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 راهنمای خرید آنالین انواع جاشمعی فانتزی و لوکس

شمعدان به ظرفی گفته می شود که در آن  در فرهنگ ایرانی، ؟  چیست شمعدان •

 .گیرد   شمع قرار می

 .شددر زمان های قدیم به آن قندیل،کبه دان و چراغدان گفته می •

 .ی گرانبها در شعرهایشان استفاده کرده اندشاعران زیادی از این واژه  •

چرا که تاریکی تنهایی شان را با وجود شمع درون قندیل روشن می ساختند. سعدی   •

 :فرمایدشیرازی چه زیبا می

 .مکارم ز پیش بفرستاد شمعدان که / /امید هست که روشن بود بر او شب کور •

 .این شی زیبا حال و هوای عجیب عاشقانه ای به فضای خانه می دهد  •

 .مگر میشود برای زیبایی یک شب رویایی از درخشش رمانتیک آن استفاده نکرد  •

 .شمعدان تلفیقی از سمبل های مختلف زیبایی است •

ی ، حضور این چراغدان های مختلف از غم گرفته تا شادمناسبت از این رو در  •

 .خورد زیبا به چشم می

 تاثیر شمعدان در زیبایی و دیزاین خانه 

 .کنند امروزه برای تزیین بخش های مختلف خانه از شمعدان استفاده می •

 .شود توان گفت یکی از لوازم ضروری در دکور منزل محسوب میبه جرات می •

 .کرده استدکوراسیون به قدری پیشرفت  امروزه علم •

که مدعی هستند ارتباط مستقیمی میان دکور منزل و حال روحی افراد برقرار  •

 .است
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 از چه نوع شمعدان و در چه مکانی از خانه استفاده کنیم؟  

 انواع شمعدان رومیزی  •

 .شوند اهالی خانه همگی برای صرف غذا دور یک میز کنار هم جمع می

بنابراین برای تزریق یک انرژی مثبت، قرار دادن آن روی ناهارخوری گزینه ی مناسبی  

 .است

 .با انجام دادن این کار گرمای صمیمیت خانوادگی دوچندان می گردد

نفر را دارد. از شمعدان های معموال برای میز ناهار خوری بزرگ که ظرفیت باالی هشت  

 .چند شعله استفاده می کنند

 انواع شمعدان روی کنسول •

میز بیشتر   پایه است. که اغلب از جنس چوب می باشد. این نوع  نوعی میز پایه دار یا بی

 .شودها، پذیرایی و یا حتی محیط کار استفاده میدر اتاق خواب

ی دهد. برای نظم دهی وسایل نیز کاربرد  عالوه بر زیبایی وصف ناپذیری که به محیط م 

 .فراوان دارد

با گذاشتن آیینه و شمعدان بر روی میز کنسول، درخشش    بسیاری از نوعروس ها  البته

 .گذارندجهاز خود را بیشتر به نمایش می

 شمعدان مدرن روی بوفه •

قیمت را در  باشد. عموما اشیاء تزیینی و گرانبوفه نوعی کمد، که دارای چندین طبقه می

 .چینندداخل آن می
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ای را در نگاه بیننده  جلوه ای ویژه گذاشتن شمعدان با جنس طال، برنز، نقره در داخل بوفه،

 .زندرقم می

 روی شومینه چی بزاریم ؟ ایده شمعدان روی شومینه  •

وسیله ای گرمایشی زیبا و دلچسبی است. امروزه در طراحی اتاق نشیمن و پذیرایی خانه  

 .گذاشتن شومینه را امری مهم تلقی می کنند  مدرن،های 

هایی با پایه کوتاه های لبه دار زیبایی وجود دارد. گذاشتن شمعدانمعموال بر روی آن طاقچه

 .کندروی طاقچه ی شومینه به شیک شدن هرچه بیشتر خانه کمک می

گردد. این کار هماهنگی  استفاده از نوع پایه بلند ، به دلیل ارتفاع زیاد شومینه توصیه نمی

 .نامتعارفی را به دنبال دارد

 های بهداشتییایده جالب شمعدان های کالسیک در سرویس •

های خانه از اهمیت  آراستن سرویس بهداشتی مانند دیگر قسمت برای یک بانوی هنرمند،

 .زیادی برخوردار است

شما می توانید بر روی میز کنسول سرویس بهداشتی، تعدادی شمع های کوچک، در  

 .های فانتزی قرار دهیدشمعدان

 .ایدی خود را به رخ کشیدهبا این کار سلیقه

 به همراه انواع شمعدان لوکس  دکوراتیو راهرو •

 .خوردهای کوچک، وجود راهروها به چشم میو یا حتی در آپارتمان در خانه های بزرگ،

یکنواختی   شما می توانید با گذاشتن تعدادی از شمعدان های ایستاده و بزرگ، کنار دیوار،

 .تان را از بین ببریدراهروی منزل
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 .برده دارد. تاریکی راهروها را نیز از بین میاین کار عالوه بر زیبایی دلنشینی ک

