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 شلف دکوری

شلف ها در واقع باکس هایی می باشند که از آنها می توان برای دکوراسیون فضا استفاده 

نمود. شما می توانید روی شلف ها انواع گلدان ها، اکسسوری ها و وسایل دکوری را قرار 

 .دهید

در تهیه شلف الزم است تا حتما ابعاد محیط و نوع دکوراسیون را در نظر بگیرید. به طور  

 .ه های فلزی در محیط هایی با سبک مدرن استفاده می شوندمثال نمون 

 خرید شلف دیواری

در زمان خرید شلف قطعا متوجه می شوید که این محصول دارای انواع متفاوتی است. از 

همین رو حین خرید بسیار مهم است که بررسی نمایید ابعاد فضایی که قرار است شلف در  

 .آن قرار گیرد، چه میزان می باشد

 .همچنین توجه به وزن وسایلی که باید روی شلف قرار گیرند نیز بسیار مهم است

 خرید شلف

اگر مایلید تا با پرداخت مبلغ کم یک وسیله دکوری زیبا را در اختیار داشته باشید، می توانید  

از انواع شلف ها و باکس های دیواری بهره ببرید که در جنس ها و مدل های متفاوت ارائه  

 .دمی شون 

 .این شلف ها می توانند تغییرات زیبا و چشمگیری را در دکوراسیون شما ایجاد نمایند

 خرید شلف چوبی

شلف چوبی یکی از موارد پرکاربرد در بحث دکوراسیون داخلی می باشد. با خرید این  

 .شلف ها و نصب آنان می توانید دیزاین های متفاوتی را پیاده سازی نمایید

با توجه به سبک دکوراسیون خود می توانید از انواع اکسسوری ها    داخل شلف های چوبی

 .بهره ببرید. عموما این مورد را در اتاق های پذیرایی، خواب یا راهرو ها نصب می کنند
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 قیمت شلف دیواری 

شلف های دیواری دارای قیمت های متفاوتی می باشند. یکی از مواردی که روی قیمت  

 .ی باشد. گزینه های فلزی و ام دی اف قیمت بیشتری دارندتاثیر گذار است، جنس سلف م

اگر به دنبال تهیه یک سلف با هزینه مقرون به صرفه هستید، توصیه ما استفاده از شلف  

 .های پالستیکی است. وزن موارد پالستیکی نیز به مراتب کمتر از دیگران می باشد

 باکس های دیواری 

واری شما انواع متفاوتی از آنها را در بازار مشاهده در زمان خرید سلف ها یا باکس های دی 

 .خواهید نمود. یکی از مواردی که باید در نظر داشته باشید، توجه به رویه باکس است

عموما رویه را از نوع مالمین قرار می دهند تا باکس ها مقاومت خوبی در برابر رطوبت  

باشد که بتوان به راحتی آن را به    از خود نشان دهند. همچنین باکس شما باید به گونه ای

 .دیوار متصل کرد

 مدل باکس دیواری شیک

خوشبختانه امروزه انواع متفاوتی از شلف ها در بازار وجود دارند که می توانند نظر هر  

نوع سلیقه ای را جلب نمایند. افراد می توانند بر اساس نوع دکوراسیون و سلیقه خود از  

 .نمونه مناسب استفاده کنند

یکی از مدل های پرطرفدار، گزینه هایی هستند که دارای چند قطعه جداگانه می باشند که  

 .کنار هم وصل می گردند

 شلف دکوراتیو 

شلف های دکوراتیو دارای مزایای بسیاری می باشند. این موارد کیفیت باالیی دارند و دوام  

 .آنها زیاد است
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ا بتوانید به راحتی آنها را به دیوار متصل  از سوی دیگر وزن ایده آل آنان موجب می شود ت 

