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 کنید قدیمی هایپرده جایگزین را پانچی پرده باید چرا

 

 پانچی بدانید دهنکات مهمی که باید درباره پر

های موجود در بازار بوده که طرفداران مخصوص به خود را از جدیدترین پرده پانچی پرده

 .منزل تبدیل شده است داخلی دکوراسیون دارد. این مدل پرده به عنصر جدیدی در

های پانچی از همان ابتدای ورود به بازار، نظرات زیادی را به خود جلب کرده است. پرده

های قدیمی توان به دلیل تنوعات زیاد در طرح و رنگ جایگزین پردهها را میاین مدل پرده

 .کرد

ی های پانچاز طرفی با پیشرفت روزافزون صنعت چاپ، شاهد کیفیت هر چه بیشتر پرده

 .چاپی هستیم

ای داشته و همین امر باعث جلب توجه بسیاری از پرده پانچی طراحی دوخت بسیار ساده

های های پانچی جزو آندسته از پردهمشتریان به این مدل پرده شده است. در واقع، پرده

 .گذارندتزیینی بوده که بر دکوراسیون مدرن منزلتان تاثیر می

تر نشان دادن دکوراسیون منزل جذاببه همین دلیل نصب این مدل پرده تزیینی جهت 

های پانچی و شود. در ادامه مقاله سعی شده تا به مهمترین دالیل استفاده از پردهتوصیه می

 .های قدیمی اشاره شودجایگزینی آنها با پرده

 پرده خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 پانچی آشنا شویم با مهمترین دالیل خرید پرده

 نصب آسان پرده پانچی 

نصب آسانی دارد. این امر هم به دلیل طراحی و ظاهر بسیار ساده پرده است.  پانچی پرده

باعث شده تا بسیاری از خریداران به استفاده از آن در  های پانچیهزینه نصب آسان پرده

 .های قدیمی تمایل داشته باشندمقایسه با پرده
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تنها چند دقیقه زمان نیاز دارید تا پرده را جهت شستشو کنده و دوباره به مانند حالت اول 

 .نصب نمایید

 جویی در هزینه جهت خریدصرفه 

ای دارد. همین دلیل باعث شده که توجه بسیاری از افراد جهت طراحی ساده پانچی پرده

ها پیچیدگی ظاهری چندانی نداشته و در دوخت آنها، خرید آن جلب شود. از آنجا که این پرده

های قدیمی برخوردار شود از هزینه کمتری در مقایسه با پردههای زیادی استفاده نمیپارچه

 .هستند

 ده پانچیشستشوی آسان پر 

های کم، وزن کمتری دارد. همین امر باعث تسهیل در به دلیل استفاده از پارچه پانچی پرده

 .شودها میشستشوی این مدل پرده

ها باعث شده که گرد و خاک کمتری بر های زیاد در این مدل پردهاز طرفی، وجود چین

ه و های قدیمی کمتر بودبا پردههای پانچی در مقایسه روی آنها بنشیند. دفعات شستشوی پرده

 .شودتر انجام میبسیار راحت

 دوام باالی پرده پانچی 

ها ساده بوده و هیچ نقش و نگاری های پانچی تنوع و طرح زیادی دارند. بعضی از مدلپرده

 .دار استهای پرده پانچی، طرحبر روی آنها وجود ندارد. اما بعضی از مدل

شوند. از آنجایی که کیفیت چاپ اصی بر روی پرده چاپ میهای مختلف با متدهای خطرح

ها در توان گفت که این مدل پردههای پانچی بسیار باال بوده، میها بر روی پردهطرح

 .های قدیمی از دوام بیشتری هم برخوردار هستندمقایسه با پرده

 های مختلف پرده پانچیطرح 

بخش اصلی حلقه و پارچه است. با کمی از لحاظ طراحی ظاهری شامل دو  پانچی پرده

 .های پانچی را از لحاظ طرح بیابیدهای مختلف پردهتوانید مدلجستجو در بازار می
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های مختلف این پرده تزیینی در بازار به حدی زیاد است که گاهی انتخاب شما را تنوع طرح

