
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کوچک  های دیواری  کمد چیدمان  برای  هوشمندانه ایده 6

 تیم تحریریه گرین لیست 



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 کوچک های دیواری کمد چیدمان برای  هوشمندانه ایده 6

 

 راهنمای چیدمان کمد دیواری های کوچک 

های کوچک به صورت اصولی معضل بزرگی است که اکثر افراد با  دیواری کمد چیدمان

 .های بزرگ و جادار استد دیواریآن مواجه هستند. از مهمترین نیازها در خانه، داشتن کم

ها باعث شده تا افراد با محدودیت بیشتری  امروزه، آپارتمان نشینی و طراحی کوچک خانه

های کوچک با تمام جهت چیدمان لوازم و وسایل خود مواجه شوند. زندگی در آپارتمان

 .های خاصی را به همراه داردمزایایی که داشته، محدودیت

های نقلی بوده های کوچک یکی از مهمترین مشکالت آپارتمانمد دیواریبه عنوان مثال، ک 

 .هایی را برای افراد به وجود خواهند آوردکه متاسفانه محدودیت

توانید نهایت استفاده  های کوچک به نحو درستی صورت پذیرد، می دیوار کمد چیدمان اگر

شود این است که چگونه  را از فضا ببرید. البته مهمترین سوالی که در این زمینه مطرح می

جا را به نحوی انجام داد تا بتوان حداکثر استفاده را از  های کم دیواری کمد چیدمان توانمی

 .فضا کرد

حلی برای حل آن هستند. با کمی  وضوع مشکل داشته و همواره دنبال راهاکثر افراد با این م 

سازی  جا، پیادههای کمدیواری کمد چیدمان های کاربردی را جهت توانید ایدهخالقیت می

 .نمایید

 کوچک  آشنایی با آموزش صحیح چیدمان کمد دیواری

این کار را بر عهده  های کوچک بهتر است که خودتان مسئولیت  دیواری کمد چیدمان جهت

 .های خالقانه خود استفاده نماییدگرفته و از ایده

تواند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد. برای  مشورت کردن با یک طراح داخلی هم می

  صحیح آموزش اینکه بتوانید از تمام فضا نهایت استفاده را ببرید، نیاز است که در ادامه به

 .وجه نماییدت  کوچک دیواری کمد چیدمان
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حذف کردن وسایل غیر ضروری از مهمترین نکاتی بوده که باید مد  : اول  نکته •

نظر قرار داد. این کار باعث خواهد شد که در مورد تمام وسایل ضروری و الزم  

 .خود درک کاملی پیدا کنید

اید.  برای انجام این کار باید ببینید که در طول یک سال گذشته از چه وسایلی استفاده نکرده

گیری  تر در مورد حذف کردن اقالم غیر ضروری خود تصمیمتوانید راحتبدین صورت می

 .نمایید

کوچک خود بهتر است که لیست جامعی از وسایل مورد نیاز  دیواری کمد چیدمان جهت

نمایید. سپس برای هر کدام از وسایل، مکان مخصوص به خود را در نظر  خود را تهیه 

 .بگیرید 

ای را در کمد در  های جداگانهها، مانتوها، شلوارها و… مکانبه عنوان مثال برای کفش

 .نظر بگیرید

گیری دقیق ابعاد کمد دیواری  نکته دیگری که باید در نظر گرفت، اندازه:  دوم نکته •

 .است

های کوچک نیاز به محاسبه دقیق ابعاد جهت قرار گرفتن وسایل درون خود را  کمد دیواری

تواند تمام زحمات شما در این باره را به هدر  دارند. از طرفی، محاسبه اشتباه ابعاد کمد می

 .دهد

های کوچک به صورت  دیواری کمد چیدمان بهترین روش جهت: سوم  نکته •

های توانید از سایتف است. شما میاصولی، استفاده از منابع اطالعاتی مختل

جا کسب  های کمدیواری کمد چیدمان مختلف، اطالعات زیادی درباره چگونگی

 .نمایید

 .توانید بهترین چیدمان را انجام دهیدبا اضافه کردن کمی خالقیت در این زمینه می

 خانه خالی  های گوشه کردن  پر برای  خالقانه روش 9 مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/%d9%be%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%af%d9%88%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
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 های کاربردی جهت چیدمان کمد دیواری های کوچک آشنا شویم با ایده

کوچک نیاز است که به چند مورد مهم در این رابطه توجه   دیواری کمد چیدمان جهت

نمایید. البته باید بسیار واقع بینانه عمل کرده تا بتوانید تمام وسایل مورد نیاز خود را در کمد  