نمایید و انواع اکسسوری های سبک را روی شلف های فوق قرار دهید. برخی از افراد در 

 .سرویس های بهداشتی نیز از شلف ها بهره می برند

 انواع شلف دکوری

شلف هایی که برای دکوراسیون امروزه مورد استفاده قرار می گیرند دارای انواع متفاوتی  

 .می باشند. برخی از این شلف ها چوبی بوده و برخی دیگر فلزی هستند 

هر چند نمونه های پالستیکی نیز به تازگی وارد بازار شده اند که قیمت بسیار مقرون به  

 .توجه به دکوراسیون خود از نمونه مناسب بهره ببرید صرفه ای دارند. شما می توانید با

 جاکفشی  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 شلف دیواری و نقش آن در دیزاین منزل  آشنایی با انواع

را می توان به عنوان یکی از اجزای مهم در دکوراسیون داخلی نام   دیواری شلف •

 .برد که تاثیر زیادی بر زیبایی ظاهری محیط می گذارد

این طاقچه های مدرن، فضای اطراف را از یکنواختی به ظاهری شیک و زیبا   •

 .تبدیل می کنند

 .ید شما می توانید از این محصول جهت تزیین دیوارهای منزل خود استفاده کن  •

از طرفی ناگفته نماند که بسیاری از افراد از اینگونه شلف ها جهت پوشاندن عیب   •

 .و نقص های دیوار خانه خود، بهره می برند

روش های استفاده از شلف دیواری آنچنان زیاد است که شما می توانید از مدل   •

 .های چند تکه آن در بخش های مختلف محیط استفاده کنید 

المان های زیادی در مورد راهنمای خرید این محصول وجود   جا دارد که بگوییم •

 .دارند تا فرآیند تهیه آن را برای شما آسان تر کنند

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%a7%da%a9%d9%81%d8%b4%db%8c/
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اگر به عنوان خریدار درصدد تهیه محصولی مانند: شلف دیواری هستید، باید   •

 .تمامی نکات مهم هنگام خرید این محصول را رعایت نمایید 

قه مند به خرید اینترنتی این محصول کاربردی  البته امروزه بسیاری از افراد، عال •

 .هستند

شما هم می توانید از طریق خرید اینترنتی، این محصول را از فروشگاه های   •

آنالین معتبر تهیه نمایید. در ادامه شما را به شناخت بیشتر انواع شلف های 

 .دیواری و کاربرد آنها در دکوراسیون منزل، ترغیب می کنیم

 ری پذیراییمدل شلف دیوا

یکی از مواردی که امروزه در دکوراسیون منازل از آنها بسیار استفاده می شود، انواع  

شلف ها هستند. شلف ها در واقع قفسه هایی می باشند که روی دیوار نصب می شوند و  

 .انواع متفاوتی دارند

ام از موارد از لحاظ جنسی نیز آنها می توانند از چوب، پالستیک و فلز تهیه شوند. هر کد

 .فوق دارای مزیت ها و معایبی می باشند

 انواع شلف چوبی

یکی از انواع شلف که امروزه بسیار پرکاربرد می باشد، شلف چوبی است. از این موارد  

برای قرار دادن اکسسوری های سبک استفاده می شود. قیمت شلف های چوبی نسبت به  

 .نمونه های فلزی کمتر است

ورد را نیز در نظر داشته باشید که شلف های چوبی زیبایی زیادی دارند و  البته باید این م 

 .در اغلب دکوراسیون ها می توان از آنان بهره برد



  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  زیبا و شیک دیواری شلف مدل ۲۵

 

 شلف گوشه دیوار

شلف ها دارای سبک ها و مدل های مختلف هستند. به طور مثال نمونه هایی از آنان که  

 .گوشه دیوار نصب می شوند، عالقه مندان زیادی را به سمت خود جلب می کنند

این موارد اغلب سه گوش بوده و به صورت طبقاتی ارائه می گردند. البته باید در نظر  

 .ع در آنها زیاد استداشته باشید که از لحاظ رنگی، تنو

 شلف دیواری ساده و شیک

برای خرید یک شلف ساده و شیک الزم است تا حتما به نوع دکوراسیون خود دقت نمایید.  

