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داغ زمســتان  کــد  در جشــنواره 
ریــال  میلیــون  بــر 225  عــاوه 
جوایــز نقــدی هفتگــی، 4 دســتگاه 
خــودرو بــه عنــوان جایــزه ویــژه 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. ســه 
دســتگاه خودرو هیوندای اکســنت 
فــروش،  نماینــدگان  مخصــوص 
و  کننــدگان  مصــرف  همــکاران، 
ــان  ــرای نصاب ــاندرو ب ــو س ــک رن ی
در پایــان جشــنواره بــه برگزیدگان 

ــود. ــی ش ــدا م اه

صفحه  7

حضور پاالز در نمایشگاه میدکس

پــاالز بــا شــرکت در نمایشــگاه میدکــس ضمــن 
معرفــی محصــوالت خــود در ســطح گســترده 
ــا  ــاط مســتقیم ب ــی، برقــراری ارتب ــن الملل و بی
مشــتریان و شــناخت نیــاز آن  هــا؛ جدیدتریــن 
محصــوالت موکــت، کاغذدیــواری و لمینیــت را 

ــان خــود قــرار داد.  در دســترس مخاطب

صفحه  3

افتتاح شعبه مرکزی خانه پاالز 

ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــد ب ــداف جدی ــف اه تعری
مــدرن و متمایــز، مقدمــات افتتــاح بزرگ تریــن 
پــاالز را فراهــم  و مجهزتریــن شــعبه خانــه 
کــرده اســت. شــعبه مرکــزی به عنــوان یکــی 
پــاالز،  خانــه  پروژه هــای ســال  مهم تریــن  از 
بیســت و یکــم بهمــن  مــاه بــا برگــزاری مراســم 

ــد. ــاح ش ــژه ای افتت وی

صفحه  5

چندین هزار متر موکت روی دریا

در دریــا، روی موکــت هایــی جــذاب و دیدنــی قدم 
بزنیــد، زیبایــی و آرامــش را حــس کنید؛ حتی هنر 
دوره رنســانس را همــراه یــک راهنمــا ببینید و به 
تماشــای ســتاره هــا و ســیاره هایــی که میلیــون ها 

ســال نــوری از آن فاصله دارید بنشــینید.

صفحه  6

مهم ترین پروژه سال؛
افتتاح شعبه مرکزی خانه پاالز
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موکت پاالز، 
پوششی برای زندگی
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نمایشگاه میدکس با جشنواره کد داغ زمستان

معمــاری،  المللــی  بیــن  نمایشــگاه  هفتمیــن 
 )MIDEX( خانــه مــدرن و دکوراســیون داخلــی
بــا  تهــران  نمایشــگاه های  دائمــی  محــل  در 
حضــور گســترده شــرکت های مشــاوره طراحی، 
ــزات  ــدگان تجهی ــاری و تولیدکنن ــان معم طراح

دکوراســیون داخلــی برگزارشــد.

تریــن  مهــم  از  یکــی  عنــوان  بــه  میدکــس 
رویدادهــای معمــاری و دکوراســیون داخلــی 
در ایــران شــناخته می شــود. جالــب اســت 
ــه  ــه اتحادی ــذ تاییدی ــا اخ ــس ب ــد میدک بدانی
جهانــی نمایشــگاه هــا )UFI( بــه برنــدی جهانــی 
تبدیــل شــده اســت. ایــن تاییدیــه نشــان 
ــرای  ــده کیفیــت و اثربخشــی نمایشــگاه ب دهن

شــرکت کننــدگان و ســایر گروه هــای حاضــر 
در نمایشــگاه اســت. 

پــاالز بــا حضــور در نمایشــگاه میدکــس ضمــن 
معرفــی محصــوالت خــود در ســطح گســترده 
ــا  ــاط مســتقیم ب ــی، برقــراری ارتب ــن الملل و بی
مشــتریان و شــناخت نیــاز  آن  هــا؛ جدیدتریــن 
محصــوالت موکــت، کاغذ دیــواری و لمینیــت را 

ــان خــود قــرار داد.  در دســترس مخاطب

جشــنواره  بــا  نمایشــگاه  ایــن  زمانــی  هــم 
غرفــه  فضــای  زمســتان،  داغ  کــد  فــروش 
پــاالز را متفــاوت کــرده بــود. همــکاران مــا 
در غرفــه پــاالز ضمــن آن کــه اطاعــات مربــوط 

بــه محصــوالت را در اختیــار مخاطبــان قــرار 
می دادنــد، در ارتبــاط بــا جشــنواره کــد داغ 
زمســتان نیــز ســواالت شــرکت کننــدگان را 

پاســخگو بودنــد. 

ــان  ــا مخاطب ــاط بیشــتر ب ــرای ایجــاد ارتب ــاالز ب پ
جشــنواره  بــه  مربــوط  اطاعــات  نمایشــگاه، 
فــروش را توســط تیــم کــد داغ در اختیــار 
کــه  تیــم  ایــن  داد.  قــرار  شــرکت کنندگان 
ــوار  ــتگ کفدی ــتان و هش ــد داغ زمس ــوی ک لوگ
روی لباس  هایشــان نقــش بســته بــود در ســالن 
اصلــی موردتوجــه مخاطبــان قرارگرفتــه بودنــد 
شــرکت کنندگان  بیشــتر  ارتبــاط  امــکان  و 
نمایشــگاه  مختلــف  بخش  هــای  در  پــاالز  بــا 

پرتعــداد  همراهــی  بــود.  شــده  فراهــم 
بازدیدکننــدگان، افتخــاری بــرای مــا بــود. ایــن 
فعالیــت  ســال ها  مــی داد  نشــان  اســتقبال 
بــه  محصــوالت  بهتریــن  ارائــه  و  تولیــد  در 
توانســته  اســتاندارد  و  مــدرن  شــیوه ای 
ــه ای  ــه تجرب ــگاه را ب ــرکت در نمایش ــت ش اس
ــد. از  ــل کن ــان تبدی ــرای مخاطب ــاده ب ــوق الع ف
همراهــی  و  محتــرم  بازدیدکننــدگان  حضــور 
یکپارچــه شــبکه فــروش در ایــن نمایشــگاه 

سپاســگزاریم.

ــا  ــز ب ــده نی ــر آین ــگاه های معتب ــاالز در نمایش  پ
حضــور متمایــز و منحصــر بــه فــرد، میزبــان شــما 

خواهــد بــود. بــا مــا همــراه باشــید.
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افتتاح شعبه مرکزی، مهم  ترین پروژه  سال خانه پاالز 

پــاالز بــه عنــوان یکــی از برندهــای پیشــرو در 
صنعــت دکوراســیون داخلــی، وجــه تمایــز خــود 
ــور  ــه منظ ــاالز ب ــه پ ــعب خان ــترش ش ــا گس را ب
ارائــه اســتاندارد محصــوالت خــود حفــظ کــرده 
اســت. تعریــف اهــداف جدیــد بــرای ارائــه 
خدمــات مــدرن و متمایــز، مقدمــات افتتــاح 
بزرگ تریــن و مجهزتریــن شــعبه خانــه پــاالز را 
ــاالز مرکــزی به  عنــوان  ــه پ ــه وجــود آورد. خان ب
خانــه  ســال  پروژه  هــای  مهم  تریــن  از  یکــی 
ــل  ــتن مراح ــر گذاش ــت س ــس از پش ــاالز، پ پ
ســاخت، بیســت و یکــم بهمــن مــاه بــا برگــزاری 

ــد. ــاح ش ــژه ای افتت ــم وی مراس

مدیــران  از  گروهــی  افتتاحیــه،  مراســم  در 
ــاری و  ــر معم ــن  هن ــی از متخصصی ــاالز و جمع پ
دکوراســیون داخلــی، حضــور داشــتند. پــس 
رســمی  افتتــاح  و  قرمــز  روبــان  بریــدن  از 
شــعبه مرکــزی توســط جنــاب آقــای حســینی، 
صدهــا بادکنــک ســپید رنــگ کــه از فضــای
آرام بخــش و دلنشــین خانــه پــاالز الهــام گرفتــه 
شــده بودنــد؛ مقابــل درب اصلــی فروشــگاه در 
آســمان رها شــدند تــا شــروعی متفــاوت را برای 

ایــن شــعبه بی نظیرخانــه پــاالز رقــم بزنــد.

 میهمانــان و مدعویــن بــا حضور در ســالن اصلی، 
ضمــن بازدیــد از محصــوالت متنــوع بــا تولیدات 
برتریــن برندهــای بیــن المللــی همــکار بــا پــاالز 
ــاالز کــه  ــه پ ــز آشــنا شــدند. ایــن شــعبه خان نی
در خیابــان آذربایجــان تهــران قرارگرفتــه اســت 
و از بیســت و ســوم بهمــن مــاه میزبــان مصــرف 
کننــدگان اســت. افتتــاح ایــن شــعبه در آســتانه 
آغــاز ســال نو، امــکان دسترســی بیشــتر مصرف 
کننــدگان را بــه محصــوالت متنــوع پــاالز فراهــم 

کــرده اســت.

