
 شماخانه  باترکردنیتحول و ز جادیا یبرا ییها دهیا
 

 

تحول در خانه شما  جادیو ا دیافزایتواند ارزش خانه شما را ب یکه م میمقرون به صرفه هست یها شرفتیهمه ما طرفدار پ 

 .را به حداکثر برساند یزندگ یشود و نحوه استفاده شما از فضا

 ؟ میتحول کن جادیو ا یشروع کرد و چگونه با بودجه بازساز دیاز کجا با اما

و  یاو خورده شده ظاهر حرفه یمیقد یهاکهنه و رنگ لیبا وسا رسند،یها کمترهوشمند به نظر مخانه یفرسودگ لیدل به

 .دشوار باشد ستیحال، هوشمند کردن خانه شما الزم ن نی. با ادهدیشما را کاهش م یهااتاق دهیچیپ

خود  یزندگ یرادر فضا یتحول و به روز رسان جادیا دیفقط بخواه ای دیتا آن را بفروش دیکن ریخانه خود را تعم دیبخواه چه

کم هم  نهیبا هز یگاه ستین یادیز یها نهیبه هز یازین دیاوریبزرگ به دست ب جینتا  نکهیا یبرا شهیهم د،یاوریبه ارمغان ب

 .کرد ییبایتحول و ز جادیا شودیم

 :میکنیها و نکته ها اشاره م دهیا نیاز ا یتعداد به
 

 دیکن نیگزیفرش را با چوب جا. 

از  یاریبس رایها دشوار است، زاز آن یبمانند، اما نگهدار یشما گرم و کرک دیدر دو هفته اول خر توانندیها مفرش اگرچه

  .شودیفرسوده م یآن به زود یهاهیال ای شود،یدار مسرعت لکهبه شانیهاکه فرش شوندیها متوجه مخانواده

. دینگه دار زیتم شهیکه فرش ها را با هم دیبه خانه شما بدهد، به خصوص اگر در تالش هست یمیقد یتواند ظاهر یم نیا

 نیگزیجا یچوب یخود را با کفپوش ها یفرش ها دیدارد، با بایهوشمندانه و ز یخانه شما ظاهر نکهیاز ا نانیاطم یبرا

 .ردیتحول صورت پذ جادیر برسد، و او هوشمند به نظ کیش ندهیآ یسال ها یخانه شما برا شودیکه موجب م د،یکن



 

 دیکن یابیمبلمان خود را باز. 

 ز،یتوانند دائماً م یاز خانواده ها نم یاریکهنه شوند، بس ایاستفاده منظم ممکن است به سرعت پاره  لیمبلمان به دل اگرچه

  .دیکن دایپ هیبازگرداندن مبلمان خود به ظاهر اول یبرا ییراه ها دیاست، با نطوریکنند. اگر ا ضیو مبل خود را تعو یصندل

و رنگ به چوب ها و  شیتواند به بازگرداندن پول یدر بازار وجود دارد که م یادیعنوان مثال، محصوالت پاک کننده ز به

 .آنها کمک کند یبازساز نیپارچه ها و همچن

 یدر عوض رو دیبا د،یکن نیگزیمت عمده مبلمان خود را جاقس دیتوانیاما نم د،یکن بایتان را زظاهر خانه دیخواهیم اگر

 دیتوان یم نیکفپوشتان را پنهان کند. همچن ایمبلمان  یخراش رو ای بیهرگونه آس تواندیکه م دیکن یگذارهیمبلمان نرم سرما

توانند خانه شما را فوراً مد روز جلوه  یبلکه مبلمان نرم م ن،ی. نه تنها ادییرا اغلب بشو نهایهوشمندانه، ا یحفظ ظاهر یبرا

 .دهند

 دیاضافه کن واریتحول به د جادیرنگ جهت ا هیال کی. 