 .دیواری کوچک خود بچینید

های کوچک اشاره مه به نکات الزم در زمینه چگونگی چینش وسایل در کمد دیواریدر ادا

 :شده است

 سازها استفاده کردن از انواع مختلف ذخیره •

های کوچک، استفاده از انواع مختلف طبقه و  بهترین روش جهت چیدمان بهتر کمد دیواری

وچک و همچنین انواع  های بزرگ و ک توانید از سبدها، آویزها، سطلکشو است. شما می

 .طبقات کشویی جهت نگهداری لباس و وسایل مورد نیاز خود استفاده نمایید

های روزانه خود را در دسترس و بر روی رگال مخصوص  توانید لباسبه عنوان مثال می

کنید را درون  قرار دهید. وسایل غیر ضروری خود را که استفاده زیادی از آن نمی

 .های جذاب و زیبا قرار دهیدسطل

 پیروی کردن از سبک خاص در طراحی کمد دیواری •

سازی کنید. به عنوان مثال  کوچک خود پیاده دیواری کمد چیدمان سبک خاصی را در

تر شدن آن کمک  ای زیبا در کمد دیواری به جذابهای رشتهتوانید با قرار دادن المپمی

 .زیادی کنید

تواند تاثیر زیادی بر جذابیت هر چه بیشتر  کاری سطح بیرونی و داخلی کمد دیواری میآینه

تر نشان داده شود، سعی کنید که  بزرگ آن داشته باشد. برای اینکه کمد دیواری شما

 .های روشن را در عناصر داخلی آن بیشتر به کار ببریدرنگ
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 استفاده حداکثری از فضای کمد دیواری •

برای اینکه بهترین چیدمان را داشته باشید باید از تمام فضای خالی داخل کمد نهایت استفاده 

 .وص به خود را داشته باشیدرا ببرید. برای هر قسمت از کمد دیواری، طرح مخص 

توانید طبقه میانی را برای لباس، طبقه باالیی را برای وسایل غیر  جهت راهنمایی بیشتر می

 .ها در نظر بگیریدضروری و طبقه پایینی را برای نگهداری از کفش

 سازی چیدمان کمد دیواریشخصی •

جرایی نمایید. از آنجا که کمد  توانید با توجه به سلیقه خود ا خود را می دیواری کمد چیدمان

توانید سلیقه خاص خود را  دیواری شما جهت نگهداری از وسایل مورد نیازتان بوده، می

 .جهت چیدمان بهتر لوازم به کار ببرید

های مختلفی را در کمد نصب کرده و از هر کدام از آنها جهت قرار دادن توانید میلهشما می

 .وسایل خاصی استفاده نمایید

تر  د دیواری خود را به مانند یک کتابخانه با طبقات مختلف در نظر بگیرید. سپس راحتکم

 .توانید کمد را با توجه به سلیقه خود طراحی و وسایل ضروری را درون آن قرار دهیدمی

 چیدمان آسان کمد دیواری •

ی داشته  توانید چیدمان بهترهای مختلف برای هر کدام از وسایل میبا در نظر گرفتن قسمت

 .شودتر میباشید. با این کار دسترسی شما به لباس یا وسیله مورد نظر آسان

ها برچسب  ها و باکستر لوازم خود بر روی سطلتوانید جهت پیدا کردن راحتشما می

بزنید. وسایل ضروری خود را دم دست گذاشته و لوازمی که احتیاج ندارید را در 

 .های ته کمد قرار دهیدقسمت
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 های خالقانهاستفاده کردن از ایده  •

ها  کوچک خود اندکی خالقیت به خرج داده تا بتوانید از تمام قسمت دیواری کمد چیدمان در

 .به بهترین نحو استفاده کنید

های مختلف را جهت قرار دادن چتر یا کیف و وسایل دیگر در کمد در  توانید باکسشما می

تواند گزینه  مختلف جهت نگهداری از وسایل مییا طبقات  نظر بگیرید. طراحی میله

 .پیشنهادی مناسبی در این زمینه باشد

 گیری نتیجه

های  دیواری کمد چیدمان های هوشمندانه جهتدر این مقاله سعی شده تا شما را با ایده 

توانید به  کوچک آشنا نماییم. تنها با اندکی خالقیت و الهام گرفتن از چند ایده جذاب می

 .دست یابید دیواری کمد چیدمان بهترین

 


