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 دوش حمام فانتزی

برخی از دوش هایی که امروزه در حمام ها مشاهده می شوند، از نوع فلت هستند. فلت به 
 .معنی صاف است

لذا اگر به ظاهر دوش های مذکور دقت نمایید، مشاهده می کنید که سردوشی ها حالت 
 .صافی دارند

 .به این دوش ها، گزینه های فانتزی نیز می گویند که زیبایی زیادی دارند

 دوش حمام ارزان

اگر قصد خرید یک دوش حمام ارزان را دارید، می توانید از دوش های معمولی استفاده 
 .نمایید

 .این دوش ها آب را با فشار یکسان به صورت مداوم به سمت شما هدایت می نمایند

توصیه می شود تا گزینه هایی را برگزینید که از جنس استیل باشند تا در  البته برای خرید
 .برابر رطوبت آسیب نبینند

 بهترین سردوش

امروزه انواع سردوش ها در بازار وجود دارند که هر کدام از آنان نیز برای یک کاربرد 
 .خاص استفاده می شوند

 .رید نماییدلذا بر اساس نیاز و بودجه خود می توانید اقدام به خ

در زمان تهیه سردوش الزم است تا حتما به اندازه آن، جنس و قابلیت هایی که در اختیارتان 
 .قرار می دهد توجه داشته باشید

 بهترین دوش حمام

 .در زمان خرید دوش حمام الزم است تا بسیار دقت نظر داشته باشید

مایند، نمی توانند گزینه زیرا نمونه هایی که در مصرف آب به صورت بهینه عمل نمی ن
 .خوبی نیز برای شما باشند

 .از سوی دیگر برخی از دوش ها دارای قابلیت پرتاب آب زیادی هستند
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این گزینه ها نیز برای فضاهای کوچک نمی توانند انتخاب خوبی باشند. از همین رو در 
 .زمان خرید حتما به فضای حمام و کاربرد خود دقت کنید

از نگاه اغلب مردم تعیین دوش حمام مناسب کار ساده ی باشد، اما در ، شاید  حمام دوش
زمان خرید عامل های موثری همچون مدل سردوش، شیوه دکوراسیون منزل، جنس دوش و 

همچنین آگاهی از به روزترین قابلیت های عرضه شده به بازار در انتخاب روش مناسب 
 .برای شما حائز اهمیت است

درکنار تکنولوژی تولید سبب گردیده تا مدل های گوناگونی از این در حال حاضر فناوری 
 .وسیله کاربردی در تمامی منازل مشاهده نمایم

 دوش تلفنی حمام

تلفنی یکی از پرکاربردترین انواع دوش هایی هستند که امروزه مورد استفاده  دوش های
 .قرار می گیرند

مخصوص آنها برداشته و آب را به این دوش ها را می توانید به راحتی از روی میله 
 .کمکشان به هر محلی که مد نظر دارید، هدایت نمایید

دوش های تلفنی برای مواردی که قصد دارید آب را با فشار مستقیم به بخشی از حمام روانه 
 .کنید، مناسب هستند

 انواع دوش حمام

اگر قصد خرید دوش حمام را دارید، باید این مورد را در نظر بگیرید که دوش های موجود 
 .در حمام انواع متفاوتی دارند

به طور مثال برخی از نمونه ها سقفی هستند. اما لوله کشی های آنها در داخل دیوار قرار 
 .گرفته است

دادن سایر موارد، انتخاب  با این دوش ها فضای حمام شما بیشتر خواهد شد و برای قرار
 .های زیاد تری دارید

 خرید دوش حمام

یکی از مدل هایی که در زمان خرید دوش حمام بسیار با آن برخورد می نمایید، دوش های 
 .تلفنی می باشند

این موارد قیمت به نسبت کمتری نسبت به سایرین دارند. دوش های فوق دارای یک لوله 
 .ی هستندبرای انتقال آب و یک سردوش
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سردوشی ها می توانند به هر شکلی باشند. این سردوش به صورت عمودی در باالی سر 
 .شما قرار می گیرند

