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آیا از داشتن کفش های زیاد و نداشتن فضای کافی برای نگهداری صحیح آنها خسته شده  

 ؟ آیا شما صاحب خانه جدیدی هستید که به دنبال خرید بهترین جاکفشی هستید؟ اید

شما خوش شانس هستید! انبوهی از راهنمایی ها وجود دارد، و این مقاله تمام سواالتی را که  

 .قبل از خرید جاکفشی برای کفش به ذهن می رسد، پوشش می دهد

 راهنمای خرید جاکفشی ارزان و باکیفیت 

 .، مطمئناً تا کنون در منزل با محل قرارگیری کفش خود مشکل داشته اید جاکفشی •

در آپارتمان ها به علت ازدحام عبور و مرور و یا در ساختمان های ویالیی نشین   •

برای جلوگیری از فرسودگی زود هنگام کفش ها و محافظت از آنان نیاز به 

 .جاکفش وجود دارد

خود را در خانه های ما باز کرده است. خرید    برای حل این معضل جاکفشی جای •

این محصول بهترین گزینه برای کسانی است که میخواهند از کفش های خود به  

 .خوبی مراقبت کنند

گوییم که چگونه با خرید جاکفشی، در دیزاین خانه خود  در این مطلب ما به شما می •

تر در انتخاب انواع  تاثیرگذار باشید. این راهنمای خرید جاکفشی به شما راحت 

 .مدل های آن کمک می نماید

شاید بتوان جاکفشی را یکی از اعضای کوچک طراحی داخلی دانست، که خیلی از   •

 .افراد توجه کافی را به این بخش از خانه ندارند

اگر می خواهید یک طراحی دکوراسیون زیبا را در خانه خود تجربه کنید پس باید   •

 .ت بنگریدکوچکترین جزئیات نیز با دق

از قلم افتادن جاکفشی، عالوه بر ایجاد ناکارآمدی دیزاین خانه شما، مشکالت   •

 .بهداشتی و بصری را نیز در محیط منزل فراهم می آورد 
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نظمی هستید، مطمئناً یک عضو کوچک است که در    اگر در دیزاین خانه شاهد بی •

 .دطراحی داخلی آن را فراموش کردید، شاید این عضو جاکفشی باش

انواع مدل های جاکفشی را در این مطلب اشاره نمودیم تا بتوانید مناسب ترین آنها   •

 .را با شرایط دیزاین داخلی خانه خود انتخاب نمایید

 اینترنتی  خرید  + کاربردی و باکیفیت لباس رگال مدل ۱۹ مطالعه: پیشنهاد

 

 تأثیر جاکفشی در دیزاین خانه 

یکی دیگر از دالیل خرید این محصول جلوگیری از ایجاد منظره زشت در ورودی   •

 .خانه است

وجود کفشها در راه پله عالوه بر ضایع نمودن حقوق همسایگان، منظره زشتی را   •

 .به درب خانه شما نیز می دهد

فضای خارج از واحد آپارتمانی شما مربوط به استفاده مشترک با سایر ساکنین   •

است و وجود کفش ها در بیرون درب ورودی خالف فرهنگ آپارتمان نشینی می  

 .باشد

ع مدل های جاکفشی که در ادامه به آن ها اشاره می شود ، می توان  با توجه به انوا  •

با توجه به دیزاین خانه و همخوانی با سایر لوازم و سرویس های منزل، یک  

 .جاکفشی مناسب را انتخاب نمود

 راهنمای خرید جاکفشی مدرن و شیک 

ید،  هنگامی که از بیرون وارد منزل می شوید اولین فضای که با آن برخورد دار •

محلی برای درآوردن کفش هایتان است؛ کفش ها باید در فضایی مناسب قرار 

 .بگیرند تا بتوانید از آنها مجدداً استفاده نمایید

 

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%b1%da%af%d8%a7%d9%84-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3/
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طرح های متنوع در خرید جاکفشی به شما در تهیه ی این فضا، کمک می نمایند.   •

