 0ﺗـﺎ  100ﻣﺮاﺣـﻞ ﻧﺼـﺐ ﮐﻔﭙـﻮش ﺑـﻪ
ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ

در زﻣﺎﻧﻪای ﻧﻪﭼﻨﺪان دور ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ
ﮐﺎرﻣﺎن را زﯾﺒﺎﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﺳﻨﮓ و ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ورود اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻃﺮح و رﻧﮓ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی در دﺳﺘﺮﺳﻤﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﯾﺒﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﻟﺬت
ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﺘﺎن ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻔﭙﻮش ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد؟
ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ادارات ،رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ ،ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی
ﻋﺮوﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﮐﻒ ﻣﮑﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺎ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً داﺋﻤﯽ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺻﻮرت
دﻟﺨﻮاه ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺒﻼ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه  ،ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ دارای اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻠﯿﻘﻪﺗﺎن آنﻫﺎ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﻨﮕﯽ ،ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ،ﻃﺮح ﭼﻮﺑﯽ ،ﭘﯽویﺳﯽ ،ﻟﻤﯿﻨﺘﯽ و … از اﻧﻮاع ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار
ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ رﻓﺖوآﻣﺪ ﺑﺮ روی ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ
رﻓﺖوآﻣﺪ زﯾﺎدی روی ﮐﻔﭙﻮﺷﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ
روی آنﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ و ﺑﺎدوام ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را در ﻣﺪتزﻣﺎن ﮐﻢ دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ )(2022
کفپوشها دارای انواع متفاوتی هستند که باید مطابق با شرایط
مکانی که قرار است نصب شوند و سلیقهتان آنها را انتخاب کرده و
خریداری کنید
در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ رﻓﺖوآﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺑﺎ
درﺟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﮐﻤﯽ دﻗﺖ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﮑﺎﻧﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﻣﺪتزﻣﺎن زﯾﺎدی از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ
ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺮق ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻣﺸﺎوره ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﭙﻮش ﭘﯽ وی ﺳﯽ

آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﭘﯽ وی ﺳﯽ
اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش را ﺷﺮح دﻫﯿﻢ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺮﻏﻮب ﮐﻔﭙﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻇﺮﯾﻒ در
ﻃﺮحﻫﺎ و رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف زﯾﺎدی در ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش از
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﯽ وی ﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻣﯿﺰان ﻋﻤﺮ و
ﮐﯿﻔﺖ ﮐﻔﭙﻮش ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﭘﺲ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ
دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .در اﺑﺘﺪای ﻧﺼﺐ
ﮐﻔﭙﻮش ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺪﺳﺖ و زﯾﺒﺎ از آب درآﯾﺪ و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﻪ ﭘﺴﺘﯽوﺑﻠﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻒ ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در اﺻﻄﻼح زﯾﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ اﺗﺎق ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻌﺮض رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
زﯾﺮﺳﺎزی ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻤﺎن ،ﭼﺴﺐ ،ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ و … اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ آب ﺷﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﺎردک ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻔﭙﻮش ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﭘﺴﺘﯽوﺑﻠﻨﺪیﻫﺎ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .درﺑﺎره ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮐﻔﭙﻮش  pvcﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن ﺑﻨﺪ ﺟﻔﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺎن
آنﻫﺎ را ﭘﺮوﻓﯿﻞﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ ﺗﻮ ﭘُﺮ ﮐﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺰات ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﻠﺰات رﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﮐﺎر را ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻒ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدوﺧﺎک ﯾﺎ
روﻏﻦ و ﮐﺜﯿﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺮﺳﺎزی ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
جنس کفپوش بسیار اهمیت دارد و میزان عمر و کیفت کفپوش خریداری
شده شما را مشخص خواهد کرد

ﻣﻮﮐﺖ ﻧﻤﺪی ﭼﯿﺴﺖ؟ | ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﮐﺖ ﻧﻤﺪی

ﺑـﺮای ﻧﺼـﺐ ﮐﻔﭙـﻮش ﭘـﯽ وی ﺳـﯽ ﭼـﻪ ﭼﺴـﺒﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭼﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ اﻏﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده
ﭼﺴﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺴﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺴﺐ ﻓﻮری ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده و
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺴﺐ ﺑﻪ ﮐﻒ و
وی ﺳﯽ زده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻔﭙﻮش را زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻒ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ

ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
در اﻧﺪازهﻫﺎی
ﭘﺸﺖ ﮐﻔﭙﻮش ﭘﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﺸﮏ

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺼﺎبﻫﺎ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﻧﺼﺐ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻻﯾﻪ  UVروی ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی  pvcآنﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻘﺎوم ﮐﺮده
و ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد رﻧﮓ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر و رﻓﺖوآﻣﺪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود،
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻧﻈﻢ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻣﮑﺎن ﺷﻤﺎ دوﭼﻨﺪان ﺷﻮد.
روش ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﯾﺎ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و
ﮔﺎﻫﯽ ﻻزم اﺳﺖ از ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻃﺮح ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن
را درﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﺑﻪ روشﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻟﻮزی ،ﺧﺸﺘﯽ ،ﻣﻮزاﯾﯿﮑﯽ و… ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و
ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ روش ﻟﻮزی ﺑﺮای ﻧﺼﺐ
ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﺷﻤﺎ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ
وﺳﯿﻠﻪای ﻗﺮار اﺳﺖ در ﮐﺠﺎی ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﻔﭙﻮش ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮشﻫﺎی ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ را در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﺎر ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﺒﻠﻤﺎن و … روی آنﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮﺷﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .درﺑﺎره ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
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ﻧﺼﺐ ﻣﻮزاﯾﯿﮑﯽ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﻧﯿﺰ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و اﮔﺮ ﺷﺨﺺ
ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ را ﺑﺮای آن
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .درز ﺳﻨﮓ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ در اﯾﻦ روش در اﻣﺘﺪاد ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺒﻪﻫﺎی
ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً زودﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻤﺮ
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﭘﯽ وی ﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻗﺮﻧﯿﺰ دور ﮐﺎر ﺑﻮده و اﯾﻦ
ﻗﺮﻧﯿﺰﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ام دی اف ﯾﺎ اچ ﭘﯽ ال اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب
ﻗﺮﻧﯿﺰ ﺳﻠﯿﻘﻪای ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻔﭙﻮش ،دﮐﻮراﺳﯿﻮن و …
آنﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﻫﻢرﻧﮓ و ﻫﻢﻃﯿﻒ ﺑﻮدن ﻗﺮﻧﯿﺰﻫﺎ را
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻗﺮﻧﯿﺰﻫﺎ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ۱۰ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎری ﭘﺲ از ﮐﺮوﻧﺎ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎدآورﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد
ﺣﺮﻓﻪای اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﻣﻌﻘﻮلﺗﺮ اﺳﺖ  48ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺪﻫﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت وﺳﺎﯾﻠﯽ روی آنﻫﺎ ﻗﺮار
ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺶ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﻻت راﯾﺞ:
ﮐﻔﭙﻮش ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ادارات ،رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ ،ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی
ﻋﺮوﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﮐﻒ ﻣﮑﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺎ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً داﺋﻤﯽ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺻﻮرت
دﻟﺨﻮاه ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﭼﻪ ﭼﺴﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭼﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ اﻏﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﭼﺴﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺴﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺴﺐ ﻓﻮری ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده و در اﻧﺪازهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

