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 خرید لوستر

می توان به جرات بیان نمود که امروزه در اغلب خانه ها از این وسیله برای روشنایی 

 .استفاده می شود

با توجه به اینکه انواع متفاوتی از لوسترها در بازار وجود دارند لذا برای خرید باید به 

مواردی چون جنس، تعداد شاخه ها، طول و نوع المپی که به آنان متصل می شود دقت 

 .یدنمای

 .هم اکنون نمونه های چوبی، پلی استری و کریستالی در بازار طرفداران زیادی دارند

 راهنمای خرید لوستر

برای تهیه یک لوستر کاربردی و خوب نیاز است تا موارد متفاوتی را در نظر بگیرید. به 

 .طور مثال باید حتما به طول سقف توجه نمایید

می باشد توصیه ما استفاده از لوسترهای چسبیده به  برای فضا هایی که طول سقف بسیار کم

 .سقف است

این موارد اغلب کریستالی می باشند. هر اندازه سقف بلند تر باشد، ارتفاع لوستر شما نیز به 

 .همان اندازه باید بیشتر باشد

به عنوان یکی از محبوب ترین اکسسوری های نورپردازی شناخته می شوند؛ زیرا  لوستر

راحی های هیجان انگیزی که دارند، می توانند زیبایی خاصی به خانه و کاشانه جدا از ط

 .شما اضافه کنند

بیشترین کاربرد آنها در اتاق خواب، اتاق نشیمن، اتاق ناهارخوری، آشپزخانه ها و حتی 

 .حمام است

 حی یکشما می توانید آن را در هر مکانی که بخواهید استفاده نمایید. استفاده از آن در طرا

 .آالچیق، ایده خوبی به نظر می رسد
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برای زیبایی بیشتر دیزاین خانه را دارید، پس این مقاله را از دست  لوستر اگر قصد خرید

 .نکته طالیی برای انتخاب و خرید لوستر ارزان به شما ارائه دهیم 01ندهید. ما اینجاییم تا 

 لوستر ارزان

ند با قیمت های متفاوتی نیز به بازار ارائه می لوستر ها با توجه به ویژگی هایی که دار

 .شوند

یکی از مواردی که روی قیمت لوسترها تاثیر دارد، جنس آنها است. به طور مثال نمونه 

های کریستالی دارای قیمت باالتری می باشند اما نمونه های چوبی به مراتب ارزان تر 

 .هستند

 لوستر ارزان قیمت

ید لوستر ارزان قیمت باید به آن دقت نمایید، توجه به سبک از دیگر مواردی که برای خر

 .طراحی لوستر می باشد

 .لوستر شما باید به نحوی انتخاب شود که با کلیات دیزاین منزل شما هماهنگ باشد

در خانه های جمع و جور و کوچک می توان از طرح های کالسیک بهره برد که دارای 

 .سایرین هستندقیمت به مراتب ارزان تری نسبت به 

 لوستر ارزان و شیک

در گذشته اغلب لوسترها از جنس فلز، برنج یا برنز بودند. از همین رو قیمت آنها بسیار 

 .زیاد بود

امروزه نمونه های پالستیکی، چوبی، پلی استری و .. در بازار وجود دارند. به همین دلیل 

 .قیمت و وزن آنها نسبت به موارد قبلی کمتر می باشد

نظر داشته باشید که با توجه به کوچک بودن فضای خانه ها، لوسترهای کوچکتر گزینه  در

 .های بهتری هستند
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 خرید لوستر ارزان

در زمان خرید لوستر ارزان توصیه می شود تا حتما به رنگ آن دقت نمایید. به طور مثال 

در اتاق خواب ها، شما می توانید از نمونه هایی استفاده نمایید که دارای رنگ فانتزی 

 .هستند

اما عموما در آشپزخانه ها یا راهروها از نمونه هایی بهره گرفته می شود که رنگشان خنثی 

 .است

 وستر آشپزخانه ارزانل

شما می توانید از لوسترها برای هر فضایی بهره ببرید. به طور مثال می توانید از آنها در 

 .آشپزخانه، اتاق خواب، پذیرایی و .. استفاده کنید

 .البته لوسترهای مناسب هر کدام از این فضاها دارای ویژگی های متفاوتی می باشند

وجود آمدن اختالف بین این لوسترها می شود طرح و  یکی از ویژگی هایی که باعث به

 .رنگ است

 پرفروش ترین مدل لوستر

 .در زمان تهیه لوستر الزم است تا ابتدا سبک دیزاین خانه خود را در نظر بگیرید

به طور مثال نمونه های کریستالی برای خانه های مناسب می باشند که از دکوراسیون سنتی 

 .استفاده می نمایند

سوی دیگر نمونه های چوبی بیشتر در خانه هایی با دکوراسیون مینیمال مورد استفاده از 

 .قرار می گیرند

 قیمت لوستر ارزان و شیک در دیجی کاال

دیجی کاال یک فروشگاه اینترنتی می باشد که به راحتی می توانید لوسترهای متفاوت با 

 .قیمت های گوناگون را از آن تهیه نمایید
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یک لوستر خوب توصیه می گردد تا حتما ویژگی های انواع لوسترها را با هم برای خرید 

