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حضور متفاوت پاالز در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

ســاختمان،  صنعــت  نمایشــگاه  شــانزدهمین 
ــی   ــن الملل ــای بی ــگاه ه ــی نمایش ــل دائم در مح
ی  ارائــه  بــا  پــاالز  شــد.  برگــزار  تهــران 
جدیدتریــن ســری محصــوالت موکــت، کاغــذ 
ــور  ــگاه حض ــن نمایش ــت درای ــواری و لمینی دی

داشــت.

ــا طراحــی موکــت هــای  در ایــن دوره  "پــاالز"  ب
سفارشــی  بــرای ســایر شــرکت هــای  حاضــر در 
ــی  ــز فضای ــه هــای دیگــر نی نمایشــگاه، در غرف

متفــاوت ایجــاد کــرده بــود.

در  شــده  اســتفاده  سفارشــی  موکت هــای 
ــر جذابیــت بصــری  طراحــی غرفــه هــا، عــاوه ب
ــب   ــب جل ــا،  موج ــرکت ه ــوی ش ــش لوگ و نمای
توجــه  بیشــتر مخاطبــان  شــده بــود  و نمایــی از 

نمایشــگاه  ایــن  در  "پــاالز" 
موکــت  طراحــی  دلیــل  بــه 
ســایر  بــرای  سفارشــی 
ــاوه  ــر، ع ــای حاض ــرکت ه ش
بــر غرفــه ی محصــوالت خــود، 
در بخش های دیگر نمایشــگاه 
بــا حضوری چشــم گیــر، فضای 
متفاوتــی ایجــاد کــرده بــود.

اجــرای یــک پــروژه ی اداری را در معــرض دیــد   
بازدیدکننــدگان  قــرار  مــی داد. 

پــاالز بــرای آنکــه بهتریــن انتخــاب مصــرف کنندگان 
تامیــن  و  تولیــد  بــه  همیشــه  بمانــد،  باقــی 
محصــوالت بــا کیفیــت در کنــار ارتقــا شــیوه های 

ــت.  ــد اس ــول، متعه ــه ی محص ارائ

و  بازدیدکننــدگان محتــرم  از  ضمــن تشــکر 
همراهــی شــبکه فــروش در ایــن نمایشــگاه، 
پیشــاپیش شــما را بــه بازدیــد از جدیدتریــن 
ــی  ــاالز در هفتمیــن نمایشــگاه بیــن الملل هــای پ
معمــاری،  خانــه مــدرن، دکوراســیون داخلــی 
کنیــم. مــی  دعــوت   38 ســالن   ،MIDEX
ــاه 1395  ــا 28 دی م ــگاه از 25 ت ــن نمایش  ای

برگــزار خواهــد شــد.

200 روز، پروژه ی مســئولیت 
اجتماعی پاالز

22 مــرداد مــاه، از عکــس هــای  ســفر 200 
روزه ی مســلم ایــران نــژاد بــه آســیای میانــه، 
خانــه ی  در  واقــع  تابســتان"  "نگارخانــه  در 

هنرمنــدان ایــران رونمایــی شــد.

صفحه  3

 کمپین آناین ''دنیای  زیبای من''

نگاهــی  داشــتن  ترویــج  هــدف  بــا  پــاالز 
ــه دنیــای اطــراف، مســابقه عکاســی  متفــاوت ب
دنیــای زیبــای مــن را برگــزار کرد. جشــنواره ی 
برنامــه ی  ای  ثانیــه   20 کوتــاه  هــای  فیلــم 
جدیــد پــاالز در پیشــبرد ایــن هــدف اســت کــه 

ــه دارد. ــاه ادام ــفند م ــه اس ــا نیم ت

صفحه  8

افزایش پروژه ی خانه پاالز با افتتاح 
دو شعبه ی جدید 

پــاالز طــرح یکپارچــه ســازی عرضــه محصــوالت 
جدیــد  ی  شــعبه  دو  افتتــاح  بــا  را  خــود 

اســت.  داده  ادامــه  "خانه پــاالز" 

صفحه  10

"منفی چهل درجه" 
دستاورد ماندگار سفر به آسیای میانه
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ارتباط در لحظه با مشتریان
وب ســایت پــاالز یکــی از مهمتریــن کانال هــای 
ارتباطــی بــا مخاطبیــن، همزمــان بــا پــروژه بــاز 
 )Rebranding project( معرفــی برنــد پــاالز
ــب  ــار مطال ــایت در کن ــن س ــد. ای ــی ش رو نمائ
کاربــردی و متنــوع در خصــوص گروه محصوالت  
ــاالن  ــط فع ــداوم توس ــی م ــن بررس ــاالز، ضم پ
ــه  ــدگان ب ــرف کنن ــه مص ــل توج ــی، بدلی صنف
ــل  ــن ســایت ها تبدی ــک تری ــر ترافی یکــی از پ

شــده اســت. مهندســی ســایت و مدیریــت 
صحیــح محتــوای متــن نیــز نقــش عمــده ای 
ــه   ــل توج ــدی قاب ــه بن ــاال و رتب ــک ب در ترافی
ــرای  ــمندیم ب ــت. خواهش ــته اس ــوگل داش گ
ــت  ــا  عضوی ــاالز ب ــای پ ــاع از جدیدترین ه اط
و دریافــت خبرنامــه الکترونیکــی از ســایت 
پــاالز حمایــت همیشــگی و نزدیــک خــود را 

ــد. ــه دهی ادام

22 مــرداد مــاه، از عکــس هــای  ســفر 200 
روزه ی مســلم ایــران نــژاد بــه مغولســتان، 
ی  خانــه  در  واقــع  تابســتان"  "نگارخانــه  در 
ــتقبال و  ــد. اس ــی ش ــران رونمای ــدان ای هنرمن
ــه ی  ــدگان ســفر ماجراجویان ــال کنن حضــور دنب
ــگاه  ــاح  نمایش ــه  افتت ــاعات اولی ــلم، در س ُمس

ــود.   ــر ب ــی نظی ــه"، ب ــل درج ــی چه "منف

ــه  ــوردان، دوچرخ ــفر، کوهن ــه س ــدان ب عاقمن
ســواران  بــا اشــتیاق عکــس هــای منحصــر 
ــار  ــد، کن ــی کردن ــا م ــلم را تماش ــرد ُمس ــه ف ب
ــس  ــتادند و عک ــی ایس ــه او م ــادر  و دوچرخ چ
مــی گرفتنــد. کنجکاوانــه نگاهــی بــه داخــل چــادر 
او مــی انداختنــد و بــا  دیــدن یــک کیســه خــواب، 
یــک اجــاق کوچــک  که تنهــا امکانــات رفاهــی 200 
روز زندگــی در ســرمای منفــی چهــل درجــه  بــود، 

لبخنــدی   از ســر تحســین مــی زدنــد. 

