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 راهنمای خرید اینترنتی شال مبل 

یک نوع اکسسوری جذاب بوده که استفاده از آن می تواند زیبایی   مبل  شال ؟چیست  مبل شال

 .یرایی شما را چندین برابر کنددکوراسیون پذ

این محصول تنها در حکم روانداز و کاور مبل نبوده و می توان از آن به عنوان یک روشی  

 .جهت زیباتر کردن دکوراسیون محیط استفاده نمود

شال یا کاور مبل، یک وسیله تزئینی بسیار جذاب بوده که می تواند عمق و روح تازه ای به  

 .شدمحیط بی جان منزل بخ

جهت زیباتر کردن چیدمان   مبل شال انواع شما می توانید به جای تعویض مبلمان خود از

 .منزل تان استفاده نمایید

در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شما عزیزان را با راهنمای خرید این وسیله تزئینی جذاب  

 .و کاربردی آشنا نماییم

 نکات مهم هنگام خرید شال مبل 

 .در بین خانم های خوش ذوق و خوش سلیقه بسیار رایج شده است مبل   شال یدخر امروزه،

اکثر طراحان دکوراسیون از کاور یا روانداز مبل به عنوان ترفندی جهت افزایش جذابیت  

 .های بصری محیط اتاق نشیمن یاد می کنند 

  قبل از خرید روانداز مبل بهتر است بودجه و نیاز خود را مشخص کرده و سپس جهت

 .انتخاب مدل مناسب به صورت حضوری یا اینترنتی از فروشگاه های معتبر اقدام نمایید

 انواع روانداز مبل از لحاظ طرح ظاهری •

 .از لحاظ طرح به مدل های مختلفی تقسیم بندی می شود مبل شال

بوده که عالقه خانم ها جهت خرید این   مبل شال  در واقع به خاطر طرح های سنتی و مدرن

 .بیشتر شده است  محصول
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شما می توانید با در نظر گرفتن این موضوع، مدلی که بیشتر با نیازتان تناسب داشته باشد  

 .را جهت خرید انتخاب نمایید

جزو مدل های مورد عالقه خریداران به شمار می   بافتنی  مبل شال و  بافی قالب مبل شال

 .روند

 بررسی روانداز مبل از لحاظ اندازه و وزن •

یکی از مهمترین مواردی بوده که به هنگام خرید این محصول باید مد نظر   مبل شال اندازه

 .قرار داد

 .قبل از خرید بهتر است که به چند نفره بودن مبلمان منزل توجه نمایید

 .سپس با بررسی همه جانبه به دنبال مدلی بروید که با نیازتان کامال تناسب داشته باشد

 .در مورد وزن شال هم توصیه می کنیم نیازتان را در اولویت قرار دهید

راز کشیدن بر روی مبل و انداختن روانداز  اگر جزو آن دسته از کسانی هستید که تمایل به د

 .بر روی خود دارید، بهتر است سراغ مدلی بروید که از وزن کمتری برخوردار باشد

 بررسی روانداز مبل از لحاظ جنس •

یکی از فاکتورهای دیگری که به هنگام خرید روانداز مبل باید مد نظر قرار دهید، بررسی  

 .جنس های موجود در بازار است

 .این وسیله تنها جنبه تزئینی برای شما دارد، بهتر است سراغ جنس های باکیفیت برویداگر 

اما اگر از این وسیله به عنوان نوعی روانداز جهت گرم کردن خود استفاده می کنید، بهتر  

 .است جنس های لطیف و نرم را جهت خرید انتخاب نمایید

هت زیباتر نشان دادن دکوراسیون منزلتان البته یک قانون مهمی در این زمینه وجود دارد. ج 

 .توصیه می شود که جنس روانداز را در تضاد با جنس رویه مبلمان انتخاب نمایید
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 بررسی روانداز مبل از لحاظ رنگ •

