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 پارچه پرده ای  راهنمای خرید

هر یک خانه محسوب می شود که با  پارچه پرده ای، یکی از موثرترین گزینه ها برای زیبایی و ظا

انتخاب آن می توانید، جذابیت ویژه ای به محیط زندگی خود بدهید. خرید این پارچه نیازمند دقت به  

 .برخی نکات مهم و ضروری دارد

 

 ؟پارچه پرده ای چیست 

پارچه پرده، نوعی از پارچه بوده که به دلیل جنس و طراحی خاص برای دوختن پرده استفاده می شود.  

پارچه پرده ای، یکی از موثرترین گزینه ها برای زیبایی و ظاهر یک خانه محسوب می شود که با  

ویژه ای به محیط زندگی خود بدهید. امروزه پارچه پرده ای با رنگها و انتخاب آن می توانید، جذابیت 

جنس های متنوع در بازار وجود دارد که، بسته به محل استفاده باید انتخاب شود. همچنین در کنار  

 .جنس، زیبایی و طراحی پرده نیز، در جذابیت فضای زندگی نقش اساسی دارد

 ؟کنیم  چگونه یک پارچه پرده ای مناسب انتخاب

امروزه، خرید پارچه پرده ای متناسب با طراحی خانه، در خانه های مدرن و شیک به عنوان یک نیاز  

 :اساسی، در نظر گرفته می شود، اما انتخاب آن نیاز به دانستن نکاتی دارد که عبارتند از

اد هنگام خرید  رنگ بندی پرده، یکی از نکته های مهم است که باید به آن توجه کرد. بسیاری از افر

مطابق سلیقه خود خرید می کنند، بنابراین انتخاب رنگ پارچه، از این طریق در برخی موارد می تواند  

مناسب باشد. البته بهترین روش خرید پارچه ای با رنگ متناسب با محیط، توجه به رنگ محیط و  

 .لوازم منزل است
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 هجنس پارچ

به آن دقت کرد، می تواند انتخاب پارچه با جنس مناسب نکته دیگر که در خرید یک پارچه خوب باید  

باشد. در کل، جنس کار استفاده شده در پرده های اتاق نشیمن با اتاق خواب متفاوت است. مثال می 

توانید از پارچه ساده، برای اتاق خواب و آشپزخانه استفاده کنید و همچنین می توانید از پارچه های  

ر کنار هم برای پذیرایی استفاده کنید. انتخاب ضخامت پارچه، مورد قابل  ساتن و ابریشمی و حریر، د

 .توجه دیگر در خرید است، که بر اساس محل استفاده پرده انتخاب می شود

یک نکته دیگر هنگام خرید پارچه، طرح و نقشی استفاده شده در آن می باشد. که معموالً انتخاب 

 .وراسیون و چیدمان تجهیزات منزل استطرح و نقش پرده ها، با توجه به نوع دک 

 ینکات مهم در خرید پارچه پرده ا

یکی دیگر از نکات مهم که هنگام تهیه پارچه باید مورد توجه قرار گیرد، اندازه پارچه است. که پس از  

انتخاب طرح و رنگ مورد نظر، باید مدل مناسب را انتخاب کنید. خوب است بدانید که اندازه پارچه، به  

  3تا  2پرده بستگی دارد، مثال اگر مدل مد نظر شما، پرده چین دار است، باید اندازه پارچه خود را  نوع

برابر قاب پرده خود در نظر بگیرید. البته مناسب ترین گزینه، این است که قبل از خرید پرده از یک  

 .خیاط خوب مشورت بگیرید

له مناسب است. انتخاب میله، به نوع پرده و وزن  نکته مهم دیگر هنگام تهیه این پارچه ها، انتخاب می

سانتی متر بلندتر از اندازه مورد نظر،   15تا  10آن بستگی دارد. که توصیه می شود میله ای با اندازه  

 .انتخاب شود که باعث زیبایی و جذابیت بیشتر پرده می شود

رچه های موجود در بازار، قیمت  عامل مهم دیگر در تهیه پارچه، قیمت خرید پارچه است. که امروزه پا

های مختلف دارد. البته ناگفته نماند که پارچه های وارداتی مانند ترکی یا ایتالیایی، از سایر پارچه ها  

 .گران ترند، که در هنگام خرید باید به این موارد توجه کرد 

بسته به سلیقه   انواع پارچه شیک و زیبا در طرح های جدید و متنوع در لیست زیر موجود می باشد.

 .خود می توانید بهترین مدل ها را از بین گزینه های پرفروش زیر جستجو، انتخاب و خریداری نمایید
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