پــس از گذشــت ســاعتی از آغــاز افتتاحیــه، 
بازدیدکننــدگان بــرای تماشــای فیلــم مســتند 
"200 روز" و برنامــه ی گــزارش خوانــی وارد 
ســالن اســتاد جلیــل شــهناز شــدند. حتــی 
پرشــدن تمــام صندلــی هــا هــم،  دوســتداران 
از حضــور در ســالن  منفــی چهــل درجــه را 
ــا  ــا دور ســالن ب منصــرف نمــی کرد.همــه دورت
ــلم در  ــور مس ــا حض ــد. ب ــر بودن ــتیاق منتظ اش
ســالن صــدای تشــویق حضــار فضــا را پــر کــرد، 

ــان.  ــی پای ــد ب ــویق ممت ــک تش ی

برنامــه بــا صحبــت هــای آقــای معمــار، مدیریــت 
ادامــه  در  شــد.  آغــاز  هنرمنــدان  ی  خانــه 
ــروه  ــرف گ ــی از ط ــه نمایندگ ــینی، ب ــای حس آق
صنعتــی پــاالز؛ بــه بیــان هــدف انجــام پــروژه ی 
مســئولیت اجتماعــی پــاالز پرداختنــد و هــدف 
ــای  ــا دنی ــاالز ب ــای پ ــای زیب ــد دنی خــود را، پیون

دنیــای  واقــع،  در  دانســتند.  مســلم  زیبــای 
ــای  ــده ی دنی ــاالز نماین ــرای پ ــلم  ب ــای ُمس زیب
زیبــای  همــه کســانی  اســت  کــه عاشــقانه بــرای 
رســیدن بــه اهدافشــان  تــاش  می کننــد. 
ســپس بــا حضــور آقــای میــاد ربیعــی، مدیریــت 
ــی  ــون، مدال ــی زیبال آژانــس ارتباطــات بازاریاب
ســپیدی  از  الهــام  بــا  کــه  رنــگ  ای  نقــره 
کوهســتان هــای بــرف گیــر مغولســتان طراحــی 
شــده بــود بــه گــردن مســلم انداختــه شــد 
و  لــوح یادبــودی  بــه پــاس تقدیــر از آقــای 

ــد.  ــان ش ــم ایش ــینی تقدی حس

تریــن  جــذاب  از  روز"   200" فیلــم  نمایــش 
ــا  ــه ب ــود، هم ــه ب ــم افتتاحی ــای مراس ــش ه بخ
مانــدگار  لحظــه هــای  لــذت وصــف نشــدنی 
شــده ی ایــن ســفر را تماشــا مــی کردنــد. اگرچــه 
بــا توضیحــات جــذاب مســلم دربــاره عکــس هــا و 

پذیرایــی از بازدیدکننــدگان مراســم افتتاحیه به 
پایــان رســید امــا خاطــره ی خــوش مانــدگار شــده  
از پــروژه  "200 روز" همیشــه باقــی خواهــد ماند.

از  کســانی  کــه  فرصــت  دیــدن  فیلــم  " 200 روز"  
دارنــد    عاقــه  یــا  انــد  داده  دســت  از  را 
دعــوت  کننــد  تماشــا  را  آن  دیگــر  بــار 
مــی کنیــم بــه صفحــه ی آپارات پــاالز به نشــانی  
ی  صفحــه  یــا   aparat.com/palazonline
اینســتاگرام  200 روز و پــاالز مراجعــه کننــد. 
مطمئــن هســتیم دیــدن فیلــم "200 روز" و  
ویدئــو هــای بــه یــاد ماندنــی پــروژه ی اجتماعــی 
ــات  ــفر 200 روزه، لحظ ــن س ــب ای ــاالز در قال پ
فراهــم   شــما  بــرای  را  مفرحــی  و  دلنشــین 

ــرد. ــد ک خواه

حضور بازدید کنندگان، ''منفی چهل درجه'' را گرم کرد

instagram.com/palazonline
instagram.com/200rooz
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موکت های پاالز، 
طرح های اختصاصی اتاق کودک

موکت پاالز، 
پوششی برای زندگی
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ــف  ــای ک ــش ه ــی از پوش ــوان یک ــه عن ــت ب موک
ــه،  ــا در خان ــن روزه ــه ای ــود ک ــی ش ــناخته م ش
ــه  ــی یافت ــرد فراوان ــا کارب ــل ه ــر کار و هت دفات
ــودن  ــگ ب ــگ و هماهن ــدل،  رن ــوع  م ــت. تن اس
موکــت هــا بــا هــر نــوع ســبک مبلمــان و دکــوری، 
باعــث می شــود که همچنــان  طرفداران بســیاری 
ــد.  ــته باش ــی، داش ــیون داخل ــای دکوراس در دنی

پیچــک جدیدتریــن طــرح موکــت هــای پاالز اســت 
کــه بــا طراحــی ســاده در عیــن حــال زیبــای خــود 
در 6 رنــگ مختلــف  بــه گــروه محصــوالت خانگــی 
و هتلــی، افــزوده شــده اســت. الیــاف بــا کیفیــت، 
مقاومــت در برابــر کشــیدگی و جــا بــه جایــی 
ــور ،  ــل اشــعه ن ــات در مقاب اجســام ســنگین، ثب
ــه  ــت را ب ــن موک ــی؛ ای ــی و حرارت ــت صوت مقاوم
انتخــاب ایــده آلــی بــرای اتــاق هــای پرتــردد خانه 

و هتــل هــا تبدیــل کــرده اســت. 

از دیگــر ویژگــی هــای پیچــک ثبــات رنگــی 
ــا  ــل ه ــوص در هت ــه خص ــه ب ــن نکت ــت ای اس
کــه بــه دلیــل رفــت و آمــد زیــاد،  شستشــوی 
موکــت هــا بیشــتر انجــام مــی شــود، مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج

صــورت  بــه  شــده  بافتــه  موکــت  پیچــک، 
کات پایــل چاپــی از نــخ هــای پلــی آمیــد، گزینه ی 
مدرنــی اســت کــه فضــای لوکــس و بــا شــکوهی 
را بــرای فضاهــای متفــاوت در اختیــار شــما 
قــرار مــی دهــد. آلبــوم هــای جدیــد مــدل 
پیچــک در خانــه هــای پــاالز و شــبکه گســترده 
نماینــدگان فــروش، در دســترس شماســت. 
بــرای کســب اطاعــات بیشــتر مــی توانیــد بــه 
صفحــه ی اختصاصــی پیچــک در وب ســایت 

ــد. ــه فرمایی ــاالز مراجع پ

palaz.com/products/پیچک/

پیچک جدیدترین طرح موکت های پاالز 

20 ثانیه فیلم سلفی از نگاه شما به زندگی

یا 30 میلیون تومان جایزه نقدیسفر به مالزی برای 3 نفر

فکـــر کردن بـــه زیبایی هـــای دنیـــا حالمان را 
خـــوب می کنـــد. وقتی راجـــع به دنیـــای زیبا 
صحبـــت می کنیم، بـــا مرور کردن آن بیشـــتر 
باورمان می شـــود چه دنیـــای زیبایی داریم که 
امـــکان دارد گاهی از آن غافل شـــده باشـــیم. 
ایـــن باور کمـــک می کند تـــا کم کـــم بتوانیم 

خودمان خالـــق دنیای زیبایمان شـــویم.

