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 بدانید خانه بالکن تزیین هر آن چیزی که باید در مورد

 تواند در جذابیت های اصلی یک خانه بوده که دکوراسیون آن میتراس از قسمت

های بسیار جالبی بوده که دهاز ای خانه بالکن تزیین. محیط تاثیر زیادی داشته باشد

 .توجه هستنداکثر افراد نسبت به آن بی

 توان آن را به بهترین نحو در واقع، تراس هر خانه یک فضای تنفسی بوده که می

شته شان توجه کافی نداممکن تزیین نمود. متاسفانه، اکثر افراد به فضای بالکن منزل

 .دهندو جهت دکوراسیون آن اقدامات خاصی انجام نمی

 کوچک شده است.  ها بسیارنشینی، طراحی تراسامروزه با افزایش پدیده آپارتمان

تر نشان دادن فضای تراس و همچنین تغییر فضا از توانید جهت بزرگشما می

 .های کاربردی زیادی بهره ببریدایده

 توان به سپری کردن مزایای زیادی دارد. از جمله این مزایا می خانه بالکن تزیین

زمان بیشتر در این فضا، افزایش شادابی در محیط زندگی و همچنین تقویت روحیه 

 .اشاره کرد

 چیزی که مهم بوده، سالیق مختلف افراد در طراحی بالکن یا تراس خانه البته آن

ضاهای کوچک، کار چندان جالبی به است. شاید فکر کنید که دکوراسیون تراس در ف

 .رسدنظر نمی

 توانید با اجرایی کردن دکوراسیون فضاهای کوچک در مکانی نظیر: تراس، شما می

ها در این زمینه بسیار تر نشان دهید. ایدهچیزی که هست بزرگمحیط را از آن

وراسیون توانید با استفاده از وسایل ساده و کاربردی، دکمتفاوت است. اما شما می

 .سازی نماییدتان پیادهزیبایی را در فضای تراس منزل
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 خانه کوچک بالکن تزیین و چیدمان برای کاربردی های ایده مطالعه: پیشنهاد

 العاده کاربردی جهت تزیین بالکن خانههای فوقآشنایی با ایده

های بهتر است که نیازها و خواسته خانه تراس تزیین قبل از انجام هرگونه اقدامی جهت

های خود را شناسایی نمایید. این کار باعث خواهد شد تا خود را برآورده کرده و عادت

 .بتوانید از فضای تراس منزلتان، حداکثر استفاده را ببرید

مشخص کردن تعداد نفرات اعضای خانواده جهت استفاده از فضای تراس، بررسی لوازم 

 .ای به آنها شوداز مهمترین اقداماتی بوده که نیاز است از قبل توجه ویژه… مورد نیاز و

توانید نیازهای واقعی خود را شناخته و با صرف هزینه کم بتوانید از بدین صورت شما می

 .دکوراسیون ایجاد شده در فضای مورد نظر، نهایت لذت را ببرید

 ن تراس خانهبه کار بردن کفپوش و مبلمان در تزیی 

توانید طراحی تراس خانه را با کفپوش کردن آن، انجام دهید. سرامیک، چوب و شما می

توان از آنها جهت کفپوش کردن تراس استفاده ترین مصالحی بوده که میکاشی از محبوب

 .نمود

بکار بردن یک دست مبلمان یا میز ناهارخوری ساده به شرطی که فضای تراس را بیش از 

غال نکند، از اهمیت زیادی برخوردار است. البته در این زمینه باید توجه زیادی حد اشت

 .داشته باشید که استفاده از مبلمان، فضای تراس را کوچک و شلوغ نشان ندهد

 به کار بردن گیاهان آپارتمانی در دکوراسیون بالکن خانه 

 نی استفاده نمایید. وجود گل واز انواع گل و گیاه آپارتما خانه تراس تزئین توانید درشما می

گیاه در تراس عالوه بر زیبایی که داشته در جذابیت هر چه بیشتر فضا نقش مهمی ایفا 

 .کندمی

 

https://greenlist.ir/7%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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از  تواندالبته سلیقه افراد در این زمینه متفاوت بوده و هر کسی با توجه به عالقه خود می

 .گیاه مخصوصی جهت نگهداری در بالکن استفاده نماید

های رونده نظیر: پیچک اگر با محدودیت فضا در تراس مواجه هستید، بهتر است که از گل

رود. از طرف دیگر این استفاده نمایید. زیرا این مدل گیاه به دیوار چسبیده و از آن باال می

