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به کار گرفته   پوشاک یفضا ژهی، به ویساز رهیذخ یبرا .در است کی شاملاست که  دهیسرپوش ییفضا یواریکمد د

این مقاله  .کندیم فایالوازم  یساز رهیذخ یبرا شبیه به همعملکرد  ییکشو جعبه ای نتیمانند کابهقطعه مبلمان  کی شود.می

 کند. امیدواریم که مفید واقع بشه.دیواری بحث می ه با کمددر رابط

 نیاز است.خانه  یکه براطراحی کمد دیواری انواع 

کمد  ،از کمد لباس مداوم. با توجه به استفاده آیندها و در کل خانه به شمار میاتاق هایبخش نیاز مهمتر یکیها دیواریکمد

 نگهداری یبرا یکافمناسب و  یفضا . این کهکه کار با آنها آسان است اطمینان داشته باشیم دیبا شهیهم لوازم و دیگر موارد

 دارد.  هماهنگیخانه  ونیدکوراسطراحی کمد دیواری با دارند و 

ما  ؟سردرگم هستید، استترشما مناسبیا منزل خواب  اقات یدر طراح طراحی کمد دیواری چه نوع  که نیا رابطه بادر  ایآ

 نیبه ایک مروری . فراهم آورده ایمآگاهانه  یریگ میکمک به شما در تصم یکمد را برادرخور  یهاخاب طرحانت یراهنما

 منزل شما باشد.  طراحی شایسته برایعملکرد و  یشما برا یازهاین مناسبکه  دیرا انتخاب کن یو مطلب دیندازیپست ب
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 دیوارخارج از  ستادهیا کمددیواری 

در هر  به طور معمولنوع  نیا شود.دیواری محسوب می نوع کمد نیتر یو سنت تریناز قدیمی ستادهیا دیواری کمدطراحی 

است که  نیا ستادهیا دیواری کمد طراحی کی نقصتنها  شود.در همه جا استفاده می یبه راحت رای، زوجود دارد یاه خان

 باشد.میو فلز  کی، پالستچوب اغلبکمدها  نیا یمورد استفاده براهای و متلایرمصالح  کنداشغال میاتاق را  یفضا

، اکنون همه شده اندکوچکترو  شتریب منازلدر فضا وجود دارد و  یادیز یهاتیاز آنجا که محدود یواریکمد دطراحی در 

 . قرار دهیم دیوارخود را در  یهاو کمد کنیمفضا استفاده  نیاز کمتر میدهیم حیما ترج



 

 ییکشو کمددیواری 

درها  رایز .دارندفضا در  یادیز ییصرفه جومدوالر  یها، اما کمدهستند یمیقد که این وجودبا  ییکشو هایاریکمد دیو 

برای  یساز رهیذخ یبرا یشتریب طبقه بندی شده یها فضاکمد یندارند. درها زیادی یاضاف یبه فضا ازیباز شدن ن یبرا

متفاوت  لیوسا رهیذخ یبرا یادیز مطبق یاست که فضا نیها ادیواری کمدطراحی  نوع  نیا تیمز .کنندشما فراهم می

 کنند.فراهم می

 داخلیدیواری  کمد 

یا  اتاق خواب  خاص را در کمدداشتن یکی از از این نوع  یآرزو یهر زن طوری است که سرتاسری کمد دیواری طراحی

طراحی هستند.  یعالگزینه بسیار  افتهیمکان به صورت سازمان  کیدر  زیهمه چ شینما یبراای نوع دارد.  های دیگراتاق

 بزرگی یخال یاز خانه فضا بخشی شود. اگر در هریم کمتر دیدهدهد و یم فضالوکس به  یجلوه ادر خانه  یواریکمد د

  طراحی کنید.ها را دیواری نوع کمد نیا دیتوانی، موجود دارد

طراحی کمد . این نوع نصب شده اند وارید یرو رایز کنندفضای کمتری اشغال می، آنها یمعمول یهابا نمونه سهیدر مقا

 کوچک باشد. نیممکن است بزرگ و همچن یداخلکمد  ای یواری. کمد ددهندمیبه هر اتاق و مدرن  بایز یظاهر هادیواری



 

 دیواری چند در کمد 

به صورت  فضا است که در طراحی آن همنوع این مهم این های از قابلیت .شوندیمعموالً از چوب ساخته م چند در یهاکمد 

، مانند کشو یداخل یساز رهیذخ یهانهیگز این نوع طراحی کمد دیواریشود. کشو تعبیه میو  مطبق هم فضای آویز لباس

هماهنگ  ونیمختلف دکوراس یهاو با تم ددارن یمناسب متیق به طور معمولآنها وجود دارد.  کننده و قفسه  می، تقس لهیم

 هستند.



