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 راهنمای خرید آینه دکوراتیو

در حالی که آینه ها بخشی ضروری از زندگی روزمره ما هستند، بهترین آینه های  •

کوری می توانند به عنوان قطعاتی شگفت انگیز برای دکوراسیون منزل شما عمل  د

 .کنند

آنها ظاهر اتاق شما را بهبود می بخشند و ظرافت را به آن اضافه می کنند.   •

بنابراین، اگر در مرحله بازسازی هستید یا می خواهید فضای داخلی خود را تغییر  

 !دهید، آینه های دکوراتیو ضروری هستند

آنها شیک و کاربردی هستند، بنابراین جزء ضروری هر خانه می باشند. عالوه بر   •

 .این، آنها با انعکاس نور طبیعی، توهمی از روشنایی و فضا ایجاد می کنند

با بسیاری از اشکال و اندازه های مختلف، تصمیم گیری در مورد اینکه کدام آینه   •

 .دیواری، ایستاده، گرد یا بزرگ برای شما مناسب است دشوار است. از یک آینه 

آینه ها راز سبک شیک بودن هستند که باید در سراسر خانه قرار داده شوند. از   •

 .دیوارهای آشپزخانه گرفته تا فضاهای لوکس، راهرو و حتی باغچه بیرون

توانید از هر ای بروید که میترین آینهکنیم به دنبال بزرگما همیشه توصیه می •

ثر استفاده را ببرید. بنابراین، مطمئن شوید که آنچه در انعکاس  پرتوی نور حداک 

 .نشان داده می شود را در نظر گرفته اید

با یک لوستر برجسته یا دیوار گالری افسانه ای از آثار هنری جفت کنید تا فاکتور   •

شگفت انگیز را گسترش دهید. اکنون تعداد دو برابر ویژگی ها را خواهید دید،  

 !چه جسورتر و زیباتر باشد، بهتر است  بنابراین هر
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آینه دکوراتیو و آینه های تزئینی نه تنها در خانه، بلکه در بسیاری از سالن های   •

زیبایی و فروشگاه های پوشاک کاربرد دارند. شما می توانید طراحی و اندازه آینه  

 .دکوراتیو را بر اساس سلیقه شخصی انتخاب نمایید

ندارند که آینه دکوراتیو جدیدی جایگزین آینه قبلی کنند،  معموال اکثر افراد دوست  •

اما وجود دارند افرادی که دوست دارند برای اولین بار داشتن آینه دکوراتیو را 

 .تجربه کنند

ما در این مقاله با ارائه نکاتی مفید در زمینه خرید آینه دکوراتیو به شما کمک می   •

 .باشیدکنیم تا خریدی معتبر و رضایت بخش داشته  

اما قبل از بررسی نکات، الزم است بدانید که خرید آینه دکوراتیو نیاز به دقت  •

 .زیادی دارد. با ما همراه باشید

و آینه های تزئینی نه تنها در خانه، بلکه در بسیاری از سالن های   دکوراتیو آینه •

 .زیبایی و فروشگاه های پوشاک کاربرد دارند 

را بر اساس سلیقه شخصی انتخاب  دکوراتیو آینه شما می توانید طراحی و اندازه •

 .نمایید

جدیدی جایگزین آینه قبلی کنند،   دکوراتیو آینه معموال اکثر افراد دوست ندارند که •

را  دکوراتیو آینه اما وجود دارند افرادی که دوست دارند برای اولین بار داشتن

 .تجربه کنند

به شما کمک می   دکوراتیو آینه ینه خریدما در این مقاله با ارائه نکاتی مفید در زم •

 .کنیم تا خریدی معتبر و رضایت بخش داشته باشید

نیاز به دقت  دکوراتیو آینه اما قبل از بررسی نکات، الزم است بدانید که خرید •

 .زیادی دارد. با ما همراه باشید
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 نکات مهم هنگام خرید آینه دکوری 

