما آن

های دیواری با شلف فضا تزئین خاصی انجام شود. در ادامه شما را با نکات مهمی جهت

 .آشنا خواهیم کرد

 موارد استفاده از شلف های دیواری جهت تزئین فضا

های توانید طبق سلیقه خود شلفهای دیواری کاری آسان است. شما میبا شلف فضا تزئین

 .های مختلف خانه استفاده نماییددیواری را سفارش داده و از آنها در قسمت

توان آنها را های دیواری از چوب و ام دی اف ساخته شده و حتی میبه طور کلی، شلف

توانید بر طبق در بازار موجود بوده که میهای مختلفی از شلف دیواری سفارش داد. جنس

 .سلیقه خود، بهترین مدل را خریداری نمایید
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های دیگر به کمک ها به وسیله رولپالک و پیچ به دیوار نصب و بعضی مدلمعموال شلف

ها به دلیل ساختار و طراحی منحصر به فردشان، شوند. شلفبست به دیوار متصل می

 .مزایای زیادی دارند

دهی پذیری، منطبق بودن با فضا، طراحی ساده، هزینه پایین و نظمزیاد، تغییر شکل تنوع

 .توان به آنها اشاره نمودهای دیواری است که میباال از مهمترین مزایای استفاده از شلف

 تزئین فضا با شلف دیواری و راهنمای خرید آن

در  گیری نمایید، بایداری تصمیمهای دیوبا شلف فضا تزئین قبل از اینکه بخواهید در مورد

دیواری هم به مانند دیگر محصوالت  ابتدا راهنمای خرید آنها را مطالعه نمایید. خرید شلف

 .سری نکات مهم بوده که باید مورد بررسی قرار گیردنیازمند توجه به یک

یاز ن وزن، کیفیت و چگونگی نحوه اتصال شلف به دیوار از جمله مهمترین مواردی بوده که

است قبل از خرید مد نظر قرار گیرند. البته همه این موارد بستگی به نحوه استفاده شما از 

 .شلف خواهد داشت

های دیواری قرار دهید، بهتر است دنبال های بزرگ را بر روی شلفخواهید گلداناگر می

 .های سنگین را داشته باشدمدلی باشید که قابلیت تحمل وزن

های دیواری نظیر: شیشه و ام دی اف در بازار موجود بوده که از شلفهای مختلفی جنس

ای در های شیشهباید به هنگام انتخاب هر کدام از آنها دقت الزم را به خرج دهید. شلف

های چوبی قابلیت تحمل وزن کمتری را داشته و امکان دارد به راحتی مقایسه با شلف

 .شکسته شوند

 دیواری شلف خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

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-%d8%b4%d9%84%d9%81-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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 چه نکات مهمی را هنگام تزئین فضا با شلف های دیواری باید مدنظر قرار داد؟

های دیواری وجود داشته که نیاز است قبل از اقدام با شلف فضا تزئین نکات مهمی در زمینه

 .به این موارد توجه نمود

توانید توجه به این نکات مهم، هزینه زیادی دربرنداشته اما با رعایت آنها می

خود را چندین برابر نمایید. در ادامه به مهمترین این نکات اشاره  منزل دکوراسیون یزیبای

 :شده است

 انتخاب اکسسوری جهت تزئین فضای روی شلف 

های دیواری است که جهت انتخاب وسایل با شلف فضا تزئین یکی از مهمترین نکات جهت

ی ی را انتخاب نموده که جنبه هنرهایدقت کافی داشته باشید. البته توجه نمایید که اکسسوری

 .داشته باشند تا زیبایی آنها به چشم آیند

های وسایل تزئینی زیادی را بر روی شلف قرار ندهید. زیرا شلوغی بیش از حد شلف

 .دهندها را تحت تاثیر خود قرار میدیواری، زیبایی اکسسوری

 زیاد نخریدن وسایل تزئینی 

مورد مهمی که باید بدانید، این است که همواره برنامه مشخصی جهت خرید وسایل تزئینی 

های لوازم دکوری، جذب زیبایی داشته باشید. همگی ما با سر زدن به فروشگاه

 .شویمهای مختلف میاکسسوری

به همین دلیل جهت خرید هر چه بیشتر این وسایل بدون مشخص کردن مکان نگهداری از 

کنیم. وسایل تزئینی، زیاد نخرید و تنها در حد نیاز خود جهت تهیه آنها اقدام اقدام میآنها 

 .نمایید

 هماهنگی اکسسوری ها با همدیگر 

هایی باشید که با همدیگر های دیواری به دنبال انتخاب اکسسوریبا شلف فضا تزئین جهت

 .تناسب و هماهنگی داشته باشند
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شوند، های دیواری مرتکب میاد هنگام دکوراسیون شلفمتاسفانه اشتباهی که اکثر افر

 .های نامرتبط با همدیگر استچینش غلط همه اکسسوری

 استفاده از کتاب جهت تزئین فضای روی شلف 

ید توانی روی شلف، استفاده از کتاب است. شما میفضا تزئین های جذاب جهتیکی از ایده

بوده جهت چیدمان فضای روی شلف استفاده  هایی که دارای عناوین بسیار جذابیاز کتاب

 .نمایید

چیزی که باید بدانید این است که شلف به مانند کتابخانه نیست. تنها کتابهایی که فکر آن

 .کنید عنوان جالبی دارند را جهت چیدمان فضای روی شلف انتخاب نماییدمی

 استفاده از آثار جذاب هنری 

ی روی شلف به کار برد، استفاده از فضا تزئین جهتتوان های دیگری که مییکی از ایده

توانید از آثار هنری مختلف نظیر: نقاشی، تابلو یا آثار جذاب هنری است. شما می

 .های دیواری استفاده نماییدهای شیک جهت قرار گرفتن بر روی شلفمجسمه

 قاب هنریتوانید یک عکس سیاه و سفید را پرینت گرفته و آن را درون یک شما حتی می

 .های دیواری قرار دهیدتوانید آن را داخل قفسهجذاب بگذارید. در نهایت می

 توجه به نحوه تزیین فضای روی شلف 

گذارد. جهت چگونگی چیدمان بر زیباتر نشان دادن وسایل داخل شلف، تاثیر زیادی می

ای هدر قسمتتری داشته را توانید وسایلی که وزن سنگینها میچیدمان اصولی اکسسوری

 .پایینی شلف قرار دهید

تر در طبقات باالیی شلف چیده شوند. با اجرای این ایده، های سبکبهتر است اکسسوری

 .ها تضمین خواهد شدامنیت وسایل تزئینی بر روی شلف
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 استفاده از عکس های خانوادگی 

های خانوادگی در سایز کوچک استفاده نمایید. اما ی روی شلف از عکسفضا تزئین جهت

 .های خانوادگی چیدمان نماییدنه اینکه تمامی فضای شلف را با عکس

تواند ایده جالبی به شمار های دیواری میقرار دادن یک یا دو عکس خانوادگی داخل شلف

 .آید

 کالم نهایی

توانید از آن جهت چیدمان بهتر محیط لبی است که میهای دیواری ایده جابا شلف فضا تزئین

 .زندگی خود استفاده نمایید

های دیواری اشاره شده که در جمالت پیشین به نکات مهمی در زمینه چیدمان فضا با شلف

 .توانید از آنها جهت ایده گرفتن استفاده نماییدمی

 