دنیای زیبای شما چگونه دیده می شود؟
شـــما مـــي توانیـــد در یـــک ویدئـــوي کوتاه

20 ثانیـــه اي لحظه هـــای زیبـــای زندگیتان را 
به تصویـــر درآوریـــد. این ویدئـــو  را به طور 
مســـتقیم در وب ســـایت پاالز آپلـــود نمایید 
یـــا آن  را در ســـایر  شـــبکه هـــاي اجتماعي  و 
ســـایت هـــاي اشـــتراک فایل منتشـــر کنید و 
لینـــک ویدئـــو را از طریق وب ســـایت پاالز در 

اختیار ما بگذارید.

پـــاالز از نگاه زیبابین شـــما اســـتقبال مي کند 
و بـــه پـــاس ایـــن همراهـــي، بـــه 3 برگزیده 

نهایـــي، هر کدام، ســـفر بـــه مالزي یـــا مبلغ
10 میلیـــون تومان بـــه انتخاب فـــرد برنده؛ 
هدیه مـــي دهد. از شـــما دعوت  مـــي کنیم  
ما را بـــا لحظات زیباي  دنیایتـــان همراه کنید 
و شـــانس ســـفر به مالـــزي در نـــوروز 96 یا 
دریافـــت جوایـــز میلیوني  پاالز را از دســـت 
ندهیـــد.  به منظـــور راهنمایی بیشترشـــما، 
ویدئوهایی پیرامون نحوه ی شـــرکت در این 
کمپین تهیه شـــده اســـت. شـــما می توانید 
بـــراي دریافـــت اطاعـــات بیشـــتر و آگاهی 

از شـــرایط مســـابقه، عـــاوه بـــر مراجعه  به 
صفحـــه  ی اختصاصي "جشـــنواره ی فیلم 20 
ثانیه ای " دروب ســـایت پـــاالز، اخبار و ویدئو 
هـــاي  راهنمـــا ی  مربـــوط به  ایـــن کمپین را 
در صفحه ي اینســـتا گـــرام پاالز به نشـــانی

instagram.com/palazonline  و  آپـــارات 
aparat.com/palazonline آدرس  بـــه  مـــا 

دنبـــال  فرمایید.امیدواریـــم  شـــما هم یکي 
از برنـــدگان جوایـــز 30 میلیـــون توماني این 

مســـابقه شـــوید. با ما همراه باشـــید.
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رنگ های گرم
رنــگ هــای گــرم تــه مایــه هایــی از گرمــا دارنــد 
ــز، زرد و  ــه قرم ــوان ب ــی ت ــواع آن م ــه از ان ک
ــاره کــرد. ایــن رنــگ هــا فضــای  نارنجــی اش
مناســب  کــه  کننــد  مــی  فراهــم  را  دنجــی 
بــرای جمــع هــای گروهــی و خانوادگــی اســت. 
ــای  ــط ه ــه محی ــوان ب ــی ت ــال م ــوان مث ــه عن ب
مخصــوص غذاخــوری اشــاره کــرد کــه بیشــتر 
از رنــگ هــای گــرم در آن اســتفاده مــی شــود 
ــری از  ــاس بهت ــذا احس ــرف غ ــان ص ــا در زم ت

ــود. ــت ش ــراد برداش ــودن اف ــع ب جم

رنگ هــای گــرم بــه اتــاق هــای شــمالی فضایــی 
ــان داده  ــات نش ــد. تحقیق ــی ده ــر م ــوع ت مطب
کــه اتــاق هایــی کــه بــا زرد، قرمــز و یــا نارنجــی 
رنــگ آمیــزی شــده انــد نســبت بــه اتــاق هایــی 
کــه بــا آبــی و یــا ســفید رنــگ شــده انــد حــس 
گرمــای بیشــتری القــا می کنــد. بطــور کل مــی توان 
گفــت کــه در جغرافیایــی بــا هــوای رو بــه 
ســردی، اســتفاده از رنــگ هــای گــرم مرســوم تــر 
ــرم  ــای گ ــگ ه ــود. رن ــد ب ــر خواه ــوع ت و مطب
احســاس صمیمیــت بیشــتری ایجــاد مــی کنــد.

رنگ های سرد
رنگ های ســـرد درســـت در تضاد با رنگ های 
گرم هســـتند. از انواع آن می تـــوان به آبی و 

بنفش اشـــاره کرد. رنگ های ســـرد بیشـــتر 
القـــای آرامش اســـتفاده می شـــوند.  بـــرای 
همچنیـــن می توان گفت ایـــن رنگ ها باعث از 
بین رفتن حس محدودیت در فضا می شـــوند 
بخاطـــر همین بیشـــتر این رنگ هـــا در حمام 
و اتـــاق های کوچـــک مـــورد اســـتفاده قرار 
می گیرنـــد تـــا کوچکی فضـــا به چشـــم نیاید. 
در جغرافیایـــی با آب و هوایی گرم، اســـتفاده 
از رنگ های ســـرد باعث القای هرچه بیشـــتر 

حـــس آرامـــش و راحتی و خنکی می شـــود.

رنگ های خنثی
ــای  ــا طیف ه ــگ ه ــی رن ــا ب ــی ی ــای خنث ــگ ه رن
مختلــف از ســیاه، ســفید و خاکســتری را شــامل 
مــی شــود. بــرای بکارگیــری ایــن رنگ هــا معمواًل 
بایــد بــه همــراه آنهــا ترکیبــی از رنــگ هــای 
ــرار داد.  ــتفاده ق ــورد اس ــرد را م ــا س ــرم و ی گ
ــوان  ــی را می ت ــای خنث ــگ ه ــا رن ــی ب دیوارهای

ــواع مبلمــان هماهنــگ کــرد. ــا ان ــی ب براحت

رنگ های روشن
رنــگ هــای روشــن فضــا را جادارتــر و ســقف را 
بلندتــر نشــان مــی دهنــد. رنــگ هــای روشــن 
بدلیــل انعــکاس بیشــتر نــور بایــد در اتــاق های 
ــتفاده  ــورد اس ــک م ــای تاری ــمالی و راهروه ش
قــرار بگیرنــد. توجــه داشــته باشــید، ســخت و 

ناهمــوار بــودن یــا نرمــی و صــاف بــودن ســطح 
دیــوار تاثیــر زیــادی بــر روشــنایی رنــگ دارد. 
ســطوح نــرم و رنــگ هــای بــراق بیشــترین 
میــزان نــور را منعکــس مــی کننــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه دیوارهایــی بــا ســطوح ســخت 
و ناهمــوار انعــکاس نــور را کاهــش مــی دهنــد.

رنگ های تیره
اســتفاده از رنــگ هــای تیــره فضــا را صمیمــی و 
ــت  ــن خاصی ــد. ای ــی کن ــی م ــه اصطــاح خودمان ب
بــه علــت جــذب بــاالی نــور در ایــن رنــگ هــا رخ 
مــی دهــد. بــا اســتفاده از رنــگ هــای تیــره 
دیوارهــا نزدیــک تــر بــه نظــر مــی رســند و فضــا 

ــید. ــد رس ــر خواه ــه نظ ــر ب کوچکت

ــه  ــی ب ــود قناس ــاق خ ــا ات ــان و ی ــر در آپارتم اگ
چشــم مــی آیــد، بهتــر اســت از رنــگ هــای تیــره 
ــگ  ــا رن ــدودی ب ــا ح ــی ت ــد. قناس ــتفاده کنی اس
صحیــح پنهــان مــی شــود. اگــر ســقف خانــه بلنــد 
باشــد، بایــد بــرای کوتــاه بنظــر آمــدن آن از 
رنگ های تیره در رنگ آمیزی فضا استفاده کرد.