برای خانه هایی که دارای دکوراسیون مدرن هستند، اغلب توصیه می شود تا از شلف های 

 .فلزی استفاده شود

می توانند وزن اجسام سنگین را نیز به خوبی  این موارد جدا از اینکه دوام خوبی دارند، 

 .تحمل نمایند

 شلف دیواری شیک 

شلف ها جز وسایل دکوری شیکی محسوب می شوند که امروز عالقه مندان زیادی را نیز  

 .به سمت خود جلب نموده اند. آنها می توانند از جنس های متفاوتی تهیه شوند

یکی را در بازار مشاهده نمایید که وزن کمی  به طور مثال شما می توانید نمونه های پالست

 .داشته و برای نگهداری اجسام سبک مورد استفاده قرار می گیرند

 شلف دیواری اتاق خواب 

اگر برای اتاق خواب خود قصد تهیه یک شلف خوب و کاربردی را دارید، در گام اول الزم  

مدلی را انتخاب کنید که با است تا بررسی نمایید، روی آن چه وسایلی قرار می گیرد. سپس 

 .اتاق خواب شما سازگار باشد
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موارد چوبی و فلزی گزینه های خوب و زیبایی هستند که اغلب در اتاق خواب ها مورد  

 .استفاده قرار می گیرند

 انواع شلف دیواری پذیرایی

از شلف هایی که امروزه در بازار وجود دارند دارای انواع متفاوتی هستند. این بین برخی 

 .موارد از ام دی اف تهیه شده اند

شلف های فوق نسبتا گران می باشند اما شما می توانید به عنوان یک دکوری زیبا از آنها  

 .استفاده نمایید. در نظر داشته باشید که وزن این نوع شلف ها نیز سبک و کم می باشد

 طبقه دیواری 

دادن کتاب، وسایل تزئینی و   اگر در اتاق های خود نیاز به فضای بیشتری برای قرار

 .مواردی از این قبیل دارید، می توانید از طبقه های دیواری کمک بگیرید

این طبقه ها دارای سایز ها و جنس های متفاوتی هستند. با توجه به نیاز خود می توانید  

گزینه مناسب را خرید کنید. در اتاق خواب ها اغلب از نمونه های چوبی بهره گرفته می  

 .دشو 

 طبقه دیواری اتاق خواب 

اگر مایلید تا در اتاق خواب خود از طبقه های دیواری بهره ببرید، توصیه می شود تا حتما  

به سایر المان های موجود در فضا نیز دقت نمایید. به طور مثال اگر از تخت و کمد چوبی  

 .توصیه ما استفاده از طبقه یا شلف های چوبی است  استفاده می کنید،

 دکوری پذیرایی شلف

مهمترین نکته ای که برای خرید شلف دیواری پذیرایی باید مد نظر قرار دهید، توجه به  

 .ظاهر و رنگ است
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دکوراسیون پذیرایی باید با شلف شما هماهنگ باشد. امروزه برخی از شلف هایی که در  

لیقه خود به  بازار وجود دارند، دارای قطعات مختلفی می باشند که می توان با توجه به س

 .آنها نظم و شکل داد

 باکس دیواری آشپزخانه 

شما می توانید از باکس های دیواری در هر کجای منزل با توجه به نیاز خود بهره ببرید.  

امروزه در آشپزخانه ها برای اینکه فضای کاربردی بیشتری ایجاد شود از باکس های  

 .دیواری بهره گرفته می شود

 .ی متفاوتی دارند و در انواع رنگ ها ارائه می گردنداین باکس ها اندازه ها

 انواع باکس آشپزخانه 

شما می توانید از باکس ها و شلف ها در هر کجای منزل استفاده نمایید. بسیاری از افراد 