است که  یبه هر اتاق یرنگ اضاف هیال کیتحول در ظاهر خانه، اضافه کردن  جادیکردن و ا باتریز یراه برا نیترساده

روش فوق العاده ساده و موثر است که خانه شما را فوراً  کی نیشده است. ا فیکث ایترک خورده  ایآن پژمرده  یوارهاید

 .دهد یم رییقابل توجه تغ یدهد، و کل ظاهر خانه شما را به شکل یروشن تر نشان م

 مرتب کردن 

 نیا دیتوان یشما باشد. شما م یاتاق ها یها یبردن شلوغ نیاز ب یتواند به سادگ یاوقات م ینگه داشتن خانه گاه هوشمند

 گریکه د یزیهر چ ختنیمناسب خود را دارد، دور ر یجا زیهمه چ نکهیاز ا نانیخود و اطم یاتاق ها یکار را با سازمانده

 ایشما تنگ  یکه فضا دیحاصل کن نانیتا اطم دیخود انجام ده یساز رهیذخ یاحدهاو شیو افزا دیندار ازین ای دیدوست ندار

 .رسد یشلوغ به نظر نم



 

 دیرا ساده نگه دار  دکور خانه خود. 

از ظرافت را  یکه عنصر دیباش رهیت یچوب لیبا وسا نیبه دنبال تزئ دیاست. شما با یمورد از هوشمند کیساده  ونیدکوراس

تحول در اتاق و در کل  جادیشدن و ا باتریز تواندیدو رنگ که م ای کیهماهنگ در  هیو رنگ و اثاث آوردیم یبه هر اتاق

  .خانه کمک کند

 دیداشته باش کیراه پله ش کی. 

راه پله  کیکهنه را با  ی. پس چرا پله هانندیب یهنگام ورود به خانه شما م دکنندگانیاست که بازد یزیچ نیها اغلب اول پله

  د؟یبه روز نکن کیش

 یم یادیز ریپررنگ تاث یرنگ ایرانر راه راه  کیرنگ ها است. با انتخاب  یافراط در برخ یبرا یمکان عال کی نیهمچن

 .دیباش کیو کم رنگ ش میضخ یپرزها ای یبافت خنث کیبا  ای. دیبگذار دیتوان

 دیبساز یسفارش یقفسه ها. 

موجود در  یفضا نچیاز هر ا یسفارش یبا قفسه بند نیبنابرا د،یداشته باش یادیز یساز رهیذخ یفضا دیتوان یهرگز نم شما

از  نهیدشوار، استفاده به یهاها تا گوشهطاقچه یهوشمندانه برا یها. از طرحدیخانه تان حداکثر استفاده را ببر

 .هوشمندانه است یساز رهیذخ یبرا یاز هر گوشه و کنار ادهاستف یراه برا نینامناسب، بهتر یهایفرورفتگ

 دینصب کن رینورگ کی. 

نسبتاً ارزان  یراه حل معمار کی هیبدون پا یرهایرگنو دیدار یروانیش ریحمام اتاق ز ای کیتار یروانیش ریاتاق ز دهیا اگر

  .هستند نهیزم نیتحول در ا جادیا یبرا

 دیاتاق باغ اضافه کن کی. 



 یطراح دهی. با نصب ادیرا بده یاضاف یکوچک به ملک خود فضا یتوسعه خانه ها یبرا متیگران ق دهیا کیبه  ازین بدون

  .دیرا با بودجه به حداکثر برسان یمحدود زندگ یاتاق باغ فضا

 دیکن جادیا یچمن فور کی. 

 دیکه با ییزهایهمه چ ،ی. چمن مصنوعدیخود اضافه کن یرونیب یسبز را به فضا یفضا ،یالعاده واقعفوق یچمن مصنوع با

  .دیکن زیتم یآن را با جاروبرق کباریهر چند وقت  دیآن، فقط با دنیبر یبه جا دیبدان

باغ بدون علف  یهادهیاگر به دنبال ا نیبنابرا شود،یو خشک نم شودیآفتاب داغ زرد نم ریدر ز ،ینمونه واقع برخالف

 .نظر استو خوش یکاربرد یانتخاب د،یهست

 دیکن ضیتعو ای یرا به روز رسان یداخل یدرها. 