 

  کابینت آشپزخانهکمد یا 

 یلوازم جانب ندی و نظم دادن بهطبقه ب یرا برا ییفضا. آنها آیندبه حساب مینه آشپزخایک  اتینوع کمدها از ضرور نیا

 دهند.فضا را زیبایی میدهند و یم یراتییتغ زیبه کل آشپزخانه شما ن کمدهااین نوع  .دهندیشما قرار م اریآشپزخانه در اخت

ها و از روش . برای طراحیدکوراسیون نکنید مره،وزساده و ر یو کشوهاهای معمولی کابینتا خود را ب دیآشپزخانه جد

 ، دیواری و... وجود دارد.کابینت های آشپزخانه به صورت کشویی، ایستاده های مدرن استفاده ببرید.مدل

همه  یبرا یکاف یفضا . این کهستندیمناسب اتاق شما ن هااکثر کمد رایز اشدتواند کار سختی بمیکمد لباس کامل  کی دیخر

د لباس کم ای یواریکمد دمشکل استفاده از  نیحل ا یراه ساده برا کیشما ندارند.  ی، جواهرات و لوازم جانبهاها، کفشلباس

 الزم است.که با منزل شما مطابقت داشته باشد  یسفارش یهایواریدر اصل کمد داست. مناسب 

 

  دیواری مناسب  کمد طراحی انتخاب یایاز مزا یبرخ

 فضا استفاده بهینه و حداکثری از . 1

. قرار بگیرند ییساخته شوند که در هر نوع فضا یتوانند طور یم هایا کمد دیواری یداخل یهامستقل، کمد یهاخالف کمد بر

 L یهاکه در گوشه به نوعی باشدتواند یم یحتاست.  یداخلهای نامناسب، کمد یمقابله با فضاها یراه حل هوشمند برا کی

 را ببرد.الزم استفاده  نیاتاق شما بهتر یتا از فضا ودش یها طراحدر اطراف پنجره به نوعی . همچنینردیشکل قرار گ

اتاق موجود  دمانیو کمد لباس خود را با چ دیاستفاده کن کاربرد،غیر قابل  یهاها و گوشهاز طاقچه این امکان وجود دارد

 ادغام نمایید.خود 

 اهریظ ییو زیبا هبر اساس سلیق طراحی. 2



 ونیدکوراس هیکمد لباس متناسب با بق کی دیتوان یماست که شما  تیواقع نیا زیچ نی، بهتریداخل هایطراحی کمد دیواری با

 .دیکن یو سبک طراح ناتیخود از نظر تزئ

پوشش  این امکان را دارید. شما دیخود انتخاب کن دیواریکمد  یرا برا مورد نظر ، متلایریداخل ونیبه سبک دکوراس بسته

 یفضا یسبک مدرن باشد. برا یداخل یتا متناسب با فضا دیضد زنگ را انتخاب کن یفوالد یبراق با دسته ها کیلیاکر

 استفاده کنید.چوب گردو این امکان وجود دارد از  یسنت یداخل

 بق نیازططراحی داخلی . 3

 یازهایبا توجه به ن را یکرده و لوازم جانب میرا تنظ یداخل یکربندیپ دیتوان یاست که م نیا یداخل یکمد ها گرید تیمز

 یم نی. همچندیکن یخود طراح یفرد یازهایاز کمد لباس را متناسب با ن بخشهر  دیتوانیم. دیکن یخود سفارش یشخص