 .کاربردچندین سایز هماهنگ کنار یکدیگر، گزینه ی خوبی برای تزیین راهروها است

 نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت شمعدان مدرن و لوکس 

 .با توجه به توضیحات ذکر شده، قطعا به فکر خرید شمعدان برای منزلتان افتاده اید

 .ها باز می داردویروس کرونا شما را از خرید داخل فروشگاه اما هراس از

نگران نباشید شما می توانید با خرید اینترنتی شمعدان ، رویای زیبایی خانه تان را محقق  

 .سازید

 .در هنگام خرید، توجه به نکات زیر، به انتخاب بهتر و باصرفه تر کمک می کند

 ظاهر •

 .چشم آن است عقل انسان در ترها،به قول قدیمی

 .ها را با دیدن دکور منزل خود خیره کنیدبرای اینکه بتوانید چشم

 .زیبایی منحصر به فردی داشته باشد به سراغ انتخابی بروید که عالوه بر کیفیت،

 .خواهید منزلتان رنگ و جالیی زیبا بگیرد ناگریز هستیددر واقع اگر می

 .فاکتور ظاهر را در ابتدای لیست خرید شمعدان قرار دهید

 برقی بودن و غیر برقی بودن •

شمعدان برقی، برای روشنایی به اتصال برق نیاز دارد.معموال در دهانه ی آن المپهای  

 .شود کوچک و ظریفی به شکل الله دیده می

 .های غیر برقی کاربردی تر استدر خانه هایی که دارای آباژور هستند. استفاده از نمونه
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 جنس •

تنوع در جنس شمعدان بسیار است. از این رو توجه به جنس آن هنگام خرید شمعدان،  

 .اهمیت زیادی دارد

 .یق دادتوان با دکور خانه تطب های کریستالی از جنس شیشه هستند. و براحتی میشمعدان

ها نیز از چوب است. اگر در خانه تان فرزند کوچک دارید و ترس از  جنس برخی از آن

 .شکسته شدن این شی ظریف دارید

 .های چوبی که عالوه بر زیبایی، ماندگاری باالتری دارند استفاده کنیدمی توانید از نمونه

می توانید از جنس    ی زیادی به زرق و برق و درخشش فضای منزل داریداما اگر عالقه

 .برنزی و برنجی استفاده کنید

 .ها دارای زیبایی سلطنتی خاصی هستند این جنس از شمعدان

 .باشدهای بارزشان میقیمتی ، از ویژگیالبته فراموش نشود گران

 نوع قرار گیری  •

 .شوندها در نحوه ی قرار گیری به دو دسته تقسیم میبه طور کلی شمعدان 

گاه در هر نقطه از منزل  بدون تکیه  توانند به صورت ایستاده،می هااز آن  برخی

 .قرارگیرند

 .ها روی هرنوع میزی و یا حتی آینه کنسول استفاده کردمی توان از آن

 .و به دلیل کاربرد فراوانی که دارد طرفداران زیادی پیدا کرده است

 .های دیوار کوب در دسته ی دیگر قرار می گیرندشمعدان 
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 .باشددر این مدل هماهنگونه که از اسمش نمایان است بر روی دیواربراحتی قابل نصب می

 .بخشدزیبایی خاصی به فضای خانه می وجود این نوع شمعدان در اتاق خواب و یا هال،

 .ها بستگی به سلیقه ی شخصی هر فرد داردانتخاب هرکدام از آن

 ظرفیت •

 .اخه هستندخرید شمعدان های ساده که دارای یک ش

 .برای گذاشتن روی آینه کنسول، میز ناهار خوری کوچک و یا میز تلوزیون مناسب است

اما برخی دیگر دارای چندین شاخه هستند. و از وجودشان در مجالسی با ناهار خوری های  

 .برند می  بزرگ بهره

 قیمت  •

ودجه ی شخصی  ای مطابق با بباید هزینه  برای خرید شمعدان با کیفیت و ظاهر دلچسب،

 .خود پرداخت کنید

 .به یاد داشته باشید همیشه گران ترین شی زیباترین نیست

ابتدا به هماهنگی آن   ی معقول،با توجه به موارد یاد شده می توان گفت برای صرف هزینه

 .ی گرانبها توجه شودو محل قرارگیری این وسیله  با دکور منزل،

 سخن آخر

 .معدان به راحتی می توانید بهترین محصول را انتخاب نماییدبا مطالعه راهنمای خرید ش

در   دکوراتیو و مقایسه امروز گرین لیست در دسته بندی آنالین خرید راهنمای امیدواریم

 .خرید به شما کمک کرده باشد
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شما همراهان عزیز می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه نظرات و سواالت خود را با ما 

 .در میان بگذارید. ممنون هستیم که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید 

در ادامه لیستی از بهترین محصوالت بازار آماده کرده ایم که بد نیست مقایسه آن ها را 

 .اند با کیفیت خوبی که دارند رضایت کاربران را جلب کنندببینید. محصوالتی که توانسته 

 