ــان  ــزی از هم ــاالز مرک ــه پ ــری خان ــاوت ظاه تف
و  وســیع  تر  فضــای  به  واســطه  ورود  بــدو 
پله هــای گــردان زیبــای میــان ســالن اصلــی، 
ــعبه  ــه ای ش ــام شیش ــای تم ــود. نم ــس می ش ح
مرکــزی عــاوه بــر جذابیــت بصــری، ایــن شــعبه 
خانــه پــاالز را در میــان فروشــگاه های دیگــر 

ــت. ــرده اس ــاخص ک ــز ش ــه نی منطق

ــه فروشــگاه، فضــای  ــه  محــض وارد شــدن ب ب
آشــنای ســفید رنــگ و آرامــی کــه در تمــام 
شــعب خانــه پــاالز وجــود دارد توجــه شــما 
موکت هــا،  تمــام  کــرد.  خواهــد  جلــب  را 

کاغذدیواری هــا و لمینیت هــا در اســتندهای 
نظــم  منظــم چیــده شــده اند.  و  اســتاندارد 
ــت در  ــاالز اس ــای پ ــرف خانه ه ــه مع ــری ک بص
ایــن شــعبه نیــز آرامــش را بــرای شــما فراهــم 
ــر  ــه عنص ــی دور از هرگون ــا به راحت ــد ت می کن
تعریف نشــده ای، کاتالــوگ محصــوالت موکــت 
و کاغذدیــواری را ورق بزنیــد؛ لمینیــت هــا را 
کنــار هــم قــرار دهیــد و ضمــن مقایســه آن هــا 
ــد  ــرای خری ــم را ب ــن تصمی ــر بهتری ــا یکدیگ ب

ــید. ــته باش داش

و  بــه کمــک  نیــاز  بــرای تصمیم گیــری  اگــر 
ســری  می توانیــد  باشــید  داشــته  مشــاوره 
هــم بــه طبقــه اول خانــه پــاالز مرکــزی بزنیــد. 
مشــاورین  راهنمایــی  از  بهره منــدی  امــکان 
و طراحــان دکوراســیون داخلــی در فضایــی 

ــت. ــده اس ــم  ش ــما فراه ــرای ش ــز ب مجه

مرکــزی  پــاالز  خانــه  ویژگی هــای  دیگــر  از 
ــن شــعبه  ــار اختصاصــی و وســیع ای وجــود انب
ــار امــکان نگهــداری گســترده  ــن انب اســت. ای
کــرده  فراهــم  را  پــاالز  متنــوع  محصــوالت 
ــع  ــل به موق ــریع و تحوی ــی س ــت. دسترس اس

محصــوالت از پیامدهــای مثبتــی اســت کــه 
ــال دارد. در  ــه دنب ــز ب ــار مجه ــن انب ــود ای وج
ماه هــای اخیــر، افتتــاح و معرفــی شــعب جدیــد 
خانــه پــاالز بــا ســرعت بیشــتری در حــال انجــام 
ارتقــا  نه تنهــا  شــعب  ایــن  افتتــاح  اســت. 
سیســتم فــروش و خدمــات را بــرای محصوالت 
مختلــف پــاالز بــه دنبــال داشــته بلکــه در مدت 
کوتاهــی بــه اســتانداردی منحصربه فــرد بــرای 
ارائــه محصــوالت دکوراســیون داخلــی تبدیــل  

شــده اســت. 

بــه زودی 3 شــعبه دیگــر خانــه پــاالز درتهــران، 
کرمــان و اهــواز افتتــاح خواهــد شــد. گســترش 
شــعب خانــه پــاالز بــا توجه بــه جهت گیــری جدید 
در  بازاریابــی  و  محصــول  عرضــه  روش هــای 
شــبکه  فــروش ســطح نوینــی از خدمات رســانی 
ــرد. ــد ک ــاد خواه ــدگان ایج ــرای مصرف کنن را ب

دفتــر  بــا  بیشــتر  اطاعــات  کســب  بــرای 
فــروش پــاالز بــه شــماره 8923-021 تمــاس 

حاصــل فرماییــد.

palaz.com
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اقیانوس پیماهــا را مــي تــوان بــه شــهرهاي کوچکــي 
تشــبیه کــرد کــه تمــام احتیاجــات انــواع طبقــات 
تامیــن مــاه  چندیــن  بــراي  را  مــردم  اجتماعــي  

مــی کننــد. ایــن کشــتي هــا بــراي ســفرهاي طوالنــي 
شــوند؛   مــي  تولیــد  و  طراحــي  اقیانوســي  بیــن 
بنابرایــن ممکــن اســت  مــاه هــا بــر روي آب باشــند.

ــه اســت  ــای عظیم الجث ــری 2، اقیانوس پیم ــن م کویی
ــی  ــاداران بریتانیای ــه در ســال 2003 توســط دری ک
فرانســوی  کشتی ســازان  کمــک  بــه  و  طراحــی 
ســاخته  شــد. هزینــه ســاخت ایــن اقیانــوس پیمــا، 
مبلغــی نزدیــک بــه 900 میلیــون دالر بــوده اســت.

بــرای ایــن اقیانوس پیمــای 150 هــزار تنــی کــه 
از لوکس تریــن کشــتی های  می تــوان آن را یکــی 
ــمی  ــت پش ــع موک ــزار مترمرب ــت، 65 ه ــا دانس دنی
ــت.  ــده اس ــب  ش ــد و نص ــوع تولی ــای متن ــا طرح ه ب
در ســاخت موکت هــای کوییــن مــری 2، از 70 طــرح 
مختلــف استفاده شــده کــه همگــی جلــوه  گــرم و 

دل چسبی به محیط بخشیده اند. 

یکــی از عوامــل مهم در لوکس بــودن کویین مری 2، 
نــوع ســاخت و کیفیــت بــاالی متریــال استفاده شــده 
و همچنیــن طرح هــای خــاص پوشــش های کــف و 
موکت هــای آن اســت. بــد نیســت بدانیــد طرح هــای 
موکــت کوییــن مــری 2، از طرح هــای موکــت کوییــن 
ــری(  ــن م ــای کویی ــل اول اقیانوس پیم ــری 1 )نس م
الهــام گرفتــه  شــده اند. انگلیســي هــا کوییــن مــري 1، 
ــه در ــي ک ــاي آلمان ــوس پیماه ــا اقیان ــه ب ــراي مقابل را ب

اواخــر دهــه 1920 میــادي ســاخته شــده بودنــد، 
طراحــي کــرده و ســاخته انــد.

ســوییت  و اتاق هــای کویین مــری2، زیبــا و بی نظیرند. 
اتاق هــای لوکــس کویین گریــل کشــتی از امکانــات 
ــه ســوییت های پرنســس  ــری نســبت ب بیشــتر و بهت
و آپارتمان هــای دوبلکــس آن برخــوردار هســتند. 
دکوراســیون  دارای  آن  معمولــی  اتاق هــای  حتــی 
ــی گران قیمــت و پوشــش  ــا، مبلمــان، اثاثیــه چوب زیب
هــای کــف زیبایــی هســتند کــه آرامــش و راحتــی را 
بــه دنبــال دارند.حــدود ســه چهــارم اتاق هــا، بالکــن 

ــد. اختصاصــی دارن

ــق  ــد از طری ــی توانی ــری 2، م ــن م ــتی کویی در کش
تلســکوپ مدرنــی کــه در زیــر یــک گنبــد بلنــد 
و  ســتاره ها  تماشــای  بــه  اســت  گرفتــه  قــرار 
ــوری از آن هــا  ــال ن ــیاره هایی کــه میلیون هــا س س
ــی  ــای ورزش ــالن ه ــینید. در س ــد؛ بنش فاصله داری
بــه  کنیــد.  بــازی  و بســکتبال  گلــف  بوکــس،  آن 
ــک  ــای دراماتی ــاب هنره ــد و کت ــی بروی کتاب فروش
را بــر روی عرشــه آن بخوانیــد. هنــر دوره رنســانس 
بــا حضــور در  و  ببینیــد  یــک راهنمــا  را همــراه 
ــد.  ــدم بزنی ــخ ق ــت در تاری ــگاه مارتین کوئس نمایش
از  کویین مــری2 درخشــان تر  شــب هنگام کشــتی 
قبــل خواهــد بــود. شــما می توانیــد وارد محوطــه 
برنامه هــای  از  و  شــوید  عمومــی  تفریحگاه هــای 

متنــوع آن بهره منــد شــوید.

کوییــن مــری 2، در هــر ســفر مــی تواند حــدود 2620 
نفــر را جابجــا کنــد و حــدود 1253 خدمــه دارد کــه
شــبانه روز از آن محافظــت مــی کننــد. ایــن کشــتی 
در 10 ســاله گذشــته حدود 400 ســفر انجام داده و 

200 بار اقیانوس آرام را طی کرده است.

چندین هزار متر موکت روی دریا



شماره 3 .  بهمن 1395 

ــده  ــاز ش ــاه آغ ــاالز از 25 دي م ــتان پ ــدداغ زمس ــنواره  ک جش
و تــا 25 اســفند مــاه ادامــه دارد. ایــن جشــنواره نــه تنهــا 
بــه  فرصــت دسترســي و توجــه بیشــتر مصــرف کننــدگان 
ــراي  ــاالز را ایجــاد مــي کنــد بلکــه ب ــي پ خریــد محصــوالت اصل
مصــرف  و  نصابــان  همــکاران،  فــروش،  نماینــدگان  تمــام 
کننــدگان در سراســر کشــور امــکان بهــره منــدي از ده هــا
نقــدي هفتگــي و شــانس شــرکت در  میلیــارد ریــال جایــزه 
قرعــه کشــي  4 خــودرو در پایــان جشــنواره را فراهــم کرده اســت.

