ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﭼﯿﺴﺖ  7 +وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﮐﺖ
ﭼﺎﭘﯽ

 40ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﺖ وارد ﻓﻀﺎی دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺮﻓﺪاران
ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ را از ﻧﺰدﯾﮏ
دﯾﺪهاﯾﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟ در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﮐﺖ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد و ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
دﮐﻮراﺳﯿﻮﻧﺘﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﯾﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اداری آنﻫﺎ را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ
از ﭘﺮوﺳﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﻣﻮﮐﺖ اﻃﻼﻋﯽ دارﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب اﺳﺖ
و ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟
ﺑﺮای
ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﻮﮐﺖ
آﺷﻨﺎ

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ،
اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺰاﯾﺎ
ﭼﺎﭘﯽ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب زﯾﺒﺎی آن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ رﻧﮕﺮزی ﻧﺦ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،رﻧﮓ ﺑﺎﻓﺖ اﻟﯿﺎف ﻣﻮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و

ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺦﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی
زﯾﺒﺎی رﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢﻧﻮاز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ،
رﻧﮓﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه و ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وارد اﻟﯿﺎف ﻓﺮش ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر در ﮐﯿﻔﯿﺖ و
درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮﮐﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد.

ﺛﺒﺎت و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری رﻧﮓﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻫﺎ در ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎ
ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی از ﻣﻮﮐﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه،
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ،ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ .ﺗﻨﻮع
ﻃﺮح و رﻧﮓ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﮐﺖ اداری ،ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮕﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺳﺮی ﺑﺰﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺎﯾﺘﯽ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .اﻧﻮاع ﻃﺮحﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻃﺮحﻫﺎی
درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی را ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ .زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی ﻓﺮشﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن را ﺑﺪاﻧﯿﺪ!

ثبات و ماندگاری رنگها و نقشها در موکتهای چاپی از دیگر مزایا
موکت چاپی است
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﻮﮐﺖ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﮐﺖ در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد .از اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﻒﭘﻮش اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و
اﺗﺎق ﺧﻮابﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻮع ﻃﺮح ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺪرن و اﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارﻧﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻔﭙﻮش را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺘﻞ ،آﻣﻔﯽﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ ،ادارات و … ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻮﮐﺖ
ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﺎپﻫﺎی روی اﯾﻦ
ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ﻇﺮﯾﻒﺗﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ اﺳﺖ .آن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ
دارای ﻃﺮحﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎبﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺪای ﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻮﮐﺖ ﻧﻤﺪی ﭼﯿﺴﺖ؟ | ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﮐﺖ ﻧﻤﺪی

دوام ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و رﻧﮓ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﮐﺖ ،ﺳﺒﺐ ﮐﻢ ﺷﺪن دوام اﻟﯿﺎف
ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﺷﺪه ،ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .رﻧﮓﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻟﯿﺎف ﭘﯿﻮﻧﺪ زده
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺖوآﻣﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﻟﯿﺎف آن
آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و دوام ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﺑﺮای ادارات و
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻫﺘﻞﻫﺎ از ﻃﺮحﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺎرﮐﺖ و ﭼﻮب و …
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﺧﻮب را ﻣﯽ
داﻧﯿﺪ؟

ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﺪﯾﺪ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ و
در واﻗـﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫـﺎی ﻗـﺪﯾﻤﯽ ﻣﺴـﻄﺢ و ﮐـﻢ ﺑـﺎﻓﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ ،درﺣـﺎﻟﯽﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺷﯿﻮه رﻧﮓآﻣﯿﺰی اﻟﯿﺎف آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ،ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎﻓﺘﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﺎپ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ دارﻧﺪ .ﺟﻨﺲ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ اﻟﯿﺎف ﻧﺎﯾﻠﻮن و
ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﮓﭘﺬﯾﺮی زﯾﺎدی دارﻧﺪ.

ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب و ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﻣﻮردی ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ از
ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻗﻮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮش و ﻣﻮﮐﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻟﯿﺎف و رﻧﮓ آنﻫﺎ آﺳﯿﺐ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
پیشرفتهای زیادی در زمینه تولید شده و موکتهای چاپی بهراحتی
قابلیت شستشو دارند.

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ از رﻧﮓﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﻫﺪ رﻧﮓﻫﺎی زﯾﺒﺎ و زﻧﺪه در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﻃﺮﺣﯽ را روی
اﻟﯿﺎف ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد،
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه و ﺷﺎﻫﺪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺎزه و زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﭘﻮﻟﯿﺶ ﭘﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اداری و ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ از ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و دوام اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﮐﻢ
دوام ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ ﺳﺒﺐ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آن ﻧﺸﺪه و ﮐﻤﺎﮐﺎن
اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ در ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻒ اﺗﺎق و ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻧﺎزﮐﯽ ،ﺻﺪا را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در واﻗﻊ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .درﺑﺎره ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﯿﺪ.
ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟  7+ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ
ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ را ﺧﻮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ ﻧﺮوﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ راﺣﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺴﺎم را روی آنﻫﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﮐﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﺑﺪﻫﺪ .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 ﺑﺸﻮرﯾﺪ و ﺑﺎ ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺘﺎب ﻣﻮﮐﺖ را ﺧﺸﮏ ﮐﺮده و
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻮدن ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻣﻮﺟﺐ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﮐﺖﻫﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﻻت راﯾﺞ:
ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ رﻧﮓ وﻟﻌﺎب زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ رﻧﮓ
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،رﻧﮓﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه و ﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وارد اﻟﯿﺎف
ﻓﺮش ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر در ﮐﯿﻔﯿﺖ و درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮﮐﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
دارد.

ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﻮﮐﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب زﯾﺒﺎ ،ﺛﺒﺎت و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری رﻧﮓﻫﺎ ،ﺗﻨﻮع زﯾﺎد ﻃﺮح ﻣﻮﮐﺖ
ﭼﺎﭘﯽ ،دوام ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و...

