ـﺮش در
ـﺪاﺧﺘﻦ ﻓـ
ـﻦ روش اﻧـ
ﺑﻬﺘﺮﯾـ
ﻣﻨﺰل |  5ﺗﺮﻓﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش

ﻓﺮش ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ
ﻓﺮﺷﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺨﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎ و دﮐﻮراﺳﯿﻮﻧﺘﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد؛ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺟﻠﻮه دادان ﻓﺮشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از روش اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﻣﻨﺰل ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﺻﻮل ﻓﺮش
ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮش و ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای اﻃﻼع از اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮش ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺑﻪراﺣﺘﯽ راه ﺑﺮوﻧﺪ ،زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮشﻫﺎ
اﮔﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﮐﻮراﺳﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آن ﭘﻬﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺟﻠﻮه ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ روش
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﻣﻨﺰل را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
ﻣﻮﮐﺖ ﭘﺸﻤﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ | ﻣﻮﮐﺖ ﭘﺸﻤﯽ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد؟

ﻗــﻮاﻧﯿﻦ اﻧــﺪاﺧﺘﻦ ﻓــﺮش در ﺧــﺎﻧﻪ را
ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ؟
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮش را ﺑﺮای ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ
ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺨﺮﯾﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﯽ ﮐﻪ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﯾﺎ
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪاﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺒﻞ و
ﺻﻨﺪﻟﯽ روی ﻓﺮشﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
روش اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮش ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ روی ﻓﺮش ﺟﺎ
ﻧﯿﻨﺪازد و ﻓﺮش ﺑﻪﻣﺮور ﺧﺮاب ﻧﺸﻮد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮش ﺗﺎ ﻣﺒﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﯾﺎ در اﺻﻼح اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد
ﺟﻠﻮه زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺒﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎ دارای ﭘﺎﯾﻪ و ﭼﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ آنﻫﺎ را ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ دارﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﻓﻘﻂ روی ﻓﺮش ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻘﺒﯽ را روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﯽ دارﯾﺪ روش
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺒﻞ را روی
زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از اﻧﻮاع ﻣﻮﮐﺖ اداری ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ
دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

اصول فرش پهن کردن به بهتر شدن ظاهر فرش و حتی دیگر لوازم خانه
کمک زیادی خواه کرد.

ﻧﺤﻮه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﻣﻨﺰل ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ دارﯾﺪ ﻧﺤﻮه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﻣﻨﺰل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻞﻫﺎی روی ﻓﺮش ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮاژ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻧﺪ .روش اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در
ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از روی ﻧﺎﭼﺎری ﻓﻘﻂ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﺒﻞ روی
ﻓﺮش ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻟﺒﻪ دﯾﻮارﻫﺎ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش
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ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﺧﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮش ﺑﺎﯾﺪ از
ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﻪاﻧﺪازه  45ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روش
در ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮشﻫﺎی
ﻣﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﮐﻔﭙﻮش ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮش ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .اﺻﻮل ﻓﺮش ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن ﺑﻪ
زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺟﻠﻮه دادن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮش ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم
ﻧﻘﺎط ﺧﺎﻧﻪ از ﻓﺮش.

ﻧﺤـﻮه اﻧـﺪاﺧﺘﻦ ﻓـﺮش در ﻣﻨـﺰل ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً در اﺗـﺎقﺧﻮاب ﺷﻤـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دورﺗﺎدور ﺗﺨﺖ را ﻓﺮش ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮش ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺗﺨﺖ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از ﺧﻮاب ﭘﺎﻫﺎی
ﺧﻮد را روی زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺣﺲ ﮔﺮﻣﺎ و اﻣﻨﯿﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
روش اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﻣﻨﺰل و اﺗﺎقﺧﻮاب ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻓﺮش  45ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺗﺨﺖ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮﺷﯽ
ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارد .روش اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش
در زﯾﺮ ﻣﯿﺰ ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﺎن از ﻫﺮ
ﻃﺮف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ
ﻫﺘﻠﯽ ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﻮﮐﺖ آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟  +ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﮐﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﺪا
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﻣﯿﺰی دارﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﻓﺮش ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ ﻃﺮف  60ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
راﻫﺮویﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻞﻫﺎی ﭘﺮ رﻓﺖوآﻣﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
روش اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﻣﻨﺰل ﺑﺮای راﻫﺮوﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ
ﺑﺎ ﻓﺮشﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎرﯾﮏ ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮشﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺟﺰو ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪﺗﺎن از ﻓﺮشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﻔﯿﺲ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻀﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮشﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻧﺤﻮه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﻣﻨﺰل ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮشﻫﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﯾﺎ
ﭘﺎرﮐﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻨﮓ ﮐﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﺘﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻀﺎ را دلﺑﺎزﺗﺮ و ﻣﺪرنﺗﺮ از
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻓﺮشﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ و اﺟﺎزه
ـﻮﮐﺖ
ـﺎره ﻣـ
ـﻮد درﺑـ
ـﯽ ﺷـ
ـﺎد ﻣـ
ـﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬـ
ـﺺ ﺑﺎﺷـ
ـﺮاﻣﯿﮑﯽ ﻣﺸﺨـ
ـﺪ ﺳـ
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ﺗﺎﯾﻞ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اگر خانهای با کفپوش یا حتی سرامیک یا سنگهای زیبایی دارید بهتر
است همه جای خانه را با فرش نپوشانید.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮش در ﺑﯿﻦ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺟﻠﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و دﮐﻮراﺳﯿﻮﻧﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺪرن و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دارد و آن ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮش ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮشﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ازﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﻗﺒﻞ از
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ و
ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ
ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن

ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮش ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮش را ﺑﺮای
ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه از ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ
اﺳﺖ ﻓﺮش  30ﺳﺎﻧﺘﯽ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺎ
ﻓﻀﺎی ﺳﺮدی دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮش
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺮش ﭘﺮﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش
دﯾﻮار ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺰرگﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﻞ

ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ روش اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در
ﻣﻨﺰل آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و آنﻫﺎ را درﺳﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮﺷﯽ ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻧﮓ دﯾﻮارﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺮدهﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤﺎنﺗﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺼﺮی ﻓﺮش در زﯾﺒﺎﯾﯽ دﮐﻮراﺳﯿﻮﻧﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ و
ﻓﺮشﻫﺎﯾﺘﺎن اﺳﺖ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮش ﻣﺎ
ﭼﻪ ﻃﺮح و رﻧﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
آﻣﻮزش  0ﺗﺎ  100ﻧﺼﺐ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ روش  +وﯾﺪﺋﻮ

در ﭘﺎﯾﺎن
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ روش اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪﺗﺎن روشﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
را اﻣﺘﺤـﺎن ﮐﻨﯿـﺪ .ﺗﻨـﻮع در اﻧﺘﺨـﺎب ﻓـﺮش و ﻓـﺮم آنﻫـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺟﺬابﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ
و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدآوری ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻫﻨﻮز در اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ ﻓﺮش ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از
ﻣﺸﺎوران ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﺮوش ﻓﺮش ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪی
ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻔﭙﻮش اداری ﭼﯿﺴﺖ را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

