ﻣـﻮﮐﺖ ﮐـﺒﺮﯾﺘﯽ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﻣﺰاﯾـﺎ و
ﻣﻌﺎﯾﺐ آن را ﺑﺪاﻧﯿﺪ!

اﮔﺮ ﺑﻪ دﮐﻮراﺳﯿﻮن و ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻣﯽداﻧﯿﺪ
ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ و در ﺑﺎزار ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ
ﻣﺰاﯾﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ دارد؟ ﺳﺆاﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ.
ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮب
ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﻮزاﯾﯿﮏﻫﺎی زﺷﺖ و ﺑﺪ رﻧﮓ آن زﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎز
ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻃﺮحﻫﺎ و رﻧﮓﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟
ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻢ ﻧﺸﺪه و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ آن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،اداره ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺘﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮش رﻧﮓ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ،ﺳﺎدﮔﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد
ﺳﺎده ﭘﺴﻨﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﻃﺮحدار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﻨﻮع رﻧﮕﯽ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻒﭘﻮش را ﺑﺎ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ .در
واﻗﻊ ،ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﮐﺎرﺑﺮد
اﻧﻮاع ﮐﻒ ﭘﻮش ﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

آﻣﻮزش  0ﺗﺎ  100ﻧﺼﺐ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ روش  +وﯾﺪﺋﻮ

ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺮای دﮐﻮراﺳﯿﻮن
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﺳﺎدﮔﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ از
ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارد و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮ آن ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ آن را ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﻓﺘﺎب ،ﻣﻮﮐﺖ را ﺧﺸﮏ ﮐﺮده و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎدﮔﯽ و ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻮدن
ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ،ﻓﻀﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﮐﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﮐﺖ
ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ روﺷﻦ ،ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻀﺎی
ﺷﻤﺎ ،ﺑﺰرگﺗﺮ و روﺷﻦﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
سادگی از ویژگیهای مهم موکت کبریتی است که افراد ساده پسند که
به دنبال موکتهای طرحدار نیستند ،آن را میپسندند

ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﻌﺎﯾﺐ
اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮی

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ از ﻣﻌﺎﯾﺐ آن
ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آن ﻧﺸﺪه و
ﮐﻤﺎﮐﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ در ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ.
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻋﺎﯾﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻒ اﺗﺎق و ﺳﺎﻟﻦ
ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻧﺎزﮐﯽ ﺻﺪا را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در
واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و دوام ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و اﻏﻠﺐ ﮐﻢ دوام ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری آن ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎﻓﺘﯿﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ دارد؟

ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﮔﺮهای و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺮﻣﯽ ﯾﺎ
ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ ﻧﺮوﯾﺪ.
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ راﺣﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ را روی آنﻫﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﮐﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،از ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻫﺮوﻫﺎی ﻫﺘﻞﻫﺎ ،ادارات،
ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و … اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮدد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ
اوﻟﯿﻦ ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ و در زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آنﻫﺎ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ
در زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﻃﻮﺳﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ و
اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﮐﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎزﺗﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ آن
ﺑﺮوﯾﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،رﻧﮓ ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﭘﻬﻦ ﺷﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ .رﻧﮓ در دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺎﯾﺪ
رﻧﮓ ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

بافت موکت کبریتی گرهای و سخت است و اگر به دنبال نرمی یا لطافت
بسیار زیادی هستید ،دنبال خرید این موکت نروید.
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ﻣﯿﺰان

ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﯾﮏ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ
ﻧﻬﺎﯾﺖ دراﯾﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد .اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ را در ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﺮ دﮐﻮراﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ و از زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ
آنﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﭘﺮزﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﮐﻢ ﺿﺨﺎﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ روی ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ در ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آﻧﻼﯾﻦ ،آنﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﻏﻠﺐ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺑﺪون
ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در رﻧﮓ ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای ﮐﻒ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﮐﺮم روﺷﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرگ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد؟
اﺳﺖ
از
در
ﺗﺎ

در
ﻫﺮ
آن
ﺑﺎ

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﮐﻮراﺳﯿﻮﻧﯽ ﺟﺬاب و ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ
زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﻮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺶ
ﻣﻘﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ ،ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺒﺎ و راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ
آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮش ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻧﺪازه
ﺷﺪن در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،آن را ﺑﺮش داد .در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﻣﭙﻮ
ﻓﺮش ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی آن را ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮏﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ
دﺳﺘﻤﺎل ﺑﮑﺸﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از ﻗﺎﻟﯽﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺜﯿﻔﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﺷﺮ ﺳﺮوﺻﺪا ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ
و در ﺿﻤﻦ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺛﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن روی اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ ،ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ،آراﻣﺶ و ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.
برای اینکه دکوراسیونی جذاب و خاص داشته باشید بهتر است در زمان

خرید به رنگ موکتی که میخرید ،بیش از هر مقوله دیگر توجه کنید.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﮐﻒ ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﻪ
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و ارزانﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻮﮐﺖ اﻓﺘﺎدﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﯿﻢ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﻣﻮﮐﺘﯽ ارزان و ﺷﯿﮏ ﺑﺮای ﮐﻒﭘﻮﺷﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺟﻨﺲ ﻧﺦ اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﯿﺎن
آنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﻻت راﯾﺞ:
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮدد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻠﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺘﺶ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ را روی آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺪﻫﺪ.ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد و ...
ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﻓﺖ آن ﮔﺮهای و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ
ﻧﺮوﯾﺪ.

