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میز جلو مبلی مناسب که به آن میز عسلی گفته می شود، می تواند فضای نشیمن و  

 .استراحت شما را بسیار زیبا کند

راهنمای خرید اینترنتی امروز ما را دنبال کنید تا در مورد انواع مختلف میز جلو مبلی و  

 .ر می رسد بیاموزیدنحوه انتخاب مدلی که در خانه شما بی نقص به نظ

 راهنمای خرید میز جلو مبلی جدید چوبی و فلزی

یکی از اجزای اصلی فضاسازی کاربردی در کنار مبلمان است. این ابزار  مبلی جلو میز

جمع و جور پذیرایی عالوه بر نقش مهمی که برای قرار دادن وسایل و خوراکی های  

 .پذیرایی دارد

  ریدخ راهنمای برای ست کردن و تکمیل دکوراسیون شیک و ایده آل موثر است. در

 .میز جلو مبلی جدید باید مواردی را در نظر بگیرید اینترنتی

امروزه تنوع بسیار گسترده ای از انواع میز های جلو مبلی در اشکال و جنس های متفاوت  

در فروشگاهها و بازارهای مبلمان دیده می شود که این امر فرآیند خرید را با مشکل مواجه  

 .کرده است

 .نکاتی در مورد خرید این محصول به شما پیشنهاد دهیمدر این فرصت می خواهیم 

 شیک  اینترنتی خرید  + شیک و  یت باکیف   راک صندلی مدل 60 مطالعه: پیشنهاد

 شکل های میز جلو مبلی: کدام را انتخاب کنیم؟ 

 مستطیل  •

محبوب ترین شکل میز جلو مبلی، میزهای مستطیلی می باشند که به خوبی با کاناپه های  

بلندتر جفت می شود. اگر اتاق شما خطوط مالیم زیادی دارد، برای آن یک میز مستطیل  

 .شکل در نظر بگیرید
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 گرد  •

های بلند  کند، زیرا مبلتر کار میگاه فشرده تر و چیدمان نشیمنهای کوتاهشکل گرد با مبل

های کوچک یا حیوانات  تمایل دارند تا میزهای گرد را کوچک نشان دهند. همچنین اگر بچه

 .های تیز وجود نداردخانگی دارید، آنها گزینه خوبی هستند، زیرا گوشه

 مربع  •

یزهای مربعی معموالً در چیدمان صندلی های کوچکتر یا مربعی شکل  مانند میزهای گرد، م 

بهتر عمل می کنند. با این حال، اگر میزهای مربعی در کنار مبل بلندی قرار بگیرند، ممکن  

 .است به اندازه کافی بلند نباشند تا همه بتوانند به آن برسند

 بیضی •

 .دارید، میز بیضی کار خواهد کرداگر شکل یک میز گرد را دوست دارید اما مبل بلندتری 

 فرم آزاد  •

اگر سبک معمولی شما نیست، میزهای با فرم آزاد ممکن است برای شما مناسب باشند.  

سبک های هندسی مانند میزهای مثلثی، شش ضلعی و نیم دایره خوب به نظر می رسند.  

ک مجسمه یا یک  اگر شکل انتزاعی تری را انتخاب کنید، میز روزمره شما می تواند مانند ی 

اثر هنری در فضای شما قرار بگیرد. اگر فضای نشیمن شما ظاهری مدرن و پیچیده دارد،  

 .ما یک سبک آزاد را توصیه می کنیم

 انواع میز جلو مبلی بر اساس سبک 

میز جلو مبلی انواع متفاوتی دارد که معموال با توجه به نوع دکوراسیون در سه دسته زیر  

 .قرار می گیرد

 میز کالسیک  •

وع میز جلوی مبلی بودند،  اولین نوع از میزهای جلو مبلی، که تقریبا در گذشته رایج ترین ن

 .محصوالت کالسیک از جنس چوب با پایه هایی منبت کاری و حکاکی شده هستند
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این سبک از میزها اغلب برای قرارگیری جلوی مبل های استیل و مدل های متفاوت مبلمان  

 .سلطنتی کاربرد دارد

 میز روستیک  •

این سبک از میزها تلفیق هنرمندانه ای از سبک کالسیک و روستایی قدیمی هستند که  

پایه آن از    معموال میزهای به نسبت ساده ای با رویه چوبی بکر و طبیعی می باشد و بدنه و 

