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کاغذ دیواری در مورد رنگ و سبک است. اما چیزهای بیشتری از ظاهر وجود دارد که  

 .باید در نظر گرفته شود

 .مواد کاغذ دیواری، نحوه استفاده و سطح مراقبت نیز در تصمیم خرید شما مهم هستند

 .در اینجا، ما به شما کمک می کنیم تا بهترین کاغذ دیواری را برای خانه خود انتخاب کنید

 راهنمای خرید کاغذ دیواری

 بعد از مراحل اصلی ساختمان و قبل از ورود افراد خانواده برای کاغذ دیواری •

 .اسکان در منزل نیاز است که سه جزء اصلی داخل ساختمان به خوبی دیزاین شود 

در گذشته این سه قسمت، در همان مراحل سفت کاری و نازک کاری انجام می   •

شدند اما با پیشرفت تکنولوژی و ظهور متلایر های جدید، معموال این سه مرحله  

 .دبعد از ساخت و ساز و به صورت روکاری انجام می شو 

کف، دیوار و سقف سه قسمت مهم داخلی محسوب می شوند که توسط متلایر های   •

 .چسبنده مثل پارکت، کناف و کاغذ دیواری دیزاین می شوند

تا چندی پیش گچ کاری ساختمان به عنوان مشهورترین ایده برای تزیین دیوارها به   •

 .حساب می آمد و کاغذ دیواری جایگاه چندانی نداشت

زمان و ظهور طرح های فوق العاده و منحصر به فرد، این روزها  اما با گذشت  •

 .کمتر کسی پیدا می شود که کاغذ دیواری را در ساختمان خود استفاده نکند 

این متلایر امروزه به عالی ترین جایگاه خود رسیده است و با توجه به اینکه از   •

 .ذب کرده استتنوع بسیار زیادی برخوردار است، طرفداران زیادی را به خود ج 

عصر حاضر، دوره ایست که همه چیز به سرعت رخ می دهد. اینکه شخصی   •

بخواهد دیوار خانه ی خود را با گچ طرح بدهد و سال های سال نتواند آن را تغییر  

 .دهد
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به همین منظور انسان به دنبال چیزهایی می رود که بتواند به سرعت آن ها را   •

کاغذ دیواری ها جایگزین گچ کاری ها شدند تا   تغییر و تنوع دهد. در همین راستا

 .به راحتی بعد از مدتی قابلیت تعویض داشته باشند

 زیبا  و  شیک های مدل معرفی با پاراوان  بهترین خرید راهنمای مطالعه: ادپیشنه

 رنگ و لعاب خانه با انواع کاغذ دیواری جدید

 انواع طرح ها 

 .امروزه با توجه به تنوع محصوالت در این زمینه، طرح و مدل های مختلفی ارائه شده اند

این تنوع باعث شده است تا دست طراحان برای استفاده از هر مدل در قسمت ها مختلف  

 .خانه باز باشد

اگر بخواهیم این محصول را از نظر جنس و بافت ارزیابی کنیم، قطعا برای مردم عادی  

 .قابل درک نخواهد بود

که متخصصان  زیرا مواد اولیه ی تشکیل دهنده این متلایر بسیار تخصصی است به گونه ای

 .این امر قادر به تشخیص آن خواهند بود

نکته ی دیگر درباره ی این محصول، این است که با توجه به افزایش قارچ گونه ی تولید  

کنندگان دسته بندی مشخصی در مورد این محصول وجود ندارد؛ زیرا هر مجموعه با توجه  

 .به رویکرد و تولید خود اقدام به معرفی محصوالت می کند

 دسته بندی کاغذ دیواری بر اساس جنس 

 جنس کاغذی •

اولین دسته از آن ها کاغذی ها هستند که از جنس کاغذ حاصل شده اند و معموال دوام  

 .کمتری دارند و قابل شستشو نیستند

 .بیشتر مصرف کنندگان این محصول کسانی هستند که به دنبال دیزاین موقت هستند

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-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86/
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در یک خانه سکونت دارند و تمایل به هزینه ی زیاد  مثل مستاجرهایی که مدت کوتاهی

