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 دالیل استفاده از کاغذ دیواری در آشپزخانه

 دکوراسیون های مهمی بوده که درنه یکی از روشدر آشپزخا دیواری  کاغذ استفاده از

تواند بسیار  در فضایی نظیر: آشپزخانه می دیواری کاغذ شود. به کار بردنپیشنهاد می منزل

 .جسورانه باشد

های توان فضای آشپزخانه را با الگو و رنگاز مهمترین مزایای این روش این است که می

دانیم کاغذهای دیواری نسبت به گذشته از  سازی کرد. همانطور که میبسیار جذابی شخصی

 .های جذابی در بازار یافتتوان آنها را در طرحتنوع زیادی برخوردار بوده و می

ی آشپزخانه شما چه سبکی حاکم باشد. شما با استفاده از کاغذهای  کند که در فضافرقی نمی

 .توانید زیبایی را در محیط زندگی خود ایجاد نماییددیواری جذاب می

البته قبل از اقدام به انجام هرگونه فعالیتی نیاز است که طرح مناسبی را با توجه به سبک  

 .کلی آشپزخانه خود انتخاب نمایید

نظیری را  تواند جلوه بیهای دیواری در فضاهایی نظیر: آشپزخانه میبه کار بردن کاغذ

 کاغذ های کاربردی استفاده ازایجاد نماید. در ادامه مقاله ما را همراهی کنید تا شما را با ایده

 .در آشپزخانه آشنا نماییم دیواری

 دیواری  کاغذ خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 های جذاب جهت استفاده از کاغذ دیواری در آشپزخانهآشنایی با ایده

 کاغذ گونه محدودیت جهت استفاده ازیچهایی است که با هآشپزخانه از مهمترین قسمت

 .های متنوع و جذاب مواجه نخواهید شددر طرح دیواری

 دکوراسیون ها جهتاستفاده از کاغذهای دیواری بسیار ارزان بوده و از بهترین روش

هایی نظیر: نقاشی و رنگ  های گذشته از روشروند. اکثر مردم در دههبه شمار می منزل

 .کردند که بسیار پرهزینه بود ود استفاده میجهت تزیین منزل خ 
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با عوض شدن سبک زندگی و روی آوردن افراد به تهیه کاغذهای دیواری جهت  

توان گفت که شاهد تغییرات زیادی در این زمینه هستیم. شما با دکوراسیون خانه می

نمای بسیار زیبایی  توانید کنیم میسازی چند ایده کاربردی که در ادامه به آنها اشاره میپیاده

 .را در آشپزخانه خود ایجاد نمایید

 تغییر دادن درون کابینت  •

توانید نمای کلی آن  هاست که میدرون کابینت یکی از بهترین روش دیواری  کاغذ استفاده از

ای موجود  های شیشههایی با دربرا تغییر دهید. مخصوصا اگر در آشپزخانه شما کابینت

 .تواند بسیار جسورانه باشدن روش میبوده، به کار بردن ای

کنید جز مهمترین   اینکه شما از چه طرح و مدلی برای دکوراسیون درون کابینت استفاده

تواند  مواردی است که باید به آن توجه نمایید. انتخاب کاغذهای دیواری مونوکروم می

 .بهترین گزینه باشد

سبک کلی آشپزخانه شما بستگی داشته  دار و شلوغ به البته انتخاب کاغذهای دیواری طرح

 .که باید در این زمینه حساسیت زیادی به خرج دهید

 دکوراسیون متفاوت جزیره آشپزخانه •

 کاغذ توانید به عنوان نقطه کانونی در نظر بگیرید. استفاده ازجزیره آشپزخانه را می

 .به خود جلب نماید ای راتواند توجه هر بینندهدار یا ساده در این قسمت میطرح دیواری

ها  تواند یکی از بهترین قسمتدر نظر گرفتن جزیره آشپزخانه به عنوان نقطه کانونی می

های آشپزخانه جهت نشستن و  جهت دکوراسیون مطرح شود. جزیره از بهترین قسمت

 .رودغذاخوردن اعضای خانواده یا مهمانان در کنار همدیگر به شمار می

دار و متنوع در این قسمت از آشپزخانه استفاده  توانید از کاغذهای دیواری طرحشما می

 .نمایید
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 شخصیت بخشیدن به فضای آشپزخانه کوچک  •