 آینه های باکیفیت بخرید  •

مهمترین عامل تاثیر گذار در کیفیت آینه شامل: کیفیت شیشه، ضخامت آینه و پوشش نقره  

 .ای آن است

برای بررسی کیفیت شیشه باید متوجه شوید که آیا شیشه به کار برده شده در آینه هیچ  

 .تناقضی در آرایش نداشته باشد و انعکاس سبب مخدوش شدن آن نمی شود

ه باشد و ضخامت آن به اندازه ای باشد که انعکاس را  شیشه باید یک سطح صاف داشت 

 .کنترل کند 

معموال به نیترات نقره و سایر ترکیبات شیمیایی به کار برده شده در آینه، پوشش نقره ای 

 .می گویند. آینه های باکیفیت از پوشش نقره ای باکیفیت و ضخیم درست شده است

 اندازه گیری دقیق داشته باشید  •

ه به فروشگاه مورد نظر یا بازدید از وب سایت مورد نظر، بهتر است قبل از مراجع

اطالعاتی جامع و کامل از اندازه آن داشته باشید تا در هنگام خرید، قدرت تصمیم گیری  

 .بیشتری داشته باشید

 .را قرار دهید. حاال اندازه بگیرید دکوراتیو  آینه به جایگاهی بروید که می خواهید

برای مطمئن شدن از اندازه گیری، بهتر است این کار را دوبار انجام دهید. اگر آینه  

 .خریداری شده متناسب با فضای شما نباشد، مجبورید که آن را برگردانید

م می  البته قبال این نکته را متذکر شدیم که اندازه گیری کامال بر اساس سلیقه شخصی انجا

 .شود
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 قیمت آینه دکوری  •

 .در بازار و فروشگاه ها، انواع آینه های تزئینی )از گران قیمت تا ارزان قیمت( وجود دارد

چقدر می توانید هزینه کنید و به نظر من بهتر   دکوراتیو آینه به این فکر کنید که برای خرید

یمت به سرعت خراب می  است برای خرید آینه باکیفیت پس انداز کنید. زیرا آینه ارزان ق

 .شود و شاید خسارت مالی چند برابر به شما وارد کند

و قطعا شما جزء افرادی نخواهید بود که به خاطر کیفیت مجبور به تعویض آینه برای سال  

 .های طوالنی باشید

 هنگام خرید آینه دکوراتیو عجله نکنید  •

وقت خود را صرف جستجو درباره انواع و اقسام آینه در فروشگاه های حضوری و غیر  

 .حضوری کنید تا اطالعات جامعی درباره آنها کسب کنید

شما در حال حاضر می خواهید که یک اکسسوری باکیفیت و بادوام بخرید، پس درباره  

پیشنهادات دوستان، خانواده و  انواع و قیمت آینه دکوراتیو تحقیق کنید. البته بهره بردن از 

 .همکاران نیز می تواند به شما کمک کند

 برای خرید اینترنتی آینه دکوراتیو به یک شرکت قابل اعتماد سفارش دهید •

بسیاری از تولید کنندگان خارجی وجود دارند که آینه های باکیفیت تولید می کنند. اما در این  

 .ه های بی کیفیت ارائه می دهند میان وجود دارند تولید کنندگانی که آین 

پس با تحقیق درباره فروشگاه مورد نظر می توانید با اعتماد و اطمینان کامل اقدام به خرید  

 .نمایید

  خرید  + تزیینی  و  شیک فانتزی، مدرن،  پذیرایی  برای تابلو  مدل 55 مطالعه: پیشنهاد

 اینترنتی 

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/
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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 ویژگی های یک آینه دکوراتیو خوب کدامند؟ 