 یداخل یداول رنگ گرفته تا اصالح دربهامت ی. از رنگ هادیبده یفور یروزرسانبه یبه هر اتاق د،یدر جد کیافزودن  با

  .خانه را متحول کنند دمانیتوانند چ یاز درها م دیجد یمجموعه ا ،یا شهیش  یتا درب ها یمیقد

  دیتحول کن جادیو ا دیکن زانیو جذاب را آو دیجد یپرده ها ایپرده ها. 

پرده بدون خط راحت تر از پرده  ی. ساخت پانل هادیتحول کن جادیو ا یباسازیدر مورد پرده ز دیجد دهیا کیرا با  یاتاق هر

 یلوکس تر یها نهیبه سراغ گز دیتوان یم از،یمقدار پارچه مورد ن شیافزا یبرا یخوردگ نیاست. بدون چ یسنت یها

 .دیبرو

 یارس یپنجره ها یاساس راتیتعم 

کمک گرفتن از  نیمتر مربع باشد. بنابرا 6سوراخ  کیبه اندازه  تواندیم یمعمول یپنجره تک ارس کیاطراف  یهاشکاف

شما  یشیگرما یبخشد و قبض ها یعملکرد آنها را بهبود م یریبه طور چشمگ یاصل ینمونه ها ریتعم یمتخصص برا کی

 .دهد یرا کاهش م

 



 دیکن زانیآو کیش یکرکره ها. 

  دیرا بپوشان یاچگونه پنجره دیدانیاگر نم ژهیوو به داشته باشد، ینمود یدر هر اتاق تواندیشاتر پنجره هوشمند م یهادهیا

کم  یآنها را با پرده ها ایکردن نور هستند.  لتریف یجالب برا یکنند و روش یرا فراهم م یخصوص میهستند. آنها حر دیمف

 .دیدرمان پنجره بردار یروش ها ریاز سا یبه طور کل ای دیکن بیرنگ ترک

 دیرا به روز کن یمیالمپ قد. 

 یالمپ ها .دیبه روز کن یخود را در اتاق ناهارخور زیچراغ آو .دیبه روز کن دیجد ییچراغ روشنا کیخود را با  ییروشنا

نور کامال  کیخود را در  یکند فضا یبه شما کمک مو  که قیمت مناسبی هم دارد دیالمپ جد کی با منیخود را در اتاق نش

 جایگزین کنید و با همین امر موجب ایجاد تحول شوید. دینیبب دیجد

 اهانیگل ها و گ شینما 

دسته  کیو  دیکن دایگلدان مورد عالقه پ کیاتاق هستند.  کی ایجاد تحول و زیبایی در یارزان برا یروش اهانیها و گ گل

 . دیده شینما زیم یرا رو یدوست داشتن یگلدان اهیگ کی ای دیگل رنگارنگ اضافه کن

 جمع بندی

و ایجاد  دیجلوه ده بایز یخانه خود را با بودجه ا دیتوان یوجود دارد که م یمختلف یاه هار د،یهمانطور که متوجه شده ا

است که  ییترفندها نیعاقالنه بهتر دیو خر تیفیک ی. انتخاب رنگ مناسب، اجتناب از اقالم ارزان و بتحول در آن کنید

لوه دادن و همین امر موجب زیبایی و خاص تر ج کنند یباال از آن استفاده م تیفیبا ک یطرح ها جادیا یبرا یطراحان داخل

 .شودمنزل یا محل کار می

 : نایبرند ورت تیمز

 .باشدیسازه م یعمران یهاتیفعال یو اجرا یداخل ونیمتخصص در امر دکوراس یکادر نایورت یمبنا با برند تجار میت

 .یو مهندس یفن میو مشاوره توسط ت یساختمان تیهو جادیو ا یسبک شناس •

 .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 نیارائه تضم •

 و سقف ساختمان یکار نهیساختمان و پت یساخته و سبک  و نقاش شیپ یوارهاید یریبه کارگ •

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

 (…ممبران و نتیکاب ،ی، پانل روکش چوبmdf)نتیانواع کاب •

 کی می. ما باور داردیکن 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

و  یبهبود 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 یزنخود رقم ب یحس خوب را برا جادیا

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

 021-88288307-09تماس:  شماره