در ایــن جشــنواره  تمــام  نماینــدگان، همکاران، نصابــان و مصرف 
کننــدگان؛ یــک " تیــم " هســتند. همــه برگزیــدگان ماننــد اعضــای 
یــک تیــم  کنــار هــم قــرار مــی گیرنــد و بــا  هــم برنــده می شــوند. 
افتخــار مــی کنیــم کــه  بــا گذشــت هــر هفتــه از آغــاز جشــنواره به 

ســبب همراهــی شــما، تیــم پــاالز بــزرگ تــر می شــود. 

در کــدداغ عــاوه بــر جوایــز میلیونــی هفتگــی، 3 دســتگاه 
و  نماینــدگان  کننــدگان،  مصــرف  بــراي  اکســنت  هیونــداي 
همــکاران بــه همــراه یــک دســتگاه رنــو ســاندرو بــراي نصابــان 

بــه عنــوان جوایــز ویــژه در نظــر گرفتــه شــده اســت و در 
ــر  ــاالز ه ــد. پ ــد ش ــدا خواه ــدگان اه ــه برن ــنواره ب ــان جش پای
ــدا  ــم اه ــزاری مراس ــا برگ ــده ب ــی 20 برن ــن معرف ــه  ضم هفت
ــه  ــد. ب ــي کن ــم م ــان تقدی ــه آن ــدگان را ب ــه برگزی ــز، هدی جوای
ــد  ــنواره، در ک ــن جش ــز ای ــان و جوای ــتردگي مخاطب ــبب گس س
داغ زمســتان همــه برنــده انــد. تــا کنــون بــا ســپری شــدن چهــار 
ــز خــود را دریافــت  ــده جوای ــاز جشــنواره، 80 برن ــه از آغ هفت

ــد.   کــرده ان

هنــوز ششــصد میلیــون تومــان از جوایز پاالز باقی مانده اســت.

ــد  ــان خری ــت در زم ــط کافیس ــنواره فق ــرکت در جش ــراي ش ب
موکــت، کــد 6 رقمــي فروشــنده را بــه همــراه شــماره ســریال 
بــه  پــاالز  موکت هــاي  پشــت  در  شــده  درج  کاراکتــري   18
ــد  ــي توانی ــن م ــم چنی ــد. ه ــک کنی ــماره 20008923 پیام ش
 @palazwinbot از طریــق کانــال تلگــرام جشــنواره بــه آدرس
کــد فروشــنده و شــماره ســریال را در اختیــار مــا قــرار دهیــد.

نماینــدگان و همــکاران نیــز مــي تواننــد در زمــان فــروش 

ــي  ــد نمایندگ ــال ک ــت ارس ــدار در جه ــل خری ــي کام ــا راهنمای ب
ــنواره ــز جش ــده، از جوای ــداري ش ــت خری ــریال موک ــماره س و ش

 بهره مند شوند.

و  برنــد  از  کننــدگان  مصــرف  آگاهــي  میــزان  افزایــش 
فرهنگ ســازي براي استفاده از محصوالت با کیفیت از اهدافي 
اســت کــه همیشــه بــراي حمایت از مشــتریان مــورد توجــه پاالز 
بــوده اســت. جشــنواره فــروش محصــوالت پــاالز به عنــوان یکي 
ــت. ــداف اس ــن اه ــق ای ــاالز در تحق ــي پ ــاي عمل ــرد ه از رویک

مــا اعتمــاد و رضایــت شــما را ارزشــمندترین دارایــي خــود 
بــراي  لطفــا  متعهدیــم.  آن  حفــظ  بــه  همیشــه  و  مي دانیــم 
ــدن  ــد داغ و دی ــار جشــنواره ک دریافــت اطاعــات بیشــتر، اخب
ویدئوهــای اهــدا جوایــز؛ وب ســایت، اینســتاگرام یــا  # کــدداغ  
و # پاالزتیــم را دنبــال فرماییــد. امیدواریــم شــما هــم از 

ــید.  ــتان باش ــد داغ زمس ــنواره ک ــز جش ــدگان جوای برن

آغاز جشنواره فروش " کد داغ زمستان" پاالز 
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سراغ وسایل زیاد نروید

ــما را  ــاق ش ــد ات ــاد می توان ــایل زی ــدن وس چی
ــاق  ــن ات ــر بزرگ تری ــب نشــان دهــد. اگ نامرت
نشــیمن را داشــته باشــید و بــا وســیله های 
زیــاد آن را خیلــی شــلوغ کنیــد، دیگــر فضــای 
خانــه شــما آرامــش و زیبایــی نخواهــد داشــت.

توصیــه می کنیــم بــرای داشــتن یــک اتــاق 
نشــیمن شــیک و خلــوت بــه وســایل اصلــی 
یعنــی یــک کاناپــه، یــک کتابخانــه، یــک صندلــی 
راحتــی، یــک میــز جلــوی مبــل و یــک میــز 
ناهارخــوری قناعــت کنیــد. همــه ایــن وســایل 
را بــه گونــه ای بچینیــد کــه مســیر رفــت و آمــد 

ــد. ــدود نکن را مس

خانه شما به هرس نیاز دارد

داشــته  منظــم  خانــه ای  می خواهیــد  اگــر 
ــردن  ــع ک ــال جم ــه دنب ــر ب ــد دیگ ــید، بای باش
و دور نینداختــن  وســایل مختلــف نباشــید؛ 
ــط دو  ــد فق ــه می خری ــه ای ک ــر مجل ــا از ه مث
شــماره آخــر آن را نگــه داریــد و بقیــه را دور 
ــاالت  ــه مق ــد صفح ــا می توانی ــد، نهایت بیندازی
ــا را  ــدا کنیــد و آن ه مــورد عاقــه تــان را ج

ــه  ــدر خان ــر چق ــد. ه ــه داری ــو نگ ــک کش در ی
شــما تمیزتــر باشــد و وســایل بــا نظــم بیشــتری 
ــم  ــه ه ــیون خان ــند دکوراس ــده باش ــده ش چی
بــه چشــم می آیــد؛ مثــا اگــر روی  بیشــتر 
میــز کانترآشــپزخانه بیــش از انــدازه وســایل 
می شــود.  زشــت  آشــپزخانه  چهــره  باشــد، 
طراحــان معــروف دکوراســیون می گوینــد میــز 
پــای مبــل بایــد تــا 75درصــد خالــی از هرگونــه 

وســیله ای باشــد.

وسایلی که کار را راحت می کنند

گاهــی وســایل کوچکــی روی میــز وجــود دارنــد 
ــما  ــه ش ــز و خان ــد می ــی می توانن ــه راحت ــه ب ک
را نامرتــب نشــان دهنــد؛ مثــل شــمع، گلــدان، 
کــه  ایــن  بــرای  می توانیــد  شــما  نمکــدان. 
میزتــان منظــم تــر بــه نظــر برســد یــک ســینی 
ــا را  ــوان آن ه ــه بت ــری ک ــیله دیگ ــر وس ــا ه ی
در یــک جــا جمــع کــرد روی میــز قــرار دهیــد و 
همــه ایــن وســایل کوچــک را درون آن بچینیــد. 
جا به جایــی  هــم  کنــد  مــی  کمــک  کار  ایــن 
وســایل راحت تــر انجــام شــود، هــم گردگیــری 
کار، آســان تر صــورت گیــرد و مهــم تــر از همــه 

میــز شــما منظــم تــر بــه نظــر برســد.

جایی برای دستگاه های کنترل از راه دور

راه  از  کنتــرل  دســتگاه های  اوقــات  خیلــی 
دور حســابی نظــم اتــاق را بــه هــم می زننــد و 
در نهایــت هــم وقتــی بــه آن هــا نیــاز داریــد، 

ــت.  ــوار اس ــان کاری دش ــردن ش ــدا ک پی

پیشــنهاد می کنیــم یــک مــکان جداگانــه بــرای 
کنترل هــا در نظــر بگیریــد؛ مثــا می توانیــد 
یــک جعبــه فانتــزی کوچــک یــا کاســه ای را بــه 
عنــوان جایــگاه کنترل هــا در نظــر بگیریــد و از 
همــه اعضــای خانــواده بخواهیــد کــه کنترل هــا 

را در آن بگذارنــد.

کوسن ها اتاق را منحصر به فرد می کنند

بــه خانــه شــما  کوســن های رنگــی حســابی 
ــر  ــوص اگ ــه خص ــد. ب ــراوت می دهن ــگ و ط رن
مکمــل  البتــه  و  مبل هــا  از  متفــاوت  رنگــی 

رنــگ آن هــا داشــته باشــند.

مــی توانیــد از چنــد کوســن طــرح دار در کنــار 
چنــد کوســن رنگــی ســاده اســتفاده کنیــد. 
روی یــک کاناپــه می تــوان بیــن 2 تــا 5 کوســن 

ــرار داد. ق

فضا را دو برابر کنید

ــت  ــادی هس ــای زی ــه چیزه ــایل خان ــن وس بی
ــود دارد؛  ــی وج ــای مخف ــا فضاه ــه در آن ه ک
ــای  ــک فض ــد ی ــه می توانی ــر کاناپ ــا در زی مث
اضافــی بــه وجــود آوریــد کــه وســایل اضافــی 
را درون آن قــرار دهیــد بــدون ایــن کــه اتاق 

شــلوغ شــود. 

