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ساعت دیواری افزودنی فوق العاده برای هر خانه ای است. گاهی اوقات پر کردن فضای 

خالی دیوار سخت است، به خصوص هنگام تزئین مجدد یا زمانی که به تازگی به خانه  

 .جدیدی نقل مکان کرده اید

تواند به عنوان یک قطعه  با این حال، ساعت دیواری یک انتخاب کاربردی است که می

 .تر عمل کندتر و برجستهبرجسته تزئینی یا یک قطعه برجسته

 راهنمای خرید آنالین انواع ساعت دیواری 

ی هوش و تیزبینی افراد و سواد باالی  از ابتدای تاریخ ساعت نشانه دیواری ساعت •

 .ها بوده استآن

هنوز هم افراد هوشمند و دقیق برای عنصر ساعت، چه در استایل فردی و سبک   •

 .ای قائل اندلباس پوشیدن چه در دکوراسیون اهمیت ویژه

، نکاتی که در  هادر ادامه بعد از اطالعات جامعی از انواع ساعت و اهمیت آن •

ی یک ساعت دیواری شیک به شما کمک خواهد کرد را خواهیم  انتخاب هوشمندانه

 . گفت

ساعت در هر ساختمان و سالنی و به خصوص در خانه و منازل امروزی نه تنها   •

ها قرار  حضور دارد بلکه به عنوان یک عضو مهم در ارتباط با دیگر اجزاء آن

 .گیرد می

ها و از زی، ایستاده و دیواری که پرطرفدارترین آنساعت در مدل های رومی  •

های محبوب و ماندگار منظور می شود، هنوز هم جایگاه مهمی در  اکسسوری

تر بوده و بیشتر  های دیواری که کاربردی وسایل خانه دارد؛ خصوصا ساعت 

 .مورد توجه است
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که با    رعایت نکات ذکر شده در ادامه مطلب برای خرید ساعت دیواری مناسبی •

 .دیگر اجزاء آن محیط یکپارچه شود، بسیار کمک کننده است

 زیبا  و   شیک های مدل   رفیمع با  تابلو   بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 چگونه یک ساعت دیواری مناسب انتخاب کنیم؟ 

هنگامی که شروع به خرید ساعت دیواری می کنید، به سرعت متوجه خواهید شد که آن ها 

 .در سبک های مختلفی در دسترس هستند

 سبک مدرن •

اگر دکوراسیون داخلی مدرنی دارید، ساعت دیواری را انتخاب کنید که دارای فریم های 

باشد. جزئیات دقیق پخش شده در سراسر صفحه ساعت این ظاهر را  فلزی با رنگ برجسته

کامل می کند. در واقع این سبک ساعت دیواری به خوبی محیط های صنعتی را نیز تکمیل  

 .می کند

 سبک سنتی  •

هنگامی که محیط شما سنتی تر یا مینیمال است، ساعت دیواری که اعداد رومی را به  

 .عنوان نمادهای ساعت ترکیب می کند، به خوبی طراحی کلی محیط شما را افزایش می دهد

 چگونه رنگ مناسب ساعت دیواری را انتخاب کنیم؟ 

اطمینان   یک قانون بزرگ در هنگام تصمیم گیری در مورد ساعت دیواری عالی، •

 .از تضاد رنگ با رنگ دیواری است که آن را به آن آویزان می کنید 

اگر دیوارهای سفید سنتی دارید، رنگ های تیره و پررنگ را انتخاب کنید. اگر   •

دیوار برجسته ای با رنگ پررنگ دارید، ساعت دیواری با رنگ روشن تر  

 .انتخاب 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-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88/
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مطمئن شوید که رنگ روشن تر یا    برای ایجاد ظاهری منسجم تر در داخل اتاق، •

