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 راهنمای خرید پرده

بنابراین انتخاب ظاهر مناسب، چه برای   پرده ها در هر اتاقی ظاهری دارند، •

 دکوراسیون و چه برای اهداف کاربردی، برای هر خانه ای ضروری است.

هنگامی که صحبت از انواع مختلف پوشش پنجره می شود، باید موارد زیر را در   •

 نظر بگیرید: رنگ، پارچه، طول و آستر. 

آنها را در طول زمان  جنس پارچه نحوه آویزان شدن پرده ها و نحوه نگه داشتن  •

 تعیین می کند. 

 ارتفاع پرده ها باالی پنجره می تواند حس ارتفاع را به اتاق بدهد.  •

اگر اتاق در معرض نور خورشید زیادی قرار می گیرد، که می تواند به مرور زمان   •

 پارچه را محو کند، بهتر است از رنگ های روشن اجتناب کنید. 

کند اما  های ایرانی نقش بسیار مهمی را ایفا میه باید گفت پرده در دکوراسیون خان  •

 انگارند. هنوز افرادی هستند که نقش آن را در زیبا سازی فضای محیط نادیده می

خواب یا از آنجایی که انتخاب این محصول برای پذیرایی از انتخاب آن برای اتاق  •

 آشپزخانه اهمیت بیشتری داشته، 

پس نیاز است که هنگام خرید این محصول کاربردی به فاکتورهای مهمی از قبیل:   •

 نوع، شکل، رنگ، قد و اندازه پارچه توجه داشت.

در ادامه شما را با راهنمای انتخاب بهترین مدل پرده مدرن و شیک برای منزل آشنا   •

 کنیم. می

 زیبا  و   شیک های مدل   معرفی  با پرده  بهترین خرید راهنمای 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-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87/
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 آشنایی با انواع پارچه ها 

 پارچه پرده ای شانل •

مستان عالی است زیرا ماده ای محکم که به صورت تافتی و ظاهری مخملی دارد. برای ز

 به خوبی عایق بندی شده است. 

 پارچه پرده ای مخمل •

پارچه هایی زیبا، ظاهری درخشان و ضخیم است بنابراین می تواند اتاق را برای هر فصلی  

 به خوبی عایق نگه دارد.

 پارچه پرده ای جیر  •

همچنین به عنوان جیر میکرو شناخته می شود و از پارچه مصنوعی مانند پلی استر ساخته  

 شده است که شبیه چرم جیر است که زیر پوست حیوانات مانند گوسفند است.

 پارچه پرده ای ابریشم •

 نخ ساخته شده از الیاف تولید شده توسط کرم ابریشم. ابریشم ریز، قوی، نرم و براق است. 

 ده ای سیلکپارچه پر •

ساخته شده از نخ مصنوعی برای تقلید از ابریشم واقعی، قوی و بادوام است و به سرعت  

 ابریشم واقعی خراب نمی شود. 

 پارچه پرده پنبه ای  •

پارچه ساخته شده از یک ماده فیبری سفید نرم از یک گیاه گرمسیری یا نیمه گرمسیری و  

بسیار بادوام است. برای مسدود کردن مقدار مناسب نور خورشید و ایجاد یک حریم  

 خصوصی خوب برای خانه شما عالی است.

 پارچه پرده ای کتان •

عمدتاً سبک وزن با ظاهری نیمه شفاف، کتانی از الیاف کتان بافته شده است که برای فصل  

 های تابستان و بهار عالی است.
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 پارچه پرده ای حریر  •

پارچه ای بسیار ظریف و نازک است که برای تابستان بسیار مناسب است تا مقدار کمی از  

ر جفت یا هماهنگ می شود تا حریم  نور خورشید را مسدود کند و اغلب با پرده های مات ت 

 خصوصی بیشتری ایجاد کند. 

 اینترنتی  خرید  + زیبا و شیک دیواری کاغذ لمد  60 مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید پرده 

 پارچه •

 پارچه یک نکته مهم برای پرده است زیرا به خانه اجازه تنفس می دهد. 

ها توانند سالهای شما میانتخاب پارچه با کیفیت خوب مهم است تا مطمئن شوید که پرده

 رسند. العاده به نظر میمورد استفاده قرار گیرند و همچنین فوق

اگر پارچه ها خیلی سنگین باشند، علیرغم اینکه از هم جدا شده اند، روی کل پنجره می  

 کنار هم نمی مانند. ریزند در حالی که پارچه های سبک اغلب 

عالوه بر این، برخی از مواد اجازه جریان آزاد هوا را می دهند، گرد و غبار را دور نگه  

می دارند، در حالی که برخی دیگر می توانند بسیار خفه کننده باشند و گرد و غبار و آلرژی 

 را در خانه افزایش دهند.