 زبق نیاز و سلیقه طراحی کنید.را  یداخل یارتفاع قفسه ها دیتوان

 نورپردازی الزم. 4

 یها. با استفاده از کمدشوددر نظر گرفته نمیکمد لباس  یاست که هنگام طراح فاکتورهای بسیار مهماز  یکی ینورپرداز

این  یداخل طراحی کمد دیواریدر ، وجود نیبا ا تکیه کرد. یخارجبه منابع نور ییروشنا یبرا دیبا به طور معمول، مستقل

 شوند. یطراحطبق سلیقه  ییروشنا لیبا وسا وجود داردامکان 

 تناسب با فضای شما. 5

، دیرویم رونیبکمد لباس  کی دیخر یبرا یوقت شود.هماهنگی با اندازه فضا در نظر گرفته می دیواری دطراحی کمدر 

 .آیدبرای شما گیش می یمختلف سواالت

 نیهمه ا، زیاد نیست؟ دی را که اشغال میکنیفضا ایآ ؟هماهنگی داردسقف شما  ه ارتفاع خانه تابه اندازارتفاع کمد لباس  ایآ 

خود  یزه را با توجه به ابعاد فضاارتفاع و اندا قادر هستیدوجود ندارد. شما  یکمد لباس داخل کیهنگام انتخاب مسائل 

  در نظر بگیرید. یسفارش

. کندبرای شما فراهم می، روکش و نوع درب را هنگام انتخاب رنگ یادیز یری، انعطاف پذدیواریکمد طراحی  کی انتخاب

 .کندیفراهم م ،دارد شما یها و لوازم جانبها، کفشهمه لباس یبرا یادیز یکه فضا ییایکمد لباس رو کی شما یبرا



 

 اصول طراحی کمد دیواری

موجب به هم ریختن  ندنا مرتب باشها لباس ی. وقتشما را خراب کند هیتواند روحیم به هم ریختهکمد یک کردن به  نگاه

شخص حرفه  کیو  قیتحق یبا کمشود. یم رممکنیشما غ ازیکردن اقالم خاص مورد ن دایپ اعصاب شود. در زمان آشفتگی

 در نظر بگیرید. مناسبکمد  کی دیتول یرا برا و اصول مراحل نیا دیتوانی، مای

 .دیخود را انجام ده قاتیتحق .1

، خود یازهاین یبراکمد لباس  اندازه مناسب به دست آوردن ی. براتمامی کمدها به یک اندازه نیستند طراحی کمد دیواریدر 

است. اگر  یضرورگزینه ای بسیار ی، نورپردازبرای مثال. مورد بررسی قرار دهیدخود را  یفضا یهاجنبهی تمام دیبا

 باید در نظرگرفته شود.، تعبیه نشده استدر کمد شما در  ینورپرداز

 یبرا ازیمطبوع مورد ن هیتهو یها چهیدر ایکه پنجره ها  دی، مطمئن شوبیشتر کنیدکمد خود را  یفضا قصد دارید اگر

 . دیکنیو خنک کردن اتاق را مسدود نم شیگرما

چون رطوبت باعث آلودگی و کپک  .کمد بسیار ضرورت دارددر  هی، داشتن تهودیکن یم یبا رطوبت باال زندگجایی اگر در 

 شود.زدن می

 خودتان بپرسید. سواالتی را از طراحی کمد دیواریبرای 

 د؟یپوشیلباس متان در کمد ای+ آ 

 ؟دنباشو محصور  دسته بندیبگذارید یا به صورت  شیخود را به نما یهاکفش تمایل دارید ای+ آ 

 ؟دهیدقرار میدر کمد  زیمانند جواهرات ن یلوازم جانب ای+ آ 

 ؟نیز احتیاج دارید نهی، آ، قفسهینی، سبه قالب، کشو ای+آ 

 

 .دیاستفاده کن وارید یاز فضا .2



 یا نهیتواند گز یممانند قفسه  یساز رهیذخ یها نهیبا گز وارید ی، استفاده از فضاشما اجازه دهد فضایکه  یصورت در

باالتر از کمد لباس روزانه خود  دیندار اجی روزانه به آنها احترا که احتماالً  یکف باشد. موارد یفضا یآزادساز یبرا یعال

