
 یواریکاغذ دانواع  در ارتباط با  یمختصر خچهیتار

 

جذاب از نبوغ  یرکورد نی. همچنستین ینتیز یالگوها و طرح ها خچهیصرفاً تار یواریکاغذ د خچهیتار

 به حساب می آید. یمصرف و ذائقه داخل یدر الگوها رییو تغ یکیتکنولوژ

 یکوچکتر در خانه ها یهاداخل کمدها و اتاق نیتزئ یبرا ها یواریکاغذ د انواعنوع از  نیقرن شانزدهم، اول در

، در راهروها، در همه جا ستم،یشد. اما در آغاز قرن ب یبزرگ اشراف استفاده م یهاخانه یبه جا تجار

و  ثروتمند ها چه خانه شد و در یم هاستفاد ییرایپذ یهااتاق نیها و همچنها، و اتاق خوابها، حمامآشپزخانه

 فیبه عنوان رابطه ضع یواریبود که باعث شد کاغذ د تیمحبوب نیحال، هم نیمحبوب بود. با ا ثروتمندچه غیر 

 مورد توجه قرار بگیرد. ینیتزئ یهنرها

 چگونه ساخته شد؟ یوارید کاغذانواع 
معاصر  یها یشده از گلدوز یساده کپ یریتصو ینقوش گل و صحنه ها یدارا هیاول یها یواریاز کاغذ د یاریبس

شدند. تا  و منتشر  چاپ یکوچک یکاغذها یرو اهیمنسوجات بودند. آنها به صورت تک رنگ، با جوهر س ریو سا

 یواریکاغذ دایجاد کنند. بلند را  یمتصل شدند تا رول ها گریکدیمنفرد به  یاواسط قرن هفدهم بود که ورق ها

شد. سپس بلوک  اکیشکل حک لیمستط یچوب بلوک کیسطح  یطرح بر رو ند،یفرآ نی. در استمیتا اواسط قرن ب

به استفاده  ازیکروم ن یپل یگرفت. الگوها کاغذ قرار یرو نییچاپ به صورت رو به پا یبا رنگ مرکب شد و برا

شد، سپس قبل از  یهر رنگ. هر رنگ به طور جداگانه در طول رول چاپ م یبرا یکی .بلوک دارند نیاز چند



 ازین یپر زحمت بود و به مهارت قابل توجه ندیفرآاین کردند تا خشک شود.  یم زانیآن را آو ،یاعمال رنگ بعد

 داشت.

ها که در آن داشته باشیدرا در نظر  یخیتار یها. خانهشودب میمحسو یکاربرد یواریموارد، کاغذ د یبرخ در

نسبت به  یارزان تر نهینه تنها گز یوارید کاغذ. وجود دارد کالیراد یساختار راتییتغ یبرا ییهاتیمحدود

دور انداختن آن  ،ییقابل جابجا یحجم پوشش ها شیآشپزخانه و حمام است، بلکه با افزا یبرا های دیگرمتریال

 است. ترراحت ارینظر بس رییدر صورت تغ زین

 

 باید در نظر بگیریم: یواریکاغذ دانواع با  نینکته که هنگام تزئ 4
 

 .دیتست کن انجام کاغذ دیواری. قبل از 1

خاص  یفضا کیطرح در  کیچگونه  نکهیدرک ا یراه برا نیبهتر یواریکاغذ دانواع ازنمونه  کی امتحان کردن

 کند. یشما کار م یکل ونیبا دکوراس آیا اینکه و چگونه استمختلف  ینورها ری، زشودخوب دیده می

 



 دهی. در حالت امیکن یم پیشنهاد به شکل کامل دیرا قبل از خر یواریکاغذ داز انواع نمونه  کی دیخر شهیهم ما

و مناسب  اسیتا مق دیکن تستمورد نظر  وارید یو آن را رو دیکن هیته کاغذ دیواری را ازنمونه  کی دیآل، شما با

 مشاهده کنید.کامل را  یبودن الگو

 داشته باشید.نظر واری درانتخاب کاغذ دیدکور و مبلمان را در  ی. سبک ها2

 ییاتاق ها یتر برا دهیچیپ یو طرح ها ادیمناطق شلوغ با مبلمان ز یتر برا فیظر یبا طرح ها ییها یواریکاغذ د

 نمای مورد نظر را داشته باشد. واریکند تا د یبا حداقل مبلمان انتخاب م

 .دیباشنیز یگوشه ا یها یری. مراقب اندازه گ3

اتاق آنها کامال  یکنند گوشه ها یاست که تصور م نیشوند ا یکه افراد مرتکب م یاتاشتباه نیاز بزرگتر یکی

شد که کاغذ  دیمتوجه خواه ادیبه احتمال ز د،یکن زانیآو یخود را از گوشه ا یواریکاغذ د اگراست.  یعمود

 .دشو یشما کج م

 واریبه د واریدر وسط د ای خود را در نقطه تمرکز اتاق  یواریکه کاغذ د کنیمتوصیه میامر،  نیاز ا یریجلوگ یبرا

