ﭼﺴـﺐ ﭘـﺎرﮐﺖ ﭼﯿﺴـﺖ و ﭼـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮدی
دارد؟

ﭘﺎرﮐﺖ از ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘﺎرﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﮐﻮراﺳﯿﻮﻧﺘﺎن ﻫﺪﯾﻪ دﻫﯿﺪ .ﭼﺴﺐ ﭘﺎرﮐﺖ
ﺑﺮای ﺧﻮب ﭼﺴﺒﯿﺪن ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻟﻮازم ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺴﺐ
ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ و دﮐﻮراﺳﯿﻮﻧﯽ از ﻣﯿﺎنﻫﺎ ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭼﻮب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ و
ﻓﻀﺎی ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺲ را اﻧﺘﻘﺎل
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻃﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ روی آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و ﮐﻒ ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﺴﺐ ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﯿﺴﺖ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﺴﺐ ﭘﺎرﮐﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﻮﺑﯽ ﭼﯿﺴﺖ و در ﭼﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد؟

اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﺴﺐ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﭘﺎرﮐﺘﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﭘﺮ رﻓﺖوآﻣﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ
از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﺑﻪ ﮐﻒ
اﺗﺎق ﭼﺴﺒﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ؛
اﻣﺎ اﻣﺮوزه اﻧﻮاع زﯾﺎدی از ﭘﺎرﮐﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﯿﺎرﻫﺎی
ﻟﺒﻪ ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﻔﻞﻫﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮ روی ﮐﻒ اﺗﺎق ﻧﺼﺐ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
پارکتها از چوب تولید میشوند و چوب نیز از طبیعت گرفته میشود و
این ویژگی حس خوب و مثبتی را به فضای شما منتقل خواهد کرد.
ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﺎص و ﻫﻤﻪﭘﺴﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺮﺣﻬﺎی ﭘﺎرﮐﺖ ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻣﺘﻨﻮع
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ دﯾﺰاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﯿﺎن ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ،ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺴﮑﺎﻓﻪای ،ﻗﻬﻮهای و
ﺣﺘﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﮐﺜﺮ دﮐﻮراﺳﯿﻮنﻫﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ
ﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻻﮐﭽﺮی در ﻗﺪﯾﻢ از ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﭘﺎرﮐﺘﻬﺎ ﺳﺒﮏ ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎ
ﻣﯽدﻫﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص و ﻻﮐﭽﺮی اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد،
اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ در رﻓﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺳﺎده و ﭼﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻻﮐﭽﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از اﻧﻮاع
ﻣﻮﮐﺖ اداری ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﭼﺴﺐ ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﺴﺐ اﺟﺮا ﭘﺎرﮐﺖ از اﻧﻮاع ﭼﺴﺐﻫﺎی ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن دو ﺟﺰﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺴﺐ
دﻣﺎﻫﺎی زﯾﺎد دارﻧﺪ .ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﺴﺐ
اﺟﺮا ﭘﺎرﮐﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
ﭘـﺎرﮐﺖ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎد اﺳـﺖ و ﺑـﺮای ﭼﺴـﺒﺎﻧﺪن ﭘـﺎرﮐﺖ و ﮐﻔﭙﻮشﻫـﺎ در
دﮐﻮراﺳﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اداری از اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺴﺐﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای دﮐﻮراﺳﯿﻮﻧﻬﺎی ﮐﻼﺳﯿﮑﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﻧﻮاع ﭘﺎرﮐﺘﻬﺎی
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل اول از رﻧﮓ دﯾﻮارﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤﺎن
ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ و ﻃﺮح ﭘﺎرﮐﺘﻬﺎ ﺑﺮوﯾﺪ .زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرﮐﺖ زﯾﺒﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن دارﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﭘﺎرﮐﺘﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﭼﺴﺐ اﺟﺮا ﭘﺎرﮐﺖ زﯾﺎد
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺴﺐﻫﺎ ﺳﺒﺐ دوام زﯾﺎد ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .از
ﭼﺴﺐ ﭼﻮﺑﯽ ﭘﺎرﮐﺖ ﺑﺮای ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺳﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ ﺿﺪ ﻟﮏ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
بهترین مزایا پارکت چوبی آن است که با هر دکوراسیونی مدرن یا
کلاسیک همخوانی دارد و بهراحتی میتوانید برای محیطتان از میان
انواع طرح و رنگهایش انتخاب خوبی داشته باشید.