 .تیره تری که انتخاب می کنید با رنگ موجود در اتاق مطابقت داشته باشد

برای مثال، یک رنگ تیره یا روشن را از فرش بیرون بکشید یا ساعت دیواری را   •

 .با مجموعه ای از بالش های برجسته هماهنگ کنید

 خرید ساعت دیواری انتخابی سخت برای خریداران

ساعت در دنیای اآلن بیش از اینکه برای گویایی زمان باشند به عنوان اکسسوری   •

است. جای تعجبی نیست که این محصول تنوع بسیار   ی تزئینی شناخته شدهو وسیله

 های مختلف داشته باشد؛ زیادی در طرح و نقش

از آنجایی که ساعت بخش مهمی از زندگی انسان ها و از عناصر جدا نشدنی از   •

های درس و … است، طبیعی است که به عنوان  کوراسیون منازل ادارات، کالسد

یک جزء اساسی در تزئینات و عامل زیبایی شناختی سالن ها و منازل شناخته شود  

 .ها مختلف آن باشندبندیو طراحان زیادی مشغول طراحی ساعت در دسته

ه زیر خالصه ی ساعت دیواری در پنج دست شده های محبوب و شناخته سبک •

شوند که در هنگام خرید باید توجه داشته باشید که با سبک سایر وسایل خانه  می

 .هماهنگی الزم را داشته باشند

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

 انواع مختلف ساعت دیواری چیست؟ 

 ساعت های مکانیکی  •

  7روز یا هر  14ساعت های مکانیکی نیاز به سیم پیچی دوره ای دارند، گاهی اوقات هر 

روز یکبار. به دلیل این نیاز برای ورودی خارجی، این نوع ساعت ها دقت کمتری دارند.  

با این حال، اگر از عناصر طراحی سنتی لذت می برید، ساعت مکانیکی ارزش مراقبت  

 .بیشتر را دارد

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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 ی کوارتز ساعت دیوار •

گر  های مکانیکی هستند، زیرا مجهز به یک نوسانتر از ساعتهای کوارتز دقیقساعت

ها از توانید با این ساعتکند. میهای فرکانس دقیقی ایجاد میکریستالی هستند که سیگنال

کنند. این یک گزینه عالی برای ها استفاده کنید، معموالً حدود یک سال عمر میباتری

 .کم است که دقت باالیی را ارائه می دهدنگهداری 

 ساعت دیواری اتمی  •

ساعت های دیواری اتمی بسیار دقیق هستند، آنها توسط ارتعاشات سیستم های اتمی تنظیم  

می شوند. آنها حتی با ساعت تابستانی خود تنظیم می شوند و منبع قابل اعتمادی برای تعیین  

 .توانید تنظیم کنید و فراموش کنیدزمان در اختیار شما قرار می دهند که می 

 انواع سبک های جدیدترین ساعت دیواری

 ساعت دیواری کالسیک  •

جذاب   های خانگی با دکورهای با اصالت که تجمالت خاصی هم ندارند، انتخاببرای محیط

 .و به جایی هستند 

 ساعت دیواری جدید و ساده  •

های خنثی و سرد و   کاری با رنگ های ساده عموما دایره و مربع هستند، بدون ریزه طرح

های کاری و اداری، آموزشی و فضاهای خشک  ی متوسط دارند و معموال برای مکاناندازه

 .و رسمی مناسب هستند

 خرید ساعت دیواری فانتزی ارزان و شیک  •

این مدل ساعت در دکورهایی که از لحاظ فرم و رنگ و در ارتباط با دیگر عناصر خاص  

 .گیرندو پر از خالقیت و ساختار شکنی هستند، مورد پسند قرار می

 ساعت دیواری طرح سلطنتی  •
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  دیواری های تجمالتی و تشریفاتی و در عین حال پر ابهتی هستید، ساعت اگر طرفدار سبک

