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 راهنمای خرید میز ناهارخوری

 می تواند قلب هر خانه ای را تشکیل دهد و به عنوان گردآورنده  ناهارخوری میز یک

 .زمان غذا و خاطره ساز عمل کند

 با چنین نقش مهمی، عادالنه است که فکری را که شایسته آن است به او بدهید. 

 را دارید و نمی دانید از کجا شروع کنید، بگذارید  ناهارخوری میز خرید اگر قصد

 .این پست چراغ راهنمای شما باشند

  میز ناهارخوری از معدود ابزاری است که معموال هر شش ماه یکبار عوض نمی

سال کارایی داشته باشد. پس در هنگام  15یا  10شود و شاید برای برخی از افراد تا 

 .نباشید و با احتیاط تمام اقدام به خرید نمایید خرید میز نهارخوری عجول

 ترین آن، هنگام خرید عنوان یکی از پرکاربردترین مبلمان در خانه، و مسلماً مهمبه

 .میز ناهارخوری عوامل مختلفی باید در نظر گرفته شود

  میز ناهارخوری مطمئناً یک مبلمان گران قیمت است، اما اگر درست بخرید، می

 .ر دوام بیاوردتواند یک عم

  یک میز ناهار خوری که مرکز هر خانه ای در نظر گرفته می شود، نباید فقط به

گونه ای انتخاب شود که با صندلی هایی که با آن ها می آید مطابقت داشته باشد، 

 .بلکه چیزهای بسیار بیشتری در آن وجود دارد

 ه خصوص اگر ندانید از ما می دانیم که می تواند بسیار دلهره آور به نظر برسد، ب

 .کجا شروع کنید

  به همین دلیل است که ما راهنمای خرید میز ناهارخوری خود را با تمام موارد

 .ضروری که باید بدانید را گردآوری کرده ایم

 این نکات طالیی به شما این امکان را می دهد تا خریدی مطمئن و آسان داشته باشید. 
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 نکات مهم هنگام خرید میز ناهارخوری

 فضا را اندازه بگیرید 

صرفا عاشق طرح میز شدن به درد نمی خورد. مهمترین و اصلی ترین فاکتور در هنگام 

 .مورد نظر استخرید، اندازه فضای 

شما با اندازه گیری فضای موجود می توانید در وقت صرفه جویی کنید و بسیاری از گزینه 

 .های نامناسب را از لیست حذف کنید

سانتی متر فضا از هر طرف نیاز  90میز نهارخوری در ایده آل ترین حالت ممکن نیاز به 

 .دارد تا جلوه ای جذاب داشته باشد

 .رید، می توانید با خرید میز قهوه یا کنسول آن را زیباتر کنیداگر اتاق کوچکی دا

 شکل میز را در نظر داشته باشید 

خواه ناخواه شکل و فرم اتاق، آشپزخانه و یا سالن در انتخاب میز نهارخوری تاثیر می 

 .گذارد

معموال برای انتخاب میز مناسب برای آشپزخانه، اتاق یا سالن از یک فرمول خاصی 

 .استفاده می کنند که ما این فرمول را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم

 :مبناست این بر کلی قاعده

 .میزهای دایره ای و مربعی، بهترین جلوه در اتاق های مربعی شکل دارند .1

ا مربعی در اتاق های مستطیلی جلوه جالب و خوشایندی اما میزهای دایره ای ی .2

 .ندارند

 .میزهای مستطیل و بیضی شکل برای اتاق های مستطیل شکل بهترین هستند .3
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 .اما میزهای مستطیل و بیضی در فضاهای مربعی شکل ناخوشایند به نظر میرسند .4

 یک لیست تهیه کنید 

رست کنید، این می تواند بسیار کمک اگر لیست کوتاهی از شکل و اندازه میز ناهارخوری د

 .کننده باشد

اندازه میز را مشخص کنید و صندلی ها را به ترتیب بچینید. اکنون وقت امتحان کردن 

 ! است

صندلی ها را از زیر این میز فرضی بیرون بکشید و مطمئن شوید که در راه رفتن و 

 .نشستن شما اختاللی ایجاد نمی کند

ند ساده و ارزان می توانید میزان تعامل خود، میز و فضا را ارزیابی با استفاده از این ترف

 .کنید

 هدف شما از خرید میز ناهارخوری چیست 

آیا میز نهارخوری را به هدف نشستن در تعطیالت آخر هفته می خرید یا مهمانی های 

 شبانه؟

د از کار اگر استفاده شما از میز تنها برای صرف وعده های غذایی یا استراحت های بع

 .باشد، پس یک میز ساده با طراحی معمولی تهیه کنید که این کار به صرفه تر خواهد بود

اما اگر زمان زیادی را پشت میز سپری می کنید، انتخاب میز بادوام تر می تواند گزینه 

 .بهتری باشد

 :از عبارتند میزها ترین بادوام

 !میزهای سرامیکی ضد حرارت و خراش، چوبی و شیشه ای
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 .اگر میز شیشه ای می خرید، باید دقت کنید که شیشه محکم و بادوامی دارد

در هنگام خرید میزهای چوبی باید به روکش آن توجه داشته باشید؛ زیرا روکش چوبی 

 .شدن شود بسیار نازک است و ممکن است با گذشت زمان دچار پوسیدگی و پوسته پوسته

 در انتخاب رنگ دقت کنید 

 .رنگ، تنها عنصر تنظیم کننده زیبایی و جذابیت یک خانه است

طول عمر و رنگ میز نهارخوری باید به گونه ای باشد که تا سالهای طوالنی با تم های 

 .مختلف سازگاری داشته باشد

 .هستندبه روز ترین و مدترین رنگ ها شامل سیاه، خاکستری، قهوه ای و سفید 

 .این رنگ ها را می توانید برای انواع دیزاین خانه و در هر فصلی به کار ببرید

 از پایه غافل نشوید 

پایه میز می تواند تاثیر گذار باشد. برای جلوگیری از برخورد زانوها به پایه میز، می توانید 