در  تیــره  هــای  رنــگ  از  اســتفاده  همچنیــن 
فضاهــای قدیمــی مــی توانــد کمبودهــای فضــا و 

خرابــی هــای محیــط را بپوشــاند. 

اگرچــه دانشــمندان هنــوز موفــق نشــده انــد بــه طــور کامــل ارتبــاط بیــن رنــگ و حالــت هــای انســان را دریابنــد، امــا بایــد گفــت کــه رنــگ هــا 
بــر خلقیــات انســان تاثیــر مــی گذارنــد.

بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت رنــگ هــای انتخابــی در فضایــی کــه در آن زندگــی مــی کنیــم تــوان تاثیــر بــر اعمــال، تفکــرات و احساســات 
مــا را دارنــد. در اینجــا ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه رنــگ هــا چــه تاثیراتــی بــر خلقیــات و حــاالت رفتــاری انســان دارنــد؟

هیچوقـت نبایـد در محیط بطور کامـل از رنگ های 
تیره اسـتفاده کرد، چون فضا دلگیر خواهد شـد. 
بـه همیـن دلیـل بهتر اسـت از ترکیـب رنگ های 

روشـن و تیره در کنار یکدیگر اسـتفاده کرد. 

رنگ های درخشان
ــه  ــگ و رنگدان ــو از رن ــگ هــای درخشــان ممل رن
هســتند. ایــن نــوع از رنگ هــا  نــه بــا رنگ ســفید 
کــم تــر بــه نظــر می آینــد و نــه توســط رنــگ ســیاه 
کــم رنــگ مــی شــوند. بخاطــر حالــت فعاالنــه ایــن 
نــوع رنگ هــا، رنگ هــای درخشــان را بایــد در 
ــودکان و  ــاق ک ــازی، ات ــرگرمی و ب ــای س ــاق ه ات
ایوان هــا مــورد اســتفاده قــرار داد. رنــگ هــای 
درخشــان مهیــج هســتند و بــرای محیــط هــای کــم 

نــور مناســب هســتند.

رنگ های خاموش
رنــگ هــای کــم فــروغ رنــگ هایــی هســتند کــه 
مملــو از رنــگ و رنگدانــه نیســتند. معمــواًل ایــن 
ــا مخلوطــی از رنگ هــای ســفید، ســیاه  رنگ هــا ب
و یــا خاکســتری بــکار بــرده می شــوند. ایــن 
گونــه  رنگ هــا آرام بخــش  انــد و بیشــتر مناســب 
ــواب  ــای خ ــا اتاق ه ــه ی ــد کتابخان ــی مانن فضاهای
ــن  ــتر ای ــت بیش ــان جذابی ــر خواه ــتند. اگ هس
ــر اســت آن هــا  ــط هســتید، بهت رنگ هــا در محی
ــه همــراه رنگ هــای روشــن مــورد اســتفاده  را ب

ــد. قــرار دهی

تاثیر رنگ ها در اتاق
wallpaperstogo.com/t-howtocolor.aspx
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ــی  ــه یک ــازل همیش ــت در من ــتفاده از موک اس
از انتخــاب هــای اصلــی اســت.موکت مــی توانــد 
اســتفاده  بــرای  دنــج  و  دلچســب  محیطــی 
فراهــم ســازد. عــاوه بــر ایــن نگهــداری از 
موکــت راحــت اســت، قیمــت مناســبی دارد و 
بــه ســرعت نصــب مــی شــود. همچنیــن موکت هــا 
بــه علــت ســاختاری کــه دارنــد مــی تواننــد 
هماننــد یــک عایــق صوتــی عمــل کنند.امــروزه 
ــواع  ــدی، ان ــات تولی ــدد کارخانج ــود تع ــا وج ب
ــف  ــای مختل ــت ه ــا کیفی ــا ب ــادی از موکت ه زی
ــن مســئله  ــه همی ــازار موجــود هســتند ک در ب
کار انتخــاب و خریــد را بــرای مشــتری دشــوار 
ــت در  ــز اهمی ــوارد حائ ــه م ــه ب ــازد. توج می س
ــاب  ــم انتخ ــد ه ــی کن ــک م ــد کم ــگام خری هن
خــوب و بــا کیفیتــی داشــته باشــیم و هــم 
ــا در نظــر  هزینــه ی کمتــری پرداخــت کنیــم. ب
داشــتن چنــد نکتــه مــی تــوان خریــد درســت و 

ــت. ــی داش موفق

1– دوام موکت
مهمتریــن مســئله در خریــد موکــت دوام آن 
ــتگی  ــورد بس ــد م ــه چن ــت ب ــت. دوام موک اس
دارد: ضخامــت و تراکــم، جنــس فیبــر و نحــوه 

ــاخت آن. س

 تراکم موکت
ــر  ــای فیب ــته ه ــادی رش ــه زی ــت ب ــم موک تراک
موکــت گفتــه مــی شــود. هــر چــه تراکم بیشــتر 
باشــد، موکــت عمــر بیشــتری خواهــد داشــت. 
هرچــه میــزان تراکــم بیشــتر باشــد، از نرمــی 
موکــت کاســته خواهــد شــد.البته ایــن مســئله 
بســته بــه خواســت مشــتری دارد کــه نرمــی را 

بــه طــول عمــر و زبــری ترجیــح بدهــد.

 فیبر موکت
فیبــر همــان بافــت اصلــی موکت اســت کــه انواع 

آن بــه شــرح زیر هســتند:

فیبرهــای پشــمی: فیبرهــای پشــمی گــران ترین 

home.howstuffworks.com

در هنگام خرید موکت به چه نکاتی توجه کنیم؟
نــوع فیبــر هــا هســتند. ایــن نــوع فیبرهــا عــاوه 
ــودن،  ــت ب ــتدار طبیع ــی و دوس ــر طوالن ــر عم ب
ــت  ــتن موک ــرای داش ــا ب ــتند ام ــم هس ــرم ه ن
هایــی کــه از ایــن نــوع فیبرهــا تولیــد می شــوند 

بایــد قیمــت گزافــی پرداخــت.

فیبرهــای نایلونــی: بــادوام تریــن نــوع فیبر هــای 
موکــت، فیبرهــای نایلونــی هســتند کــه هــم 
نرمنــد و هــم تنــوع زیــادی در طــرح و رنــگ 
نــوع  ایــن  کــه  بایــد توجــه داشــت  دارنــد. 
فیبرهــا مســتعد کثیــف شــدن هســتند امــا پــاک 

کردنشــان کار ســاده ای اســت.