 .ی شما استتخاب مناسب خانههای سلطنتی ان

 ساعت دیواری طرح دکوراسیون مینیمالیستی  •

هایی از  های مدرن و معموال با رگه های پرطرفدار امروز، دکوراسیون یکی از سبک

 .مینیمالیسم است

 .این دکوراسیون با سبک زندگی واقعی افراد زیادی در دنیای مدرن نزدیکی دارد

چندان بزرگ و با جنس فلزی و براق است که معموال    های این سبک معموال نه ساعت

 .ای هم داردهای خنثی رنگ

های ساده ولی پرمفهوم، و مناسب بودن در دکور های  ها عموما در طرح جذابیت این ساعت

 .های امروزی استسبک و اندازه کوچکتر خانه

قب تناقض بین سایر  اگر برای مرتب بودن فضای خانه یا دفتر کار خود اهمیت قائلید، مرا

 .ها و ساعت دیواری در محیط باشیدوسیله

ی دکوری باشد، به عنوان یک ابزار  از آنجا که ساعت بیش از اینکه صرفا یک وسیله

 .شده است اهمیت بسیار زیادی در ارتباط با دیگر عناصر محیط دارد کاربردی شناخته

آید نیست؛ اما با  به نظر می  پس خرید یک ساعت دیواری زیبا و شیک به آن راحتی که

ی مهم انتخاب یک ساعت دیواری که مناسب منش دکوراسیون منزل یا  رعایت چند نکته

 .شودتر میاداره ی شما باشد آسان 

 اینترنتی  خرید + زیبا و  باکیفیت  لوکس، آباژور 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%a2%d8%a8%d8%a7%da%98%d9%88%d8%b1/
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 نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت ساعت دیواری

 فرم و سبک ساعت  •

تناسب هر سبک ساعت باید با اندازه و موقعیت دیواری که ساعت روی آن قرارخواهد 

 .گرفت متناسب باشد

دهند؛ برای مثال  اشکال مختلف ساعت هر کدام در یک کلیت مناسب معنای متفاوتی می

 .های رسمی و اداری مناسب است ای ساده بیشتر برای مکانساعت دایره

تر برای دکورهای ساده و روی دیوارهای  ل غیر معمولهای پنج ضلعی و اشکا ساعت

 .شلوغ انتخاب درستی نیستند

 اندازه و ابعاد ساعت دیواری •

اندازه ساعت و همچنین تناسب آن با متراژ خانه یا اتاقی که قرار است ساعت در آن جا 

 .آویخته شود بسیار اهمیت دارد

های  آیند و ساعتن به چشم نمیمدل های خیلی کوچک در دیوارهای بزرگ و خلوت آنچنا

 .دهندبزرگ در اتاق های کم جا فضا را بهم ریخته و شلوغ نشان می

ی فضایی که قرار برای یک انتخاب درست باید بزرگی یا کوچکی ساعت متناسب با اندازه

 .است در آن استفاده شود، باشد

خودداری کنید؛ زیرا  شود که از خرید مدل های بزرگ  هرچند که در حالت کلی توصیه می

شود فضا را کند و باعث میساعت دیواری بزرگ فضای زیادی از دیوار را اشغال می

 .تر نشان داده شودکوچک

پس به تناسب اندازه کلی ساعت دیواری با عناصر موجود روی دیوار بیشتر دقت داشته  

 .باشید



  

    

 

7 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی  خرید+  زیبا و شیک دیواری  ساعت مدل 35

 ی ساعت شناسنامه •

اکیفیت و با ماندگاری قابل اطمینان دست  خواهید مطمئن شوید که روی یک ساعت ب اگر می

اید، حتما به بخش بروشور یا کاتالوگ آن دقت کنید تا از ببینید تضمین مناسبی برای  گذاشته