 :اصلی ترین مواردی که بایستی در زمان تهیه دوش حمام به آن توجه داشته باشیم شامل

طرح، شکل و مدل دوش، دوش مستطیلی، خمیده، زاویه دار، گوشه، دوش یکنفره، دوش 
است که با انجام خرید اینترنتی جهت تهیه دوش  ان، دوش آبشار، رنگ و ابعاد دوشبار

میتوانید از کلیه مدل های متنوع دوش در ابعاد مختلف، طراحی و رنگ آن نیز برخوردار 
 .شوید و بهترین انتخاب را انجام دهید

 قیمت دوش حمامی

 .انند داشته باشند، متفاوت استقیمت دوش حمام با توجه به فاکتور های متفاوتی که می تو

به طور مثال برخی از دوش ها امکان تنظیم فشار آب را دارند. این موارد در صرفه جویی 
آب نقش بسزایی اعمال می نمایند از همین رو قیمت باالتری دارند. همچنین نوع شیر، علم 

 .و جنس آن نیز روی قیمت تاثیر مثبتی دارند

 قیمت دوش الکچری

که در حمام ها مشاهده می نماییم دارای انواع متفاوتی هستند که برای هر کدام با  دوش هایی
در نظر گرفته می شود. برخی از  توجه به ویژگی هایی که دارند، قیمت های مختلفی نیز 
 .دوش ها با عنوان دوش های الکچری شناخته می شوند

آب و مواردی از این قبیل  این موارد دارای نورپردازی، جنس خاص، قابلیت کنترل فشار
 .هستند

 انتخاب دوش حمام بر مبنای جنس

در حال حاضر سازندگان و تولیدکنندگان برای ساخت و تولید دوش از متلایر های متعددی 
 :نظیر

 استیل (1

 پالستیک (2

 آلیاژ برنج (3

 کروم (4
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 مس (5

 آلومینیوم (6

ا از آلیاژ صیقلی همچون استیل الزم به ذکر است دوش های که سازندگان برای ساخت آنه
استفاده می نمایند به علت اینکه تمیز شدن آنها به راحتی صورت میگیرد بیشتر مورد 

 .استقبال مشتریان قرار گرفته است

 حمام دوش علم انتخاب مورد در نکته
بهتر است بدانید که انتخاب دوش برمبنای جنس، مدل نصب، قابلیت جابجایی و همچنین 

 .سردوش آن که در انواع متعددی در بازار موجود است بستگی دارد

 انواع دوش حمام

 :در زیر به انواع دوش حمام اشاره کرده ایم

 دوش توکار 

ز یک اهرم جهت تنظیم این سری از دوش ها در بخش درونی دیوار نصب میشوند و فقط ا
آب سرد و گرم برخوردار هستند که این امر سبب جذابیت بیشتر محیط داخل حمام شده 

 .برهمین اساس جزء الکچری ترین دوش های بازار شناخته می شوند

 دوش ساده 

قدمت باالی این دوش ها سبب گردیده که از لحاظ طرح و رنگ نیز دارای تنوع بسیار 
 .زیادی باشند

 فنیدوش تل 

به دلیل شباهت زیاد بخش سری این دوش ها به گوشی تلفن در بازار به دوش های تلفنی 
 .شهرت دارند

این دوش ها بسیار کاربردی هستند و همگی آنها از توانایی انتظام جریان خروجی آب نیز 
 .برخوردار هستند

ترنتی میتوانید کلیه مدل های ذکر شده از دوش های حمامی هستند که شما از طریق خرید این
 .به راحتی انواع مدل های مختلف و همچنین رنگ و ظاهر آنها را با هم مقایسه نماید

 

 



  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  ارزان و باکیفیت حمام دوش مدل ۵۲

 

 نکات مهم در زمان خرید دوش حمام

بطور کلی در زمان خرید و تهیه بهترین دوش حمام برای منزل باید به نکات مهم و اساسی 
 :زکه در زیر به آن اشاره می نمایم توجه کنید که عبارتند ا

