ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ﻣـﻮﮐﺖ
اﺗﺎق

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﻮﮐﺖ را ﺑﺮای ﻧﺪاﺷﺘﻦ رﻧﮓ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ ،ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮب و ﻃﺮح دﻟﻨﺸﯿﻦ
ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺘﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ! ﭼﻘﺪر ﻧﺴﺒﺖ
ﻃﺮاﺣﯽ و دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﮐﻒ اﺗﺎق و ﻓﻀﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺘﺘﺎن را
در آن ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻠﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺣﺲ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده در ﻓﻀﺎی ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
روز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﺘﻮاﺿﻊ زﯾﺮ
ﭘﺎﯾﺘﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ اﺗﺎق ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻃﺮح و رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻒ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎﻓﺖ
آن ﺑﺪاﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﭘﺖ ﻟﻨﺪ اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی
اداری ﺗﺠﺎری وﻫﺘﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن از ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻓﺮش ﯾﺎ ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن راﺣﺖ ﺷﻮد .رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻟﮕﻮ ﺧﻮب،
ﺑﺎﻓﺖ زﯾﺒﺎ و ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ دارد.

درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ اﺗﺎق

وﻗﺘﯽ ﮐﻒ اﺗﺎق ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺟﻠﻮه ﮔﺮی
ﮐﻨﺪ!
وﻗﺘﯽ در اداره ﺗﺎن و ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﮐﺎرﺗﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮏ ﻗﺮار
ﮐﺎری ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮﮐﺖ اداری دﻓﺘﺮﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻒ اﺗﺎق ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺴﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ از آراﻣﺶ
و دﻧﺞ ﺑﻮدن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺘﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﺑﯿﺎورد .اﺗﺎق ﺑﻪ اﺗﺎق
اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻤﻨﺎی
دﯾﺪه ﺷﺪن و ﻟﻤﺲ ﺷﺪن را از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ دارد .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺸﯽ
ﻧﺠﯿﺒﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﮐﺖ اداری ﺑﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺲ ﺑﻬﺘﺮی از ﺣﻀﻮر
در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ رﺳﻤﯽ و ﻣﻨﻀﺒﻂ را در ﺑﯿﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﯾﻦ ﺣﺲ ﺧﻮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺴﺠﺎم و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﻣﻮﮐﺖ ﮐﻒ را ﺑﺮای
ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ دﻓﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺎدی اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ
دﻟﭽﺴﺐ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی در
ﻃﺮح ،ﺑﺎﻓﺖ و اﻟﮕﻮ دارﻧﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ و ﻃﺮح ،از ﻃﺮح
ﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ و آرام اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ
ﮐﻒ اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ در ﻓﻀﺎ ،داﺷﺘﻦ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ای آراﻣﺒﺨﺶ در ﻣﺤﻞ
اﺳﺘﻔﺎده و داﺷﺘﻦ ﻣﻨﻈﺮه ای زﯾﺒﺎﺳﺖ.

داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ اﺗﺎق از ﯾﻮﺗﯿﻮب

ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻮﮐﺖ درﻋﺎﯾﻖ ﺳﺎزی ﺻﻮﺗﯽ
و ﺣﺮارﺗﯽ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان روی آن ﺣﺴﺎب ﮐﺮد ،ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻮدن ﺻﻮﺗﯽ
و ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻒ اﺗﺎق اﺳﺖ .در ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﭘﺮز ﺑﻠﻨﺪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺣﺮارت اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﮐﻒ ﻃﺒﻘﺎت اول ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و از ﻫﺪر رﻓﺖ اﻧﺮژی
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﭘﺮز ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ روی ﻓﺮش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺑﺎﻻ در ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﮐﺮدن ﻣﻮج ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﺪا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﻮﮐﺖ ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح و رﻧﮓ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎ روی ﮐﻒ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﺻﻮﺗﯽ ﻓﻀﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺬب ﺻﺪا ﺑﺮای ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ.

ﻣﻮﮐﺖ ،ﺑﺴﺘﺮی دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﺮش
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ

ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم و ﺳﻨﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ دﮐﻮراﺳﯿﻮن در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای انتخاب بهترین موکت اتاق زﯾﺒﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺟﻬﺖ
از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻗﺎب ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮش ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ دﮐﻮراﺳﯿﻮن
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﮐﺖ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺪرن ﯾﺎ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺮای ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻓﺮش
ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎب ،ﺑﻪ ﻓﺮش ﺷﻤﺎ ﺟﻠﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر
ﺣﺎﺷﯿﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺟﻠﻮه ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی دارد.

درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺮای اﺗﺎق

دراﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ﻣـﻮﮐﺖ اﺗـﺎق ﺑـﻪ ﺟﻨـﺲ
اﻟﯿﺎف آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺲ اﻟﯿﺎف ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻟﯿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻧﻮع
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را دارد و داﻧﺴﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﻟﯿﺎف و
ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
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ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ :

ارزان ﺗﺮﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﺑﺮای ﻣﻮﮐﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮش
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﯽ دارد و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﮐﻢ
ﺗﺮدد ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﻣﻮﮐﺘﻬﺎی ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﯾﻦ ﺟﻨﺲ در ﺑﺎزار اﯾﺮان اﺳﺖ.
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ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ:

از دوام و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺪار
ﺗﺮ و دﯾﺮﺗﺮ دﭼﺎر ﻟﮑﻪ زدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺎﯾﺶ دارد و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﮐﺖ اداری ﯾﺎ ﻣﻮﮐﺖ
ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
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ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﯾﻠﻮن ﻫﺎ :

در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ و ﻟﮑﻪ زدﮔﯽ ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﻨﺮی ﮐﻤﺘﺮی زﯾﺮ
ﭘﺎ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ﺑﺮای ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎری اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺠﺎری ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
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ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺲ ﭘﺸﻤﯽ

ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﺟﻮد ﭘﺸﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﻄﺎف ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻟﮑﻪ ﻫﺎ و اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارد .اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺮای ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺘﻠﯽ در ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ و
ﻟﻮﮐﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻞ

ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻞ؛ زﯾﺒﺎ ،ﻣﺪرن ﺑﺎ ﻧﺼﺐ
راﺣﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ اﺗﺎق ﻣﺴﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ آن در
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رول ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت
زﯾﺎدی در ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ دارﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪار و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ
زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﻣﺪﻟﯽ ﻣﺪرن و ﺟﺪﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮﺷﺶ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺎزل و ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺎرﮐﺖ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﻒ اﺗﺎق ﺟﻠﻮه ای ﺗﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﮐﻔﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﯾﻞ ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻟﮕﻮ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
در اﺗﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻃﺮح ﻫﺎ اﺑﺘﮑﺎری زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎده
ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎزﻟﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر
راﺣﺖ و ﻧﺼﺐ آﺳﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﯾﺎ ﻟﮑﻪ دار ﺷﺪه ﺑﺎ آﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ را
از ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﮐﻞ ﻓﺮش و ﺷﺴﺖ ﺷﻮ ﭘﺮ دردﺳﺮ آن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ اداری و
ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ و ﻫﺘﻠﯽ و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮش ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ زﯾﺎد و ﺑﺎ ﺗﺮدد
ﻓﺮاوان دارد ،اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﯾﺪه آل اﺳﺖ.