 .مقایسه کرده و نمونه ای را خرید نمایید که مناسب فضای شما باشد

 قیمت لوستر ارزان و شیک

اگر مایلید تا یک لوستر ارزان و شیک برای خود تهیه نمایید، توصیه می شود گزینه هایی 

 .پلی استر ساخته شده اندرا برگزینید که از جنس 

 .شما می توانید این موارد را در انواع رنگ بندی ها مشاهده نمایید

لذا انتظار می رود که با محیط شما سازگاری بیشتری داشته باشند. خوشبختانه از لحاظ 

 .اندازه و ابعاد، موارد فوق تنوع باالیی دارند

 لوستر پرنور

نور مورد نیاز محیط را فراهم آورد، باید به ابعاد لوستر  اگر مایلید تا لوستر شما به راحتی،

 .و مساحت محیط خود دقت نمایید

اغلب برای فضاهای بزرگ از لوسترهای کریستالی استفاده می گردد اما برای محیط های 

 .کوچک از گزینه های پلی استر بهره گرفته می شود

تا از لوسترهایی با تعداد شاخه های  هر اندازه فضا بزرگتر باشد به همان اندازه نیاز است

 .بیشتر بهره ببرید

 عکس لوستر

برای اینکه بتوانید یک لوستر خوب تهیه نمایید، می توانید از عکس هایی که در اینترنت 

 .وجود دارند استفاده نمایید
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معموال فروشگاه های اینترنتی از تمام جوانب لوسترها عکس تهیه می نمایند تا خریدار بهتر 

تواند نمونه های مختلف را با یکدیگر بررسی کرده و مورد مناسب را تهیه کند. در نظر ب

 .داشته باشید که عکس لوستر باید بیانگر زوایای مختلف آن باشد

 تابلو خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 انواع لوستر کدامند؟

های کالسیکی که می توانید کنید، سبک شمع است لوستر یکی از انواع: شمع سبک .0

 .که به جای شمع از المپ استفاده می کنند

 .معموال در اندازه های مختلفی وجود دارند و کم نور تر اند: دار سایه سبک .2

این نوع سبک داری یک یا چند المپ بزرگ است که با خانه های مدرن : طبل سبک .3

 .سازگاری دارد

این چراغ ها ظاهری جذاب و سنتی دارند که قطعا چشم نواز : کریستال سبک .4

نورهای دلربا باعث  خواهند بود. با منعکس شدن نور از هر کریستال و ایجاد

 .جذابیت بیشتر اتاق خواهند شد

یکی از مدرن ترین چراغ هایی که می توانم به شما معرفی کنم، :اسپوتنیک سبک .5

 .سبک اسپوتنیک است

این ابزارهای روشنایی با اشکال مختلف هندسی محصور یا : مستطیل یا مربع سبک .6

 .آویزان شده اند و برای خانه های مدرن مناسب اند

این چراغ از دایره های متعددی درست شده اند که معموال المپ در : گلوب کسب .7

 .مرکز قرار می گیرد

اگر می خواهید یک قدم بیشتر از سبک کالسیک بردارید، این چراغ : یونیک سبک .8

 .را انتخاب کنید که از قطعات زیبایی ساخته شده است

 

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%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88/
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شده است و مناسب  این نوع چراغ از اشکال مختلف هندسی ساخته: هندسی سبک .9

 .برای منزل مدرن است

در این سبک، میله ها، رشته های مهره ای یا کریستال از : امپراطور سبک .01

 .یک مخروط فوقانی به سمت پایین آویزان شده اند که شبیه آبشار است

 ویژگی های یک لوستر ارزان خوب کدامند؟

 .روشنایی کافی ارائه می دهد .0

 .تمیز کردن آن راحت و آسان است .2

 .از کیفیت و دوام باالیی برخوردار است .3

 .سبک آن کامال متناسب با دیزاین خانه و اتاق است .4

 نکات مهم در هنگام خرید لوستر ارزان ایده آل کدامند؟

 قیمت لوستر .1

 .از آنجایی که صحبت اصلی ما برای خرید است، در ابتدا بودجه خود را تعیین کنید

 .متفاوت است و بسته به سبک دلخواه شما متفاوت خواهد بود لوستر قیمت

مراقب باشید که نوعی متناسب با بودجه خود انتخاب کنید. اگر قصد خرید اینترنتی دارید، 

 .بهتر است به وب سایت های مختلف و البته معتبر سر بزنید و در نهایت اقدام نمایید

 دیزاین خانه را در نظر بگیرید .2

، دیزاین و طراحی خانه خود را در نظر بگیرید و این بدان معناست که لوستر دقبل از خری

 !آیا منزل شما طراحی مدرن، سنتی، معاصر یا التقاطی دارد

برای خرید این ابزار نورپردازی باید دیزاین خانه را کامال در نظر داشته باشید. بعد از 