ــد  ــگام خری ــد هن ــک داری ــه ای کوچ ــر خان اگ
ــا بیشــتر  ــد ت حســابی حواســتان را جمــع کنی
بــا فضاهــای مخفــی  ایــن چنینــی  وســایل 

انتخــاب کنیــد.

فرش بزرگ اتاق را بزرگ نشان می دهد

ــک روی  ــرش کوچ ــه ف ــد تک ــردن چن ــن ک په
ــوه می دهــد.  ــاق را نامرتــب جل زمیــن هــم ات
از طرفــی چــون فضــا تکــه تکــه می شــود، 
توصیــه  می کنــد.  جلــوه  تــر  کوچــک  اتــاق 
می کنیــم در عــوض یــک فــرش یــا موکــت 
ــا  نســبتا بــزرگ زیــر مبــل و میــز بیندازیــد ت
ــزرگ تــر  ــاق زیباتــر شــود بلکــه ب ــا ات ــه تنه ن

ــد. ــر برس ــه نظ ــم ب ه

ــا از  ــی دارد. ایرانی ه ــوازی ایران ــان ن ــگ مهم ــه در فرهن ــرا ریش ــن ماج ــت. ای ــی اس ــگاه خاص ــی دارای جای ــگ ایران ــیمن در فرهن ــاق نش ات
ــد.  ــش کنن ــاس  آرام ــان احس ــان ش ــا مهمان ــد ت ــان می نامیدن ــاق مهم ــان را ات ــه ش ــاق خان ــن ات ــای دور، بهتری روزه

در خانه هــای کوچــک امــروزی، ورودی خانــه در کنــار اتــاق نشــیمن قــرار گرفتــه اســت. اتــاق نشــیمن و پذیرایــی دیگــر چنــدان از هــم جــدا 
ــم  ــه شــما بگویی ــم ب ــا می خواهی ــاق جــا داد. م ــوع را در یــک ات ــد وســایلی متن ــه بای ــد چــرا ک ــر می کن نیســتند و همیــن کمــی کار را ســخت ت

چگونــه هــر چــه بیشــتر قلــب خانــه خــود را دلپذیــر کنیــد.

چگونه اتاق نشیمنی شیک و منظم داشته باشیم؟
zamannews.ir
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پوشــش کــف اتــاق کــودک، یکــی از مهــم تریــن 
بخش هــا در دکوراســیون اتــاق کــودکان و حفــظ 
ســامت آن هاســت. ایــن مســئله بــه خصــوص 
در مــورد کــودکان نوپــا کــه دوســت دارنــد 
تجربــه جدیــد راه رفتــن را هــر روز بیشــتر از 
روز قبــل تکــرار کننــد، اهمیــت ویــژه ای دارد.

 ایــن پوشــش ضمــن آن کــه بایــد فضــای راحــت 
ــما از  ــد و ش ــم کن ــودک فراه ــرای ک ــی ب و ایمن
دغدغــه ای  او  احتمالــی  خوردن هــای  زمیــن 
ــه کارگیــری  ــا ب نداشــته باشــید، بهتــر اســت ب
ــی  ــوع و طرح هــای جــذاب، فضای رنگ هــای متن
ــه او  ــای کودکان ــا دنی ــب ب ــز متناس ــال انگی خی
ــخصیت های زرد  ــا، ش ــون ه ــد. مینی ــاد کن ایج
ــن  ــه در جدیدتری دوســت داشــتنی هســتند ک
ــورد اســتفاده  ــاالز، م طراحــی  موکــت کــودک پ
ــا  ــن موجــودات کوچــک ب ــد. ای ــه ان ــرار گرفت ق
رنــگ زرد خــود، نمــادی از خاقیــت، امیــدواری 

ــتند.  ــی هس ــت گرای و مثب

ــای  ــا رنگ ه ــب ب ــا در ترکی ــگ زرد مینیون ه رن
عنــوان  بــه  صورتــی  و  بنفــش  ســبز،  آبــی، 
رنگ هــای اصلــی ایــن مــدل، فضایــی گــرم و 
ــم  ــما فراه ــودک ش ــاق ک ــرای ات ــرژی را ب ــر ان پ
ــب  ــتاندارد و مناس ــه اس ــت فاصل ــد. رعای می کن
ــی  ــه فضای ــال ک ــن ح ــرح در عی ــن ط ــر ای تصاوی
زیبــا و بــه دور از یکنواختــی ایجــاد می کنــد، مانــع 
هرگونــه شــلوغی و آشــفتگی بیــش از حــد بصری 
در اتــاق فرزنــد شــما می شــود. موکــت مینیــون 
در چهــار رنــگ زیبــا و منحصــر بــه فــرد بــه گــروه 
ــت.  ــده اس ــه ش ــاالز اضاف ــودک پ ــوالت ک محص
نــوع بافــت ایــن موکــت کات پایــل چاپــی و 
جنــس آن پلــی آمیــد اســت. ایــن الیــاف در 
برابــر بخــار، حــرارت، ضربه و ســاییدگی بســیار 
مقــاوم هســتند؛ بــه همیــن دلیــل انتخابــی 
ایــده آل بــرای پوشــش اتــاق کــودک در خانــه، 
مهد هــا و مراکــز پرتــردد آموزشــی کــودکان بــه 

حســاب می آینــد. 

ــوع  ــای متن ــدن رنگ ه ــرای دی ــد ب ــما می توانی ش
ــون در  ــی مینی ــه اختصاص ــه صفح ــدل ب ــن م ای
وب ســایت پــاالز مراجعه فرماییــد. موکت مینیون 
ــترده  ــبکه گس ــاالز و ش ــه پ ــعب خان ــام ش در تم

نماینــدگان فــروش در دســترس شماســت.

ارتبــاط  آســان و مســتقیم بــا مخاطبیــن از اولویت هــای پــاالز اســت. 
ــا  ــز ب ــاالز نی ــی؛ پ ــبکه های اجتماع ــن در ش ــور مخاطبی ــه حض ــه ب ــا توج ب
ایجــاد و گســترش کانال هــای دیجیتــال خــود، امــکان برقــراری ارتباطــی 
مســتمر و در لحظــه  را بــا مخاطبــان خــود فراهــم کرده اســت. عــاوه بــر 
ــق اینســتاگرام،  ــار و اطاعــات از طری ــن اخب ــاالز، جدیدتری وب  ســایت پ

ــت. ــار شماس ــاالز در اختی ــارات پ ــر و آپ ــوب، توییت ــوک، یوتی فیس ب

بــا توجــه بــه  فعالیت هــای وســیع پــاالز در زمینه ی  توســعه  محصوالت، 
ــف  ــاالز، برگــزاری کمپین هــای مختل ــه پ ــاح و گســترش شــعب خان افتت
ــه  ــما ب ــان ش ــریع و آس ــی س ــرای دسترس ــروش؛ ب ــنواره های ف و جش
اخبــار ایــن فعالیت هــا، هشــتگ هایی اختصاصــی ایجــاد شــده اند. 
محصــوالت  ارائــه  درزمینــه  پــاالز  فعالیــت  خاطــر  بــه  #کفدیــوار، 
ــوان  ــوار به عن ــف و دی ــش های ک ــا پوش ــط ب ــی مرتب ــیون داخل دکوراس

هشــتگ اختصاصــی پــاالز تعریــف شده اســت. #دنیای_زیبای_مــن، 
بــا  کــه  ازجملــه هشــتگ هایی هســتند  #پاالزســلفی و#خانه_پــاالز 
جســتجوی آن، اطاعــات گســترده ای پیرامــون فعالیت هــای مســئولیت 
می گیــرد.  قــرار  شــما  روی  پیــش  پــاالز  خانــه  شــعب  و  اجتماعــی 
ــد داغ  ــروش ک ــنواره ف ــزاری جش ــاز برگ ــا آغ ــی ب ــه تازگ ــن  ب هم چنی
ــی  ــتگ های اختصاص ــروه هش ــه گ ــم، ب ــدداغ و #پاالزتی ــتان، #ک زمس

پــاالز اضافــه  شــده اند.