ی این بخش می توانید اطالعات خوبی در  این خرید وجود دارد یا نه؛ همچنین با مطالعه

 .آن، به دست آورید های الزم ازی درست و مراقبتهای استفاده ی تکنیکزمینه

تر  ی ساعت عالوه بر اینکه برای انتخاب یک ساعت باکیفیت مطمئنبا توجه به شناسنامه

 .رودشوید، ماندگاری خرید شما باال میمی

 قیمت ساعت دیواری  •

های  های مختلف متفاوت است، قیمت دیواری همانطور که تنوع سبک و طرح ساعت

 .ود داردمختلفی از ساعت هم در بازار وج

ها در ارقام مختلفی، از   دیواری های خاص ساعتبا توجه به کیفیت و برند و طراحی

 .اندشده های گران آن در معرض فروش گذاشتهارزان قیمت تا مدل

تان ساعتی انتخاب کنید که نسبت  پس مهم است که با دقت در نکات باال و با توجه به بودجه

 .به کیفیت آن به صرفه باشد

 ساعت دیواری را کجا در اتاق نشیمن قرار دهیم؟ 

 .اتاق نشیمن رایج ترین و مناسب ترین مکان برای نمایش ساعت دیواری است •

بهترین مکان برای آویزان کردن ساعت دیواری، باالی مرکز بزرگترین مبلمان   •

 .شماست. در اکثر خانه ها این مبل بلند است

دادن ساعت دیواری باالی تلویزیون یا   یکی دیگر از مکان های رایج برای قرار •

 .کنسول سرگرمی شما است
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 چگونه یک ساعت دیواری سنگین را با خیال راحت آویزان کنیم؟ 

هنگامی که یک ساعت دیواری بزرگ یا یک ساعت قاب چوبی را انتخاب می کنید، باید  

ی جلوگیری  مطمئن شوید که آن را به درستی آویزان کرده اید تا از هر گونه مشکل ایمن

 .کنید

نه تنها می خواهید از آسیب دیدن دیوار خود جلوگیری کنید، بلکه می خواهید از احتمال  

 .لغزش، افتادن و آسیب رساندن به یکی از اعضای خانواده خود نیز جلوگیری کنید

مهم ترین کلیدی که باید هنگام آویزان کردن ساعت دیواری خود به خاطر بسپارید، اطمینان  

 .تیبانی کافی از روی دیوار انتخابی خود استاز پش

 :مراحل زیر را دنبال کنید تا ساعت دیواری جدید خود را ایمن نگه دارید

 .را کجا محکم کنیدابتدا محل مناسب را انتخاب و عالمت گذاری کنید تا بدانید پیچ   •

 .از یک رولپالک برای نگهداری بهتر بر روی دیوار استفاده کنید •

دریل برقی در جای خود محکم کنید. برای ایمنی بیشتر از بیش از یک   پیچ را با •

 .مورد استفاده کنید 

ساعت خود را آویزان کنید و از آن لذت ببرید، زیرا می دانید که از اقدامات امنیتی   •

 .مناسب استفاده کرده اید

 سخن آخر

اری  وقتی درک پایه ای خوبی از اندازه ها، رنگ ها و مواد مختلف ساعت دیو  •

داشته باشید، می توانید تصمیم درستی بگیرید که برای خرید ساعت دیواری خود  

 .به کدام سمت بروید 

به یاد داشته باشید، اگر به دنبال ساعت دیواری خود هستید، یک قطعه بزرگ و   •

 .معمولی را انتخاب کنید که با رنگ دیوار شما تضاد داشته باشد
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انتخاب کنید که به خوبی با دکوراسیون  در غیر این صورت، ساعت دیواری را  •

 .کلی شما هماهنگ باشد

فردی که در خانه خود  در زمان کوتاهی، در عین لذت بردن از چیدمان منحصربه •

 !اید، زمان را اعالم خواهید کردایجاد کرده

برای   دکوراتیو ر دسته بندیامروز گرین لیست د اینترنتی خرید راهنمای امیدواریم •

 .شما مفید واقع شده باشد

شما دوستان عزیز می توانید هر گونه سوال و نظر خود را از طریق فرم ارسال  •

 .دیدگاه با ما در میان بگذارید
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