 .متلایر سبک صنعتی استفاده می شود

  چوب رویه این میزها معموال قطعات چوبی درخت هستند که تغییر زیادی پیدا نمی کنند و 

 .تنها صیقل داده می شوند و به نوعی طبیعت را به خانه می آورند

 میز جلو مبلی سلطنتی و مدرن •

جدیدترین انواع میزها سبک مدرن است که می توان از آن برای تزئین فضا و دکوراسیون  

خانه های مدرن بهره برد. این نوع میزها نسبت به انواع دیگر تنوع بیشتری در متلایر  

 .رویه و بدنه دارند

 میز صنعتی  •

ی خشک  این سبک از میزها از ترکیب دو عنصر چوب و فلز با هم ساخته شده اند و ظاهر

 .و خشن دارد و در فضاهای رسمی بیشتر کاربرد دارند

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

 نکات مهم برای خرید میز جلو مبلی جدید برای انواع مبل 

 انتخاب سبک  •

پیش از خرید باید ابتدا سبک آن را مشخص کنید که بستگی به سبک دکوراسیون داخلی  

 .خانه شما دارد

 .را هم در این زمینه اعمال کنید  البته می توانید سلیقه شخصی تان
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 انتخاب فرم و شکل  •

مرحله بعدی برای انتخاب میز مناسب تعیین شکل و فرم آن است. این روزها میزهایی به  

یل، مربع، بیضی و دایره ای و انواع فانتزی دیگری در بازار وجود دارد که با  شکل مستط 

توجه به سبک دکوراسیون و مبلمان خانه و عالقه خودتان می توانید یکی از آنها را 

 .خریداری کنید

 اندازه میز با توجه به محدودیت فضا •

ه در نظر بگیرید و توجه کنید  برای تعیین اندازه میز ابتدا باید فضای در اختیارتان را در خان 

که پس از قرار گرفتن میز برای پر کردن فضا، راه هایی برای رفت و آمد وجود داشته  

 .باشد

بنابراین با توجه به فضای محل کار یا خانه می توانید میزهای بزرگ یا میز کوچک و جمع  

 .و جور بخرید

 میز جلو مبلی چه سایزی؟ •

ا چقدر باید باشد، با اندازه گیری طول کاناپه خود شروع  برای اینکه بفهمید طول میز شم

ای که رو به روی آن  کنید. به عنوان یک قاعده کلی، میز شما باید بین ½ تا ⅔ طول کاناپه

 .قرار دارد باشد

سانتی متر است، اما بسته به ارتفاع کاناپه شما،   45تا  40ارتفاع استاندارد یک میز بین 

تر یا کوتاه تر شوید. برای حداکثر راحتی و انسجام، ارتفاع میزی  ممکن است بخواهید بلند 

 .متر از ارتفاع مبل شما کوتاه تر باشدسانتی 5کنید باید را که انتخاب می

 جنس و رنگ میز  •

گام بعدی برای انتخاب میز مناسب کیفیت و مرغوبیت آن است. امروزه انواع متفاوتی از  

از جمله فلز، چوب، ام دی اف و شیشه و… طراحی و   میز جلو مبلی با جنس های گوناگون

تولید می شوند برای انتخاب جنس مناسب به هماهنگی بافت مبلمان با میز و استحکام میز  

 .توجه کنید
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در مورد انتخاب رنگ هم بهتر است نظر شخصی تان را کمی نادیده بگیرید و روی  

 .هارمونی رنگ مبلمان و میز تمرکز کنید

مهم ترین فاکتور برای انتخاب رنگ این است که هنگامی که میز در میان مبلمان قرار می  

 .گیرد کامال مطابقت رنگ وجود داشته باشد

 مواد محبوب میز قهوه •

 .رایج ترین مواد میز، چوب بادوام، قابل اعتماد و سازگار با هر سبک اتاقی است: چوب

میز شیشه ای به بزرگ شدن فضا و شیک   اگر اتاق شما کوچک یا تنگ است، یک : شیشه

شدن آن کمک می کند. شیشه برای خانه هایی که بچه های کوچکتر دارند، در صورت  

 .شکستگی بهینه نیست

میزهای مرمر، گرانیت و تخته سنگ وقتی با کفپوش های چوبی سخت یا فرش های : سنگ

ها  ها و خراشای نوشیدنیخاموش ترکیب شوند، بهترین ظاهر را دارند. برای اینکه لکه ه

کننده غیرساینده  را بدون زنگ نگه دارید، از زیر لیوانی استفاده کنید و مرتباً با یک پاک