توانید در آشپزخانه کوچک خود به نحوی استفاده نمایید که باعث  را می دیواری کاغذ

دار یا  های دیواری طرحتوانید از کاغذشخصیت بخشیدن به فضا شود. به عنوان مثال می

 .های باالیی و پایینی آشپزخانه استفاده نماییدساده در فاصله بین کابینت

های باالیی و پایینی آشپزخانه را به بهترین  توانید فضای خالی بین کابینتبدین طریق می

که رنگ آن متناسب با آشپزخانه   دیواری کاغذ  نحو دکوراسیون نمایید. از طرفی، انتخاب

 .ا باشد در شخصیت بخشیدن به فضا بسیار تاثیرگذار استشم

 ایجاد ظاهری رنگارنگ در فضای آشپزخانه •

تواند فضای آشپزخانه را رنگی تازه بخشد. اگر شما آشپزخانه را به عنوان  می دیواری کاغذ

توانید آن را به یک  یک بوم سفید در نظر بگیرید با استفاده از کاغذهای دیواری جذاب می

 .اثر هنری زیبا تبدیل نمایید

تواند به یک فضای پرشور و نشاط تبدیل  روح میرنگ و بیبدین صورت، آشپزخانه بی

شود که شما بیشتر وقت خود را در آن خواهید گذراند. البته در انتخاب طرح و رنگ باید  

 .بسیار محتاط باشید تا ظاهری نامطلوب در فضا ایجاد نشود

 استفاده از کاغذهای دیواری با طرح کاشی •

رسد. اگر  با طرح کاشی، ایده بسیار جذاب و زیبایی به نظر می دیواری  کاغذ استفاده از

ل به استفاده از دیوارپوش کاشی جهت دکوراسیون آشپزخانه خود ندارید، بهتر است که  تمای

 .از کاغذهای دیواری با طرح کاشی استفاده نمایید

تواند فضای آشپزخانه  طرح و نگارهای موجود بر روی کاغذهای دیواری با طرح کاشی می

 .شما را به نحو بسیار زیبایی تغییر دهد
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 آشپزخانه با طرح کاغذ دیواریتناسب چیدمان فضای  •

نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید توجه به تناسب چیدمان فضای آشپزخانه با طرح  

است. طرح مورد نظر باید به نحوی انتخاب شود که با فضای کلی   دیواری کاغذ انتخابی

 .آشپزخانه تناسب و هماهنگی داشته باشد

تواند جذابیت زیادی را در  با طرح مورد نظر می از طرفی، ادغام عناصر داخلی آشپزخانه 

های تواند باعث فوران خالقیت و ایجاد ایدهها میمحیط ایجاد کند. استفاده از این روش

 .شودکاربردی دیگر در ذهن شما 

 های متفاوت استفاده از الگوهای یکسان با رنگ •

توانید در  ها از طبقات دکوری استفاده شده است. شما میدر طراحی بسیاری از آشپزخانه

در فضای خالی بین دو طبقه استفاده نمایید.   دیواری  کاغذ این زمینه متفاوت عمل کرده و از

 .انتخاب شما در زمینه طرح مورد نظر بسیار اهمیت دارد

بین دو طبقه از الگوهای یکسان با   اگر در کاغذهای دیواری به کار رفته در فضای

های متفاوت استفاده شده باشد، نمای زیبایی را در دید بیننده ایجاد خواهد کرد. انتخاب  رنگ

توان در مورد آنها اظهار نظر  ای بوده و نمیطرح و رنگ کاغذهای دیواری یک چیز سلیقه

 .کلی کرد

 انتخاب کاغذهای دیواری سفید رنگ •

تواند گزینه پیشنهادی بسیار  رنگ جهت استفاده در آشپزخانه مدرن میسفید  دیواری کاغذ

العاده توانند نمای فوقهای برجسته با نقش و نگارهای زیبا میمناسبی باشد. انتخاب طرح

 .زیبایی را در فضای آشپزخانه شما ایجاد نمایند

یواری سفید  اگر سبک دکوراسیون آشپزخانه شما مدرن است، بهتر است که از کاغذهای د

 .رنگ استفاده نمایید
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 گیری نهایی نتیجه

به سبک حاکم بر آشپزخانه شما بستگی دارد. اینکه شما چه طرح و   دیواری کاغذ انتخاب

 .پسندید از اهمیت زیادی برخوردار استمدلی را جهت استفاده در آشپزخانه خود می

نمایید که با چیدمان   را انتخاب دیواری کاغذ االمکان سعی نمایید که طرحی ازحتی

بسیار جذابی در فضا ایجاد خواهد   آشپزخانه شما تناسب داشته باشد. بدین صورت، نمای

 .شد

 


