ﻣﻌﺮﻓـﯽ  8ﻧﻤـﻮﻧﻪ از وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎی
ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب  +ﺗﺼﺎوﯾﺮ

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﮐﺖ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻒﭘﻮش ﺑﺮای ﻣﻨﺎزل ،ادارات ،ﮐﻒ اﺗﺎق ،راﻫﺮو
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و … ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای ﮐﻒ ﻣﻨﺰل از
ﻣﻮﮐﺖ ﯾﺎ ﻓﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎی ﻣﺪرن ،اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ و ﺻﻮﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ اﺗﺎقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﻒ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﮐﺖ راﯾﺞ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻒﭘﻮش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ
ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد؟ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﮐﺖ ،وﯾﮋﮔﯽ و ﻣﺰاﯾﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ دارد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﺖ در ﻫﺮ ﻃﺮح و رﻧﮕﯽ ،ﻋﺎﯾﻖ ﺻﺪا و ﺣﺮارت
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را
ﻣﻮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
موکت یک عایق حرارتی عالی محسوب میشود؛ در اصل ،موکت سرمای کف

را در زمستان میگیرد و باعث میشود که صدا به طبقات زیرین انتقال
داده نشود.

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﻣﻮﮐﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﻮاع
ﻣﻮﮐﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺗﺎقﺧﻮاب ،ﻓﻀﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و راﻫﺮو ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را
دارﯾﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻃﺮح و رﻧﮓﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ
ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
رﻧﮓﺑﻨﺪی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ رﻓﺖوآﻣﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﮐﺖ | ﻋﺮض ﻣﻮﮐﺖ روﻟﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺮز ﺑﻠﻨﺪ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ،از ﭘﺮزﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎص را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺮزﺑﻠﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎﻓﺘﯿﻨﮓ
ﺑﺮای اﺗﺎقﺧﻮاب و ﺣﺘﯽ اﺗﺎق ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻔﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺣﺲ آراﻣﺶ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺮزﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﺮای راﻫﺮو ﺧﺎﻧﻪ اﺻﻼ ً
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻨﺰل ﻣﺤﻞ رﻓﺖوآﻣﺪ اﺳﺖ و
ﺑﻪﻣﺮورزﻣﺎن اﻟﯿﺎف اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ رﻓﺖوآﻣﺪ زﯾﺎد از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎﻟﮑﻦ ﯾﺎ ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت دارد ،ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آن ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی
ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺣﺲ ﻃﺮاوت و زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .درﺑﺎره
ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻣﻮﮐﺖ ﻃﺮح دار
ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﯾﺎ ﻃﺮح دار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﻨﺰل
ﺷﻤﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ دﺳﺘﯽ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺒﻞ و دﯾﻮار ﺷﻤﺎ ﻃﺮح
ﺳﺎدهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺪرن دارﻧﺪ ،ﺟﻠﻮه زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد؟
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ در دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی دارد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻧﮓ ﻣﻮﮐﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺰل ،رﻧﮓ
دﯾﻮارﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪای ﮐﻪ دارﯾﺪ ،ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را در
ﻫﺮ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آن را ﻣﻮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺮف اول را
ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎﻟﻪ ” ﺳﺎﯾﺰ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﮐﺖ ” را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺸﺎوره ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ
اﻣﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻃﺮح و رﻧﮓ ،ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ آن را
دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻮﮐﺖ از روی ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﯾﺰ ،ﺑﺮﺑﺮ،
ﺑﺮشﻫﺎی ﮐﺎت و ﻟﻮپ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارﻧﺪ.
ﻣﻮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﭼﯿﺴﺖ  12+ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﻮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎﯾﻠﯽ
ﻣﻮﮐﺖ ﯾﮏ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﺮد ،دﻣﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
را در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﮐﺖ ﻣﺮﻏﻮب در ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺰل،
ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﻧﺮژی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎوﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
از ﮐﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب ،ﺿﺨﺎﻣﺖ آن اﺳﺖ .ﻻزم اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﻮﮐﺖ ،ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺎزک و ﮐﻢ ﺿﺨﺎﻣﺖ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ،دوام ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ .ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
دارای ﯾﮏ ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﯿﺎف ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه روی آن ﻓﯿﮑﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺦ ﻣﻮردﻧﻈﺮ دﯾﺮﺗﺮ دﭼﺎر ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺷﻮد و
ﻣﻮﮐﺖ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .درﺑﺎره ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻮﮐﺖ در ﻣﻨﺰل
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﭘﺮ از ﺻﺪا و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ و ﮐﻢ ﺳﺮوﺻﺪا ،ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ در

رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻒﭘﻮش ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺖ ،اﺣﺴﺎس
راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦوﺟﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺪاﻫﺎی
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺤﯿﻂ را ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶ داد.
در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺦﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﺑﯿﺮون ﻧﺰده
ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺴﺐﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻫﺮ
اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧﺪازه ،ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ و دوام ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
اﺳﺖ .ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﻮﮐﺖ ،اﮔﺮ از ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
را آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ” ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﮐﺖ آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ” را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
و ﻣﺮﻏﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ از ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل در اﺻﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎراﯾﯽ آن در
درازﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﻣﺮﻏﻮب ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ آن در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،در
ﻣﯿﺰان اﻧﺮژیﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
جنس موکت ،زیبایی ،تراکم ،ضخامت ،سازگاری با محیطزیست ،مقاومت
بالای در برابر سایش ،تزئینی بودن ،احساس راحتی و آرامش همگی از
ویژگیهای موکت خوب هستند که بهتر است در هنگام خرید به آنها
توجه داشته باشید.

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖ را در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﯾﮏ ﻣﻮﮐﺖ ارزانﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای اﺗﺎقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ ،ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ،ﺗﺮاﮐﻢ،
ﮐﯿﻔﯿﺖ ،اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و … ﻫﻤﮕﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻮﮐﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﺮدد روی دوام و ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ روی اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ
از ﯾﮏ ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب دارﯾﺪ ،دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .درﺑﺎره ﮐﻔﭙﻮش ﭘﻠﯽ
ﯾﻮرﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
اﮐﻨﻮن آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ
دارد؟
ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﻻت راﯾﺞ:
ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد؟
ﺟﻨﺲ ﻣﻮﮐﺖ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﺮاﮐﻢ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ،ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﺑﺎﻻی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ ،ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ،اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ ﻫﻤﮕﯽ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭼﺮا ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ؟
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﮐﺖ ،وﯾﮋﮔﯽ و ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
دارد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﺖ در ﻫﺮ
ﻃﺮح و رﻧﮕﯽ ،ﻋﺎﯾﻖ ﺻﺪا و ﺣﺮارت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را ﻣﻮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﭘﺖ ﻟﻨﺪ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﮐﺖ اداری
ﺗﺠﺎری و ﻫﺘﻠﯽ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ و ﮐﺎﻣﻨﺘﯽ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ
درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