مــا بــه همراهــی شــما بــا پــاالز در شــبکه های مختلــف اجتماعــی افتخــار 
می کنیــم و آن را جــز ارزشــمندترین دارایی هــای خــود می  دانیــم. 
از شــما دعــوت می کنیــم ضمــن دریافــت اطاعــات بیشــتر از طریــق 
ــی  ــبکه های اجتماع ــق ش ــاالز را از طری ــار پ ــن اخب ــایت، جدیدتری وب س

ــا همــراه باشــید. ــا م ــد. ب ــال فرمایی دنب

palaz.com/products/مینیون/

مینیون، طرحی متفاوت برای فضای کودکانه

با هشتگ های پاالز در لحظه با شماییم
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و  گراهــام  هارولــد  صمیمــی،  دوســت  دو 
هنــری بــراون کار خــود را در ســال 1946 بــا  
دارایــی بســیار ناچیــزی یعنــی صمیمیــت  و 
یــک ایــده ی خاقانــه شــروع کردنــد.  آن  هــا 
ــی  ــذ ناش ــدید کاغ ــود ش ــمندانه از  کمب هوش
از جنــگ جهانــی دوم اســتفاده کــرده و بــه 
کمــک کوهــی از کاغذهــای متالیــک ضایعاتــی، 
یــک پرینتــر هشــت رنــگ و یــک دســتگاه 
برجســته ســازی؛ انقابــی در صنعــت کاغــذ 

ــد. ــود آوردن ــه وج ــواری ب دی

ــه  ــه ب ــگ هم ــخت جن ــای س ــال ه ــس از س پ
دنبــال ایجــاد فضایــی روشــن و بــا نشــاط 
تــر در خانــه هایشــان بودنــد. بــه همیــن 
هنــری  و  هارولــد  محصــوالت  از  دلیــل 
ــوی  ــه نح ــد، ب ــل آم ــه عم ــادی ب ــتقبال زی اس
مشــتریان تقاضــای  بــه  جوابگویــی  کــه 
ســرعت  بــه  کمپانــی  بــود.  غیر ممکــن 
ــه  ــی ده ــای ابتدای ــال ه ــا س ــرد و ت ــد ک رش
و  کــره  جنــگ  بــا  مصــادف  میــادی   50
بــه رونــد  از آن  ناشــی  اقتصــادی  بحــران 
رو بــه رشــد خــود ادامــه داد. در همیــن
ــار گراهــام در ســی و  ــم ب ــرگ غ ســال هــا م
ــه بزرگــی  ــه ســالگی اتفــاق افتــاد کــه ضرب ن
بــرای شــرکت محســوب مــی شــد. امــا هنــری 
بــراون مصمــم بــه پیگیــری رویــای خــود بــود 
و کســب و کار خــود را بــا انتصــاب هربــرت، 
عامــل  مدیــر  عنــوان  بــه  هارولــد،  بــرادر 

ــه داد. ادام

ــد و ِهنــری همــواره احترامــی  در قلــب هارول
عمیــق بــرای کارمنــدان، مشــتریان و محیــط 
زیســت وجــود داشــته کــه تاثیــر بســزایی 
نیــز در نگــرش آن هــا در کســب و کار ایجــاد 
کــرده اســت. سیاســتی در شــرکت وجــود 
زمــان  در  کارمنــدان  از  همــواره  کــه  دارد 
ــد.  ــی کن ــت م ــا حمای ــاری ه ــا بیم ــکات ی مش
در  شــرکت  کارمنــدان  بعــدی  هــای  نســل 
ــه  ــه ب ــوده ک ــی ب ــل قبل ــدان نس ــع فرزن واق
ــب  ــی راغ ــای حمایت ــت ه ــن سیاس ــل همی دلی
ــوده  ــرکت ب ــان در ش ــه راه پدرانش ــه ادام ب
در  شــرکت  شــعار  نیــز  امــروز  حتــی  انــد. 

راستاســت. همیــن 

فامیلــی شــما نبایــد گراهــام یــا بــراون باشــد تــا 
عضــوی از خانــواده مــا باشــید.  "دیویــد بــراون" 

ــران  ــادی پس ــه 60 می ــیدن ده ــرا رس ــا ف ب
راجــر  و  بــراون  دیویــد  هارولــد،  و  هنــری 
ــرای  ــان ب ــتند. زم ــرکت پیوس ــه ش ــام ب گراه
نویــن مدیریتــی  هــای  شــیوه  از  اســتفاده 
فــرا رســیده بــود. هنــری نیــز بــه نظــارت خــود 
در شــرکت ادامه داد. در این ســال ها شرکت 
بــا تاســیس کارخانــه هــای جدیــد و خریــد 
رقبــای بالقــوه خــود، گســترش پیــدا کــرد. 

ــراون  ــام و ب ــرکت گراه ــد ش ــه 70، تولی در ده
در  دیــواری  از مــرز میلیــون هــا رول کاغــذ 
ســال گذشــت کــه ایــن شــرکت را بــه عنــوان 
ــتقل  ــدگان مس ــد کنن ــن تولی ــی از بزرگتری یک
کـاغـذ دیـــواری در بـریــتانـیـــا و یکــی از رو بــه 
رشــد ترین اســتعداد های بــازار اروپــا، مطــرح 

نوآوری بزرگ گراهام و براون
grahambrown.com

کــرد. در همیــن ســال هــا ایــده هــا و محصوالتی 
جدیــد نظیــر کاغــذ دیــواری قابــل شستشــو از 

جنــس وینیــل عرضــه شــدند. 

رونــد نــوآوری ادامــه پیــدا کــرد تــا جایــی 
خــود  معــروف  بســیار  برنــد  شــرکت  کــه 
مهم تریــن  نمــود.  معرفــی  را   Superfresco
ویژگــی محصــوالت ایــن برنــد جدیــد، قابلیــت 
آمیــزی  رنــگ  و  شستشــو  آســان،  نصــب 

متنــوع آن بــود. 

از  ســری  اولیــن  همچنیــن  محصــول  ایــن 
تبلیغــات  شــرکت،  کــه  اســت  محصوالتــی 
اســت.  داده  انجــام  آن  بــرای  تلویزیونــی 
شــعار تبلیغاتــی اســتفاده شــده در ایــن تبلیــغ

"هــر آنچــه نصــب مــی شــود روزی بایــد پاییــن 
آورده شــود" بــه قــدری معــروف و محبــوب 
دهــه 90  پایانــی  هــای  ســال  در  کــه  شــد 
نیــز دوبــاره مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 
کمپانــی گراهــام و بــراون، همیشــه موفــق 
خالــی  از  پــس  بافاصلــه  تــا  اســت  بــوده 
ــی  ــای خال شــدن فروشــگاه هــا از محصــول، ج
ــد  ــهم برن ــدار س ــن مق ــد. همچنی ــر کن آن را پ

در بــازار در مــدت کوتاهــی، چهــار برابــر و 
گــردش مالــی شــرکت ســه برابــر شــده اســت. 
را  خــود  شــده  موفــق   Superfresco برنــد 
بــه عنــوان پــر فــروش تریــن برنــد کاغــذ 
دیــواری در دنیــا مطــرح کــرده و در 50 کشــور 
ــومین  ــر، س ــال حاض ــود. در ح ــه ش ــا عرض دنی
نســل از خانــواده گراهــام و بــراون عهــده دار 

مدیریــت شــرکت هســتند.

ــا  ــروازی هــای شــرکت در دهــه 80 پ ــد پ بلن
ــن دوره  ــت. در ای ــدی گذاش ــه جدی ــه مرحل ب
ــترش  ــادی در گس ــای زی ــذاری ه ــرمایه گ س
ماشــین آالت  تولیــد کننــده محصــوالت بــا 
همچنیــن  شــد.  انجــام  آمــاده  چســب های 
کمپیــن تبلیغاتــی جدیــدی نیــز بــرای شــرکت 
شــکل گرفــت. ســال هــای دهــه 90 بــرای 
بیشــتری  نــوآوری  بــا  بــراون  و  گراهــام 
ــه  ــن نمون ــال 1992 اولی ــود. در س ــراه ب هم
شــد.  ارائــه   batchless دیــواری  کاغــذ 
طراحــان  بــا  نیــز  جدیــد  هــای  همــکاری 
 Laurence Llewelyn، نظیــر  المللــی  بیــن 
و   Linda Barker، Hemingway design

گرفــت. شــکل   Marcel  wanders

رشــد شــرکت منجــر بــه تاســیس شــعبات 
ــیه،  ــد، روس ــه، هلن ــکا، فرانس ــر در آمری دیگ
کانــادا و چیــن شــده اســت. آخریــن شــعبه 
از شــرکت گراهــام و بــراون نیــز در کشــور 
آلمــان واقــع شــده اســت. نــوآوری و تفکــر 
ایــن در  شــرکت  اصلــی  محرکــه  نیــرو  دو 

ــرکت  ــه ش ــی ک ــت. عوامل ــوده اس ــا ب ــال ه س
بــه  پــا،  خــورده  کار  و  کســب  یــک  از  را 
بزرگتریــن رهبــر بازارهــای بیــن المللــی تبدیل 

کرده است.

بــاز تعریــف برنــد پــاالز و اضافــه  پــس از 
ــوالت  ــه محص ــه مجموع ــواری ب ــدن کاغذ دی ش
آن، همــکاری پــاالز بــا ایــن برنــد قدیمــی، 

خــوش نــام و معــروف آغــاز شــده اســت. 

هــر ســاله بــا گســترش محصــوالت، جدیدتریــن
آلبــوم هــای کاغــذ دیــواری برنــد گراهــام و 
بــراون بــه گــروه محصــوالت کاغذدیــواری پــاالز 
ــام  ــاالز و تم اضافــه می شــود. در شــعب خانه پ
نمایندگی هــای فــروش امــکان دسترســی بــه

فــرد  بــه  منحصــر  و  کیفیــت  بــا  محصــوالت 
ایــن برنــد بــرای شــما فراهــم شــده اســت.
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مزایای لمینیت و تاثیر رنگ و جنس آن در دکوراسیون داخلی
spootawood.com

مزایای لمینیت نسبت به سنگ و سرامیک
ــه  ــرمایی ک ــل س ــه دلی ــرامیک ب ــنگ و س 1- س
منتقــل می کننــد موجــب ســرد شــدن خانــه 
می شــوند. ایــن ســرما بــه کــف پــا ســرایت 
کمــردرد  و  پــادرد  ایجــاد  باعــث  و  کــرده 
ــه  ــف خان ــت در ک ــتفاده از لمینی ــود. اس ــی ش م
ماننــد یــک عایــق اســت و از ایجــاد درد پــا و کمــر 

پیشــگیری مــی کنــد.