 . دیها بروو به سمت گوشه دیببند

 .دیرا فراموش نکن از کاغذ دیواری ی. نگهدار4

آن استفاده  یدر باالالک دکوراتور  شودتوصیه می د،یقرار داد یخود را به درست یواریکاغذ د نکهیاز ا پس

 جادیبرسانند، ا بیتوانند به مرور زمان به کاغذ آس یکه م یدر برابر عناصر یاضاف یمحافظت هیال کیکه  د،یکن

 کند. یم

 یاسفنج صابون کیاسکراب سبک با استفاده از  کیکاغذ را با  دیتوان یکه الک به طور کامل سفت شد، مزمانی 

 . دینکن سیخود را با آب خ واریهرگز د دیحال، مراقب باش نی. با ادیکن زیتم

 نکات مهم برای نصب انواع کاغذ دیواری 
 د،ینصب سازنده را دنبال کن یهادستورالعمل شهیهم. دیریتماس بگ ینصاب حرفه ا کیبا  دیتوان یم اگرچه

 .دیدر نظر داشته باش دیوجود دارد که هنگام شروع پروژه خود با "یانکته حرفه"چند  نجایاما در ا

 نمایید. یریاندازه گبه درستی خود را  ی. فضا1

 دیتا بتوان دیآن را گرد کن شهیو هم به دقت انجام شده باشدشما  یهایریگکه اندازه داشته باشید نانیاطم

 .دیداشته باش یاضاف یکم ازیبهتر است در صورت ن شهیهم نی. همچندیتناسب راحت کوتاه کن یکاغذ را برا

 کاغذ دیواری تهیه کرده اید. یکه به اندازه کاف دی. مطمئن شو2



را  تانیواریکاغذد دنیو پس از رس دیزمان سفارش دههم به شکل دیدار ازیرا که ن ییهایاروید کاغذ همه

 تطابق کامل دارد یا خیر. زیهمه چ دیتا مطمئن شو دیکن یدوباره بررس

 شود.اصلی محسوب می دیکل دمانیچ. 3

 دیرا رول کن یواریرسد. قبل از چسباندن کاغذ د یشما مطابقت دارد و صاف به نظر م یکه الگو دیشو مطمئن

 .دیخود استفاده کن ازیمورد ن یعالمت گذار یبرا یریو از نوار و مداد اندازه گ

 مهم است. اری. تراز کردن بس4

 همسطح هستند. تانیوارهایکه کاغذها و د دیشو مطمئن

 .دیخود محافظت کن یکار ی. از فضا5

چاپ مرطوب  رایز دیه استفاده نکن. از روزنامدیاستفاده کنخود از پارچه  پوشکار و کف زیمحافظت از م یبرا

 تواند لکه دار شود.یم

 .دیخود را آماده کن یوارهای. د6

 .دیو خشک داشته باش زیصاف، تم یسطح شهیهم دیاز نصب با قبل

 .دیریخود را در نظر بگ ی. فضا7

 یواریقرار دادن کاغذ د یتخت است، از آن برا ای نهیمانند شوم یمعمار ینقطه کانون کی یاتاق شما دارا اگر

 .دیصورت، فقط از گوشه شروع کن نیا ری. در غدیخود در مرکز قرار ده

 .دیسازنده را بخوان ی. دستورالعمل ها8

 کند.هاد میبه شما پیشنرا  یسازنده چه چسب دینیتا بب دیکن یکاغذ خود را بررس یرو برچسب

 .دیرا پاک کن کاغذ دیواری. 9

 .دیجدا کن یواریمرطوب از کاغذ د یاسفنج کم ایرا با پارچه  یاضاف چسب

 .دی. با دقت کوتاه کن11

از  د،یدار یادیز ی. اگر کاغذ اضافدیاصالح دور قاب پنجره استفاده کن یبرا یکاربرد یچاقو کیراسته و  کی از

 . دیخوب استفاده کن یچیق کی

 !یمنی. اول ا12

 .دیتابلو برق، برق را قطع کن ایبرق  یزهایبه باز کردن پر ازیکه در صورت ن دیداشته باش ادیبه  شهیهم



 

 ست؟یچ یواریانواع مختلف کاغذ د
را  الیطرح و متر نیبهتر دیتوان یم شمافوق العاده محبوب هستند.  یانتخاب طراح کیها  یواریکاغذ د امروزه

 داشته باشد. یشتریب یخودتان سازگار یطراح قهیو با سل دیانتخاب کن دیکن یم زیکه تجه یاتاق یبرا

 یکاغذ با متریال یوارید کاغذ 

ساخته شده  یواریفقط کاغذ د ، دیبدون زوا.  کاغذ %100فقط فقط از کاغذ ساخته شده است.  یواریکاغذ د نیا

 یکینبافته هستند، معموالً روکش مات کالس ای یذکه کاغ ییها یواریکاغذ دانواع  .دیآ یکه از درختان م یاز کاغذ

