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ﮐﻨﺎره ﻓﺮش ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﻨﺎره ﻓﺮش و ﯾﺎ ﻓﺮش ﮐﻨﺎره ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﻨﺎره ﻗﺎﻟ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮش ﮐﻨﺎره روﻟ و ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده در راه ﭘﻠﻪ راه رو و ﻓﻀﺎی ﻫﺎی ﺑﺎز ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد و ﯾﮑ از ﻓﺮش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﻣﻨﺰل
ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد .ﻓﺮش ﮐﻨﺎره ﻓﺎﻧﺘﺰی ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮش ﮐﻨﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮش ﮐﻨﺎره در ﻣﻨﺰل ﻫﺎ راه رو ﻫﺎو راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮش ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺎزل و در ﮐﻨﺎره ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﺟﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.

اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﺮش ﮐﻨﺎره ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﮐﻮر و رﻧﮓ ﻓﺮش ﻫﺎی ﻣﻨﺰل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل را ﺑﺮای
ﺳﺖ ﮐﺮدن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

از اﻧﻮاع اﯾﻦ ﻣﺪل ﻓﺮش ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺪرن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﻧﺘﺰی آن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ رو ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻦ و ﻃﺮﻓﺪاران
زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای اﻧﻮاع ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﻨﺘ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﺗﮏ رﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان آﻧﻪ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.

ﮐﻨﺎره ﻓﺮش ﻓﺎﻧﺘﺰی

اﺑ ﺎد ﻓﺮش ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮش ﻫﺎ در ﻋﺮض ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺼﻮرت روﻟ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑ ﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻮل
ﻓﺮش ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻓﺮش ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه و روی ﮐﺎر ﺷﯿﺮازه دوﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﻮاع اﺑ ﺎد ﯾﮏ در دو ﻣﺘﺮ و ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮع روﻟ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺼﻮرت آﻣﺎده و ﻓﻘﻂ در اﺑ ﺎد
ﻣﺨﺼﻮص اراﺋﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺴﺘﻦ.
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ﻧﮑﺎﺗ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺟﻨﺲ ﻧﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﺮﯾﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﻧﻮﻋ اﺳﺖ آﯾﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و …

ﭘﺮز ﻓﺮش
ﭘﺮز ﻓﺮش ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻓﺮش ﻧﺮم ﺗﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ وﻟ ﺟﺎرو ﮐﺸﯿﺪن آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد ﭘﺮز اﮔﺮ ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﺎﺷﺪ زﺑﺮﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد وﻟ ﺟﺎرو ﮐﺮدن آن راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮی ﺗ ﯿﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد ﻣﺜﻼ ﺑﺮای راه ﭘﻠﻪ و راه رو ﭘﺮز ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻨﺰل ﮐﻨﺎر ﻓﺮش و ﻣﺒﻞ ﭘﺮز
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪن
ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ از ﻧﻮﻋ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺒﻞ روی و ﯾﺎ اﺷﯿﺎ ﮐﻪ روی ﻓﺮش ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد ﺑ ﻀ ﻣﺪﺗ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻧﺸﻮد و ﻓﺮش ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد.

ﮐﻨﺎر ﻓﺮش ﺟﺪﯾﺪ

دﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨ
اﮔﺮ در ﻣﻨﺰ ل ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﺎ از ﻓﺮش ﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻨ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ از ﻓﺮش
دﺳﺘﺒﺎف در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ از ﻧﻮع دﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﭽﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﺧﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺧﻮر زﯾﺎد دارد و اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪن وﺟﻮد دارد ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ از ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻨ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
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ﻓﺮش ﮐﻨﺎره ﻓﺎﻧﺘﺰی
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮش در اﻧﻮاع ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ و ﻣﺎﺷﯿﻨ اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﺗﮏ رﻧﮓ در اﻧﻮاع ﻓﺮش
ﮐﻨﺎره ﮐﺮم رﻧﮕﻮ ﻏﯿﺮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺎره ﻓﺮش ﻣﺪرن اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﻓﺮش ﮐﻨﺎره ﻓﺎﻧﺘﺰی ﯾﮑ از ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮش
اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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