ــراد  ــرخوردن اف ــدن و س ــاهد دوی ــا ش 2- حتم
روی ســنگ یــا ســرامیک و درنتیجــه شکســتگی 
از  اســتفاده  بوده ایــد.  آن هــا  پــای  و  دســت 
لمینیــت به عنــوان پوشــش کــف نــه  تنهــا ازنظــر 
ــرامیک  ــنگ و س ــا س ــی ب ــاوت چندان ــت تف قیم
نــدارد بلکــه از شکســتگی های احتمالــی نیــز 

جلوگیــری می کنــد.

ــخت تر از  ــیار س ــرامیک بس ــردن س ــز ک 3- تمی
لمینیــت اســت. بــرای نظافــت لمینیــت می توانید 
ــم  دار  ــی ن ــی، بخارشــو و ط به آســانی از جاروبرق

اســتفاده کنیــد.

4- لمینیــت بــه دلیل ســبک بودن، نصب بســیار 
ســاده ای دارد. شــما به راحتــی در کوتاه تریــن 
زمــان، می توانیــد آن را نصــب کنیــد. همچنیــن 
بعضــی از برندهــای لمینیــت این ویژگــی رادارند 
کــه به صــورت کلیکــی بــا صــرف زمانــی انــدک در 

کــف خانــه نصــب می شــوند.

5- شــما به راحتــی می توانیــد لمینیــت را بــه 
ــر  ــال اگ ــرای مث ــد. ب ــال دهی ــر انتق ــی دیگ مکان
اجاره نشــین هســتید و دلتــان می خواهــد لمینت 
داشــته باشــید، آن هــا را نصــب و هنــگام اســباب 
ــد.  ــد ببری ــزل جدی ــه من ــد و ب ــع کنی ــی جم  کش
درواقــع ویژگــی مهــم لمینیــت در همین ســادگی 

نصــب و جمــع آوری اســت.

ــدارد. پــس  ــه چســب ن 6- لمینیــت احتیاجــی ب
ــدید،  ــا ش ــی از آن ه ــی یک ــه خراب ــه متوج چنانچ

ــد. ــن کنی ــی جایگزی ــری را به راحت ــه دیگ قطع

7- ســرعت نصــب از دیگــر ویژگی هــای لمینیت 
اســت. به طــور میانگیــن لمینیــت کــردن یــک 

واحــد 100 متــری یــک الــی یــک روز و نیــم طــول 
خواهــد کشــید.

8- لمینیت هــا بــه علت فــوم "ســایلنتی" که قبل 
ــد  ــا ح ــود ت ــن می ش ــا په ــر آن ه ــب در زی از نص
زیــادی از انتقــال صــدا به طبقه زیریــن جلوگیری 
می کننــد و بــه  نوعــی عایــق صــدا هــم هســتند.

مزایای لمینیت نسبت به پارکت

1- لمینیت هــا نســبت بــه آب و اجســام نوک تیــز 
بســیار مقاوم تــر از پارکت  هســتند.

2- لمینیت هــا پــس از نصــب نیــازی بــه ســاب 
و الک ندارنــد. همــان لحظــه کــه نصــب بــه 
اتمــام  رســید، می تــوان روی آن هــا وســایل را 

چیدمــان کــرد.

محیطــی  عوامــل  مقابــل  در  لمینیت هــا   -3
مقاومــت زیــادی دارنــد مثــا اشــعه مــاورای 
بنفــش خورشــید هــم نمی توانــد بــه آن هــا 
ــرد؛  ــن بب ــان را از بی ــا رنگش ــاند ی ــیبی برس آس
بنابرایــن اگــر اتــاق شــما در معرض آفتاب اســت 

بــدون نگرانــی لمینیــت  را انتخــاب کنیــد.

4- رنــگ، نقــش و زیبایــی آن هــا ســالیان ســال 
ــود. ــظ می ش حف

تأثیر انتخاب رنگ و جنس

ــت  ــر لمینی ــی دیگ ــم و اساس ــاوت مه ــگ: تف رن
نســبت بــه ســایر پوشــش هــای کــف تنــوع 
بســیار بــاالی طــرح و رنــگ آن اســت. ایــن تنــوع 
بــاال انتخــاب را بــرای مشــتری بســیار ســاده  
اســت  قــرار  آنچــه  بنابرایــن  اســت؛  کــرده 
ــد  ــر کن ــه را پ ــی خان کــف، دیوارهــا و فضــای خال
ــلیقه  ــنجش ذوق و س ــرای س ــاری ب ــا معی نه تنه
صاحب  خانــه خواهــد بــود، بلکــه به طور مســتقیم 
بااحســاس آرامــش و آســودگی خاطــر اهالــی خانه 
هــم ارتبــاط دارد. بــرای مثــال لمینیت هایــی 
را  خانه  تــان  انتخــاب می کنیــد می توانــد  کــه 
ــتین گام  ــس نخس ــد. پ ــدرن کن ــا م ــیک ی کاس
ــال  ــرای مث ــت. ب ــگ آن اس ــت، رن ــاب لمینی انتخ
در بازســازی منــزل خــود اگــر از کاغذدیــواری 

ــر  ــد بهت ــوی اســتفاده کرده ای ــگ ق ــا طــرح و رن ب
اســت بــرای کــف لمینیتــی ســاده، بــدون طــرح و 
خلــوت اســتفاده کنیــد تــا نوعــی تعــادل در محیــط 
ــا را  ــن فض ــگ روش ــن رن ــود. هم چنی ــرار ش برق
غیررســمی می کنــد درصورتی کــه رنــگ تیــره 
بیشــتر حــس رســمی بــودن بــه محیــط می دهــد. 
کوچک  تــر  فضاهــای  بــرای  روشــن  رنگ هــای 
مناســب هســتند چراکــه فضــا را بزرگ تــر جلــوه 
فضاهــای  بــرای  تیــره   رنگ هــای  و  می دهنــد 
بــزرگ کــه فضــا را گــرم و صمیمــی نشــان دهــد. 
لمینیت هــای تیــره تــا حــدی فضــای خانــه شــما را 
ــن اســتفاده از آن  هــا  ــد بنابرای ــره می کن هــم تی
در اتاق  هایــی کــه تاریــک و کم نــور هســتند 
ــل  ــه تمای ــه درصورتی ک ــود. البت ــه نمی ش توصی
زیــادی بــه کاربــرد آن هــا در خانه داریــد پیشــنهاد 
مــا آن اســت کــه بــرای دیوارهــا و وســایل خانــه 
از رنگ هــای روشــن و مایــم کمــک بگیریــد. 
نورپــردازی ایــده دیگــری اســت کــه می  توانــد تــا 

ــد.  ــل کن ــا را تعدی ــی لمینیت ه ــدی تیرگ ح

بــه یــاد داشــته باشــید رنگ هایــی کــه تیــره 
نشــان  را  گردوغبــار  زود  خیلــی  هســتند 
می دهنــد؛ بنابرایــن بایــد به  دفعــات متعــدد 
و در فاصلــه زمانــی کوتاهــی آن هــا را تمیــز 
ــه رنــگ  ــره کــه ب کنیــد. لمینیت  هــای بســیار تی
مشــکی نزدیــک هســتند، در کنــار دیــوار روشــن 
و خنثــی به راحتــی هم نشــین شــده و ترکیــب 
ــد.  ــش می گذارن ــه نمای ــی را ب ــدی زیبای رنگ بن
پــس درصورتی  کــه تصمیــم گرفته ایــد لمینیــت 
اتــاق نشــیمن را تیــره کنیــد، توصیــه می کنیــم از 
رنگ هــای گــرم بــرای مبلمــان خــود بهــره بگیرید. 
ــایش را  ــر از آس ــج و پ ــی دن ــاب فضای ــن انتخ ای

ــد. ــی کن ــم م ــما فراه ــرای ش ب

در ایــن میــان اتاق خــواب ازجملــه فضاهایــی 
ــرا  ــادی دارد، زی ــت زی ــه اهمی ــه در خان ــت ک اس
قــرار اســت شــما در آن اســتراحت کنیــد، انــرژی 
ــر در  ــد. اگ ــت آوری ــه دس ــت رفته  تان را ب ازدس
ایــن فضــا از لمینیت هــای چوبــی تیــره بــه همــراه 
رنگ بنــدی بنفــش در دیوارهــا، روتختــی و ســایر 
ــد  ــرد دارن ــط کارب ــن محی ــه در ای ــوجاتی ک منس
کمــک بگیریــد، مطمئــن باشــید دل کنــدن از این 
اتــاق برایتــان ســخت خواهــد بــود. در مقایســه با 

لمینیت هــای تیــره انــواع روشــن نیــز محاســن و 
معایــب خــود را دارنــد. توجــه داشــته باشــید کــه 
اگرچــه لمینیت هــای روشــن به انــدازه انــواع تیره 
شــیک و رویایــی نیســتند امــا ویژگی  هایــی دارند 
اولویت هــای  از  از آن  می توانــد  کــه اســتفاده 
شــما بــرای فضــای خانــه باشــد. بــرای نمونــه آن ها 
مشــکل نشــان دادن گردوغبــار و ذراتــی کــه روی 
ــما  ــر ش ــس اگ ــد. پ ــت را ندارن ــته  اس آن نشس
ازجملــه افــرادی هســتید کــه فرصــت کافــی برای 
نظافــت خانــه و گردگیــری نداریــد کمــی بــه ایــن 

نــوع از لمینیت هــا فکــر کنیــد.