 0ﺗﺎ  100ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ

اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﺴﺐ ﭘﺎرﮐﺖ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﺴﺐ ﭘﺎرﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺴﺐ ﭘﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ ﺑﻮده و ﺑﺮای
ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎی ﻟﻤﯿﻨﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آب رﻗﯿﻖ ﺷﻮد .ﻗﻬﻮهای و ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺴﺐ
در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﭼﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮﭼﻪ ﭼﺴﺐ را
ﭘﺎرﮐﺖ را روی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و
ﭘﺸﺖ ﭘﺎرﮐﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ و
ﮐﻤﯽ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
ﭼﺴﺐ ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﻮﺑﯽ در ﻫﺮ ﻗﻮﻃﯽ ﺑﺮای  3ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﻮﺑﯽ را ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را در
ﻣﺤﻞ ﺧﻨﮏ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﭼﺴﺐ ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﻮﺑﯽ در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﺗﺎن
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﺴﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﻮﺑﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺴﺐﻫﺎ
در دو ﻧﻮع ﺧﻤﯿﺮی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ
ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺎر ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺻﺎﻓﯽ
دارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭼﺴﺐ ﺧﻤﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺻﺎﻓﯽ و ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی
ﮐﻒ ﺷﻤﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺴﺐ ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﭼﺴﺐ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﺴﺐ
 5اﻟﯽ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﺴﺐ ﻓﺮﺻﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮب ﺑﭽﺴﺒﺪ .ﺑﺮای
زدن ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺮوع ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻻزم دارﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎ ﭼﺴﺐ ﭘﺎرﮐﺖ
ﭼﻮﺑﯽ را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﻮﻟﯿﺶ و ﺳﺎب ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻻزم ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ
ﭘﺎرﮐﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﯾﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زﺣﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺘﻠﯽ ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﭘﺎرﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮشﻫﺎ ﻧﯿﺰ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ و دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎ را
ﺧﺎص ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺎرﮐﺘﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ از
ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﺳﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ..ﮔﺬﺷﺖ
ـﺪ
ـﺖ و ﻣﺎﻧﻨـ
ـﺪ ﮔﺬاﺷـ
ـﺄﺛﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫـ
ـﺎ ﺗـ
ـﺎﯾﯽ ﭘﺎرﮐﺖﻫـ
ـﺎ روی زﯾﺒـ
ﺳﺎﻟﻬـ

ﮐﺎﻏﺬدﯾﻮاریﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارﻧﺪ .ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ وارد دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ادارات ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻞ اداری ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺎرﮐﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺎرﮐﺘﻬﺎ ورم
ﮐﻨﻨﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺎرﺷﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺨﺎر ﻗﻮی ﺳﺒﺐ ﺧﺮاب ﺷﺪن ﭘﺎرﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
روﻏﻦ ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﯿﺴﺖ  +اﻣﻮزش ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﭘﺎرﮐﺖ
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﭼﺴﺐ ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﻮﺑﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ
راﺣﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را
آنﻫﺎ را ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﺴﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
رﻧﮓ آن.

ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و
ﻧﺼﺎب ﭘﺎرﮐﺘﺘﺎن
ﭼﺴﺐ ﭼﻮﺑﯽ و ﺳﭙﺲ
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮح و

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭘﺎرﮐﺖ ﮐﻒﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮای دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎﺳﺖ و رﻓﺖوآﻣﺪ روی
آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻤﯿﺖ را ﻓﺪای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و
ﭘﺎرﮐﺖ و ﭼﺴﺐ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد درﺑﺎره ﮐﻔﭙﻮش وﯾﻨﯿﻞ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