 نوع محصول 

نخستین نکته ی که در زمان خرید این وسیله کاربردی باید به آن توجه داشته باشیم انتخاب 
نوع محصول است که باید بر اساس سلیقه مشتری و بودجه در اختیار داشته خریداری 

 .گردد

 جنس بدنه 

جنس بدنه دوش نکته دیگری است که در زمان تهیه دوش خریداران باید به آن توجه داشته 
باشند. زیرا جنس آن بایستی در برابر رطوبت حمام از استحکام و مقاومت باالیی 

 .برخوردار باشد همچنین ضد زنگ بوده و شست و شوی راحت تری نیز داشته باشد

 پاشش آب 

مهم دیگری است که در زمان خرید دوش باید به آن توجه  ظرفیت پاشش آب نیز از موارد
 .داشته باشیم

 سردوش 

 .یکی از مهمترین نکاتی که در زمان خرید باید به آن توجه داشته باشید سردوش حمام است

سردوش حمام به دو صورت متحرک و همچنین ثابت که در اشکال مختلف مستطیلی، 
 .زار موجود استمربعی، بیضی، دایره ای و فانتزی در با

 همخوانی طرح و رنگ 

بهتر است که در زمان خرید عالوه بر طرح و رنگ دوش به رنگ دیوارهای حمام و 
همچنین سایر شیرآالت دیگر موجود در این محیط توجه نمایم و تالش کنید که مطلوب ترین 

 .مدل دوش حمام را جهت زیباتر شدن فضای خود تعیین نماید

 نصب 

دوش یکی دیگر از نکات مهمی است که در زمان خرید باید به آن  نصب آسان و راحت
 .توجه نماید
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 کیفیت ساخت 

کیفیت ساخت و همچنین برند سازنده محصوالت آبی از مهمترین نکاتی است که در زمان 
 .خرید دوش باید به آن توجه داشته باشیم

یه دوش باید به آن کلیه موارد ذکر شده از نکاتی است که خریداران در زمان خرید و ته
 .توجه داشته باشند

 عوامل تاثیرگذار در هزینه خرید دوش حمام

عوامل متعددی بر روی قیمت دوش حمام تاثیرگذار است که می توان به موارد زیر اشاره 
 :کرد

 نوع دوش 

 جنس بدنه دوش 

 انتخاب سردوش مناسب 

 نصب و طراحی دوش 

 شکل ظاهری دوش 

 کیفیت تولید و برند تولید کننده 

 برخورداری از امکانات جانبی مانند ماساژور، کنترل دما و …. 

 .از عواملی هستند که بر روی قیمت تمام شده دوش تاثیرگذار هستند

الزم به ذکر است که قبل از خرید دوش حمام ابتدا به فضای در اختیار داشته حمام نیز توجه 
 .نمایم و براساس آن کاالی مورد نیاز خود را خریداری کنیم

حاال احتماال انواع دوش حمام و مشخصات مهم آن را برای یک انتخاب : آخر سخن
 .هوشمندانه می دانید

 و خواب و مقایسه امروز گرین لیست در دسته بندی آنالین خرید راهنمای امیدواریم
 .برای خریدی رضایت بخش به شما کمک کرده باشد حمام

شما مخاطبان عزیز می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه سواالت و نظرات خود را با ما 
 .طالعه این مقاله وقت گذاشتید، متشکریمدر میان بگذارید. خوشحالیم از اینکه برای م

در ادامه مقاله سعی کردیم چندین مدل برتر را گردآوری کنیم، محصوالتی که همگی 
 .باکیفیت قابل توجهی که دارند توانسته اند نظر مثبت خریداران خود را جلب کنند

https://greenlist.ir/


  

    

 

7 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  ارزان و باکیفیت حمام دوش مدل ۵۲

 

مطالعه و پیشنهاد می کنیم قبل از انتخاب و خرید حتما مشخصات هر یک از محصوالت را 
 .ویژگی های آنها را با هم مقایسه کنید

 


