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 ی خرید آباژور لوکس و شیک راهنما

در اصل کلمه ای فرانسوی است که وارد زبان فارسی شده است. با شنیدن کلمه   آباژور

آباژور اولین کاربردی که به ذهن عموم افراد می آید یک وسیله تزیینی است که برای  

 .زیباسازی منازل به کار می رود

ر بهره مندی از جنبه تزیینی آن مطابق با  اما در واقع شما می توانید با خرید آباژور عالوه ب 

دکوراسیون منزل و سلیقه خاص خود به نورپردازی منزل خود پرداخته و همین طور جهت  

 .خاصی را به نور بدهید 

در واقع با این وسیله می توانید از نورهای خیره کننده در منزل رهایی یافته و ضمن  

مورد نظر خود بیاورید. البته از برخی   جلوگیری از خستگی چشم، نور کافی را به نقاط

 .انواع آباژورها می توان در دکوراسیون های اداری هم استفاده نمود

چراغ خواب ها جنبه کاربردی دارد، اما معموال” آباژور جنبه تزئینی و زیبایی در  

دکوراسیون دارد، از آباژور ها عالوه برای روشنایی شب میتوان به عنوان یک مجسمه  

نیز استفاده کرد اندازه، طرح و مدل های مختلفی از این وسیله دکوری موجود    دکوری

 .است، که هر یک برای استفاده در موقعیت های خاصی مناسب می باشد

 .در ادامه توضیحات بیشتری در مورد این وسیله بیان می گردد

ز جمله اتاق  شما می توانید با خرید آباژور و قرار دادن آن در مکان های مختلف منزل ا

خواب کودک خود، آشپزخانه، سالن پذیرایی و یا اتاق مطالعه زیبایی را به منزل خود  

 .بیاورید و منزل خود را به فضایی لوکس تبدیل نمایید

دربرخی منزال مدرن از آباژورها حتی در حمام و انباری هم با ظرافت خاصی استفاده شده  

 . است
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 مدل های مختلف آباژور مدرن و شیک 

آباژور معموال” دارای دو بخش پایه و کالهک می باشد و مدل های بسیار متنوعی برای  

پایه و سرپوش یا کالهک آن به کار گرفته شده است که این تنوع منجر به تولید مدل های با 

 .طرح های ساده و شیک تا طرح های مدرن و زیبا گردیده است

ای دیگری نیز مانند انواع پالستیک به  جنس کالهک معموال” از پارچه است البته جنس ه

کار گرفته می شوند. در طراحی های مدرن برای پایه از جنس هایی مانند چوب و یا برنز  

 .استفاده می گردد

 .در بخش پایه آباژور اشکال و حجم های مختلف هندسی به کار گرفته شده است

ارگیری هنر طراحان خوش  برای خرید آباژور مدل های فراوانی وجود دارد که حاصل به ک

ذوقی است که برای ارائه مدل های خاص تر حتی از انواع مجسمه با طرح های کالسیک،  

 .مدرن ویا کودکانه در بخش پایه استفاده نموده اند

پس از خرید یک آباژور زیبا برای حفظ زیبایی آن دستمال ویژه ای را برای تمیز نمودن آن 

وفیبر یا پارچه پرز دار گزینه مناسبی برای این کار می  کنار بگذارید، یک دستمال میکر 

 .باشد

 .در یک تقسیم بندی کلی دو مدل آباژور رومیزی و ایستاده یا کنار مبلی موجود است

همانطور که از نام آن ها پیداست آباژور های رومیزی معموال” روی میز قرار داده می  

 .تری هستند روی زمین قرار داده می شوند  شوند و آباژور های ایستاده که دارای پایه بلند

شما می توانید با یک جستجوی ساده مدل های متنوعی را مشاهده نمایید. در واقع این  

یک راهنمای خرید را در کنار شما قرار دهد و شما را در انجام یک    جستجو می تواند

 .خرید آباژور موفق اینترنتی کمک نماید
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” کنار تختخواب ، کنار تلویزیون ، در قفسه های دکور، اتاق  از آباژورهای رومیزی معموال