از  کــه  هایــی  موکــت  اســتری:  پلــی  الیــاف 
پلــی اســتر ســاخته مــی شــوند مزایــای فراوانــی 
ــوان  ــی ت ــا م ــت ه ــن مزی ــه ی ای ــد. از جمل دارن
ــر  ــاخت آن و کمت ــوع س ــب و ن ــت مناس ــه قیم ب

تکه دار شدن آنها اشاره کرد.

پلــی اســتر رنــگ محلــول: ایــن پلــی اســتر 
بخاطــر نــوع خــاص رونــد تولیــد، در رنــگ هــای 
محــدود بــه بــازار عرضــه مــی شــوند. امــا ایــن 
ــن آن  ــم گرفت ــت ک ــب دس ــد موج ــئله نبای مس
ــر قیمــت مناســب  شــود. ایــن موکــت عــاوه ب
ــل  ــت در مقاب ــی مقاوم ــودن ویژگ ــه ب و ضدلک
اشــعه ماورابنفــش را دارد. یعنــی نــور آفتــاب 

ــد. ــگ آن را برگردان ــد رن نمــی توان

الیــاف پلــی اســتر تریکســتا: ایــن نــوع پلی اســتر 
بهتریــن نــوع از پلی اســتری اســت که در ســاخت 
موکــت اســتفاده مــی شــوند. در واقــع ایــن

پلــی اســتر بــا ســاختار مولکولــی خاصــی کــه دارد 
بیشــترین مقاومــت در مقابــل آلودگــی را نشــان 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــد و از دوام باالی می ده

الیاف اولفین: این نوع الیاف از ســـاده ترین نوع 
پاستیک ســـاخته می شـــود. اولفین بیشترین 
مقاومـــت در برابر لکـــه را دارد اما موکت تولید 

شـــده از آن نرم نیســـت و دوام زیادی ندارد.

2– قیمت موکت
می تــوان گفــت بودجــه قابــل پرداخــت مهمترین 
ــد در  ــگام خری ــه هن ــد ب ــه بای ــت ک ــوردی اس م
نظــر داشــت. معمــواًل قیمــت در ارتباط مســتقیم 
ــئله  ــن مس ــه ای ــا همیش ــت، ام ــت اس ــا کیفی ب
مصــداق پیــدا نمی کنــد. خریــداران بیشــتر 
بــه زیبایــی و شــیک بــودن توجــه مــی کننــد تــا 

ــت آن.  کیفی

خیلــی وقــت هــا یــک موکــت گــران قیمــت 
ــواد  ــه از م ــد ک ــی کنی ــداری م ــا خری بســیار زیب
ــا چــون زیباســت  ــت ســاخته شــده ام ــی کیفی ب
کیفیــت رافرامــوش کــرده ایــد و مبلــغ گزافــی 
بابــت آن پرداختــه ایــد. بهتــر اســت محصوالتــی 
ــام و  ــه  هــای خــوش ن ــد کارخان ــه تولی ــد ک بخری
صــادق هســتند کــه هــم از لحــاظ کیفیــت و هــم 

ــان راحــت باشــد. قیمــت خیالت

3– نرمی و راحتی موکت
احساســی کــه در زمــان قــدم زدن و یــا دراز 
کشــیدن روی موکــت بــه شــما دســت مــی دهــد 
اهمیــت فــراوان دارد. تصــور کنیــد کــه بــا پــای 
ــرم، شــیک و لوکــس  ــک موکــت ن ــه روی ی برهن
ــی دارد! حســی  ــد. چــه حــس خوب قــدم مــی زنی
کــه موکــت بــه شــما مــی دهــد یــا نرمــی و لطافــت 
اســت یــا ســختی و زبــری. البتــه درســت اســت 
موکــت زبرتــر یــک عمــر بــرای شــما کار مــی کنــد 
ــذت بخــش نباشــد  و  ــر اســتفاده از آن ل ــا اگ ام
بــه قولــی زبــری آن اذیتتــان کنــد، مطمئنــا از آن 

اســتفاده نخواهیــد کــرد.
 

4– شکل و طرح موکت
یکــی از عوامــل مهــم و تاثیرگــذار در انتخــاب و 
خریــد موکــت رنــگ و شــکل آن اســت.بنابراین 
بــرای انتخــاب بهتــر اســت بــه ایــن نــکات هــم 

توجــه کنیــد.

فضــای اتــاق: رنــگ هــای ســرد و خنثــی کمــک 
ــه  ــر ب ــک بزرگت ــای کوچ ــاق ه ــا ات ــد ت ــی کنن م

نظــر برســند. ایــن درحالــی اســت کــه رنــگ هــای 
گــرم باعــث بســته شــدن اتــاق و گــرم تــر 

ــوند. ــی ش ــودن آن م ب

دیگــر  وســایل  طراحــی  و  رنــگ  تاثیــر 
پــر  هــای  اتــاق  در  اســت  بهتــر  فضــا:  در 
وســیله و شــلوغ از موکــت هــای تــک رنــگ 
طرحــدار  موکت هــای  از  کنیــد.  اســتفاده 
اتــاق هایــی کــه  بــرای  بــرق،  و  پــر زرق  و  
اســتفاده  شــود. دارنــد  کمتــری  وســایل 

برنامــه ریــزی بــرای مــدت زمــان اســتفاده: اگر 
قصــد داریــد در آینــده نزدیــک خانــه را تخلیــه 
کــرده و بــه فــروش برســانید بهتــر اســت 
موکت هایــی خریــداری کنیــد کــه رنــگ خنثــی 
ــر  ــری ب ــر بهت ــا تاثی ــه رنگ ه ــن گون ــد. ای دارن

ــت. ــد گذاش ــدار خواه ــداری خری ــس دی ح

5 – کاربرد موکت
ــه دارد و  موکــت تاثیــر بســزایی در زیبایــی خان
مــی توانــد چشــم انــداز طراحــی خانــه را عــوض 
ــزل  ــرای من ــب ب ــت نامناس ــک موک ــر ی ــد. اگ کن
ــا  ــه را  ب ــای خان ــی فض ــد، براحت ــداری کنی خری

ــرو مــی ســازید. زشــتی روب

در زمــان انتخــاب و خریــد موکــت بایــد بــه تعداد 
وســایل موجــود در اتــاق دقــت کنیــد. همچنیــن 
بــه نــوع اســتفاده در جــا و یــا یــک مــکان خــاص 

توجــه داشــته باشــید.

 اگــر می خواهیــد از موکــت در جاهــای پــر رفــت و 
آمــد اســتفاده کنیــد، بهتــر اســت موکتی بــا دوام 
و عمــر طوالنــی انتخــاب کنیــد. اگــر مــی  خواهیــد 
اتــاق خــواب را موکــت کنیــد، بهتــر اســت از 
موکــت هایــی که نــرم تر هســتند اســتفاده کنید 

تــا حــس خوشــایندی بــه افــراد القــا کننــد.

