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 های دوبلکسپلهانتخاب رانر برای راه

شود. معموال پله استفاده میهای راههای قسمتیا موکت جهت پوشاندن بعضی قسمت رانر

های سنگی، چوبی، موزاییکی یا سرامیکی مورد استفاده ها را جهت پوشاندن پلهاین موکت

 .دهندقرار می

که بعضی اوقات انتخاب را برای فرد پله در بازار به حدی زیاد است های راهتنوع موکت

 هایپلهراه مناسب برای رانر سازد. انتخاب یک موکت یا یکخریدار دشوار می

 .شودباعث جذابیت هر چه بیشتر سبک دکوراسیون حاکم بر محیط زندگی شما می دوبلکس

ود آن توان به عنوان نقطه کانونی منزل در نظر گرفت که وجپله را میدر واقع، موکت راه

 .شودباعث زیباتر نشان دادن فضای منزلتان می

آید. زیرا سبک خاصی ها گزینه مناسبی به شمار میپلهجهت پوشاندن فضای خالی راه رانر

بخشد. امروزه استفاده از موکت جهت پهن کردن روی منزلتان می دوبلکس هایپلهراه به

 .ها رواج داردپلهراه

توان به افزایش ایمنی و جلوگیری از لغزش پاها بر از آن میاز مهمترین دالیل استفاده 

توانند برای های چوبی یا سرامیکی میپلهها اشاره نمود. لغزنده بودن راهپلهروی سطح راه

 .کودکان و افراد سالمند بسیار خطر آفرین باشند

توصیه پله جهت جلوگیری از بروز این مشکل به همین دلیل استفاده از یک موکت راه

 .شودمی

 موکت رانر و نقش آن در دکوراسیون منزل

یا موکت کناره، دارای پرزهای کوتاه تا متوسط بوده که تولید آن به صورت  رانر موکت

ها، ها، فروشگاههای عمومی نظیر: هتلها در مکانرولی است. معموال استفاده از این موکت

 .بیشتر رایج است… های کنفرانس وسالن
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 هایپلهراه های متنوعی بوده که استفاده از آنها برایها دارای طرحموکت این مدل

ها یک متر و طول آنها متغیر تواند بسیار جذاب باشد. عرض این مدل موکتمی دوبلکس

 .تواند باشدمی

هایی استفاده نمایید که با سبک دکوراسیون حاکم توانید از مدلهای منزل خود میپلهبرای راه

پله به رنگ قرمز تشریفاتی بوده و بیشتر های راهیط هماهنگی داشته باشند. موکتبر مح

 .های عمومی کاربرد دارندجهت استفاده در مکان

تری های جذابها و طرحتوانید به سراغ مدلپله برای منزلتان میهای راهجهت تهیه موکت

 .بروید

 دوبلکس منزل داخلی دکوراسیون چیدمان نحوه با آشنایی مطالعه: پیشنهاد

 های دوبلکسپلهراهنمای خرید رانر برای راه

توانید وجود داشته که با در نظر گرفتن آنها می رانر نکات مهمی در زمینه خرید

 .های خود را به نحو زیبایی تغییر دهیدپلهدکوراسیون راه

ها و همچنین خرید موکت موارد مهمی وجود دارند که توجه به پلهجهت مفروش کردن راه

 :وری است. در ادامه سعی شده به تعدادی از این موارد مهم اشاره شودآنها ضر

 در نظر گرفتن عرض رانر 

وجود داشته، توجه به عرض آن است. اینکه  رانر یکی از نکات مهمی که در زمینه خرید

 .پله باید چقدر باشد، جزو فاکتورهای اصلی هنگام انتخاب آن استعرض موکت راه

متری سانتی 07های عرض کمتر از یک متر داشته، استفاده از موکت هایی کهپلهبرای راه

تواند پوشش مناسبی را بر روی سطح لغزنده گزینه بسیار مناسبی است. این عرض می

 .پله ایجاد نمایدراه

 

https://greenlist.ir/%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-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%a8%d9%84%da%a9%d8%b3/
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 07تا  55های با عرض متر، انتخاب موکتسانتی 057تا  027های با عرض پلهبرای راه

ا پله نباید تمام سطح رهای راه. البته توجه داشته باشید که موکتشودمتر توصیه میسانتی