 .ندارند

 جنس پی وی سی با روکش وینیل  •

دسته ی دیگر کاغذ دیواری های پی وی سی با روکش وینیل هستند. امروزه بسیاری از 

 .فروشگاه ها تبلیغاتی تحت عنوان ) کاغذ دیواری قابل شستشو ( دارند

های پی وی سی هستند که به علت ضخامت  منظور از محصوالت قابل شستشو نمونه 

مناسب و روکش مستحکمی که دارند، طول عمر باالیی داشته و برای دیزاین نسبتا دائمی  

 .مطلوب می باشد

 جنس نانو  •

کاغذ دیواری های نانو با توجه به تکنولوژی منحصر به فردی که در ساخت آن به کار  

 .گرفته شده است، دارای خواص ویژه ای می باشد که در دیگر نمونه ها یافت نمی شود

بعضی از کاغذ دیواری ها به موجب مواد شیمیایی که در فرموالسیون خود دارند، ممکن  

اسیت کنند. عایق بودن در برابر سرما، گرما و سر و صدا است در فضا ایجاد آلرژی و حس

 .از دیگر ویژگی های این محصول به حساب می آید

 جنس مخملی و بافت دار •

نوعی دیگر از کاغذ دیواری ها، کاغذ های مخمل و بافت دار هستند که به بسیار مناسب  

 .مکان های لوکس و الکچری خواهد بود

در بعضی قسمت ها به حالت مخمل بوده و در بعضی قسمت ها این نمونه با توجه به اینکه 

 .حالت نسبتا براق دارد؛ در هنگام تابش نور نمای زیبایی را نشان می دهد
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 جنس پارچه ای •

مدل پارچه ای این محصوالت هم معموال در دیوارهای جانبی استفاده می شود. این مدل از  

ارد! به همین خاطر کمتر به عنوان  پارچه ی خالص حاصل شده است و قابلیت شستشو ند

 .متلایر اصلی مورد استفاده قرار می گیرد

 مدل سه بعدی  •

و در دسته ی آخر هم کاغذ دیواری سه بعدی قرار می گیرد. این نمونه اخیرا طرفداران  

 !پروپاقرصی پیدا کرده است

های نقش و نگارهای قرار گرفته روی محصول به صورت مسطح چاپ شده اند، اما سایه 

روی آن به گونه ای چاپ شده اند که از فاصله ی دور همچون اشکال برجسته نمایان می  

 .شوند

 اینترنتی  خرید  + زیبا و  شیک دیواری شلف مدل 50 مطالعه: پیشنهاد

 دیواری ارزان و باکیفیت  نکات مهم و تاثیرگذار در خرید و قیمت کاغذ

اخیرا با توجه به افزایش شرکت های تولید کننده، محصوالت نامرغوب و بی کیفیت در  

 .بازار افزایش پیدا کرده است

به همین منظور بایستی دقت کنید که محصول مورد نظر را از فروشگاه های معتبر تهیه  

 .کنید

همچنین در لیست قیمت کاغذ دیواری ، دامنه ی نوسان قابل توجه است؛ پس بایستی توجه  

کنید که محصوالت را نه تنها بر پایه ی قیمت مناسب بلکه بر پایه ی قیمت و کیفیت مناسب  

 .تهیه کنید

یار مشاهده شده است که محصول با قیمت بسیار نازل، نه تنها کیفیتی معادل قیمت خود  بس

بلکه نازلتر داشته است و این مورد سبب می شود که در هنگام خرید، معیار خود را  

 .منحصرا روی قیمت نگذاریم و قیمت محصول را در مقایسه ی با کیفیت آن بسنجیم

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-%d8%b4%d9%84%d9%81-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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 آن را امتحان کنید •