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــف چوب ــش های ک ــس: پوش جن
جنــس چــوب و نــوع گره هــای آن )مــوازی یــا 
بافــت دار( دارای تنــوع زیادی هســتند. چوب های 
نرم تــر از قبیــل کاج و صنوبر پوشــش های ســاده 
ــار  ــوازی کن ــه به صــورت م ــد ک را شــکل می دهن
ــوع پوشــش ها در  ــن ن هــم نصــب می شــوند. ای
ــازار ارزان تــر از مدل هــای دیگــر هســتند امــا  ب
در مقابــل مقاومــت کمتــری دارنــد. بنابراین بهتر 
ــد  ــر رفت وآم ــای پ ــط  ه ــا در محی ــت از آن ه اس

اســتفاده نکــرد.

نــوع دیگــر،  پوشــش هــای ســخت هســتند کــه 
از چوب هــای بلــوط و افــرا تهیــه می شــوند و 
قیمــت  البتــه  نمی شــوند.  خــراب  به آســانی 
ــت.  ــر اس ــرم گران ت ــدل ن ــه م ــبت ب ــا نس آن ه
کلیــه  پوشــش هــای کــف چــه از جنــس نــرم 
رتبه بنــدی  دارای  ســخت  جنــس  از  چــه  و 
هســتند؛ مثــا پوشــش کــف درجــه  یــک دارای 
ــرای  درخشــندگی و گره هــای بیشــتر اســت و ب
ــا  ــی مناســب اســت ام ــل پذیرای ــی مث محیط های
ــت  ــرار اس ــه ق ــاق ک ــل ات ــی مث ــرای مکان های ب
فرشــی بــزرگ در وســط آن پهــن شــود بهتــر 
اســت از  پوشــش هــای کــف درجــه 2 اســتفاده 
شــود. فرامــوش نکنیــد بافــت و گره هایــی کــه 
در لمینیت هــا وجــود دارنــد، ســهم مهمــی در 
جلــوه دادن بــه زیبایــی محیــط و انتقال احســاس 
ــن  ــت؛ بنابرای ــد داش ــما خواهن ــه ش ــش ب آرام
ــی  ــد از لمینیت های ــگام خری ــر اســت در هن بهت
گره هایــی  آن هــا  درون  کــه  کنیــد  اســتفاده 

به صــورت تکــراری وجــود دارد.

یکــی از عوامــل تاثیرگــذار در دکوراســیون داخلــی منــزل و محــل کار، انتخــاب  پوشــش کــف مناســب اســت. لمینیــت بــا داشــتن ســطحی مقــاوم، 
بــادوام و زیبــا یکــی از  پوشــش هــای غیرقابــل  رقابــت بــه شــمار مــی آیــد.
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برداشــتن کاغــذ دیواری هــای قدیمــی و خــراب 
ــن  ــا ای ــت ام ــاده ای نیس ــوار کار س از روی دی
ــا انجــام  ــه ایــن شــود ت ــد منجــر ب مســئله نبای
ــرد.در  ــادی بب ــان زی ــه و زم ــل، هزین ــن عم ای
اینجــا می خواهیــم  بــا ارائــه یــک روش راحــت 
و ارزان قیمــت  کمــک کنیــم  تا بدون اســتفاده 
از مــواد شــیمیایی، کاغذدیواری هــای قدیمــی 
را از  دیــوار خانــه جــدا کنیــد و جــای آن هــا را 

بــه کاغذهــای جدیــد بدهیــد.

ــا  ــا تنه ــواری ه ــذ دی ــدن کاغ ــرای کن ــما ب ش
بــه مقــداری ســرکه، آب و یــک بطــری خالــی 
ــد،  ــته باش ــردن داش ــپری ک ــت اس ــه قابلی ک

ــد. ــاز داری نی

آب و ســرکه را بــه نســبت مســاوی با هــم مخلوط 
ــم.  ــرده و آن را درون بطــری اســپری می ریزی ک
ســپس محلــول بدســت آمــده را روی کاغــذ 
دیواری هــا اســپری کــرده و 15 دقیقــه صبــر 
می کنیــم تــا بــه خــورد آن بــرود. بعــد از آن 
کاغــذ دیــواری براحتــی از روی دیــوار برداشــته 
می شــوند. هربــار محلــول را در یــک مقطــع 
کوچــک دیــوار بریزیــد تــا قبــل از اینکــه خشــک 

شــود بتوانیــد کاغــذ دیــواری را برداریــد. اگــر 
محلــول را روی تمــام ســطوح کاغــذ دیــواری 
بریزیــد، زمــان زیــادی خواهــد بــرد  تــا بــه 
بــه  برســید.  قســمت ها  تمــام  برداشــتن  
ــد و  ــد ش ــک خواه ــول خش ــل محل ــن دلی همی
امــکان برداشــته شــدن  آن کــم می شــود. 
اســید اســتیک موجــود در ســرکه ماننــد حــال 
عمــل کــرده و می توانــد  چســب کاغــذ دیــواری 

ــرد. ــن بب را از بی

بــرای  آب  و  ســرکه  محلــول  از  اســتفاده 
برداشــتن کاغذ دیــواری چنــد مزیــت عمــده 
ــام خواهــد  دارد. اول اینکــه بســیار ارزان تم
شــد. هــم چنیــن در ایــن کار هیــچ مــاده مضــر 
ــدی  ــوی ب ــرده نمی شــود، ب ــه کار ب شــیمیایی ب
از خــود متصاعــد نمی کنــد و هیــچ مــواد ســمی 
در آن وجــود نــدارد. توجــه داشــته باشــید اگر 
ــا  ــذ دیواری ه ــردن کاغ ــپری ک ــار اس ــک ب ــا ی ب
ایــن کار را  برداشــته نشــدند بهتــر اســت 
ــد تــا چســب  ــام دهی ــر انج ــد مرتبــه دیگ چن
ــه و از روی  ــن رفت ــا از بی ــواری کام ــذ دی کاغ

دیوار کنده شود.

اگــر قصــد نوســازی دیوارها را داشــته باشــید، 
ــردن و  ــگ ک ــن رن ــاب بی ــت در انتخ ــن اس ممک
ندانیــد  و  شــده  ســردرگرم  دیــواری  کاغــذ 
خواهــد  برایتــان  بهتــری  انتخــاب  کدامیــک 
بــود. مــا در اینجــا می خواهیــم مزایــا و معایــب 
تفصیــل  بــه  را  مــورد  دو  ایــن  از  هرکــدام 
توضیــح دهیــم. البتــه در ابتــدا الزم اســت 
ــت  ــر اس ــا بهت ــازی دیواره ــرای نوس ــم ب بگویی
از ترکیــب رنــگ و کاغــذ دیــواری اســتفاده 
کــرد. بــه کا رگیــری ایــن دو بــا هــم باعــث 
زیبایــی هرچــه بیشــتر چشــم انــداز داخلــی 

خانه می شــود. 

مزایای استفاده از کاغذ دیواری ها
کاغذهــای دیــواری عمــر طوالنــی دارند و شــاید 
بیشــتر از 15 ســال عمــر کننــد. ایــن مســئله 
باعــث کاهــش هزینه هــای بلندمــدت خواهــد 
شــد چــرا کــه نیــاز نیســت هرچنــد ســال 

یــک بــار آن هــا را عــوض کــرد. تقریبــا در 
بیــن تمــام اهالــی فــن ایــن مســئله قابــل 
تــا  دیــواری  کاغــذ  عمــر  کــه  اســت  قبــول 
بــود.  خواهــد  رنــگ  از  بیشــتر  برابــر   3
بــه راحتــی روی دیــوار  کاغذ هــای دیــواری 
و  نقص هــا  از  بســیاری  و  می شــوند  نصــب 
همچنیــن  می پوشــانند.  را  دیــوار  مشــکات 
شــکل و شــمایل خوبــی را بــرای اتــاق بــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای ــان می آورن ارمغ
انجــام دهــد.  ایــن کار را  رنــگ  نمی توانــد 
ــه  ــی ک ــای دلربای ــوب و نقش ه ــای خ طراحی ه
کاغــذ دیواری هــا دارنــد  تاثیــر بســزایی در 
ــت. ــد داش ــاق خواهن ــیون ات ــی دکوراس زیبای

معایب استفاده از کاغذ دیواری ها
ــان خســته شــدید  ــواری اتاقت ــراز کاغــذ دی اگ
و دلتــان خواســت آن را رنــگ کنیــد، بایــد 
ــادی را  ــور باشــید و زمــان نســبتا زی کمــی صب

بــرای ایــن مســئله اختصــاص دهیــد، چــرا کــه 
زد.  کاغذدیــواری  روی  را  رنــگ  تــوان  نمــی 
بــرای ایــن کار بایــد در ابتــدا کاغذدیــواری 
ــگ  ــه رن ــدام ب ــد از آن اق ــته  و  بع را برداش
زدن دیوارهــا کنیــد. البتــه  کاغذدیواری هــای 
دیــوار  روی  از  بیشــتری  راحتــی  بــا  جدیــد 
برداشــته مــی شــوند امــا قدیمی هــا بــا ســختی 

و کار فــراوان  برداشــته  خواهنــد  شــد.