 .توجه به شرایط زندگی شما، در انتخاب نوع و رنگ جاکفشی دخیل می باشد

رید اینترنتی جاکفشی می تواند بهترین گزینه برای تان باشد، زیرا در هنگام  خ  •

خرید اینترنتی جاکفشی، شما به راحتی ابعاد و اندازه ها و رنگ آن را متناسب با 

 .سلیقه و شرایط خانه خود انتخاب می نمایید

؛ زیرا  در هنگام انتخاب جاکفشی به اندازه ی ارتفاع قفسه داخلی آن نیز، دقت کنید •

اگر ارتفاع قفسه داخلی جاکفشی کم باشد، ممکن است در صورت قرار دادن چکمه  

 .و یا بوت با مشکل مواجه شوید

همیشه مد نظر داشته باشید که، فضایی نیز باید برای قرار گیری فرچه، واکس و   •

 .سایر لوازم کفش در جاکفشی تعبیه شده باشد

ی که می خواهید از محیط بیرون وارد منزل  شاید برای شما اتفاق افتاده باشد هنگام •

شوید، کفش هایتان گلی باشد؛ وجود کفش های متعدد در جلوی درب منظره زشت  

را جلوی چشمانتان نمایان می کند، حال اگر این کفش ها گلی و خاکی باشند، این  

 .زشتی بصری چندین برابر می شود

نه، تمیزی و بهداشت را به وجود جاکفشی، عالوه بر بخشیدن زیبایی به محیط خا •

همراه خود دارد. امروزه با وجود اپیدمی ویروس کرونا، داشتن یک مدل مناسب 

 .از این محصول از واجبات منزل است

حداقل دوبار در هفته، جاکفشی خود را ضدعفونی نمایید. با انجام این کار دیگر   •

ز و بهداشتی را در  آلودگی به سراغ منزلتان نمی آید، و می توانید یک محیط تمی 

 .محل زندگی تان ایجاد نمایید 
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توجه ویژه به عالیق صاحب خانه، از قابلیت های یک شرکت سازنده جاکفشی   •

 .خوب است. مثالً خیلی از خریداران جاکفشی، به مانند یک کمد آن را نگاه می کند

ارتفاع  این نوع سلیقه می طلبد که بر روی درب جاکفشی از آینه استفاده شود، و یا  •

آن را بلند تر نمود. عموماً جاکفشی را برای سهولت بیشتر در ورودی منزل قرار  

می دهند. البته باید در قسمتی قرار گیرد که مزاحمتی برای عبور و مرور نداشته  

 .باشد

توصیه می شود برای ماندگاری باال از مدل هایی با جنس چوب و ام دی اف  •

تلایر عالوه بر ماندگاری باال، قابلیت جابجایی آسان استفاده نمایید، زیرا این نوع م 

 .را نیز همراه دارند

برای سهولت در جابجایی هنگام اسباب کشی، و راحتی در ایجاد تناسب ابعاد آن با  •

اندازه ی ورودی خانه تان، نیاز به یک متلایر مناسب با عمر باال دارید، که چوب  

 .دیا ام دی اف می تواند بهترین گزینه باش

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

 

 نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت جاکفشی ساده و باکیفیت 

 :در هنگام خرید باید به نکات زیر توجه ویژه داشته باشید

 ایده آل برای جاکفشی شما اندازه  •

پیدا کردن اندازه مناسب جاکفشی می تواند مانع دیگری در خرید یک مدل مناسب باشد. با 

سازی کفش خود را  توانید به راحتی فضای ذخیرهاین حال، با پیروی از این نکات ساده، می

 .تهیه کنید

 

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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را گرفتید، نیمی از کار  ابتدا باید محل نگهداری جاکفشی را مشخص کنید. وقتی این تصمیم  

شما از قبل انجام شده است. مرحله بعدی انتخاب ابعاد است. ابعاد قفسه کفش چوبی  

سانتیمتر عمق دارد. بسته به اینکه بخواهید کفش یا جعبه   30طول و  30×48استاندارد 

کفش را در آن قرار دهید، عمق می تواند متفاوت باشد. اگر می خواهید جعبه های کفش را  

 .سانتیمتر باشد 35یا  33ذخیره کنید، عمق آن باید 

 .مناسب های اندازه و ابعاد – خانه دیزاین با مناسب هماهنگی

همیشه برای انتخاب بهترین مدل برای خانه خود، ابتدا به ابعاد و اندازه های آن دقت نمایید،  

اده شما را زیرا این محصول باید فضای متناسب با قرارگیری کفش تمامی اعضای خانو 

 .داشته باشد

 ابعاد فضا •

باید اطمینان حاصل کنید که آنها فضای زیادی را اشغال نکنند. شما می توانید قبل از خرید  

محصول، ابعاد خود را اندازه گیری کنید تا مطمئن شوید که قفسه ها در فضای موجود قرار  

ی مرتبط با فضا خریداری  دارند. به این ترتیب، بهترین محصول را بدون هیچ گونه غافلگیر

 .خواهید کرد. و این یک ایده هوشمندانه برای نگهداری کفش برای فضاهای کوچک است

پس قبل از خرید یک جاکفشی ایده آل، باید فضای موجود را که قرار است قفسه خود را در  

. اطمینان آن قرار دهید، بررسی کنید. با توجه به ابعاد می توانید اندازه قفسه را بررسی کنید

حاصل کنید که به دلیل اندازه بزرگ جاکفشی با مشکل فضایی مواجه نیستید. شما همچنین  

می توانید اندازه فضای موجود را اندازه گیری کنید. هنگام خرید قفسه را نیز اندازه بگیرید  