رنگ دیگری، پیشنهاد می کنیم قبل از انجام کار، آن را در فضای خود  درست مانند هر

آزمایش کنید. یک نمونه را روی دیوار آویزان کنید و یک هفته یا بیشتر با آن زندگی کنید تا  

ببینید که چگونه در فضا کار می کند. سواالتی که ممکن است بخواهید از خود بپرسید: »آیا  

 «ا رنگ های دیگر اتاق را تحسین می کند؟عاشق این الگو هستید؟ آی 

 دوام •

همه کاغذ دیواری ها یکسان ساخته نمی شوند، به خصوص در مورد دوام. حتی اگر  

باالترین کیفیت را داشته باشد، برخی از الیاف در برابر سایش و پارگی زیاد مقاومت نمی  

 .کنند

راهرو یا حمام قرار نمی  به عنوان مثال، یک کاغذ دیواری شکننده را در اتاق کودک، 

دهید، اما می تواند در دفتر یا اتاق خواب مستر به خوبی کار کند. مطمئن شوید که نوع  

 .کاغذ مناسب را برای فضای مناسب انتخاب می کنید

 انتخاب رنگ  •

درست مانند انتخاب رنگ، رنگ در انتخاب کاغذ دیواری مناسب برای شما بسیار اهمیت  

 .دارد

 .های خود را بشناسیدعالیق و ناپسند

 .درک کنید که اتاق چقدر نور در طول روز دریافت می کند

به رنگ های دیگری که قبالً در اتاق وجود دارد و اینکه چگونه کاغذ دیواری آنها را 

 .تحسین می کند )یا نمی کند( توجه کنید

 .و مهمتر از همه “احساس” مورد نظر خود را در نظر داشته باشید

 ی آرام می خواهید یا یک اتاق سرگرم کننده و پر جنب و جوش؟ آیا یک فضا
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 :باشد می زیر شرح به دیواری کاغذ رنگ انتخاب برای اصلی معیارهای

 .رنگ تیره فضای خانه را کوچکتر نشان داده و آرامش بیشتری به افراد القا می کند

رنگ روشن فضای خانه را بزرگ تر نشان داده و انرژی محیط را زیاد می کند ، فضا 

 .دوستانه تر می شود

ضمن رعایت موارد فوق بهتر است رنگ را هماهنگ با سایر لوازم مانند کفپوش، مبلمان،  

 .یر دکوراسیون تعیین گرددپرده و سا

 سبک اتاق  •

یکی از فاکتورهای ضروری که باید قبل از خرید مجموعه ای از کاغذ دیواری ها برای 

دکوراسیون منزل خود در نظر بگیرید این است که چیدمان اتاق در جایی که کاغذ دیواری  

 .ها نسب می شوند چگونه است

رد یا افرادی است که در آنجا زندگی می  اغلب، سبک یک اتاق منعکس کننده ویژگی های ف

کنند. بنابراین، شما می خواهید کاغذ دیواری متناسب با سبک خانه خود داشته باشید، به  

 .خصوص در اتاق های معمولی مانند اتاق نشیمن

وقتی صحبت از سبک به میان می آید، یک اتاق را می توان به صراحت به چهار طبقه  

 .د: گاه به گاه، معاصر، سنتی و رمانتیکبندی اصلی طبقه بندی کر

سبک کژوال معموال به اتاق احساس آرامش بیشتری می دهد. از این رو، ترکیب کاغذ 

 .دیواری با طرح های ارگانیک برای تزئین یک فضای معمولی توصیه می شود

از سوی دیگر، برای اتاق های معاصر، کاغذ دیواری هایی با الگوهای هندسی پیچیده  

 .رین انتخاب برای ایجاد یک بیانیه طراحی قابل توجه استبهت 

های راه راه اند، که معموالً به طرحطور سنتی مبله شدههایی که بههمین امر در مورد اتاق

 .کندرنگ پیچیده نیاز دارند، صدق میو گل
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در نهایت، کاغذ دیواری هایی با طرح های گلدار و رنگ های روشن راهی برای همگام  