بــا توجــه بــه ایــن مــوارد مــی تــوان تجربــه یــک 
خریــد موفــق و در عیــن حــال مناســب را داشــت. 
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پورتلنـــد  بزرگتریـــن شـــهر ایالـــت اورگـــن 
آمریکاســـت. پس از دهه 90 میادی با رشـــد 
اقتصـــادی روزافـــزون، پورتلند توانســـت با 
جذب صنایع معتبر، خواســـتگاهی برای صنایع 
جدید شـــود. به همیـــن خاطر مســـافرت های 
برون شـــهری روز به روز در پورتلند افزایش 
یافت. طبـــق آمارهای رســـمی، فـــرودگاه این 
شـــهر در ســـال 2014 بیش از پانزده میلیون 

مســـافر را جا به جا کرده اســـت.

در ســـال 1987 مدیـــران فـــرودگاه شـــهر 
پورتلنـــد بـــرای کاهش صـــدای مزاحم تولید 
شـــده کـــه بخاطـــر راه رفتن روی کف ســـالن 
فـــرودگاه تولیـــد می شـــد، تصمیـــم گرفتند 
با یکی از شـــرکت هـــای تولیدکننـــده موکت 
قراردادی تنظیم کنند تا پوششـــی مناســـب 

برای ســـالن فـــرودگاه فراهـــم گردد.

پوششی به وسعت یک فرودگاه
به بهانه تعویض موکت فرودگاه پورتلند

شــرکت اس.آر.جــی کــه کار تولیــد ایــن موکت را 
برعهــده داشــت بــا الهام گرفتــن از باند فــرودگاه 
و اســتفاده از اشــکال هندســی بــه همــراه رنــگ 
زمینــه فیــروزه ای، شــکل موکــت را طراحــی کرد. 
ایــن طــرح تصویــری انتزاعــی از مســیری بــود کــه 
مامــوران کنتــرل بــرج مراقبــت شــب ها از پــرواز 

هواپیماهــا در شــمال و جنــوب مــی دیدند.

اوایــل دهــه 90 میــادی، هــزاران متــر از 
ایــن موکــت تولیــد و در فــرودگاه نصــب شــد. 
مســئله جالــب توجــه ایــن بــود کــه اســتفاده از 
ــال  ــا اقب ــد ب ــرودگاه پورتلن ــت در ف ــن موک ای
عمومــی روبــه رو شد.مســافرین طــرح و شــکل 
آن را دوســت داشــتند، بطــوری که بســیاری از 
حاضــران در فــرودگاه از پاهــای خــود بصــورت 
ــر روی موکــت فــرودگاه عکــس  جفــت شــده ب

یــادگاری مــی  گرفتنــد.

طــرح اصلــی موکــت فــرودگاه بــا اســتقبال 
بــی نظیــر مــردم مواجــه شــده بــود، تــا آنجــا کــه 

بــه نمــاد محلــی شــهر پورتلنــد تبدیــل شــد. 

ــر  در طــول ســال هــا طــرح و اشــکال موکــت ب
روی بســیاری از محصــوالت همچــون تــی شــرت 
ــمبلی  ــت و س ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــا، م ه

بــرای معرفــی پورتلنــد شــد.

در ســال 2013 شــرکت هواپیمایــی پورتلنــد 
اعــام کــرد قصــد تعویــض موکــت هــای ســالن 
فــرودگاه را دارد. بــرای ایــن کار بودجــه ای 13 

میلیــون دالری تصویــب شــد. 

از  بســیاری  تصمیــم  ایــن  بــا  همزمــان 
شــهروندان پورتلنــدی در مــورد آینــده موکــت 

کردنــد. نگرانــی  ابــراز  فــرودگاه  قدیمــی 

بــه همیــن دلیل فــرودگاه پورتلنــد در بیانیه ای
رســمی اعــام کــرد بررســی امــکان بازیافــت 
مــواد مــورد اســتفاده در موکــت  و امــکان 
ــت  ــی از موک ــه هائ ــتن تک ــادگار گذاش ــه ی ب

ــد. ــد ش ــی خواه ــهروندان عمل ــرای ش ب

ــروژه ی تعویــض موکــت  ــه 2015 پ در ژانوی
و  حاضریــن  چشــمان  مقابــل  در  ســاله   30
مســافران آغــاز شــد. طبــق گفتــه مقامــات 
ــًا حــال و  ــد تقریب فــرودگاه طــرح موکــت جدی

هــوای همــان موکــت قبلــی را دارد. 

کار نصــب موکــت جدیــد تــا نوامبــر 2015 
ــن  ــرودگاه در آخری ــات ف ــت. مقام ــه داش ادام
ــت 838  ــکان دریاف ــد ام ــار کردن ــه اظه اعامی
متــر مربــع از موکــت 30 ســاله شــهر بــرای 
ســازمان های عاقــه منــد فراهــم شــده اســت.

telegraph.co.uk
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کمپین آناین "دنیای زیبای من "، آخرین پروژه ی ارتباطي با مخاطبین پاالز

پـــاالز با تفکـــر ترویج داشـــتن نگاهـــي زیبا 
و متفـــاوت  بـــه دنیاي اطـــراف، مســـابقه ی 
عکاســـي با موضـــوع  دنیـــاي زیباي مـــن  را 

کرد.  برگـــزار 

این کمپیـــن تنها بـــه منزله ی یـــک فراخوان 
عکاســـی نبود. مـــا با رویکرد  انجـــام  پروژه ی

مســـئولیت اجتماعـــی پـــاالز در قالـــب یـــک 
مســـابقه ی عکاســـی، از مخاطبـــان خواســـتیم 
تـــا دنیـــای زیبایشـــان را از نـــگاه خـــود به 
تصویـــر درآورنـــد و نمایـــش محصـــوالت یا 
توســـعه تجاری گـــروه پاالز محـــور انجام این 

پروژه نبـــود.

کمپیـــن دنیـــاي زیباي مـــن، که از مـــرداد ماه 
آغـــاز و تا نیمه ی آبـــان ماه ادامه داشـــت، با 
اســـتقبال بي نظیر مخاطبـــان در فضاي مجازي، 
همراه شـــد. به طـــوري که در مـــدت کوتاهي، 
عـــاوه بر تعـــداد عکس هـــاي زیـــادي که از 
طریـــق ایمیـــل دریافت شـــد، از بیش 1900 

عکـــس در صفحات اینســـتاگرام با هشـــتگ 
به اشـــتراک گذاشـــته  #دنیاي_زیباي_مـــن، 
شـــدند. همراهي بـــي نظیر شـــرکت کنندگان 

براي پاالز بســـیار ارزشـــمند بود. 

به همین خاطر عـــاوه بر 25 میلیـــون تومان 
جایـــزه نهایـــي ایـــن مســـابقه، هـــر هفته با 
اهدا 3 ســـکه ي طاي تمام بهـــارآزادي، این  
حمایت فوق العاده را بی پاســـخ نگذاشـــتیم.

کمپیـــن آنایـــن دنیـــای زیبـــای من، کـــه  در 
ســـه محـــور اصلي ســـبک زندگـــي، طبیعت و 
اجتماعي برگزار شـــد، در دو بخش شهروندي 

و عکاســـان، مـــورد داوري قـــرار گرفت.

پـــس از پایان یافتـــن زمان ارســـال عکس ها،
داوری ایـــن مســـابقه توســـط ســـرکار خانـــم 
نگار فرجیانی و آقایان ابراهیم صافی و مســـلم 
ایران نژاد انجام شـــده و برندگان نهایی مسابقه 
عکاســـی دنیـــای زیبـــای مـــن، تعیین شـــدند.