 .آینه های بزرگتر، نقاط کانونی بهتری ایجاد می کنند •

 .شما باشد بزرگ می توانند به عنوان بخشی از پس زمینه اتاق دکوراتیو آینه •

انتخاب آینه ای که دو سوم یا سه چهارم برابر عرض مبلمان روبرو آن باشد، به   •

 .دیزاین خانه کمک می کند

آینه های کوچک روی دیوار خالی ایده جالب نیست. انتخاب آینه های بزرگ به   •

 .همراه تزئینات دیواری به دیزاین خانه کمک بیشتری می کند

رکت مستقیم چشم کمک می کند و یک آینه پهن،  خوب به ح دکوراتیو آینه  یک •

عرض اتاق را در نظر دارد و یک آینه بلند، ارتفاع اتاق را مورد توجه قرار می  

 .دهد

 انواع آینه دکوراتیو کدامند؟ 

 آینه دکوراتیو اکسان  •

این آینه متناسب با انواع فضاها است و معموال تزئینی هستند. این آینه را می توانید در  

 .اندازه های کوچک و بزرگ بخرید

 آینه های سرویس بهداشتی •

این نوع آینه باید به قدی بزرگ باشند تا فضای باالی سینک را پر کنند و معموال با طراحی  

ر فضای سرویس ها کوچک است، از آینه های  های ساده و تزئینی به فروش میرسند. اگ

 .کوچک استفاده کنید

 

 



  

    

 

6 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  پرفروش و زیبا  دکوراتیو آینه مدل 60

 

 آینه تمام قد  •

مهمترین کاربرد آینه تمام در در اتاق نشیمن و فضاهای مهم است می توانند تصاویر بزرگی  

سانتی متر از قد   50از اتاق را منعکس کنند. در انتخاب آینه قدی باید توجه کنید که حداقل 

 .کرد بهتری داشته باشدبلند تر باشد تا عمل 

 آینه کمددار •

آینه های کمددار را می توانید روی چرخه ها بچرخانید و معموال در اندازه های مختلف، به  

قدری کوچک که می توانید روی کمد قرار دهید و به قدری بزرگ به اندازه تمام قد، وجود  

 .دارند

 آینه های آرایشی  •

آینه آرایشی برای نماهای شخصی و نزدیک بسیار مناسب اند و با قرار گرفتن در جلوی  

 .آنها می توانید دقیقا همان چیزی را ببینید که انتظار دارید

 

 نکات مهم در نگهداری آینه دکوراتیو 

 .استفاده کنید دکوراتیو آینه همیشه از پارچه های نرم و بدون پرز برای پاک کردن •

 .از پاک کننده های قوی و حاوی الکل استفاده کنید •

 .آینه ها را در مناطق مرطوب مانند حمام قرار دهید تا عمر آنها افزایش یابد •

 .در سرویس های بهداشتی، یک تهویه نصب کنید تا عمر آینه افزایش یابد •

 .هرگز آینه خود را با مواد ساینده، اسیدی، قلیایی و سرکه تمیز نکنید  •
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نده های پودری و پارچه  از پاک کننده های حاوی آمونیاک، سفید کننده کلر، پاک کن •

 .های کثیف برای تمیز کردن آینه استفاده نکنید

 .هرگز پاک کننده را مستقیما روی سطح آینه اسپری نکنید •

بیشتر پاک کننده هایی که به آینه اسپری می شوند، به پایین می روند و به لبه ها و   •

 .پشت آینه آسیب میزنند

، استفاده از آب  دکوراتیو آینه پاک کردنبهترین و ایمن ترین راه برای نگهداری و  •

 .گرم تمیز و حوله های پارچه ای نرم و کاغذی است

 جمع بندی 

آینه دکوراتیو در دسته   اینترنتی خرید  راهنمای ی این مقاله ازشما دوستان عزیز با مطالعه

ام خرید این محصول آشنا شده اید و امیدواریم  بندی دکوراتیو با اصول و نکات مهم در هنگ

 .خرید مقرون به صرفه ای داشته باشید

شما دوستان می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه نظرات خود را برای ما ارسال کنید،  

 .ی این مقاله وقت گذاشتیدممنون که برای مطالعه

ز آینه ضد بخار در بازار در ادامه مطلب برای کمک به شما چند مدل برتر و پرفروش ا

 .ایران را گردآوری کرده ایم که بد نیست مقایسه آن ها را ببینید
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