ﮐﻔﭙﻮش اداری ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی
ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ دارد؟

دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و اداره ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ،زﯾﺮا ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ از روز و ﺣﺘﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن ﺷﻤﺎ را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﺮﺷﯽ در آن ﭘﻬﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻒﭘﻮﺷﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ﮐﻔﭙﻮش اداری ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﻮال و دﯾﺰاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ اداریﺗﺎن ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻮﮐﺖ آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟  +ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﮐﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﺪا

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش اداری
در دﮐﻮراﺳﯿﻮنﻫﺎی اﻣﺮوزی در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ رو ﺑﻪ ﻣﺪرن ﺷﺪن رﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻮازم و ﺣﺘﯽ ﮐﻒﭘﻮﺷﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﺲ ﻣﺪرن ﺑﻮدن را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻔﭙﻮش
اداری ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ.
اﺑﻌـﺎد ،ﮐـﺎرﺑﺮی و ﺣﺘـﯽ ﻧﺤـﻮه ﻧﺼـﺐ ﮐﻔﭙﻮشﻫـﺎی اداری ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش اداری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی
اداری ﭘﯽویﺳﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ رﻓﺖوآﻣﺪ در آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ادارات و ﻫﺘﻞﻫﺎ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻔﭙﻮش ﭘﯽویﺳﯽ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش اداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﭘﯽویﺳﯽ زﯾﺒﺎ و ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﮑﯿﻠﯽ را ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺮکﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺪتزﻣﺎن زﯾﺎدی ﻋﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﮑﯿﻞ و زﯾﺒﺎ و
ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎص اﯾﻦ ﮐﻒﭘﻮش ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺮکﺧﻮردﮔﯽ
دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اداری
ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از اﻧﻮاع ﻣﻮﮐﺖ اداری ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ
دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ابعاد،

کاربری

و

حتی

نحوه

نصب

کفپوشهای

اداری

با

یکدیگر

متفاوتاند و باید از بین آنها با توجه به نیازتان انتخاب مناسبی
داشته باشید.
در ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻔﭙﻮش اداری ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻨﮓ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﻣﺪتﻫﺎ راه رﻓﺘﻦ روی آنﻫﺎ
ﭘﺎﻫﺎ را دﭼﺎر ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره
ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش اداری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﺻﺪا
ـﺮوﺻﺪای
ـﺎ ﺳـ
ـﺪن روی آنﻫـ
ـﻦ و دوﯾـ
ـﺎ راه رﻓﺘـ
ـﺪ و ﺑـ
ـﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨـ
را ﺟـ
آزاردﻫﻨﺪهای اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روی ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯽ در زﻣﺎن ﺧﯿﺲ ﺷﺪن ﻟﯿﺰ ﺧﻮرده
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻔﭙﻮش اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻧﺪارد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺘﻠﯽ ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺸﺎوره ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﭙﻮش اداری

ﮐﻔﭙﻮش اداری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺆال ﮐﻔﭙﻮش اداری ﭼﯿﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﮐﻔﭙﻮش اداری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
آن ﺑﺮای دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ
اﭘﻮﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده و درواﻗﻊ رزﯾﻦ ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﻣﺎدهﺳﺎزی و ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺨﺖ و ﺟﺎﻣﺪ درﻣﯽآﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﮑﺎنﻫﺎی اداری و ﺗﺠﺎری اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻧﯿﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﮐﻔﭙﻮش
اداری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻒﭘﻮﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺸﺎر ﯾﺎ ﺿﺮﺑﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﻮراً آنﻫﺎ
را ﺧﺮاب ﯾﺎ ﭘﺎره ﻧﮑﻨﺪ.
دوام و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی اﭘﻮﮐﺴﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر و ﺿﺮﺑﻪ
را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻒﭘﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮد و
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﻓﺼﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺟﻮاب ﺳﺆال ﮐﻔﭙﻮش اداری
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﻒﭘﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯽ ﻧﻢدار راﺣﺖ ﺗﻤﯿﺰ
ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻞ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻣﻮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ | آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﭙﻮش اداری ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻔﭙﻮش را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ رﻓﺖوآﻣﺪ زﯾﺎدی دارد ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺑﯿﺪن و ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺴﺘﻦ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻔﭙﻮش اداری ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی اداری آﺷﻨﺎ
ﺷﺪهاﯾﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻒﭘﻮﺷﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﺿﺪ آب ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ آﺑﯽ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻦ و … ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﺧﺮاب را ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﺿﺪآب ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺎ
ﺗﯽ ﺧﯿﺲ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دوام و ضخامت کفپوشهای اپوکسی زیاد است و میتوانند فشار و ضربه
را تا حد بسیار زیادی تحمل کنند.
ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی اداری ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻂ و ﺧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮادی
ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮ رﻓﺖوآﻣﺪ ﻧﺼﺐ
ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ دارﯾﺪ روی
ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﺧﻂ و ﺧﺸﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮان ﻧﺎﺧﻦﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﭘﯽویﺳﯽ اداری دارای ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﯿﺎن ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﭼﻮب ،ﺳﻨﮓ و … ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش اداری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ
روﮐﺸﯽ ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮارت و ﺣﺘﯽ اﺳﯿﺪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ـﺎد داده
ـﺎ و … ﭘﯿﺸﻨﻬـ
ـﺘﺎنﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫـ
ـﺘﻔﺎده در ﺑﯿﻤﺎرﺳـ
ـﺮای اﺳـ
ﺑـ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی اداری دارای ﯾﻮنﻫﺎی ﻧﻘﺮهای
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ راﺣﺖﺗﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
درﺑﺎره ﮐﻔﭙﻮش ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻧﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﺿﺮﺑﻪ و ﺳﺎﯾﺶ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎ ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﭘﯽویﺳﯽ اداری ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ روزه ﻣﺤﻞ ﺧﻮد را
ﺗﻤﯿﺰ و ﻧﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اداره ﺷﻤﺎ ﯾﮏ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﮐﻔﭙﻮش اداری ﭼﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ و راﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از اﻧﻮاع ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺠﺎری ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده دارﻧﺪ.
دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻓﻮم زﯾﺮ ﻣﻮﮐﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد؟

در ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻔﭙﻮش اداری ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﮐﻔﭙﻮش اداری ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎدآوری ﺷﺪ راﺣﺖﺗﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻔﭙﻮش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ درﺳﺖ و
زﯾﺒﺎ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل از زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎﯾﺘﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای اداره و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻔﭙﻮش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﯿﻢ از ﻣﺸﺎوران ﻓﺮوش ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
ﻧﯿﺎزﺗﺎن را ﺑﺎ آنﻫﺎ درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻮع
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی اداری ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﯿـﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﻣـﯽ ﺷـﻮد درﺑـﺎره اﯾـﺪه ﻃﺮاﺣـﯽ دﮐﻮراﺳـﯿﻮن اداری
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