 به چسب دارد. ازیخواهند. پشت کاغذ ن یاز مردم م یاریدارند که بس

 بافته شده ریغ یوارید کاغذ 

قابل  یواریکاغذ د کیاست که با هم مخلوط شده اند تا  لینیو و یعیطب افیاز ال یبینبافته ترک یوارید کاغذ

 کنند. جادیا یکاغذ معمول یپشت یواریو بادوام تر از کاغذ د ریتنفس، انعطاف پذ

ساخته شده اند.  یو مصنوع یعیطب یاهیگ افیهستند و فقط از ال لینینبافته فاقد و یها یواریاز کاغذ د یبرخ

 ریغ ی. پشتدیآ یم نییباال و پا هبلند و دراز ب یشود، به صورت ورقه ها یسطح آماده نصب م یرو که یهنگام

 به چسب دارد. ازیبافته ن

 



 لینیو یوارید کاغذ 

 تواندینبافته، م کاغذ دیواریبا  سهیاست. در مقا یواریکاغذ داز انواع  نهیگز نیبادوام تر لینیو یوارید کاغذ

ساخت صفحات،  یمتداول است که برا یافتیباز کیپالست کی لینیتاک ادامه دهد. و کیطول بکشد و به ت یکم

 شود.  یاستفاده م یو خارج یداخل یتابلوها از یاریفرش، کفپوش مشمع کف اتاق و بس ،ییمواد غذا یبسته بند

 یعیپارچه علف طب 

خشک شده ساخته شده است  یها یو ن یعیطب یاز علف ها یواریکاغذ د نیا داست،یکه از نام آن پ همانطور

شود که  یاستفاده م "سالیس"که از کلمه  دینیب یپشت کاغذ به هم بافته شده اند. شما اغلب م کی یکه رو

 االتیو سپس به ا شوندیم دیتول ایدر آس یعیطب یهاتمام علف باًیاست. تقر زیهمان چ یبرا یلینام تخ کیفقط 

 . شوندیمتحده ارسال م

 یعیاست که واقعاً پارچه علفزار طب یزیدهد. بو چ یم یخاک اریبس یاتاق ظاهر، حس و بو کیبه  یواریاغذ دک نیا

 کند.  ی( جدا می)ساختگ یدیرا از تقل

 

 کیارگان یها بافت 

پارچه  نیاوقات ا شتریساخته شده است. ب یعیطب افیاز تمام ال رای( است زیمشابه پارچه علف )واقع باًیتقر نیا

 باشد.  زیچوب ن ایمانند چوب پنبه  یگریتواند مواد خام د یکتان خواهد بود، اما م



نصاب  کیهستند، به نفع شماست که  یواریانواع کاغذ د نیگران تر یعیعلف طب یو پارچه ها نیکه ا ییاز آنجا

 . دیاستخدام کن یحرفه ا

 : نایبرند ورت تیمز
سازه  یعمران یهاتیفعال یو اجرا یداخل ونیمتخصص در امر دکوراس یکادر نایورت یمبنا با برند تجار میت

 .باشدیم

 یو مهندس یفن میو مشاوره توسط ت یساختمان تیهو جادیو ا یشناس سبک. 

 ازیمتناسب با سبک مورد ن یمعمار یو ارائه پالن ها یطراح. 

 و اصالح طرح متناسب با بوجه پروژه. یالیو ر یفیک زیآنال 

 بیو تخر یو بازساز یتحقق دوره پروژه ازجمله نوساز یبرا ییاقدامات اجرا یبند تیو اولو یزمانبند. 

 زاتیمصالح و تجه یفیک یو بررس زاتیتجه نیتام. 

 متخصص و متعهد. میطرح توسط ت یاجرا 

 و خدمات ساالنه. یفیک نیتضم ارائه 

 و سقف ساختمان یکار نهیساختمان و پت یساخته و سبک  و نقاش شیپ یوارهاید یریکارگ به 

 (…اتاق کودک و یطراح نت،یکاب یآشپزخانه، انتخاب و طراح ونی)دکوراس یداخل یطراح 

 نتیکاب انواع(mdfممبران و نتیکاب ،ی، پانل روکش چوب…) 

. ما باور دیکن یتا شما راحت زندگ میینجایواقع شود. ما در ا دیشما مف یمقاله توانسته باشد برا نیا  میدواریام

 هنر ما است. تیو خلق رضا ستین تیشما آخر رضا یسرپناه برا کی میدار

 یرا برا یریی. هر تغدیملک سکونت کن کیدر  دیخواهی. اگر مدیرا بفروش برسان یملک دیخواهیاگر م شما

 .دیمتخصص را درکنار خود داشته باش کی دیدار ازین یخود رقم بزن یحس خوب را برا جادیو ا یبهبود

 

 .دیکه به ما اعتماد کن میکنیاز شما درخواست م ن،یمتخصص انتخاب کرد کیو مارا به عنوان  دیافتخار داد اگر
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