 .با سلیقه انتخاب نمایید دیزاین به سراغ سبک چراغ بروید و متناسب

 



  

    

 

7 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  زیبا و شیک لوستر مدل ۵۲

 

 فضای کافی برای نصب را در نظر بگیرید .3

بیشترین کاربرد این ابزار نورپردازی در اتاق خواب، اتاق ناهارخوری، اتاق نشیمن، 

 .سرسرا و حتی حمام است

 .ارتباط زیادی به نوع فضایی که قرار می دهید، بستگی دارد لوستر خرید

کوچک قرار دهید، قطعا طراحی  لوستر به عنوان مثال؛ اگر در یک اتاق نشیمن یک

 .ناخوشایندی منعکس خواهد کرد

 جنس آنها را مشخص کنید .4

معموال آنها از مواد مختلفی مانند آهن فرفورژه، فلز، مهره ها، کریستال و مواد دیگر ساخته 

 .می شوند

گاری داشته باشد. البته ترکیب آنها با رنگ سعی کنید که مواد با دیزاین منزل شما ساز

 .پنجره، کاغذ دیواری، مبلمان و موارد دیگر نیز می تواند کمک کننده باشد

 نگهداری و مراقبت از آنها را در نظر داشته باشید .5

 .معموال گرد و غبار زیادی روی این ابزار جمع می شوند که شما باید تمیز کنید

است. اگر به دنبال ابزاری می گردید که تمیز کردن آنها ساده  تمیز کردن آنها ساده و آسان

و آسان باشد، طرح های ساده را انتخاب کنید. برای تداوم عمر و کیفیت بهتر است که مرتبا 

 .تمیز شوند

 ارتفاع سقف را در نظر داشته باشید .6

 اع بیشتر باشد،جدا از اندازه اتاق، باید ارتفاع آن را نیز در نظر داشته باشید. هرچه ارتف

 .بزرگتری احتیاج پیدا خواهید کرد لوستر به
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 المپ ها را بررسی کنید .7

تعداد المپ ها را بررسی کنید؛ زیرا هر چه تعداد آنها بیشتر باشد، قطعا نور بیشتری تولید 

 .خواهد کرد

های زیادی نیاز دارید، پس ابزاری انتخاب کنید که المپ  لوستر اگر برای تزئینات به

 .ی داردکمتر

اگر می خواهید تابش بیشتری داشته باشد، گزینه های پرنور تر را انتخاب کنید. البته دارا 

 .بودن المپ های مخصوص نیز مهم است

 به اندازه آن توجه کنید .8

معموال این ابزار نورپردازی در اندازه های مختلفی عرضه و به فروش میرسند. به عنوان 

اق ناهارخوری و نمونه های تزئینی کوچک برای حمام مثال؛ نمونه های بزرگ برای ات

 .خیلی خوب به نظر میرسند

 گارانتی را بررسی کنید .9

مثل همیشه دستگاهی بخرید که گارانتی داشته باشد.. در هنگام خرید، به گارانتی نگاهی 

 .بیندازید و از درست بودن آن مطمئن شوید

 یک فهرست تهیه کنید .01

با گشت و گذار اینترنتی و سر زدن به سایت های مختلف می توانید فهرست دقیق از 

 .ی که می خواهید، جمع آوری کنیدلوستر نوع

ایجاد فهرست به شما ایده می دهد و در نهایت خریدی مطمئن و رضایت بخش خواهید 

 .داشت
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 نکات مهم در نگهداری از لوستر کدامند؟

 مرتبا آن را بازرسی کنید. 

 فته ای یکبار، گرد و غبار را پاک کنیده. 

 درباره نحوه مدیریت و جزئیات پیچیده آن تحقیق کنید. 

 برای برگرداندن قطعات به جای خود، از دستکش های نخی سفید استفاده نمایید. 

 را سالی یکبار به طور کامل تمیز کنید و برای  لوستر هتوصیه ما بر این است ک

 :انجام این کار باید

 تفاده از آب ولرم تمام قطعات را بشویید و آنها را با حوله نرم خشک کنیدبا اس. 

 سپس قاب، المپ و سایر ابزار غیر بلوری را به آرامی پاک کنید. 

 سخن آخر

ی خود می حاال احتماال انواع و اقسام محصول و مشخصات آنها را می شناسید و طبق سلیقه

 .توانید بهترین محصول را انتخاب کنید

لوستر و مقایسه امروز گرین لیست در دسته بندی  اینترنتی خرید راهنمای یدواریمام

 .دکوراتیو برای خریدی مقرون به صرفه و باکیفیت به شما کمک کرده باشد

شما کاربران عزیز می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه با ما در ارتباط باشید. خوشحالیم 

 .که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید، متشکریم

در ادامه این مطلب برای کمک به شما پرفروش ترین مدل های بازار ایران را گردآوری 

ی التی که توانسته اند با کیفیت مطلوبکرده ایم که بد نیست مقایسه آن ها را ببینید. محصو

 .رضایت کاربران را جلب کنند
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