 .کودک و میز مطالعه دانش آموزی استفاده می گردد

توجه به نوع کالهک آباژورهای رومیزی برخی از انواع آن نور را به سمت باال و   با

 .برخی از انواع آن نور را به سمت پایین هدایت می کنند

 .دارای ارتفاع های مختلفی هستند مبلی کنار ایستاده آباژور

 خواب  غچرا  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکاتی برای خرید آباژور جدید 

شما باید با توجه به نوع استفاده ای که می خواهید از آباژور داشته  : مناسب ارتفاع •

باشید، ارتفاع مناسب را انتخاب نمایید. به عنوان مثال اگر می خواهید آباژور را  

و یا میز   در کنار مبل خود یا کنار میز مطالعه قرار دهید بهتر است با ارتفاع مبل

 .مطالعه شما تناسب داشته باشد

به طور کلی بهتر است شما با توجه به این که چیدمان  : منزل  چیدمان با  تناسب •

منزلتان حالت مدرن یا کالسیک دارد، یکی از مدل های کالسیک یا مدرن آباژور  

 .را انتخاب نمایید

بر این که بهتر  همچنین به رنگ کالهک آباژور دقت نمایید. عالوه : آباژور رنگ •

است رنگ کالهک آباژور با رنگ سایر وسایلی که کنار آن قرار خواهند گرفت  

متناسب باشد، این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که کالهک های با رنگ های  

تیره میزان نور کمتر و کالهک های با رنگ های روشن میزان نور بیشتری را به  

 .محیط می دهند

 اژور ارزان قیمت و باکیفیت خرید اینترنتی آب

همه ما بارها تجربه خرید حضوری و نیز خرید اینترنتی را داشته ایم و قطعا” با مزایا و  

 . معایب انواع خرید تا حدی آشنا هستیم

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%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/
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 :بدون تردید برخی از مهم ترین مزایا در انجام خرید اینترنتی به شرح زیر می باشند

در یک خرید اینترنتی شما می توانید در زمان کوتاهی از چندین فروشگاه دیدن  •

نمایید و هیچ گونه محدودیت زمانی نیز برای شما وجود ندارد در واقع شما می  

دل های مختلف و قیمت های آن ها مطلع توانید در هر ساعتی از شبانه روز از م

 .شوید و تصمیم به خرید بگیرید 

مدل های جدید معموال” به صورت روزانه و در برخی سایت ها به صورت   •

هفتگی در فروشگاههای آنالین بروز می شوند. هم چنین قیمت ها معموال” به روز  

 .رسانی می شوند

ن نمی باشد . همین طور هزینه  نیازی به خروج از منزل و خستگی های ناشی از آ •

 .رفت و آمد را نمی پردازید

پس از خرید اینترنتی یک آباژور ، آن را درب منزل به شما تحویل می دهند و در   •

 .صورت وجود هرگونه خرابی می توانید به راحتی کاال را مرجوع نمایید

هزینه ای که می  جمع بندی، آن که شما می توانید مطابق با سلیقه خاص خود و نیز میزان 

توانید برای خرید اینترنتی صرف کنید مدل مناسبی را انتخاب نموده و در کوتاهترین زمان  

 .ممکن آن را تحویل بگیرید

 سخن آخر

با مطالعه این مقاله از گرین لیست نکات مهم هنگام خرید آباژور را می شناسید و به خوبی  

 .می توانید بهترین مدل را انتخاب کنید

برای   دکوراتیو جاکفشی و مقایسه امروز در دسته بندی آنالین خرید راهنمای اریمامید د

 .خریدی هوشمندانه به شما کمک کرده باشد

 

https://greenlist.ir/
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شما عزیزان می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه سوال و نظر خود را برای ما ارسال و  

در تکمیل این مقاله به ما کمک کنید. خوشحالیم که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید،  

 .متشکریم

در ادامه از این راهنمای خرید اینترنتی آباژور برای شما عزیزان چند مدل پربازدید و  

را گردآوری کرده ایم که بد نیست آنها را با هم مقایسه و بررسی کنید. مدل هایی که   محبوب 

 .توانسته اند با کیفیت قابل قبولی رضایت کاربران را جلب کنند

 