 .ن با فضای رمانتیک هستندشد

 کدام اتاق در حال تزئین است؟  •

کاغذ دیواری به طور منظم در اتاق خواب، اتاق نشیمن و اتاق غذاخوری استفاده می شود و  

به لطف نوآوری های طراحی هوشمندانه می تواند در آشپزخانه و حمام نیز به خوبی کار  

 .کند

ه طور ویژه برای مقاومت در برابر رطوبت  ما محدوده های شیک را ارائه می دهیم که ب 

 .اضافی، از جمله پاشش پاشیده شده اند

توانید از یک اتاق به اتاق دیگر، از جمله از اتاق خوابتان به اتاق خوابتان، یا بنابراین، می

 .تان، از یک ظاهر ثابت لذت ببریدتان به سالن یا اتاق نشیمناز آشپزخانه

کنیم که برای مناطق پرترافیک مانند راهروها و  هایی را پیشنهاد میعالوه بر این، ما گزینه

آل هستند. بنابراین  گذاری شوند، ایدهفرودها، جایی که دیوارها ممکن است خراش یا عالمت

خوب است در این مرحله اولیه درک کنید که آیا اتاق شما به یک نوع کاغذ مناسب نیاز 

 .دارد یا خیر

 مقیاس  •

هنگام خرید به اندازه الگو توجه کنید. اتاق مکانی عالی برای ریسک کردن است زیرا می  

توانید در یک فضای کوچک تأثیر زیادی داشته باشید. نقاشی های دیواری یا الگوهای بسیار  

بزرگ را برای دیوارهای اتاق خواب یا اتاق غذاخوری که در آن الگو می تواند در مرکز  

 .ذخیره کنید توجه قرار گیرد،

الگوهای افقی باعث می شود اتاق بزرگتر به نظر برسد. از الگوهای افقی در خانه های  

 .قدیمی که سقف و دیوارها ممکن است کامالً مربع نیستند خودداری کنید 

 .الگوهای عمودی باعث می شود سقف اتاق بلندتر و گسترده تر به نظر برسد
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ب هم به صورت عمودی و هم به  الگوی ترکیبی پیچیده ترین است زیرا به تراز مناس

صورت افقی نیاز دارد. این انتخاب احتماالً به کاغذ اضافی برای مطابقت نیاز دارد. اگر  

اتاق شما کامالً مربعی نباشد، طرح دراپ انتخاب خوبی است، اما برای یک مبتدی پروژه  

 .دشوارتر است. اگر مطمئن نیستید، با یک متخصص مشورت کنید

 اندازه اتاق •

ذشته از سبک، اندازه اتاق نیز یک فاکتور مهم است که باید قبل از خرید کاغذ دیواری  گ

 .برای خانه خود در نظر بگیرید

ها، دانستن ابعاد فضای خود بسیار مهم است،  گیری صحیح کاغذ دیواریبرای خرید اندازه

 .ویی کنیدجکمی زمان بیشتری را برای این کار صرف کنید و در وقت و هزینه خود صرفه

 نوع کاغذ دیواری •

انواع مختلفی از کاغذ دیواری برای خرید وجود دارد. از جمله کاغذ دیواری های سنتی،  

 .کاغذ دیواری های پوست کنده، قابل رنگ آمیزی و طرح دار هستند

کاغذ دیواری های سنتی نیاز به چسباندن روی دیوار دارند و نصب آنها خسته کننده تر  

گر، استفاده از کاغذ دیواری های پوست کنده و چسبان نسبتا ساده تر است. از طرف دی

 .است، اما طرح های محدودی برای انتخاب دارند

اگر می خواهید دیواری با بافت و طرح دار داشته باشید که رنگ خاصی دارد، کاغذ  

 .دیواری های قابل رنگ آمیزی یکی از بهترین گزینه های شما هستند

واری به طور کلی دارای الگوهای مختلفی است. به طور مشابه، اگر می  این نوع کاغذ دی

خواهید کاغذ دیواری هایی با طرح های مختلف که در اندازه های مختلف چاپ شوند، کاغذ 

دیواری های طرح دار بهترین گزینه شما هستند. آنها معموالً یا بزرگ، کوچک یا جایی در  

 .میان هستند
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 اغذ دیواریتمیز کردن و نگهداری ک •