 .از طراحی های تک پایه استفاده کنید

 ستفاده کنندحداکثر چند نفر می توانند از میز ا 

در جدول خود حتما ذکر کنید که قرار است چند نفر از این میز به طور همزمان استفاده 

 کنند و میزان فضای مورد نظر قرار است چقدر باشد؟

 میز را متناسب با الیف استایل )سبک زندگی( خود انتخاب کنید 

کش سخت، چوب یا به عنوان مثال؛ اگر بچه کوچک دارید، می توانید از میزهایی با رو

 .مالنین استفاده کنید
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 قیمت میز ناهارخوری 

قیمت میز ناهار خوری بر اساس عوامل مختلفی تعیین می شود که مهم ترین آنها اندازه، 

 .جنس، سبک و ساخت است

اگر با بودجه محدودی کار می کنید، معیارهای خود را به موارد ضروری و جذاب تقسیم 

 .کنید

 سهولت نگهداری را ارزیابی کنید 

یک میز ناهار خوری کم هزینه می خواهید؟ جدا از اولویت بندی موادی مانند چوب و 

 .شیشه، به ساخت قطعه خود نیز توجه کنید

به زیر میز خود نگاه کنید تا مفاصل آن را مشاهده کنید. چوب متصل به چوب معموالً نشانه 

حالی که تعداد زیاد قالب ها و اتصاالت می تواند نشان ای از کیفیت ساخت محکم است، در 

 .دهنده ساختار ضعیف تر باشد

اگر میز شما لرزان است یا شکاف هایی در مفاصل آن آشکار می شود، خود را برای یک 

 .هزینه تعمیر و نگهداری باال آماده کنید

 شیک اینترنتی خرید + زیبا و شیک مبلی جلو میز مدل 35 مطالعه: پیشنهاد

 

 معرفی انواع میز ناهارخوری از لحاظ جنس

 میزهای چوبی 

 .چوب به عنوان محبوب ترین انواع میز ناهارخوری شناخته می شود

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%85%db%8c%d8%b2-%d8%ac%d9%84%d9%88-%d9%85%d8%a8%d9%84%db%8c/
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 .ماده ای است که هیچ وقت از مد نمی افتد و با هر سبک طراحی سروکار دارد

معموال چوب های بلوط، توس، ماهون، گردو، افرا، خاکستر و گیالس از دوام باالتری 

 .نسبت به چوب های کاج، سرو و صنوبر برخوردارند

 .دنبال گزینه ارزان تر و بادوام تر هستید، چوب انتخاب خوبی خواهد بوداگر به 

 میزهای شیشه ای 

 .میزهای شیشه ای کاربرد زیادی دارند. جلوه ظریف آنها، سبکی مدرن به منزل می بخشد

 .قاب آنها از چوب، فلز یا سنگ است و برای فضاهای بزرگ بسیار مناسب اند

یک فرش شیک زیر این میز غوغا می کند و مناسب برای دکوراسیون مدرن به همراه 

 .تکنولوژی پیشرفته و مینیمالیستی هستند

 میزهای فلزی 

 .میزهای فلزی از مقاومت باالیی برخوردارند و تمیز کردن آنها بسیار آسان و راحت است

 .بهترین گزینه برای خانه هایی با سبک مدرن هستند

  پالستیکیمیزهای 

پالستیک در میان دیگر گزینه ها هزینه کمتری دارد و مناسب برای افرادی با بودجه کم 

 .است

 .این سبک بسیار سبک و راحت است که تمیز کردن آن آسان است

با این وجود از ظرافت، زیبایی، دوام و طول عمر بهتری نسبت به دیگر میزها برخوردارند 

 .نیستند
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 این خانهمیز ناهارخوری و دیز

 .میز نهارخوریتاثیر زیادی در زیبایی و جذابیت دیزان خانه دارد

الزم است بدانید که برای خرید میز باید به شکل و فرم فضا و میز مورد نظر توجه کنید تا 

 .بتوانید به انتخابی رضایت بخش برسید

 ویژگی های یک میز ناهارخوری کدامند؟

 فضای اضافی اشغال نمی کند. 

  با هر نوع تم مناسب استرنگ آن. 

 متناسب با فضا و دیزاین منزل است. 

 از دوام و کیفیت باالیی برخوردار است. 

 نکات مهم در نگهداری میز ناهارخوری کدامند؟

 بشقاب و گلدان را روی میز نلغزانید. 

 لیکونی برای تمیز کردن بپرهیزیداز اسپری های سی. 

 وقتی پشت میز نشسته اید، مواظب برخورد ساعت؛ انگشتر و جواهرات فلز باشید 

  روزانه میز ناهارخوری را غبار روبی کنید. این یک کار کوچک است که می توانید

 .روزانه انجام دهید؛ زیرا تجمع گرد و غبار سبب خراش می شود
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 سخن آخر

با نکات مهم در  دکوراتیو میز نهارخوری در دسته بندی اینترنتی خرید راهنمای با مطالعه

بول و مقرون به صرفه هنگام خرید محصول آشنا شده اید و امیدواریم برای خریدی قابل ق

 .به شما کمک کرده باشد

شما مخاطبان عزیز می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه نظر خود را با ما در میان 

 .بگذارید. خوشحالیم که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید

در ادامه این مقاله از تیم گرین لیست، برای کمک به شما چند مدل محبوب و باکیفیت را 

 .ردآوری کرده ایم که می توانید آنها را با هم مقایسه کنید و سپس اقدام به خرید نماییدگ
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