 ایستایی پرده •

ونه بزرگ را در خود فروشگاه بررسی کنید و ببینید  پارچه پرده را در نظر بگیرید. یک نم

 که چگونه سقوط می کند.

آن را مانند آکاردئون پلیسه کنید و ببینید آیا روی آن ریخته می شود یا به شکل خود باقی می  

 ماند. 

 قرار گرفتن در معرض نور خورشید •

 قرار گرفتن در معرض نور خورشید را در طول زمان در نظر بگیرید.

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%d8%ba%d8%b0-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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اتاق بزرگ است، رنگ های روشن و پاستلی را حفظ کنید. رنگ های روشن، به  اگر 

 خصوص در پنبه، به سرعت محو می شوند و به نظر می رسند. 

 مواد پرده  •

 مواد را در نظر بگیرید، یا یک انتخاب واحد یا ترکیبی از انتخاب ها. 

روشن، و مخملی تیره    ها از ترکیبی از پنبه و کتانی روشن در طول روز آفتابیبیشتر خانه

 کنند. و ضخیم یا جیر با محو شدن نور و سردتر شدن هوا استفاده می

 ابریشم مصنوعی، پنبه، کتان و مخمل بهترین کارایی را دارند. 

ابریشم مصنوعی در اتاق های آفتابی به خوبی کار می کند. اگر مسدود کردن نور و نگه  

داشتن گرما در داخل ضروری است، می توان یک ماده نمدی ضخیم و عایق را به خود  

 ماده نازک اضافه کرد.

 طول پرده و آستر •

ارتفاعی باالی  حتی قبل از انتخاب پارچه، به این فکر کنید که می خواهید پرده ها از چه 

پنجره شروع شوند. چنین پرده هایی به اتاق های کوچک احساس ارتفاع می دهند. در اینجا  

 نحوه اندازه گیری پنجره های خود برای پرده آمده است: 

اندازه گیری را از باالی پنجره + چند سانتیمتر اضافی ارتفاع قالب ها شروع   .1

 کنید. 

روند )برای ظاهری سنتی(، و فقط  فرو می هایی که روی زمینطول آن را با پرده .2

 آستر کردن دامن )برای ظاهری مدرن و امروزی( به پایان برسانید. 

سانتیمتر اضافی اضافه کنید تا   5سانتیمتر عرض را در هر طرف با   15تا  10 .3

شوند، به  ها از هم جدا میکند که وقتی پردهتر شود. این تضمین میپرده کامل

 ند. ناحیه پنجره نریز 
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 گیری اندازه تاکید

 برای به دست آوردن ظاهری مدرن، مطمئن شوید که پرده ها زمین را می بوسند.  .1

سانتیمتر در هر دو طرف اضافه  15تا   10گیری عرض پنجره، حتماً هنگام اندازه .2

 کنید تا از پر بودن پرده اطمینان حاصل کنید. 

 پرده های دوخت نشده •

 پارچه های پرده مزایای بیشتری نسبت به پرده های آماده دارند.

ابعاد آنها را می توان بر اساس اندازه پنجره سفارشی کرد، پانل های سفارشی آنها در گزینه  

های طراحی مختلف موجود است و انواع مواد را می توان با هم ترکیب کرد و مطابق با  

 اهداف و ظاهر متفاوت. 

 پرده های آماده •

 پرده های آماده هم اکنون در انواع طرح ها و مواد به صورت آنالین در دسترس هستند. 

از آنجایی که آنها برای مطابقت با ابعاد استاندارد دوخته می شوند، خرید آنها و جایگزین  

کردن آنها با پرده های سفارشی منطقی است و همچنین برای خانه ها و آپارتمان های 

 . امروزی کار می کند

 خرید مواد پرده با کیفیت بهتر و دوخت آنها دوام و ماندگاری بیشتری دارد.

 خشک شویی یا شستشوی خانگی  •

این ممکن است بی اهمیت به نظر برسد، اما خرید پرده بر اساس نحوه نگهداری از آنها  

 ضروری است. 

نه  آیا فقط گزینه شستشوی خشک برای شما جذاب به نظر می رسد؟ یا می خواهید گزی 

 مقرون به صرفه تری از مواد ماشین شویی داشته باشید؟ 
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معموالً پرده های باکیفیت مورد استفاده برای نشیمن و اتاق خواب نیاز به خشکشویی دارند.  

 اگر در خانه شسته شوند به سرعت خراب می شوند. 

