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 گل مصنوعی  راهنمای خرید

گل مصنوعی، یکی از انواع گل های موجود در بازار است که از مواد مصنوعی ساخته شده و برای تزئین  

فضای داخلی خانه ها و افزایش زیبایی محیط، مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه گلهای مصنوعی،  

یگر به حساب می  یکی از پرکاربردترین ابزارها در طراحی دکوراسیون خانه ها و ادارات و محیط های د

 .آیند

معموال این گلها مانند گلهای طبیعی تنوع زیادی دارند، اما یکی از ویژگیهای مثبت آن، خراب نشدن و  

حفظ ظاهر زیبایی در مدت طوالنی است. ناگفته نماند که تهیه یک گل مصنوعی زیبا، مستلزم دانستن  

 .برخی نکات است که در ادامه به آنها می پردازیم

 ؟ در خرید گل مصنوعی به چه مواردی توجه کنیم 

برای خرید یک گل مصنوعی زیبا، اندازه آن است. که باید متناسب با نیازها و موارد استفاده  نکته مهم 

در دکور باشد. امروزه گل های موجود در بازارف در اندازه های مختلف تولید می شوند که باید هنگام  

 .خرید به اندازه ی گل و گلدان دقت کنید

های طبیعی میسازند، که با کمی دقت می توان مناسب  امروزه گل های مصنوعی را بسیار شبیه به گل 

ترین گل را برای استفاده، خریداری کرد. برخالف گلها و گیاهان طبیعی، که به خاک احتیاج دارند و باید  

 .در گلدان قرار گیرند، گلهای مصنوعی را میتوان در گلدان شیشه ای یا جای گلدان قرار داد

 

نکته ی دوم که برای خرید گل مصنوعی باید در نظر گرفته شود، نوع جنس گل است، که هم اکنون  

شرکت های مختلفی در حال ساخت این گل ها هستند. که در بیشتر آنها از موادی مانند پارچه،  



 
2 

لیقه خود می توانید یکی از این گل ها را  پالستیک، فلز و شیشه استفاده می شود. با توجه به نیاز و س

خریداری کنید. همچنین، در انتخاب برخی از گل ها مانند کاکتوس، نوع مصنوعی مشابه نوع طبیعی  

 .باشد

نکته مهم در خرید این گل ها، می تواند جنس مواد استفاده شده در ساقه گل باشد. گلهای موجود در  

از پالستیک و فلز هستند، که برای طبیعی جلوه دادن آن، توصیه  بازار، معموالً ساقه های ساخته شده 

می شود از گلی با ساقه فلزی استفاده کنید. گلهایی که از ساقه های فلزی ساخته می شوند، معموالً از  

 .انعطاف پذیری باالیی برخوردار هستند، که می توانند کوتاه یا بلند باشند

 ینکات ضروری در خرید گل مصنوع 

دیگری که در انتخاب گل مصنوعی باید مورد توجه قرار گیرد، انتخاب گل با ظاهری طبیعی است.  نکته 

توصیه می شود گلی را انتخاب کنید که از نظر گلبرگ و ساقه، شبیه حالت طبیعی باشد. همچنین،  

 .گلهایی که دارای شبنم و قطرات آب هستند، گزینه مناسبی برای خانه و محیط کار نیستند

الً انتخاب رنگ گل، به عنوان عامل مهمی در خرید گل در نظر گرفته می شود، که در خرید گل  معمو

مصنوعی نیز باید به آن دقت شود. در هنگام خرید، گل مورد نظر از نظر رنگ، باید شبیه گل های  

طبیعی باشد، و انتخاب نوع رنگ آن متناسب با دکوراسیون منزل باشد. به عنوان مثال، اگر می  

روی دیوار نصب کنید، حتمًا رنگ آن را با قالیچه و قفسه دیواری که می خواهید گل را   خواهید آن را

 .روی آن بگذارید، تنظیم کنید

 ؟ چرا گلهای مصنوعی قیمت مقرون به صرفه ای دارد 

عامل مهم دیگر در تهیه این گلها، قیمت مناسب آنها در مقایسه با مدلهای طبیعی است که انتخاب این  

گل به عنوان شاخه یا دسته )عمده(، قیمت های متفاوتی دارد. به طور کلی، گلهایی که به صورت  

خانه انتخاب مصنوعی ساخته می شوند، قیمت مناسب و کمتری دارند که، برای استفاده در محل کار یا  

 .خوبی بوده و دیگر نیازی به نگهداری و آبیاری روزانه نیست
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انواع گل مصنوعی زیبا در مدل های جدید و شیک، برای استفاده در قسمت های مختلف دکوراسیون،  

از جمله گوشه پذیرایی خانه، کنار تلویزیون و روی میز با رنگ های شاد، مثل قرمز، صورتی و طالیی در  

موجود است. بسته به سلیقه خود می توانید بهترین گل ها را از بهترین گزینه های پر   لیست زیر 

 .فروش زیر، انتخاب و تهیه نمایید

 مشاهده محصوالت پیشنهادی
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