 .لباس هستند ختنیآو یبرا لهیم کیمجهز به  کمدهااز  یاری. بسدیقرار ده

 .دیکن یدرا دسته بن زیچ همه .3

مختلف  هایطبقه بندیاز  یک برنامه فراهم کردنرا کارآمدتر کند.  تواند مرتب سازیمی هر بخشدر  زیهمه چ یسازمانده

فراتر  یرنگ گام ی. هماهنگدر نظر داشته باشیددامن  ایمختلف مانند شلوار  یهالباس یبرا یمشخص . فضاینیاز داریدکه 

 شما ببخشد. یبه فضا یشتریب تیاست که ممکن است نظم و جذاب نیاز ا

 .پوشاک خارج از فصل فضای در نظر گرفتن  .4

خارج  یهاسلبا ی، از آن برادیدار یساز رهیذخ یبرا فضایی. اگر هایی برای پوشاکی خارج از فصلدر نظر گرفتن قسمت

 یدر کنار هم در فضا مورد استفاده یهاهمه لباس رایشود زیدر وقت م ییباعث صرفه جو نی. ادیاز فصل خود استفاده کن

 . رندیگ یآسان قرار م یباز با دسترس

 یسفارش دیواری کمد

شده  جینوع کمد مورد نظر خود گانتخاب با  ایآ کنند.می ییایرو و منزل شما را ساختمان خانه یسفارش هایکمد دیواری 

ً یدق نی. ادیکن هیبه دلخواه خود ته بایز یکمد شخص کیخود  یازهایو بر اساس ن دیموجود را کنار بگذار مواردتمام  د؟یا  قا

 شده شما باشد. یزیبرنامه ر ونیبرسد که متناسب با دکوراس انیبه پا تواند یشما ساخته شده است و م یفضا ازیمطابق با ن

 کمد دیواری انواع قیمت

با کارشناسان ما  .دیآمده ا یمناسب جای، به دینصب آن هست نهیو هز یوارید و متلایر کمد نهیهز لیو تحل هیاگر به دنبال تجز

 .راهنمایی کنندبرای تمامی سواالتی که در این رابطه دارید، تماس بگیرید تا با مشاوره رایگان شما را 

 :نایاده از برند ورتاستف تیمز

 .باشدیسازه م یعمران یها تیفعال 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 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 یآشپزخانه، طراح یطراحطراحی کمد دیواری، دفتر کار،  ی)طراح یداخل یطراح… 

تا کنون توانسته  میدواریام امیدواریم با مطالعه این مقاله به شما کمک کرده باشیم و اطالعات الزم را دریافت کرده باشید.

 با مطاله این مطلب سواالت ذهنی خود را پاسخ داده باشید. دیباش

طراح واجد  کیداشت که  دیفرصت را خواه نیا د،یکنیصحبت م نهیزم نیمشاوره و متخصص در ا کیکه با  یهنگام

 و مناسب فضای خود را انتخاب کنید. طیشرا



 سخن پایانی -جمع بندی

. دیکن لیکمد لباس خود تبد یمناسب برا یآن است تا آن را به خانه ا یابیباز یقدم برا نیکمد لباس شما اول یفضا درک

 یطرح ها یبرا ییهانیگزی. جادیخود را فراموش نکن ی، اما کمد لباس هااست جیرا یاحساس غرور و افتخار در خانه امر

طراحی کمد دیواری فاکتوری مناسب در  دهد. شیروزمره شما را افزا یدگتواند زن یوجود دارد که م یساز رهیذخ یاصل

گیرد و در جهت مرتب سازی، مدرنیته سازی و زیباسازی است. با طراحی کمد دیواری بهترین استفاده از فضا صورت می

 شود.از کوچکترین فضا استفاده شایسته می های کوچکفضاها و آپارتمان

اقالم در  افتنیبخشد. یشما را بهبود م منزل یستگیو ظاهر و شاد شویدر فضا م ییباعث صرفه جو یواریکمد د یهاطرح

 شما را باال ببرد. هیتواند روح یم بایکمد لباس ز کیقابل کنترل است و  شتریب افتهیمنطقه سازمان  کی

 