 .گیاه، فضای کمتری از بالکن را به خود اختصاص خواهد داد

 معجزه رنگ در تزیین تراس خانه 

ه استفاد خانه تراس تزیین های شاد درهای کاربردی دیگر این است که از رنگایدهیکی از 

 .منزل فراموش نکنید داخلی دکوراسیون نمایید. معجزه رنگ را در

د بخشی را در فضای مورشما با استفاده از ترکیبات رنگی مختلف، فضای دلنشین و آرامش

های به کار رفته در تناسب آنها با المانو  نظر ایجاد خواهید کرد. البته توجه به رنگ

 .محیط، جزو مهمترین مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد

دهید با این اگر شغل شما به نحوی است که از منزل، کارهای تخصصی خود را انجام می

 .تان تبدیل نماییدتوانید تراس منزلتان را به محل کار مورد عالقهروش می

  مصنوعی در دکوراسیون تراس خانهبه کار بردن چمن 

تری انجام دهید. شما اگر با محدودیت فضا در تراس منزلتان مواجه نیستید، کار متفاوت

 .توانید از چمن مصنوعی به عنوان نوعی کفپوش استفاده نماییدمی

هایی که دارای فرزند هستند، کارایی زیادی البته اجرایی کردن این روش برای خانواده

ز مهمترین مزایای استفاده از چمن مصنوعی، نصب راحت آن بوده که کار چندان دارد. ا

 .سختی هم نیست

مواردی نظیر: ابعاد فضا، ارتفاع چمن و تراکم آن از جمله موارد مهمی بوده که قبل از 

 .اجرایی کردن این روش باید مدنظر قرار گیرد
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 نورپردازی مناسب جهت تزیین بالکن خانه 

باید درنظر گرفت، مبحث نورپردازی است.  خانه بالکن تزیین دیگری که دریکی از موارد 

توان از طریق اجرای های کوچک بسیار کاربردی بوده و میالبته این روش برای تراس

 .تر نشان دادمناسب نورپردازی، فضاهای کوچک را بزرگ

های نور ال ای دی، ریسه هایای نظیر: المپهای خالقانهتوانید از ایدهدر این زمینه شما می

 .های نورپردازی جهت جذابیت فضای تراس استفاده نماییدیا چراغ

 نصب استندهای نردبانی در دکوراسیون بالکن خانه 

توان به کار برد، استفاده از می خانه بالکن تزیین های خالقانه دیگری که دراز ایده

دسته از افرادی که عاشق گیاهان و نگهداری از آنها در استندهای نردبانی است. برای آن

 .تواند بسیار جالب باشدفضای بالکن هستند، این ایده می

توانید از این استندهای نردبانی تزئینی استفاده کرده و گیاهان مورد عالقه خود را شما می

نها قرار دهید. حتی اگر با محدودیت فضا جهت نگهداری از گل و گیاه مواجه درون آ

 .توجه باشدتواند بسیار جالبهستید، این روش کاربردی می

 بان در دکوراسیون تراس خانهاستفاده از سایه 

اگر تمایل دارید از تراس منزلتان در هرگونه شرایط آب و هوایی استفاده نمایید، از کمک 

شود که در روزهای گرم تابستانی یا در بان باعث میمند شوید. وجود سایهبان بهرهسایه

 .رو نهایت لذت را ببریدانداز پیشروزهای بارانی پاییزی از چشم

د. های کالسیک راه راه برویبان به سراغ مدلام انتخاب سایهکنیم که به هنگالبته پیشنهاد می

 .دهدچیزی که هست، زیباتر نشان میتان را از آنزیرا فضای بالکن
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 گیری نهایینتیجه

مورد  داخلی دکوراسیون العاده جذابی بوده که در بحثهای فوقاز ایده خانه بالکن تزیین

وجود داشته که  خانه تراس کردن دکور ر زمینههای مختلفی دتوجه قرار گرفته است. ایده

 .توانید از آنها الهام بگیریدمی

ای هاین مقاله از این رو تهیه شده تا به شما در زمینه دکوراسیون بالکن و آشنایی با روش

 .کاربردی جهت جذابیت هر چه بیشتر آن کمک نماید

 