 .گذارندبپوشانند. زیرا در دکوراسیون کلی منزل تاثیر منفی می

 در نظر گرفتن طرح رانر 

از جمله موارد مهم دیگری است که باید مورد توجه فرد خریدار قرار گیرد.  رانر طرح

منزلتان مد نظر دارید،  دوبلکس هایپلهراه اینکه شما چه طرح موکتی را جهت پوشاندن

 .ای استسلیقه

های موکت به نحوی است که جهت استفاده برای سطوح صاف مورد استفاده بعضی از مدل

 .آیندها گزینه مناسبی به شمار نمیپلههقرار گرفته و برای را

 های پلکانی و پیچ در پیچ بسیار چالش برانگیز است. زیرا طرحپلهانتخاب موکت برای راه

پله نصب شوند، زیبایی آنها دیده ای است که اگر بر روی سطح راهها به گونهبعضی موکت

 .نخواهد شد

 در نظر گرفتن اندازه یا سایز 

توانید پله خود میای متنوعی در بازار موجود بوده که با توجه به ابعاد راهدر سایزه رانر

های آن توجه پله به انتخاب طرحجهت تهیه بهترین مدل اقدام نمایید. هنگام خرید موکت راه

 .داشته باشید

شوند. انتخاب های منزلتان میپلههای ظریف باعث جلوه بخشیدن بیشتر به راهطرح

شود. زیرا های درشت جهت پوشاندن فضاهای خالی راه پله توصیه نمیطرح هایی باموکت

 .تر نشان خواهد دادها را حجیمپلهها چشم را خسته کرده و راهاین مدل موکت
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 در نظر گرفتن نصب رانر 

خود باید مد نظر قرار  دوبلکس هایپلهراه از جمله موارد مهمی که هنگام مفروش کردن

پله از یک فرد ب آن است. معموال جهت نصب موکت بر روی راهدهید، توجه به نص

 .شودمتخصص در این زمینه کمک گرفته می

ود. شها نصب میبه وسیله منگنه، میخ، چسب و یا وسایل دیگر بر روی پله رانر یا موکت

پله و دکوراسیون آن به نظر افراد بستگی داشته و البته نحوه قرار دادن موکت بر روی راه

 .توان در این مورد اظهار نظر کلی دادنمی

 های خانه دوبلکسپلهنورپردازی راه 

های منزل در خارج کردن فضا از حالت مرده و پلهدانیم نورپردازی راههمانطور که می

های پلههای مخفی در راهتوانید از نورپردازیروح آن نقش بسیار مهمی دارند. شما میبی

 .ه و فضای جذابی را در محیط ایجاد نماییدمنزل خود استفاده کرد

رود. اجرایی منزل به شمار می داخلی دکوراسیون ها درنورپردازی جزو مهمترین المان

تر در شب کمک پله و هم به رفت و آمد آسانکردن این ایده هم به زیبایی هر چه بیشتر راه

 .خواهد کرد

 استفاده کردن از فضای خالی زیر پله 

ال رود. معموپله، گزینه مناسبی به شمار میجهت پوشاندن فضاهای خالی راه رانر استفاده از

های جالبی توانید آن را با ایدهفضای خالی وجود داشته که می دوبلکس هایپلهراه در زیر

 .دکوراسیون نمایید

های یک طراح داخلی استفاده کرده و فضای خالی زیر توانید از راهنماییدر این زمینه می

یر: های دیگر نظالعاده جذاب تبدیل نمایید. البته استفاده از ایدهپله را به یک پاسیوی فوق

توان مورد بررسی تبدیل فضای خالی زیر پله به عنوان کمد هم جزو مواردی است که می

 .قرار داد
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 پلههای فلزی بر روی رانر جهت دکوراسیون راهاستفاده از میله 

توان های جالب دیگری است که میپله از ایدههای فلزی بر روی موکت راهاستفاده از میله

 های عمومیای بوده و بیشتر جهت استفاده در مکانبه آن اشاره نمود. البته این مورد سلیقه

 .کاربرد دارد

پله شده و استفاده از آنها جهت دکوراسیون داشتن موکت راهباعث ثابت نگههای تزئینی میله

 .های منزل الزامی نیستپلهراه

 بندی نهاییجمع

رود. وجود موکت به شمار می دوبلکس هایپلهراه ، ایده جالبی جهت دکوراسیونرانر

 .غییر دهدتواند سبک کلی آن را هم تپله منزلتان میعالوه بر رنگ بخشیدن به راه

های جذاب در جذابیت هر چه بیشتر ها و طرحها با استفاده از رنگپلهمفروش کردن راه

گذارند. در این مقاله سعی شده به نکات مهم کلیدی در آنها تاثیر می

 .اشاره شود دوبلکس هایپلهراه برای رانر انتخاب

 


