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 راهنمای خرید پادری

  پادری می تواند سبک، ایمنی و راحتی را برای شما به ارمغان بیاورد. آنها به طور

و سرویس بهداشتی طراحی شده   خاص برای استفاده در جلوی درب ورودی،حمام

 .هنگام استفاده از شما محافظت کننداند و دارای خواص ضد لغزش هستند تا در 

  بسیاری از پادری ها قابل شستشو با ماشین لباسشویی هستند و در عین حال که

 .مدت را نیز دارندظاهری عالی دارند، امکان استفاده طوالنی

 مناسب و اصولی نیز همانند سایر لوازم منزل و آشپزخانه  پادری انتخاب و خرید

مستلزم داشتن دانش و آگاهی کافی در مورد نکات و موارد مهم به هنگام خرید این 

 .محصول می باشد

  ما در این محتوا اقدام به بررسی تمامی اطالعات ضروری مانند آشنایی با کاربردها

هنگام خرید و روش های نگهداری از  و انواع گوناگون این محصول و نکات مهم به

آن می پردازیم و امیدواریم با مطالعه ی این مطالب بتوانید به هنگام خرید حتی به 

 .صورت خرید اینترنتی اصولی ترین و صحیح ترین انتخاب را داشته باشید

 یکی از لوازم ضروری و کاربردی در منازل به حساب می آید که از آن  پادری

اع درهای ورودی و یا اتاق خواب و سرویس های بهداشتی و بالکن برای جلوی انو

 .ها و آشپزخانه ها استفاده می شود

  این وسیله نقش زیادی در دیزاین و دکوراسیون داخلی می تواند داشته باشد برای

همین علت بایستی انتخاب رنگ و طرح و مدل آن به گونه ای باشد تا با مبلمان و 

دکوراسیون داخلی منزل همخوانی داشته باشد و موجب ایجاد جلوه ی زیبا و خاص 

 .به فضای شما شود

  اولین چیزی که می تواند تاثیر زیادی در دید اول داشته باشد به هنگام ورود به خانه

 .خاص و زیبا است پادری و حس خوبی را به بیننده انتقال دهد وجود یک



  

    

 

2 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  مقاوم و زیبا پادری مدل 50

 

  برای همین علت از این محصول در طرح ها و اندازه های گوناگون در بازار فروش

ام به خرید موجود می باشد و شما می توانید متناسب با دکوراسیون داخلی خود اقد

 .این محصول نمایید

 آشنایی با انواع مدل پادری شیک 

در جلوی انواع درها مانند در  پادری همانگونه که قبال نیز به این موضوع اشاره شد از

 .ورودی و در اتاق ها و در سرویس بهداشتی و .. استفاده می شود

که در این قسمت اقدام به بررسی انواع مختلف آن با توجه به کاربردی که می تواند داشته 

 .باشد می پردازیم

 پادری مناسب برای درب ورودی ساختمان 

کی از ملزومات اصلی می باشد که حتما باید در جلوی در ورودی ی پادری استفاده از

 .رعایت شود

در جلوی در ورودی  پادری چون زمانی که از محیط بیرون وارد خانه می شوید وجود یک

 .تا حدی می تواند مانع از ورود هرگونه میکروب به داخل شود

 پادری مناسب برای آشپزخانه 

عنوان قلب تپنده ی آن جا به حساب  همان گونه که مستحضر هستید آشپزخانه ی هر خانه به

 .می آید

وجود یک مدل پادری شیک و مناسب موجب می شود کثیفی های آشپزخانه تا حدی به داخل 

 .خانه وارد نشود

ولی خوب باید انتخاب جنس آن به گونه ایی باشد که از کیفیت باالیی به دلیل شست و شوی 

 .زیاد برخوردار باشد

  خواب هاپادری مناسب برای اتاق 
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در صورتی که درب بالکن در اتاق خواب شما باشد باید برای ممانعت از ورود گرد و 

 .استفاده نمایید پادری خاک به داخل از

همین طور می توانید برای قسمت پایینی تخت خود از فرشینه های متناسب و زیبا استفاده 

 .کنید

 پادری مناسب برای سرویس های بهداشتی 

در جلوی درب ورودی حمام و دستشویی این است  پادری از اصلی ترین دالیل استفاده از

 .که مانع از ورود رطوبت به قسمت های خشک خانه باشد

استفاده می شود یکی در داخل با جنس  پادری برای جلوی سرویس بهداشتی معموال از دو

درب که باید جنس آن به برای شست و شو مداوم و راحت و دیگری در بیرون  پالستیکی

گونه ای باشد که از قدرت و مقاومت باالتری برای جذب آب برخوردار باشد تا به این 

 .صورت رطوبت پاها را بگیرد

 پادری مناسب برای حمام 

تزئین حمام می تواند دلهره آور باشد، اما اضافه کردن چند نکته ساده می تواند تفاوت 

 .بزرگی ایجاد کند

 .ها برای ایجاد حسی دلپذیر به حمام استکی از بهترین راهپادری حمام ی

 .های مختلف، دشوار است که بدانید از کجا شروع کنیدها و سبکاما با انواع مختلف، اندازه