 .تمیز کنید

 .تم های صنعتی به خوبی با میزهای فلزی جفت می شوند: فلز

میزهای با دوام و سبک، پالستیکی یا اکریلیک به راحتی قابل  : اکریلیک / پالستیک

و تمیز کردن هستند. ظاهر شیک آنها به خوبی در یک محیط مینیمال قرار می    جابجایی

 .گیرد

 مقاومت پایه ها  •

بعضی از میزها پایه های یکپارچه با رویه دارند و در بعضی دیگر پایه ها با روش های  

مختلف به صفحه رویی متصل شده است. برای خرید هر کدام از مدلها به مقاومت پایه ها  

 .توجه کنید
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 قیمت میز جلو مبلی  •

قیمت میز جلو مبلی بر اساس سبک طراحی، جنس و اندازه آن تعیین می شود و شما می  

توانید با توجه به دکوراسیون داخلی و میزان بودجه تان بهترین مدل را برای دیزاین خانه  

 .انتخاب کنید

 ویژگی ها و مالحظات اضافی •

ها برای نگهداری مجالت،  ها و قفسهسطل  هایی مانند کشوها،ویژگی: سازیذخیره  فضای

آل هستند تا اتاق نشیمن شما را از شلوغی ها و هر چیز دیگری ایدهها، پتوها، ریموتبالش

 .دور نگه دارد

میزهای صندوق دار می توانند اشکال مختلفی داشته باشند اما معموال مستطیل شکل  : تنه

مانند یک چمدان سنتی. درب باز می شود   هستند. ویژگی بارز آن ها درب دار بودن است، 

تا یک توخالی در داخل ظاهر شود که برای نگهداری لوازم ضروری یا اسباب بازی 

 .مناسب است

درست مانند آینه های دیواری، میزهای آینه دار توهم فضای بزرگتری را ارائه : ای آینه

می دهند. اگر به دنبال ایجاد یک محیط شلوغ هستید، یک میز آینه ای می تواند بهترین  

 .گزینه برای شما باشد

این نوع میز دارای یک میز متحرک است که می تواند از ارتفاع کوچکتر تا میز  : باالبر

وری بلند شود. در صورت عدم استفاده، میز را می توان تا ارتفاع میز جلو مبلی  ناهارخ 

 .پایین آورد

برای به حداقل رساندن خطر برخورد سر فرزندتان با لبه سخت، یک میز روکش  : روکش

 .دار در نظر بگیرید

ایه  هایی روی پ های اتاق خود را از خراش نجات دهید، میز با چرخبرای اینکه کف: ها چرخ 

 .جایی آسان در نظر بگیریدآن برای جابه

عالوه بر مواردی که اشاره کردیم جزئیات زیاد دیگری وجود دارد مانند اینکه میز جلو  

 .مبلی کشودار یا بی کشو باشد، دارای قفسه بندی یا طبقه باشد
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در فضای زیرین آن برای نگهداری میزهای عسلی کوچکتر قسمتی تعبیه شده باشد، فضایی  

برای قرار دادن دکوراتیو داشته باشد و مواردی از این دست بیشتر به سلیقه و نیاز شما بر  

 .می گردد

در حال حاضر میز جلو مبلی های ساده تر با اشکال مستطیلی و گرد تقاضای بیشتری دارند  

در واقع سبک های جدید دکوراسیون داخلی به سمت استفاده از وسایل و ابزار و دکوراتیو  

 .ه تر و الهام بخش تر می روندساد

حتما انواع حکاکی شده و پر   مبلی جلو میز خرید حاال دیگر نیازی نیست مثل گذشته برای

زرق و برق را انتخاب کنید بلکه با میزهای خیلی ساده می توانید مطابق دکوراسیون داخلی  

 .میز جلو مبلی شیک و باکیفیت بخرید

 مدرن   و  شیک های  مدل  معرفی با اپن صندلی  بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 جمع بندی 

امیدواریم با انواع و اقسام میز جلو مبلی آشنا شده باشید و خریدی رضایت بخش داشته  

 .باشید

شما کاربران عزیز می توانید سواالت و نظرات خود را از طریق فرم ارسال دیدگاه برای  

 .ما ارسال کنید

 .ممنون که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید

در ادامه مطلب چند محصول منتخب را برای شما عزیزان لیست کرده ایم، محصوالتی که  

 .دارای کیفیت و قیمت مناسبی هستند
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