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 راهنمای خرید آنالین انواع پارکت 

م مستلزم دارا بودن به دانش و آگاهی الزم  خرید پارکت هم مثل سایر لواز  ؟ چیست پارکت

 .در این زمینه است

شما با کسب آگاهی و اطالعات کافی در این زمینه می توانید انتخاب هوشمندانه و صحیحی  

 .را با توجه به نیازهای خود داشته باشید

  ما برای شما در این محتوا اقدام به بررسی تمامی فاکتورهای ضروری به هنگام خرید این

محصول و آشنایی کامل با آن پرداخته ایم که با مطالعه ی آن می توانید اقدام به خرید  

 .اینترنتی این محصول نیز بپردازید

 آشنایی و دیزاین پارکت 

پارکت به نوعی کفپوش از جنس چوب گفته می شود که با آن می توان کف اتاق را فرش  

 .چوبی کرد

این کفپوش از قدمت زیادی برخوردار است. امروزه این کفپوش ها مجددا محبوبیت زیادی  

 .بین عموم پیدا کرده است و به عنوان اصلی ترین کفپوش های هر خانه تبدیل شده است

  بندی دسته شما برای زیر شرح به که هستند زیادی های ویژگی دارای ها  کفپوش نوع این

 :ایم کرده

 قابلیت شست و شوی آسان •

 مقاوم در مقابل جذب مایعات  •

 مقاوم در مقابل پرتوهای خورشیدی  •

 مقاوم در برابر سوختن با شعله ی سیگار  •

 سازگار با سیستم گرمایش از کف ساختمان  •
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 کس نیاز یا عدم نیاز به ساب و یا وا •

 دیواری  کاغذ خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 آشنایی با انواع پارکت 

 مدل چوبی •

این نوع از پارکت ها صد در صد از چوب به صورت یک تکه تشکیل شده است که با 

 .استفاده از زبانه های موجود در گوشه های آن به هم وصل می شوند

ی متر می باشد که از مرغوب  میل 23تا  12این مدل از کفپوش ها دارای ضخامتی ما بین 

 .ترین و گران ترین و با دوام ترین چوب ها ساخته می شود

 .با توجه به سلیقه ی مشتری ها می توان روی آن را با الک های مخصوص براق نمود

به مرور زمان ممکن است اندکی از رنگ آن ها کمرنگ شود ولی به هیچ عنوان به  

 .ود استحکام آن ها لطمه ای وارد نمی ش

 مدل لمینت  •

این نوع از پارکت ها که از تخته ی فیبر متراکم و چند الیه تشکیل شده است برای استفاده  

 .در بیشتر مکان ها و فضاها بسیار مناسب است

این نوع از کفپوش ها هیچ گونه تفاوت ظاهری با پارکت های چوبی ندارد, از قیمت مناسب  

 .تر و مقرون به صرفه تری نیز برخوردار است

ع کفپوش نیز بسیار ساده بوده و به دلیل این که به وسیله ی شیارهای موجود  نصب این نو

 .در کنارشان که دارند می توان به راحتی جمع کرد و در محل دیگر مجددا نصب نمود

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-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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 نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت پارکت ارزان و باکیفیت 

 قیمت پارکت  •

ذاشته اید تاثیر زیادی را در انتخاب هزینه ای که برای انجام دادن پارکت منزل خود کنار گ

نوع، جنس، کیفیت و برندش می تواند داشته باشد. سعی کنید بودجه ای که برای این کار  

می خواهید صرف کنید به اندازه ای باشد که یک پارکت با کیفیت و مرغوبی را بتوانید تهیه  

 .راحت می شودنمایید. چون در این صورت سالیان سال خیال شما از خراب شدن آن 

 نوع آن •

یکی دیگر از فاکتورهایی که باید قبل از خرید این کفپوش در نظر داشته باشید انتخاب  

صحیح نوع آن است. همان گونه که در باال به این مورد اشاره شد پارکت ها دارای انواع  

یداری متفاوت هستند که شما با توجه به نیاز خود می توانید یکی از آن ها را انتخاب و خر 

 .نمایید

 میزان ضخامت  •

از دیگر پارامترهایی که باید به هنگام خرید به آن دقت نمایید میزان ضخامت پارکت شما  

می باشد. ضخامت های موجود در بازار در حال حاضر به اندازه ی ) شش، هفت، هشت،  

وش  ده، دوازده، چهارده ( میلی متری می باشد. شایان به ذکر است که میزان ضخامت کفپ

 .رابطه ی مستقیم با میزان دوام و استحکام آن دارد

 اندازه و شکل هر یک از قطعه ها •

یکی دیگر از فاکتورهایی که باید به هنگام خرید به آن توجه داشته باشید اندازه و شکل تایل  

 ها می باشد. هم اکنون کفپوش ها در اندازه ها و ابعاد گوناگون در بازار فروش موجود می  
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باشد و شما با در دست داشتن متراژ محل مورد نظر می توانید اقدام به خرید و تهیه ی قالب 

 .نظر خود را نمایید  مورد

 میزان پاخوری آن •

از اصلی ترین پارامترهایی که باید قبل از خرید به آن دقت کرد ضریب سایش آن پارکت  

است. هر اندازه که این ضریب بیشتر باشد به معنای افزایش میزان عمر پارکت شما می  

 .باشد

 شکل لبه ی تایل ها  •

که در گوشه های آن موجود می باشد به هم   قطعه های پارکت ها را به وسیله ی شیار هایی 

شکل می باشد. نحوه ی نصب تایل های با شیار  V وصل می کنند که در دو نوع ساده و یا

 .ساده بسیار راحت تر از نوع دیگر آن است

 جنس آن •

از آن جایی که تمامی کفپوش ها از از چوب طبیعی ساخته می شود باید در انتخاب چوب  

این محصول از چوب درخت های افرا، گردو، راش و گیالس ساخته   درخت حساس باشید.

 .می شود

 نوع فضای مصرفی •

قبل از خرید این محصول باید به موقعیت فضایی را که قصد کفپوش کردن آن را دارید 

توجه نمایید به این صورت که اگر قصد پارکت کردن آشپزخانه را دارید باید از نوع قابل  

 .خاب کنیدشست و شوی آن را انت
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 طرح و رنگ •

دقت به این موضوع کامال سلیقه ای بوده و شما می توانید با در نظر داشتن رنگ و  

دکوراسیون محلی که قصد کفپوش کردن آن را دارید طرح و رنگ پارکت خود را انتخاب  

 .کنید

 راهنمای نگهداری از انواع پارکت 

یش طول  نگهداری از این محصول هم مثل سایر لوازم مستلزم راهنمایی هایی برای افزا

بسیار حساس بوده و باید دقت   پارکت عمر آن است به گونه ای که روش های نگهداری از

 .کافی را در این زمینه داشته باشید

 سخن آخر

ی  با مطالعه این مقاله از گرین لیست مشخصات انواع پارکت را می شناسید و طبق سلیقه

 .خود می توانید بهترین محصول را انتخاب کنید

برای خریدی   دکوراتیو و مقایسه امروز در دسته بندی آنالین خرید راهنمای مامیدواری 

 .رضایت بخش به شما کمک کند

شما دوستان عزیز می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه هر نوع سوال و نظری را که  

 .دارید با ما در میان بگذارید. خوشحالیم که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید، متشکریم

در ادامه این راهنمای خرید اینترنتی پارکت برای شما پرفروش ترین مدل های بازار را 

که بد نیست آن ها را مشاهده کنید. محصوالتی که توانسته اند با کیفیت   گردآوری کرده ایم

 .برتری که دارند رضایت کاربران را جلب کنند
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