پادری حمام ممکن است یک افزودنی ساده برای دکوراسیون حمام شما به نظر برسد، اما 

م، مراقبت از پاها و بهتر کردن دکور حمام نقش مهمی در اطمینان از خروج ایمن از حما

 .ایفا می کند
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هنگامی که پادری حمام را انتخاب می کنید، نگاه کردن به رنگ و طرح کافی نیست. شما 

همچنین باید به اندازه و مواد نگاه کنید. این چند نکته است که هنگام خرید آنالین پادری 

 .حمام باید در نظر داشته باشید

 ارزان و شیک های مدل معرفی با روفرشی بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 مهم هنگام خرید پادری نکات

 قیمت پادری 

همانند خرید سایر لوازم منزل هزینه ای که برای خرید این محصول در نظر گرفته اید می 

 .تواند تاثیر زیادی را در انتخاب نوع و جنس و کیفیت آن داشته باشد

 انتخاب رنگ آن 

انتخاب رنگ کامال سلیقه ای می باشد و می تواند متناسب با سایر رنگ های موجود در 

دکوراسیون منزل باشد ولی توصیه می شود سعی در انتخاب رنگ هایی نمایید که چرک 

تاب باشد، یعنی آلودگی و کثیفی را کمتر نشان دهد. می توانید از رنگ های تیره استفاده 

 .نمایید

 جنس پادری 

ها از جنس های گوناگون و متنوعی  پادری گونه که قبال به این موضوع اشاره شدهمان 

 .برخوردار هستند

شما باید قبل از خرید، جنس آن را متناسب با مکانی که می خواهید استفاده کنید در نظر 

 .بگیرید

که برای جلوی در دستشویی انتخاب می کنید باید به گونه ای  پادری به عنوان نمونه جنس

 باشد که پرز نداده و در مقابل مواد شوینده از مقاومت باالیی برخوردار باشد

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%d9%88%d9%81%d8%b1%d8%b4%db%8c/
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و همین طور الیاف آن به گونه ای باشد که در صورت نم و مرطوب بودن بوی نامطبوعی 

ل داشته باشد که زود تغییر از خود نداده و لیز نخورد. از همه مهم تر ثبات رنگ و شک

 .رنگ ندهد

 اندازه 

قبل از خرید این محصول باید به این نکته حتما دقت کنید که اندازه ی آن متناسب با محیط و 

 .فضای محلی که قرار است استفاده شود باشد. نه زیاد کوچک بوده و نه بزرگ

 شست و شوی پادری 

شد باکتری و انواع قارچ ها می باشد به دلیل این که این محصول بستر مناسبی برای ر

 .بایستی شست و شوی آن به صورت مکرر انجام شود

بهتر است از پودر رختشویی برای شست وشوی آن استفاده شود و در صورت وجود لکه 

 .سعی کنید اول لکه را از روی آن برطرف نمایید سپس اقدام به شست و شوی آن نمایید

 راهنمای نگهداری از پادری

  این وسیله نیز همانند سایر لوازم منزل باید برخی موارد را برای داشتن عمر

 .طوالنی آن رعایت نمایید و دارای برخی راهنمای نگهداری می باشد

  به این صورت که شست و شوی آن باید به گونه ای باشد که موجب خراب شدن

 .الیاف آن نشود

  چون به صورت منظم شسته می شود باید در انتخاب مواد شوینده متناسب با الیاف

 .آن دقت کافی را داشته باشید چرا که موجب رنگ پریدگی و پوسیدگی آن نشود
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 م شست و شو از آن غافل نشوید شست و شوی یکی دیگر از مواردی که باید به هنگا

 .پشت آن است

  سعی کنید که این کار را تا دو بار انجام دهید و این مرحله را تکرار نمایید. پادری

 .را نیز می توانید در جلوی نور خورشید پهن کنید و اجازه دهید تا کامال خشک شود

 سخن آخر

ی خود خرید آن را می شناسید و طبق سلیقه حاال احتماال انواع و اقسام پادری و نکات مهم

 .می توانید بهترین مدل را انتخاب کنید

برای  دکوراتیو پادری و مقایسه امروز در دسته بندی اینترنتی خرید راهنمای امیدواریم

 .خریدی رضایت بخش برای شما مفید بوده باشد

شما مخاطبان عزیز می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه نظرات ارزشمند خود را با ما در 

 .میان بگذارید

متشکریم که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید. در ادامه این راهنمای خرید اینترنتی 

شما عزیزان چند مدل پرفروش را گردآوری کرده ایم که بد نیست مقایسه آن برای کمک به 

 .ها را ببینید
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