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 پوستر و کاغذ دیواری ید خرراهنمای 

پوستر و کاغذ دیواری ها، یکی از جذاب ترین و بهترین روش ها برای تغییر دکوراسیون و دیوارهای  

شما هستند. امروزه به دلیل پیشرفت ها، طرح های برجسته و سه بعدی نیز در بازار موجود است.  

توانند، مدل ها بسیار گوناگون و جذاب هستند، به طوری که افراد مختلف با سلیقه های مختلف می 

محصول عالی را خریداری کنند. بهتر است برخی نکات مهم در رابطه با خرید این پوستر و کاغذها را به  

 .خاطر داشته باشید

 ؟کاغذ دیواری چیست ؟ چه کاربردی دارد 

کاغذ دیواری نوعی پوشش برای چسباندن به سطح دیوارها است، که در طرح ها و مدل های  

طراحی و عرضه می شود. امروزه، به لطف پیشرفت و طرح های جدید در چاپ، نصب و  گوناگونی 

جایگزینی پوستر و تصاویر پس زمینه، نسبت به گذشته آسان تر شده است. به همین خاطر، طرفداران  

زیادی دارد. امروزه با استفاده از پوستر ها و کاغذ دیواری ها، می توان فضای خانه را به طور کلی عوض  

کرد و خانه زیبا تر و شکیل تر شود. این پوسترها در خانه تکانی ها به خصوص نزدیک ایام عید انتخاب 

 .بسیاری از افراد برای تغییر و تحول در دکور منزل است

 ؟در خرید پوستر و کاغذ دیواری چه مواردی را رعایت کنیم 

مروزه با پیشرفت در این زمینه و  در قدیم مردم برای نصب کاغذ دیواری، مشکالت زیادی داشتند. ا

سایر زمینه ها می توان از این پوشش ها به راحتی، استفاده و نصب کرد. از فروشنده بخواهید  

 .توضیحات در مورد نصب محصول را به شما بگوید
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این طرح ها هر چقدر هنرمندانه تولید شده باشند، اگر متناسب با دکوراسیون مکان مورد نظر شما  

ثیر مثبت و جلوه خوبی ندارد. هنگام انتخاب و خرید وسایل و کاغذ دیواری، باید به رنگ  نباشد، تأ

توجه کنید، که باهم متناسب باشند. منظور این است که رنگ ها باهم تطبیق داشته باشند و ست 

 .باشد، نه اینکه همه یک رنگ باشد

 بانتخاب طرح مناس 

نتخاب شود. مثال از رنگ ها و کارتون های شاد و  بهتر است طرح کاغذ دیواری، متناسب با فضا ا

نقاشی های رنگی در اتاق کودک و برای اتاق نشیمن، اغلب از رنگ هایی استفاده می شود که فضا را  

بزرگتر نشان می دهد. سلیقه ی بسیاری از افراد، این است که از طرح های نسبتًا ساده استفاده کنند. 

ی توانید فضا را بزرگتر یا عمیق تر نشان دهید، یا حتی اگر نور محیط  با کمک پوستر و کاغذ دیواری، م

اطراف شما کم است، آن را روشن و دلباز تر کنید. امروزه کاغذ دیواری های متنوعی وجود دارد، که به  

 .راحتی، هر کسی میتواند بسته به سلیقه و نیازش، بهترین مدل را تهیه نماید

  

 ینکات ضروری در خرید کاغذ دیوار 

شستن این پوشش ها، یکی از مهمترین مواردی است که هنگام خرید، باید به آن توجه شود. در  

قسمت هایی از خانه که شلوغ و پر رفت و آمد است، باید بتوانید به راحتی کاغذ دیواری را تمیز کنید.  

ر نوع کثیفی را به آسانی تمیز کنید. به همین  هنگام استفاده از پوشش های تفلونی، شما میتوانید ه

دلیل است که پوستر و کاغذ دیواری، بهتر از کاشی یا سنگ های دیگر در دکوراسیون است، چون به  

راحتی تمیز می شود. می توانید هر زمان که دوست داشتید، دکوراسیون را عوض کنید و یک پوستر  

 .فه استجدید بخرید، چون از لحاظ اقتصادی هم به صر 

امروزه کاغذ دیواری ها بسیار متنوع هستند و مانند گذشته، فقط در چند مدل محدود نمی شوند. مدل  

های برجسته و سه بعدی، بسیار شیک و قشنگ هستند و می تواند تغییر اساسی ایجاد کند. نکته  

ی  منفی در مدل های سه بعدی، این است که بعد از مدتی ممکن است مثل روز اول، جذابیت چندان
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نداشته باشند. با این حال، این نیز سلیقه ای است. با توجه به عواملی که در نظر می گیرید می توانید  

 .محصوالت را مطابق با سلیقه خود انتخاب نمایید

انواع جدید پوستر و کاغذ دیواری، در طرح هایی شیک، مدرن و جذاب، برای استفاده در پذیرایی، اتاق  

بسته به سلیقه خود می توانید بهترین طرح در لیست زیر موجود است.   .خواب، پشت تلویزیون و …

 . را برای دکوراسیون خود، از بین گزینه های پرفروش زیر، انتخاب و تهیه نمایید

 

 مشاهده محصوالت پیشنهادی
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