 .که خرید جاکفشی را آسان می کند

 ریلی(  یا )کشویی درب عنو – داخلی قفسه اندازه و ساختار – مناسب قفسه تعداد
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سعی نمایید برای انتخاب جاکفشی به درب دار بودن آن نیز توجه کنید، زیرا درب جاکفشی  

 .عالوه بر داشتن نمای بهتر، از ورود آلودگی به فضای منزل نیز جلوگیری می نماید

 سبک و ویژگی ها  •

سبک جاکفشی با توجه به فضای موجود در خانه، سبک زندگی، کفش و انتخاب شخصی  

وجور با کشو به شما کمک  تر، مدل های جمعهای کوچکشما تعیین می شود. برای خانه

ها را نگهداری کنید. اگر  ها و پولیشها، برسها، جورابها و همچنین دستکشکند کفشمی

دار می پوشید، می توانید مدل هایی را که صندلی دارند   کفش های کتانی و کفش های بند

های بزرگ،  انتخاب کنید که به شما کمک می کند بنشینید و آنها را بپوشید. برای خانه

توانید مدل هایی با در را انتخاب کنید و در مورد سبک و دکوراسیون در تصمیم بگیرید  می

ای را دوست ها مدل هایی با درهای شیشهتا جذاب به نظر برسد. بسیاری از صاحبان خانه

های خود را به رخ بکشند، در حالی که برخی از افراد دهد کفشدارند که به آنها اجازه می

 .ها آسان باشدخواهند که بدون سروصدا باشد و کار با آنمدل هایی با درهای کشویی را می

 مدل – متایر   جنس – تکه چند  یا تکه یک ساختار

ن محصول می توانید فضای مطلوب در ورودی منزل تان داشته باشید. انواع  با کمک ای 

 :مدل های این محصول را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد

 جاکفشی دیواری آپارتمانی  .۱

 جاکفشی داشبوردی  .2

 جاکفشی ایستاده .3

 جاکفشی صندوقی  .4

 جاکفشی فانتزی  .5
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 کیفیت  •

اوقات می توانید یک جاکفشی زیبا،  فراموش نکنید که کیفیت جنسرا بررسی کنید. گاهی 

خوش طرح و کاربردی تهیه کنید. اما ممکن است فاقد کیفیت باشد. کیفیت نیز مانند سایر  

ویژگی ها بسیار مهم است. کیفیت پایین همیشه وزن سبک دارد. اگر با در دست گرفتن آن  

همانطور که  را چک می کنید، به راحتی می توانید وزن و کیفیت جنس را بدست آورید. 

 .ضخیم باشد  اگر کیفیت خوب است، باید سنگین و با جنس

 نوع رنگ آمیزی متایر آن •

انتخاب نوع رنگ باید متناسب با رنگ درب یا پنجره و حتی هماهنگ با پادری خانه ی شما  

باشد. این نوع هماهنگی در دیزاین خانه، یک احساس آرامش بصری را برای ساکنین ایجاد  

 .می نماید

 طراحی  •

طرح های مختلفی در بازار و همچنین فروشگاه های اینترنتی موجود است. طرحی با  

کالس انتخاب کنید که ظاهر زیبایی به شما بدهد. و شما می توانید با توجه به رنگ فضا یا  

 .نوع قفسه ای که می خواهید استفاده کنید، طرح قفسه را انتخاب کنید

 و…(  واکس رچه،ف )جای  مناسب کاربری با فضاهایی طراحی •

 محیط بهداشت افزایش •

توانید، با خالقیت و نیازهای خود مطابقت دهید؛  هر کدام از این دسته بندی جاکفشی را می

به طور مثال سفارش درب کشویی جاکفشی، قرار دادن آینه روی درب، طراحی قفسه های 

تواند طبق نیاز  می     مورب یا نیم دایره ای شکل، نصب بر روی دیوار یا داخل آن و غیره

 .خانه ی شما ساخته شود 

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

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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 جمع بندی 

ی خود به  حاال انواع و اقسام جاکفشی و نکات مهم آنها را می شناسید و با سلیقه •

 .راحتی می توانید بهترین مدل را انتخاب کنید

جاکفشی و مقایسه امروز گرین لیست در   اینترنتی خرید  ایراهنم امیدوار هستیم •

 .برای خریدی مطلوب و مقرون به صرفه به شما کمک کند دکوراتیو دسته بندی

شما عزیزان می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه سواالت و نظرات خود را با ما   •

 .در میان بگذارید. متشکریم که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید 

در ادامه این مقاله برای کمک به شما چند مدل با بیشترین خرید را گردآوری کرده   •

ایم که بد نیست آن ها را ببینید. مدل هایی که بیشترین محبوبیت را بین خرداران 

 .دارند
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