 .سازدجهت خرید دشوار می

 ه پانچینکات مهم و تاثیرگذار در خرید و قیمت پرد

 باید مد نظر قرار دهید، توجه به  پانچی پرده ای که هنگام خریدمهمترین نکته

های مختلف آن است. به طور کلی، مواردی نظیر: محل قرار گیری پنجره، طرح

 .پانچی تاثیر بگذارند توانند بر خرید پردهابعاد آن و انتظارات شما می

 باید مد نظر قرار دهید، توجه به میله آن  پانچی پرده نکته مهم دیگری که هنگام خرید

 .های دیگر بیشتر در دید بیننده قرار دارداست. میله پرده در مقایسه با قسمت

 ی به همین دلیل بهتر است که در انتخاب آن آگاهانه عمل نمایید. از طرفی تناسب میله

زل شما را بسیار پرده با عناصر داخلی به کار رفته در محیط، دکوراسیون من

 .تر نشان خواهد دادجذاب

 ی های ضخیم و سنگین دارید، بهتر است که به نوع میلهاگر تمایل به خرید پارچه

ی پرده از جمله مهمترین نکاتی است که پرده توجه نمایید. تناسب نوع پارچه با میله

 .باید قبل از خرید مورد بررسی قرار گیرد

 های دور پانچ، نکته مهم دیگری بوده که نیاز است مورد توجه انتخاب قسمت حلقه

 .خریدار قرار گیرد

 های دور پانچ در دو جنس فلزی و پالستیکی در بازار موجود بوده اما جهت حلقه

خرید آنها به شرایط محیط زندگی خود دقت نمایید. به عنوان مثال، اگر در محیط 

 .های فلزی پرهیز نماییداز انتخاب پانچکنید مرطوب زندگی می

 های باید بدانید، این است که کیفیت آن به جنس حلقه پانچی پرده آنچیزی که در مورد

ها بستگی دارد. به همین دلیل نیاز است که قبل از خرید در مورد کیفیت دور پانچ

 .های نامرغوب پرهیز نماییدها توجه نموده و از خرید جنستولیدی پانچ
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 را سفارش دهید باید به عرض مناسب آن جهت قرار  پانچی پرده خواهیداگر می

توانید عرض پرده را یک و نیم تا دو گرفتن بر روی پنجره توجه نمایید. شما می

 .برابر عرض پنجره در نظر بگیرید

 توانید با خیال راحت، پرده را جهت دوخت به خیاط ماهر با در نظر گرفتن ابعاد می

 051رید. جهت راهنمایی بیشتر جا دارد که بگوییم اگر عرض پنجره شما بسپا

سانتیمتر  011تا  225متر است، بهترین عرض برای پارچه باید چیزی بین سانتی

 .باشد

 گیرینتیجه

های پانچی نظیری دارد. از پردههایی بوده که طراحی بیاز جمله اکسسوری پانچی یپرده

 .استفاده نمود… ف دکوراسیون نظیر: کالسیک، مدرن وهای مختلتوان در سبکمی

ها به حدی زیاد است که انتخاب فرد خریدار با دشواری تنوع طرح و رنگ این مدل پرده

های مختلف توانید با توجه به سبک حاکم بر منزلتان از طرحسازد. شما میمواجه می

 .های پانچی استفاده نماییدپرده

راه، های متنوعی نظیر: ساده، سنتی، راهی پانچی دارای طرحهابه عنوان مثال، پرده

تواند زیبایی خاصی را در دار بوده که استفاده از هر کدام از آنها مینستعلیق، داماسک و گل

 .تان ایجاد نمایدمحیط زندگی

البته به شرطی که انتخاب طرح مورد نظر با سبک دکوراسیون حاکم بر منزلتان هماهنگی 

 .داشته باشد و تناسب

به نکات مهمی که در جمالت پیشین به آنها اشاره نمودیم، حتما  پانچی یپرده هنگام خرید

ای بوده اما بهتر است که همواره در خرید توجه نمایید. البته انتخاب طرح مورد نظر، سلیقه

 .هر محصولی نهایت دقت را داشته باشید تا بعدها از انتخاب خود پشیمان نشوید
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سبک دکوراسیون منزل شما مدرن بوده، بهتر است که از یک پرده پانچی ساده با رنگ اگر 

زینه توانند گهای شلوغ، چند الیه، پرچین و رنگارنگ نمیمالیم استفاده نمایید. انتخاب پرده

 .پیشنهادی مناسبی در دکوراسیون مدرن محیط زندگی شما به شمار آیند

 