مزایای رنگ کردن دیوارها
رنــگ کــردن دیوارهــا هزینــه کمــی دارد و 
بــه کارگیــری آن نســبت بــه کاغــذ دیواری هــا 
همــه  تقریبــًا  بــود.  خواهــد  تــر  راحــت 
ــد وســایل مــورد  ــا خری ــد خودشــان ب می توانن
ــد. ــگ کنن ــا را رن ــزی، دیواره ــگ آمی ــاز رن نی
بــه عــاوه شــما هــرگاه از رنــگ دیوارها خســته 
دیگــری  رنــگ  بــا  را  آن  می توانیــد  شــدید 

ــد. ــگ بزنی ــرده و روی آن رن ــن ک جایگزی

معایب رنگ کردن دیوارها
رنگ هــا طیــف کمــی دارنــد و از مــات تــا بــراق 
امــا  می شــوند.  بنــدی  تقســیم  صیقلــی  و 
کاغــذ دیواری هــا طرح هــای متنــوع و بســیار 
بــاز  را  کــه دســت مشــتری  دارنــد  زیــادی 
می گــذارد  تــا بتواننــد بــا توجه به ســلیقه خود

کاغذدیواری ها را انتخاب  و  نصب  کنند.

و  خــورده  تــرک  زمــان  طــول  در  رنگ هــا 
نیــاز اســت  بــه همیــن خاطــر  مــی ریزنــد، 
را دیوارهــا  دوبــاره  چندســال  از  بعــد  کــه 

رنــگ آمیــزی کــرد. همچنیــن رنــگ کــردن 
دیوارهــا رونــدی اســت کــه زحمــت زیــادی را 
بــه دنبــال دارد و ممکــن اســت خیلــی جاهــا را 
ــه رنگ هــا  ــد ک ــد نیســت بدانی ــد. ب رنگــی کن
بــه علــت ترکیبــات آلــی فــراری کــه دارنــد 
بــرای ســامت  و در هــوا پخــش می شــوند 

انسان ها مضر هستند.

frugalliving.about.com

brewsterwallcovering.com

چگونه می توان کاغذ دیواری های قدیمی را از دیوار جدا کرد؟

کاغذ دیواری یا رنگ، کدامیک بهتر است؟



شماره 3 .  بهمن 1395 شماره 3 .  بهمن 1395 

همکاری گروه صنعتی پاالز
با برندهای بین المللی

مســئولیت حقوقــی مقاالتــی کــه بــا ذکــر ماخــذ چــاپ شــده اســت متوجــه صاحــب اثــر اســت. کلیــه حقــوق معنــوی اثــر متعلــق بــه گــروه صنعتــی پــاالز اســت. برداشــت تمــام یــا قســمتی از مطالــب منــوط بــه مجــوز کتبــی گــروه صنعتــی پــاالز اســت. © پــاالز. © دنیــای زیبــای مــن. لوگــو پــاالز و شــعار پــاالز دنیــای 
زیبــای مــن، عائــم ثبــت شــده تجــاری بــه نفــع گــروه صنعتــی پــاالز اســت. کلیــه حقــوق محفــوظ اســت. 2016©. شــرکت پــاالز موکــت )ســهامی خــاص(: تبریــز، کیلومتــر 10جــاده خســرو شــاه. گــروه صنعتــی پــاالز، شــما را بــه بازدیــد از نســخه آنایــن خبرنامــه ســبک زندگــی و شــرکت در رأی گیــری محتــوی 

دعــوت می نمایــد. بــرای اطــاع از شــرایط، لطفــا بــه صفحــه اختصاصــی از طریــق آدرس palaz.com/lifestyle مراجعــه فرماییــد.

نگارش مقاالت، ترجمه و بازنویسی مطالب از منابع مختلف، عکاسی، تصویرسازی، چیدمان و مدیریت توزیع توسط انتشارات تخصصی زیبالون صورت پذیرفته است. خواهشمندیم  در صورت تمایل نظرات و پیشنهادهای خود را با ما به آدرس info@zibaloon.com به اشتراک گذارید. 
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پــاالز ســلفی، کمپیــن جدیــد پــاالز در ادامــه پــروژه موفــق  مســابقه عکاســی دنیای 
زیبــای مــن، از اول آذر مــاه آغــاز شــده و تــا پانزدهــم اســفند مــاه ادامــه خواهــد 

داشــت. بــا تصاویــری از لحظــه هــای زیبــای زندگیتــان بــا مــا همــراه باشــید.

دریافــت  شــما  زیبــای  دنیــای  از  ویدئوهایــی  تاکنــون  کمپیــن  شــروع  از 
کــرده ایــم کــه سرشــار از حــس زندگیســت. ایــن پــروژه بــا هــدف توجــه بیشــتر 
بــه لحظه هــای بــا ارزش زندگــی و گســترش شــادی بیشــتر در جامعــه آغــاز 
شــده اســت. افتخــار می کنیــم کــه بــا حمایــت فــوق العــاده شــما تمــام اهدافــی 
ــق  ــم؛ تحق ــته ای ــر داش ــی در نظ ــئولیت اجتماع ــروژه مس ــن پ ــرای ای ــه از اج ک
یافتــه انــد. در کمپیــن پاالزســلفی، بــه 3 برگزیــده نهایــی، هــر کــدام، ســفر بــه 
مالــزی یــا مبلــغ 10 میلیــون تومــان بــه انتخــاب فــرد برنــده؛ هدیــه می دهیــم. 
ــه شــما تقدیــم می کنیــم. ــی مثــال زندگــی را ب ــا بخشــی از بهــای لحظه هــای ب م

فرصــت شــرکت در کمپیــن همچنــان باقیســت. شــما می توانیــد از لحظــه هــای 
زندگــی خــود بــه تنهایــی یــا همــراه خانــواده و دوســتان در هــر جایــی کــه 
دوســت داریــد؛ یــک ویدئــو کوتــاه تهیــه فرماییــد و در اختیــار مــا قــرار 
ــتراک  ــه اش ــا ب ــا م ــان را ب ــر ویدئوهایت ــت ت ــد راح ــه بتوانی ــرای آن ک ــد. ب دهی
ــه آدرس ــلفی؛ ب ــاالز س ــی پ ــه اختصاص ــه صفح ــم ب ــنهاد می کنی ــد، پیش بگذاری

palaz.com/competition مراجعــه نماییــد و ویدئو هــا را بــه طــور مســتقیم آپلــود 
ــتاگرام،  ــه اینس ــان را در صفح ــه ویدئوهایت ــتید ک ــانی هس ــز کس ــر ج ــد. اگ کنی
ــک  ــا لین ــد؛ لطف ــرده ای ــود ک ــم آپل ــار فیل ــایت های انتش ــایر وب س ــا س ــارات ی آپ
ویدئــو را از طریــق صفحــه اختصاصــی پــاالز ســلفی ارســال فرمایید. توجه داشــته 
باشــید بــرای اینکــه ویدئــو شــما در جریــان مســابقه قــرار گیــرد بایــد حتمــا لینــک 

ویدئــو را در اختیــار مــا قــرار دهیــد.

از شــما دعــوت می کنیــم بــا اشــتراک ویدئــو هایتــان در کمپین پاالز ســلفی، شــانس 
ــی را از دســت ندهیــد. مطمئــن هســتیم شــرکت در ایــن  ــز میلیون دریافــت جوای
کمپیــن تجربــه فــوق العــاده متفاوتــی را بــرای شــما بــه دنبــال خواهــد داشــت. لطفــا 
ــاالز ســلفی،  ــه کمپیــن پ ــوط ب ــار مرب ــرای کســب اطاعــات بیشــتر و دریافــت اخب ب
آپــارات، اینســتاگرام، فیــس بــوک یــا ســایر شــبکه های اجتماعــی پــاالز را دنبــال 
فرماییــد. در ایــن صفحــات ویدئو هــای آموزشــی پیرامــون نحــوه شــرکت در کمپین، 

در دســترس شماســت. بــا مــا همــراه باشــید.

کمپین پاالز سلفی همچنان ادامه دارد

aparat.com/palazonline
Instagram.com/palazonline
facebook.com/palazonline

کاغذ دیواری 
ساخت کشور بلژیک

لمینیت 
ساخت کشور آلمان

کاغذ دیواری 
ساخت کشور ایتالیا

لمینیت 
ساخت کشور آلمان

کاغذ دیواری 
ساخت کشور انگلستان

چسب کاغذ دیواری
ساخت کشور ایتالیا

کاغذ دیواری
ساخت کشور چین

کاغذ دیواری 
ساخت کشور ایتالیا

کاغذ دیواری 
ساخت کشور انگلستان
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