ه کرد.  پرده های نخی و سایر پرده های روزانه را می توان در خانه شسته و دوباره استفاد

 قبل از خرید حتما این موضوع را از فروشنده بپرسید. 

 مشاوره •

خواهید خودتان این کار را این شاید مهمترین سوالی باشد که باید از خود بپرسید. آیا می

گیری کنید، خرید کنید، پارچه را بخرید و آن را  انجام دهید، یعنی مواد را تعیین کنید، اندازه

خواهید یک مشاور پرده وارد شود و این کار را برای شما انجام  برای دوخت بگذارید یا می

 د.ده

 قیمت پرده •

اگر بودجه شما اجازه می دهد، جذب کارشناسان برای طراحی ظاهر خانه شما می تواند  

 مزایای زیادی داشته باشد.

در حالی که داشتن مشاوری که بیاید و این کار را برای شما انجام دهد بدون دردسر است،  

 کار خوبی انجام دهد. اما ممکن است گران تمام شود مگر اینکه فرد معقولی پیدا کنید که 

از طرف دیگر، انجام آن توسط خودتان می تواند در هزینه شما صرفه جویی کند، اما  

 مستلزم صرف زمان و تالش بسیار بیشتری است.

 جمع بندی خرید پرده

برای اینکه مدل شیکی از پرده را برای فضای پذیرایی خود انتخاب کنید، نیاز است  •

 محیط توجه نمایید. که به هماهنگی آن با اجزای 

جهت ایجاد جلوه بخشیدن بیشتر به طراحی داخلی منزلتان، مدلی که جهت خرید   •

های خانه مانند: آشپزخانه یا  تر از سایر قسمتکنید باید کامال متفاوتانتخاب می
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اتاق خواب باشد. اگر از لحاظ بودجه تخصیص یافته جهت خرید این محصول در  

 به تهیه این محصول برای اتاق پذیرایی کنید. مضیقه هستید، فعال اقدام 

یکی از مهمترین اصولی که باید در دکوراسیون منزل به آن توجه نمایید این است که   •

 پرده حتما باید جزئی از چیدمان اصلی محیط به شمار رود. 

های متفاوت را در اجزای داخلی اتاق امتحان کرده تا  توانید رنگبه عبارتی، شما می •

 بایی از جذابیت را در نگاه فرد بیننده به وجود آورید. نمای زی 

های تک رنگ و یا توانید از نمونهجهت ایجاد مدل پرده پذیرایی شیک و جذاب می •

خنثی در فضا استفاده کنید. البته این مورد که به آن اشاره کردیم در مورد 

 تر است. هایی با متراژ پایین بسیار مناسبخانه

ید از آنجا که مهمترین وظیفه پرده این است که فضای محیط زندگی شما را از د •

افراد خارجی، در امان نگه دارد پس نیاز است که جهت نائل آمدن به این موضوع  

 های ضخیم استفاده نمایید. از جنس

کند. اگر محیط  زیرا ضخامت پارچه نقش بسیار مهمی را در این رابطه بازی می •

زندگی شما طوری است که از بیرون دید کاملی را برای افراد خارجی فراهم 

های توانید از آستریبه توصیه ما عمل نمایید. در غیر اینصورت، میکند حتما می

های خود استفاده کرده تا فضای روشن و دلبازی را در نازک جهت پوشش پنجره

 فضای اتاق به وجود آورید. 

تواند عمل کرده و از ورود  به عنوان عایق می  شاید این موضوع را ندانید که پرده •

 ا به بیرون خانه جلوگیری کند. سرما به داخل و خروج گرم

ای از کشور زندگی کنید. اگر منطقه مورد نظر،  بستگی دارد که شما در چه منطقه •

های عایق حرارتی برای اتاق پذیرایی خود  کوهستانی و سردسیر بوده حتما از پرده

 استفاده کنید. 
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ت  این عامل خود به خود جهت کاهش مصرف انرژی در فصول سرد سال، تاثیر مثب  •

 خواهد گذاشت. 

برای اینکه فضای اتاق پذیرایی خود را به سبک مدرن و جدید دکوراسیون نمایید،   •

هایی که الگوهای جذاب و دارای اشکال بهتر است جهت انتخاب پرده به مدل

 هندسی بوده، بیشتر توجه نمایید. 

بهم   ها این است که فضای اتاق را شلوغ و از مهمترین مزایای استفاده از این مدل •

توانید  ها در اتاق پذیرایی خود میدهند و با نصب اینگونه پردهریخته نشان نمی

 تر از آنچه که هست، نشان دهید. فضا را خواستنی و جذاب

 وقت می گذارید سپاسگزاریم.  لیست گرین از اینکه برای مطالعه مقاالت
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