تمیز کردن منظم با جاروبرقی و برس نرم، مخصوصاً با کاغذ دیواری بافت دار توصیه می  

شود. کاغذ دیواری قابل شستشو یا ساینده را می توان با آب و صابون )بدون سفید کننده یا  

ر مواد شیمیایی تمیز کننده قوی یا پاک کننده های ساینده( تمیز کرد. برخی از مواد بافت دا

 .یا کاغذی را نمی توان شست

ای است. آنها به طور خاص  های حفظ کاغذ دیواری استفاده از حفاظ گوشهیکی دیگر از راه

برای محافظت از گوشه های بیرونی یا داخلی در برابر پارگی طراحی شده اند. حفاظ ها 

 .ممکن است شفاف یا قابل رنگ باشند

 ارزان  و  شیک های  مدل  معرفی با دکوراتیو  آینه زیباترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 انواع کاغذ دیواری )بر اساس موقعیت( 

با توجه به تنوع بسیار زیاد نمونه ها، اغلب افراد در هنگام خرید کاغذ دیواری با سردرگمی  

مواجه می شوند. برای جلوگیری از این اتفاق ابتدا بایستی سبک و متد محیط خود را در  

 .نظر بگیرید

 کاغذ دیواری اتاق خواب  •

صمیمیت را به خانه    رنگ مالیم بهترین انتخاب برای اتاق خواب می باشد.رنگ های گرم

 .شما هدیه می کند

 کاغذ دیواری اتاق پذیرایی •

اگر می خواهید برای قسمت نشیمن یا پذیرایی خانه ی خود کاغذ دیواری تهیه کنید، سبک و  

 .کانسپت کلی محیط خود را شناسایی کنید

  اگر پذیرایی شما مملو از ابزارهای گوناگون است و اکسسوری های موجود در آن کالسیک

 .فانتزی و مدرن را خط بکشید هستند، بهتر است دور مدل های

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-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%88/
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دقت داشته باشید که کاغذ دیواری پذیرایی بر خالف اتاق خواب، همواره بایستی مدلی  

 .سنگین و باوقار داشته باشد

 کاغذ دیواری اتاق کار  •

اه برای اتاق کار از کاغذ دیواری با طرح های رسمی استفاده کنید، همچنین طرح های ر

راه و هندسی ظریف و یا مدل هایی که خودشان بافت و طرح دارند مناسب می باشند این  

 .طرح ها باعث حواس پرتی افراد نمی شوند

 کاغذ دیواری اتاق کودک •

این مدل را به خود کودکان واگذار کنید اجازه بدهید رنگ و لعاب اتاق با سلیقه خودشان  

 .باشد

ها را دارند اعم از شخصیتهای کارتونی دوست داشتنی   آنها بهترین و جذابترین انتخاب

 .رنگ و طرح های کودکانه و شاد  و 

 اینترنتی  خرید + زیبا و شیک بعدی  سه دیواری پوستر مدل 60 مطالعه: پیشنهاد

 سخن آخر

دوستان عزیز حاال احتماال انواع و اقسام محصول را می شناسید و می توانید بهترین مدل  

 .کاغذ دیواری را انتخاب نمایید

امروز در دسته بندی دکوراتیو برای شما مفید بوده باشد.  اینترنتی خرید  راهنمای امید است

محبوب و باکیفیت را برای شما گردآوری کرده ایم که می توانید با  در ادامه مقاله چند مدل  

 .مقایسه آنها بهترین مدل را برحسب نیاز خود انتخاب و خرید نمایید

شما کاربران گرامی می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه نظرات خود را برای ما ارسال 

 .منون هستیمنمایید. از اینکه برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید م 
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