 .آنها را در آشپزخانه ها نصب می نمایند

از همین رو می توانند جای بیشتری برای نگهداری وسایلی چون ادویه فراهم آورند. البته  

 .می دهند  باید دقت نمایید که این شلف ها زیبایی محیط را نیز افزایش

 کاربردهای شلف دیواری در دکوراسیون منزل 

از شلف دیواری به عنوان نوعی قفسه جهت چیدمان هرگونه وسایل دکوری استفاده  •

 .می شود 

 .نواقص دیوار منزلتان به وسیله شلف های دیواری، پوشانده می شود •

اتاق   انواع قفسه های دیواری را می توان در هر قسمتی از خانه از جمله: حمام، •

 .خواب، اتاق پذیرایی و آشپزخانه استفاده کرد 
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در قسمت هایی از خانه که دچار محدودیت فضا برای قرار دادن وسایل و لوازم   •

 .منزل هستید، می توانید از انواع شلف چوبی جهت این کار استفاده نمایید

ید  با استفاده از شلف های دیواری دیگر مشکلی جهت پیدا کردن وسایل خود نخواه  •

 .داشت و می توانید در کمترین زمان ممکن، وسیله مورد نیاز خود را پیدا کنید 

استفاده از قفسه های دیواری باعث نظم و ترتیب بخشیدن بیشتر به لوازم دکوری   •

 .منزلتان می شود

 معرفی انواع شلف دیواری و باکس چوبی موجود در بازار

برخوردار هستند و شما با توجه به   شلف های دیواری موجود در بازار از تنوع زیادی

ویژگی ها و سبک سنگین کردن معایب و مزایای هر کدام می توانید محصول مورد پسندتان  

 .را در مقایسه با انواع دیگر انتخاب نمایید

موجود در بازار از لحاظ شیوه نصب   دیواری شلف جهت اطالع بیشتر شما باید بگوییم که

دی می شود. در ادامه شما را با نمونه ای از این مدل ها آشنا به مدل های متنوعی دسته بن 

 :می کنیم

 شلف های مکعبی  •

 شلف های ساکن  •

 شلف های آویزی •

 شلف هایی که به صورت کشویی هستند  •

 شلف های گوشه ای •

 شلف های طنابی  •
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 :این محصول کاربردی از لحاظ جنس هم به موارد زیر دسته بندی می شود

 جنس چوب  •

 MDF جنس •

 جنس فلز •

 جنس شیشه  •

 جنس پالستیک  •

اما در خرید انواع باکس چوبی فراموش نکنید که با معایب و مزایای آن آشنا شوید و با 

 .توجه به ویژگی های مشخص شده، جهت خرید این محصول کاربردی اقدام نمایید

البته خرید شلف های دیواری که از لحاظ نصب به مدل های متنوعی دسته بندی می شوند  

 .بستگی به پسند و عالقه شما دارد

 معرفی انواع باکس دیواری

همانطور که می دانیم باکس های دیواری در مدل ها و طرح های مختلف تولید و به بازار  

 .عرضه می شوند

شخصی، مدلی که به پسندتان نزدیک تر است را انتخاب  شما می توانید بر اساس سلیقه 

 :نمایید. در زیر به طرح های مختلف باکس های دیواری از لحاظ ظاهری اشاره می کنیم

 دیواری  های قفسه .1

 چوبی  شلف .2

 مدرن طاقچه .3
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این سه مدل، طرفداران زیادی دارند و کارکرد هر کدام از آنها در زمینه نگهداری وسایل  

است و بر حسب کاربردهای آنها، می توانید در هر قسمتی از منزل   تزیینی و دکوری

 .استفاده نمایید

 نقش شلف دکوری پذیرایی در دکوراسیون منزل 

همانطور که می دانیم شلف ها جنبه دکوری و تزیینی دارند. شما می توانید از این محصول  

 .د، استفاده نماییددر اتاق پذیرایی و به عنوان نوعی وسیله ای که جنبه تزیینی دار

به عنوان مثال شما می توانید نقطه کانونی اتاق پذیرایی را جهت قرار دادن وسایل دکوری  