و طرح های زیبای آن در بازار توجه اکثر خریداران را به خود جلب کرده   مبل شال مدل

 .است

های بسیار جذاب در بازار یافت. البته این مورد   این محصول را می توان در رنگ بندی

 .بیشتر سلیقه ای بوده و باید قبل از خرید به رنگ پارچه مبل هم توجه شود

البته نکته مهمی در این زمینه وجود دارد. جهت زیباتر نشان دادن دکوراسیون محیط  

 .ماییدپذیرایی بهتر است که رنگ شال را در تضاد با رنگ اصل مبلمان انتخاب ن 

فراموش نکنید که شال های طرح دار برای مبلمان های ساده و شال های ساده برای مبلمان  

 .هایی با رویه کنده کاری شده، گزینه های مناسبی جهت خرید به شمار می روند

 باکیفیت  و   شیک های مدل  معرفی با مبل  کاور  بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید شال مبل 

؟ یکی از سواالتی که ذهن خریداران را به خود درگیر کرده این است  بخرم کجا از مبل شال

 .که از کجا می توان روانداز مناسب و باکیفیت خریداری نمود

 .شما می توانید طرح های بسیار متنوع رواندازهای مبل را با جستجو در اینترنت پیدا کنید

ید آنالین مدلی که با  سپس با بررسی ویژگی های هر کدام از آنها می توانید جهت خر 

 .نیازتان تناسب داشته باشد، اقدام نمایید

البته بهتر است سایت های فروشگاهی معتبر در این زمینه را شناسایی کرده و سپس  

 .سفارش خود جهت خرید محصول را ثبت نمایید

 قیمت شال مبل 

 .اثیر قرار دهندرا تحت ت  مبل شال قیمت تمام فاکتورهای ذکر شده در جمالت باال می توانند

 .عالوه بر آن به برند و نام شرکت سازنده این محصول باید توجه 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%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%84/
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این محصول با توجه به جنس، رنگ بندی و طرح هایی که داشته از قیمت های مختلفی در  

 .بازار برخوردار است

به صورت   ارزان مبل شال خرید شما می توانید با بودجه مدل مورد نظر خود جهت

 .آنالین از فروشگاه های معتبر اقدام نمایید حضوری یا

 روش نگهداری از شال مبل 

توجه نمایید. استفاده از ماده شوینده   مبل شال قبل از شستشو بهتر است به جنس  •

 .نامناسب می تواند به بافت پارچه آسیب های جبران ناپذیری وارد نماید 

حتی االمکان از شستشوی روانداز بافتنی و پشمی با ماشین لباسشویی پرهیز   •

 .نمایید

زیرا امکان دارد در اثر انتخاب یک برنامه اشتباه در ماشین لباسشویی، ظاهر  •

 .مبل به شکل بسیار نامناسبی تغییر کند روانداز

جهت شستشوی روانداز پشمی بهتر است که آن را داخل یک تشت پر از آب سرد  •

 .گذاشته و سپس مقداری مایع شوینده درون آن بریزید 

چند دقیقه روانداز را به همان حالت رها کرده و بعد از گذشت چند دقیقه جهت   •

 .شستشوی آن با دست اقدام نمایید

 مع بندی خرید اینترنتی شال مبل ج

در واقع نوعی کاور یا روانداز بوده که استفاده از آن به زیبایی هر چه بیشتر   مبل شال

 .محیط پذیرایی کمک می کند

این محصول دارای مدل های زیبا در رنگ بندی های بسیار زیبایی بوده که دست خریداران 

 .را به هنگام انتخاب باز گذاشته است
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به دلیل کیفیت باالی تولیدی و جنس فوق العاده آن در میان  ترک مبل   شال خرید امروزه،

 .اکثر خریداران رایج شده است

از مطالعه راهنمای خرید آن که در این مقاله ذکر   شما می توانید این محصول جذاب را پس

 .نمودیم به صورت آنالین از سایت های فروشگاهی معتبر خریداری نمایید

امیدواریم که با مطالعه این محتوای کاربردی بتوانید خرید هوشمندانه ای را پشت سر 

 .بگذارید

 