به نفرات اول تا ســـوم هر بخـــش به ترتیب 

ســـه، دو و یک میلیون تومان تقدیم شـــد و 
بـــه برنده ی بخش  شـــهروندی  مســـابقه که 
با کســـب  بیشـــترین آرا مردمی انتخاب شده 

بـــود، دو میلیون تومـــان اهدا گردید.
 

در مراســـم اختتامیه کمپین دنیای زیبای من، 
جنـــاب آقای حســـینی، به نمایندگـــی از گروه 
صنعتـــی پـــاالز حضـــور داشـــتند و پیرامون 
هدف پـــاالز از اجرای این کمپین ســـخنرانی 
کردند. مراســـم بـــا اهدا جوایـــز برگزیدگان 
ادامه یافـــت و با صحبت های آنـــان راجع به 

دنیای زیبایشـــان به پایان رســـید. 

بازخـــورد هـــا و نتایج حاصـــل از انجـــام این 
مســـابقه، نشـــان از آن دارد کـــه  پـــاالز در 
تشـــویق مخاطبان برای توجه بیشـــتر به محیط 
زندگـــی و ترویج تفکری زیبابیـــن؛ موفق بوده 
اســـت. به همین منظور ما انجـــام پروژه هایی 
از این دســـت را با هدف گســـترش توجه به 
زیبایـــی هـــای دنیـــای پیرامونمان بـــه منظور 
داشتن جامعه ای شـــادتر ادامه خواهیم داد.

جشـــنواره ی  فیلم های کوتـــاه 20 ثانیه ای  با 
موضـــوع دنیای زیبای مـــن؛  برنامه ی آینده ی 

پاالز در پیشـــبرد این هدف است. 

از شـــما دعـــوت مـــي کنیـــم، بـــراي دریافت 
اطاعات بیشـــتر در ارتباط با نحوه ی شرکت در 
جشـــنواره ی فیلم های 20 ثانیه ای پاالز، عاوه 
بـــر توضیحاتی کـــه در این خبرنامه مشـــاهده 
کردیـــد به وب ســـایت مـــا مراجعـــه فرمایید. 
هم چنیـــن می توانید با دنبـــال کردن صفحه ی 
اینســـتاگرام و آپارات پاالز درجریان جدیدترین 

بگیرید. قرار  کمپین  اخبار 

قطعا دیـــدن مراســـم تقدیر و اهـــدا جوایز 
برگزیدگان مســـابقه ي عکاســـي دنیاي زیباي 
مـــن، نیز ازطریـــق این صفحات، مـــورد توجه 
شـــما قرار خواهد گرفت. با ما همراه باشید.

palaz.com
Instagram.com/palazonline
aparat.com/palazonline
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 براي دریافت اطاعات بیشتر به صفحه ي اختصاصي "دنیاي زیباي  من" در سایت پاالز مراجعه نمایید.
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انتخابی از بهترین
تولید کنندگان انگلیس و ایتالیا

هم اکنون در سراسر شبکه ی نمایندگی

Made in
UK

کاغذ دیواری پاالز،
پوششی برای زندگی

اگــر بــه دنبــال خریــد کاغــذ دیــواری هســتید 
ــوع  ــه تن ــه ب ــا توج ــد. ب ــت نگهداری ــی دس کم
بــاالی محصــوالت موجــود در بــازار ممکن اســت 
ســردرگم شــوید امــا، اگــر به چنــد مــورد توجه 
داشــته باشــید کار انتخــاب کاغــذ دیــواری 
بــدل  بــه خریــدی دلچســب و ماجراجویانــه 
ــیار  ــوع بس ــد تن ــت بدانی ــوب اس ــود. خ می ش
زیــادی کــه در طرح هــا وجــود دارنــد بــه خاطــر 
نــوع ســاخت و مــواد مــورد اســتفاده آنهاســت. 
ــرای  ــه مــوارد مهــم اشــاره شــده ب ــا توجــه ب ب
انتخــاب کاغذدیــواری ، کار شــما بــرای ایــن 

ــر خواهــد شــد. انتخــاب راحــت ت

- کاغــذ دیواری هــای گــران قیمــت همیشــه 
گزینــه مناســبی بــرای خریــد نیســتند، چــرا کــه 
می تــوان بــا اندکــی جســتجو طرح هــای زیبایــی 
یافــت کــه قیمــت مناســبی داشــته و از لحــاظ 

کیفــی در رده خوبــی قــرار دارنــد.

- کاغـذ دیواری هـای وینیلـی، الیـه ای از وینیـل 
قابلیـت  محافـظ  الیـه  ایـن  دارنـد.  خـود  روی 
شستشـو را بـه شـما مـی دهد. شـما بـه راحتی 
می توانیـد بـا یـک اسـفنج، آب و صابـون کاغـذ 
دیـواری را شسـته و آلودگی هـا را از روی آن 
چـون  وینیلـی  دیواری هـای  کاغـذ  کنیـد.  پـاک 
آلودگـی کمتـری را جـذب مـی کننـد، بهتریـن 
انتخـاب بـرای آشـپزخانه ها هسـتند و مقاومت 

بیشـتری از خـود نشـان مـی دهنـد. 

ــده  ــاخته ش ــی و س ــای فویل ــواری ه ــذ دی - کاغ
از پلــی اســتر هــم، انتخابــی مناســب بــرای 
اتاق هــای کوچــک کــم نــور هســتند. ســطح بــراق 
ــا  ــد ت ــی توان ــواری، م ــوع از کاغذهــای دی ــن ن ای

ــد.  ــران کن ــور را جب ــود ن ــدی کمب ح

- یکــی از مهــم تریــن تفاوت هــای موجــود بیــن 
کاغــذ دیــواری هــا، وجــود و یــا عــدم وجــود 
چســب در آن اســت. عمــده ی کاغــذ دیــواری ها 
ــق  ــه از طری ــتند ک ــبناکی هس ــاده چس دارای م

چند نکته در انتخاب و 
خرید کاغذ دیواری

wallpaperstogo.com/t-howtocolor.aspx

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا آب م ــدن ب ــته ش آغش
خواهنــد گرفــت. انــواع دیگــری هــم هســتند 
کــه ایــن قابلیــت را ندارنــد و بایــد چســب را 
بــرای آنهــا بصــورت جداگانــه تهیــه و اســتفاده 
کــرد. ایــن نکتــه را بایــد  یــاد داشــته باشــید، 
خریــد  بــرای  چســبی  دیواری هــای  کاغــذ 
ــتری در  ــرعت بیش ــه س ــرا ک ــد چ ــب ترن مناس

ــد. ــب دارن نص

دیــواری  کاغــذ  یــک  انتخــاب  هنــگام  در   -
ــد.  ــت کنی ــی" آن دق ــت کن ــت "پوس ــه قابلی ب
پوســت کنــی بــه معنــای قابلیــت کنــدن کاغــذ 
کاغــذ  اگــر  دیــوار اســت.  از روی  دیــواری 
کنــده  دیــوار  روی  از  راحتــی  بــه  دیــواری 
شــود مــی تــوان هــر زمــان آن را برداشــت و 

نــوع دیگــری جایگزیــن آن کــرد.