 .بر روی شلف مورد نظرتان انتخاب کنید و نمای محیط را به طور اساسی تغییر دهید

 ایده و طرح برای خرید شلف دیواری در دکوراسیون منزل

 شلف دیواری برای پذیرایی و نشیمن ) شلف دکوری ( •

یکی از مهمترین کاربردهای قفسه های دیواری، استفاده از آنها در اتاق پذیرایی به منظور  

دکوراسیون فضای محیط است. البته بیشتر افراد از این محصول کاربردی در اطراف 

 .زیون یا جهت نگهداری از دستگاه های پخش خانگی استفاده می کنندتلوی

جهت پوشاندن دیوار خالی و قرار دادن لوازم دکوری می   دیواری شلف  همچنین استفاده از

 .تواند بهترین ایده ممکن باشد

 شلف دیواری برای اتاق خواب  •

اگر شما عاشق مطالعه کتاب هستید و فضایی برای اختصاص دادن کتابهایتان ندارید و به  

عبارتی از این لحاظ دارای محدودیت هستید، می توانید از طرح های متنوع شلف های 

 .دیواری به عنوان نوعی کتابخانه استفاده کنید
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 شلف دیواری برای آشپزخانه •

آشپزخانه عالوه بر نظم و ترتیب بخشیدن به وسایل   استفاده از شلف های دیواری در فضای

 .و ملزومات باعث زیبایی بخشیدن هر چه بیشتر به فضای محیط می شود

شما می توانید هم اکنون در اینترنت نمونه هایی از تصاویر قفسه های دیواری جذاب را در  

ولی فضای محیط  دکوراسیون مدرن فضای آشپزخانه مشاهده نمایید و از آنها در چیدمان اص

 .ایده بگیرید

 شلف دیواری برای حمام •

استفاده ازاین محصول در حمام و دستشویی جهت قرار دادن حوله، صابون، شامپو، دستمال  

کاغذی و… بسیار رواج دارد. طرح های متنوع این محصول در بازار به شما امکان 

 .انتخاب بهترین مدل را می دهد

م و سرویس بهداشتی به حدی گسترده است که شما می  تنوع شلف های دیواری برای حما

 .توانید زیباترین آنها را که به عالقه شما نزدیک تر است، تهیه نمایید

 توجه به فاکتورهای مهم در خرید و قیمت شلف دیواری

 .هنگام خرید این محصول به جنس و کیفیت محصول توجه نمایید .1

 .توجه به زیبایی ظاهری از مهمترین فاکتورها، هنگام خرید این محصول است .2

 .قبل از خرید با انواع طاقچه مدرن و کاربرد آن در دکوراسیون منزل آشنا شوید .3

 .ری نماییدشلف های دیواری را با توجه به سبک دکوراسیون منزل تهیه و خریدا  .4

هنگام خرید به چگونگی نصب قفسه های دیواری توجه نمایید که از هر لحاظ   .5

 .ایمن باشند 
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حاال احتماال انواع و اقسام شلف دیواری و مشخصات آنها را می شناسید و با  : آخر سخن

 .ی خود به راحتی می دانید کدام مدل را انتخاب کنیدسلیقه

و مقایسه امروز وب سایت گرین لیست در دسته بندی   اینترنتی خرید راهنمای امیدواریم

 .دکوراتیو برای خریدی ایده آل به شما کمک کرده باشد

کاربران عزیز در نظر داشته باشید نظرات شما برای ما ارزشمند هستند و از آنها برای 

رت تمایل از طریق فرم ارسال دیدگاه با ما  توسعه و تکمیل مقاالت استفاده می کنیم، در صو 

 .در ارتباط باشید

در پایان لیستی از برترین مدل های موجود در بازار را برای شما گردآوری کرده ایم،  

محصوالتی که همگی باکیفیت هستند و قیمت ارزانی دارند و توانسته اند نظر مثبت  

 .ت گذاشتیدخریداران قبلی خود را جلب کنند. سپاسگزاریم که وق
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