ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ﮐﻔﭙـﻮش ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ از ﮐـﻒ
ﭼﯿﺴﺖ؟ | ﭼﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
از ﮐﻒ ﻫﺴﺖ؟

ﮐﻔﭙﻮش ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺪرن اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻒ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺆﺛﺮ ﮔﺮم
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ آﯾﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎی زﯾﺎدی
را در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﻮد،
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و اﻧﻮاع
ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﭘﺲ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ) %100ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ(

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﻔﭙﻮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از
ﮐﻒ
اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮐﻔﭙﻮش ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺳﻠﯿﻘﻪای و ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ
و در ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر
اﯾﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻢ ،ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻓﻨﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻔﭙﻮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ
ﺑﻪ ﮐﻔﭙﻮﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﮐﻔﭙﻮش ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ﮔﺮﻣﺎ ،دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻓﺖ و آﺳﯿﺐ ﺷﺪه و ﻋﻤﺮ و دوام آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻔﭙﻮش ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺘﺮﯾﺎلﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ

ﺑﺮای ﻧﺼﺐ در ﮐﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﮐﻔﭙﻮش ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮐﻒ ،ﮐﻔﭙﻮﺷﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﻧﺒﻮده و در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت دﭼﺎر
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺸﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﻮﮐﺖ اداری
ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻔﭙﻮش
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻔﭙﻮش اﺳﺖ .ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﭼﮕﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻔﭙﻮش ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﮐﻔﭙﻮش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن
از ﻧﻈﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻔﭙﻮش از ﯾﮏ ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ،ﮐﻔﭙﻮش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ آنﻫﺎ از 1.8ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ و
ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ  0ﺗﺎ  100اﻧﻮاع ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮش
ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮش ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ ﺑﺎﯾﺪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮش اﺳﺖ .اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﮐﻔﭙﻮش در
ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺘﻠﯽ ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ دﯾﺪن
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش
اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد .اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺪام ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻟﻘﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
از ﮐﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﯾﺪ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش از ﮐﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

ﮐﻔﭙﻮش ﭘﺎرﮐﺖ
ﭘﺎرﮐﺖ ،ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﻧﻮع
ﮐﻔﭙﻮش زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ رﻧﮕﯽ را در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺴﯿﺎر
ﻟﻮﮐﺲ و زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﻠﻮه ﮐﺎﻣﻼ ً زﯾﺒﺎ و ﺧﺎص در

دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﻨﺰل و ﯾﺎ در ﻫﺮ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .درﺑﺎره اﻧﻮاع
ﭘﺎرﮐﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﮐﻔﭙﻮش ﭘﯽ وی ﺳﯽ
از ﮐﻔﭙﻮش ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻔﭙﻮش وﯾﻨﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻔﭙﻮش
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮐﻒ ﯾﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮش در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اداری
ﺑﺴﯿﺎر رواج داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎدﮔﯽ در ﻧﻈﺎﻓﺖ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آب
و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻔﭙﻮش ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش در ﺑﺮاﺑﺮ آب
و رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻮرم ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده و ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻠﯿﻤﺮی اﺳﺖ و از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎر
وﻓﺎدار در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻨﮓ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ
ﺳﻨﮓ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮش ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ داﺷﺘﻪ
و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﻨﻮاز و زﯾﺒﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮش ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮش ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻔﭙﻮش ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﺎﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در ﻣﻮرد ﮐﻔﭙﻮش ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻔﭙﻮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ را
ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻔﭙﻮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن از
ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻔﭙﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ | آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻔﭙﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﯾﺪ دوام و
ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد در ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش
ﺑﻮد.
ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ ،ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﺳﻨﮓ ،ﮐﻔﭙﻮش از ﻧﻮع ﭘﺎرﮐﺖ و
ﭼﻮب از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در

ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر درﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