بــی شــک ســلیقه عامــل مهمــی در انتخــاب 
کاغــذ دیــواری اســت. بهتــر اســت قبــل از 
انتخــاب طــرح دلخواهتــان بــه مــوارد زیــر هــم 

ــد: ــت کنی دق

- الگــو و نوارهــای عمــودی طراحــی شــده روی 
ــل  ــقف مح ــود س ــی ش ــث م ــواری باع ــذ دی کاغ

بلندتــر بــه نظــر برســد.

ــو  ــه الگ ــی ک ــواری های ــذ دی ــتفاده از کاغ - اس
و شــکل هــای بــزرگ دارنــد در اتــاق هایــی بــا 
مســاحت کــم باعــث کوچــک بنظــر رســیدن فضا 
ــا در  ــرح ه ــن ط ــت از ای ــر اس ــود. بهت ــی ش م

ــزرگ اســتفاده شــود. ــاق هــای ب ات

- کاغــذ دیــواری هــا بــا طــرح هــای ظریــف بــرای 
اتــاق هــای کوچــک مناســب هســتند.

- رنــگ هــای تیــره، باعــث کوچــک بــه نظــر 
ــواری  ــذ دی ــوند و کاغ ــی ش ــط م ــیدن محی رس
هایــی کــه زمینــه روشــن دارنــد باعــث بــزرگ 

ــوند. ــی ش ــا م ــیدن فض ــر رس ــه نظ ب
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تعداد خانه های پاالز با افتتاح دو شعبه ی جدید افزایش یافت
پــاالز طــرح  یکپارچــه ســازی عرضــه محصــوالت خــود را بــا افتتــاح دو شــعبه ی جدیــد         
"خانــه پــاالز" ادامــه داده اســت. خانــه پــاالز شــادمهر بــه عنــوان قدیمــی تریــن و بــا ســابقه 
ــاالز  تبدیــل شــده  ــه ی  پ ــه هفتمیــن شــعبه  ی مــدرن خان ــاالز ب تریــن نمایندگــی فــروش پ
اســت. موقعیــت مکانــی مناســب ایــن  شــعبه در خیابــان شــادمهر، دسترســی آســان و مطمئــن 

ــر مــی ســازد. ــاالز را امــکان پذی مشــتریان محصــوالت پ

خانــه پــاالز مولــوی نیــز هشــتمین خانــه ی پــاالز اســت کــه بــا پیوســتن یکــی از نمایندگــی هــای 
مهــم و اســتراتژیک بــه شــبکه فــروش فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت. بــه دلیــل واقــع 
ــوی، یکــی از مهــم تریــن بازارهــای ایــران تحــت سیســتم  ــان مول شــدن ایــن شــعبه در خیاب

یکپارچــه ی توزیــع محصــوالت گــروه صنعتــی پــاالز قــرار گرفتــه اســت.

ــه ی  ــای عرض ــگاه ه ــا سایرفروش ــه  ب ــاالز"  در مقایس ــه ی پ ــاص  "خان ــز  و خ ــی متمای طراح
محصــوالت دکوراســیون، تفــاوت شــاخصی در شــیوه ی ارائــه محصــول و القــای حــس آرامــش 
در زمــان خریــد ایجــاد کــرده اســت. ارتقــا ســبک فــروش بــا نــگاه پــاالز، نــه تنهــا امــکان ارتبــاط 
اســتاندارد و صحیــح بــا انــواع محصــوالت را در دســترس مشــتریان  قــرار مــی دهــد، بلکــه در 
دراز مــدت فرهنــگ جدیــدی بــرای عرضــه ی محصــوالت دکوراســیون و فضــای داخلــی را پایــه 
ریــزی مــی کنــد. اگــر تصمیــم بــه تعویــض یــا تغییــر دکوراســیون در محــل زندگــی یــا کار خــود 
را داریــد، پیشــنهاد مــی کنیــم مشــاوره بــا کارشناســان شــعبه شــادمهر یــا مولــوی خانــه پــاالز 
را از دســت ندهیــد. مطمئــن هســتیم تجربــه خریــدی متفــاوت در خانــه پــاالز خواهید داشــت.

شــما مــی توانیــد بــرای دیــدن تصاویــر و ویدئــو هــای افتتاحیــه خانــه ی پــاالز شــادمهر و مولوی 
بــه ســایت یــا صفحــه ی اینســتاگرام  پــاالز  مراجعــه فرمایید.
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لمینیــت Laminate یــک واژه التیــن اســت که در 
انگلیســی معنــای "چنــد الیــه ســازی" مــی دهــد. 
لمینیــت هــا از چنــد الیــه تولیــد مــی شــوند تــا 
عــاوه بــر زیبایــی، اســتحکام و دوام بــاال داشــته 
باشــند. کــف ســازی بــا لمینیــت عــاوه بــر زیبایــی 
مــی توانــد در مقابــل خط و خــش و ضربه مقاومت 
خوبــی نشــان دهــد. اســتفاده از لمینیــت حســی 
بــه فــرد مــی دهــد کــه گویــی کــف محیــط بــا چوب 
ــد  ــد نیســت بدانی ــا ب پوشــیده شــده اســت، ام
بکارگیــری لمینیــت بــه جــای چــوب هزینــه ی 
بســیار پاییــن تــری بــه همــراه خواهــد داشــت.

ویژگی هایی که باید در مورد لمینیت بدانید:

الیه های لمینیت
لمینیـت هـا از 4 الیـه تشـکیل شـده انـد: الیـه ی 
پوششـی، الیـه ی دکوری، الیـه  ی مرکـزی و الیه ی 

پشتیبان.

اکســید  پوششــی  الیــه  در  پوششــی:  الیــه 
آلومینیــوم بــه کار رفتــه اســت. ایــن الیــه طــوری 
ســاخته شــده کــه در مقابــل خــط و خــش مقــاوم 
ــود. ــی ش ــاک م ــطح آن پ ــی س ــه راحت ــت و  ب اس

الیــه دکــوری: همــان طــور کــه از نامــش پیداســت 
اســتفاده از ایــن الیــه بــه منظــور زیبــا شــدن 
لمینیــت اســت. الیــه ی دکــوری طــرح چوبــی دارد 
و شــکل و شــمایل چــوب را بــه لمینیــت مــی دهد.

الیــه اصلی: الیه ی اصلی لمینیت تشــکیل دهنده 
ســاختار اصلــی آن اســت کــه در ضمــن بیشــترین 
مقاومــت را در مقابــل خرابی هــا دارد. بخاطر وجود 
ایــن الیــه لمینیــت هــا نســبت بــه چــوب مقاومــت 

بیشــتری از خــود نشــان مــی دهند.

ــتر  ــات بیش ــرای ثب ــه ب ــن الی ــتیبان: ای ــه پش الی
ــرد. ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــت م لمینی

ضخامت
معمــواًل لمینیــت هــا در ضخامــت هــای 7، 8، 10 و 
12 میلــی متــری در بــازار موجــود هســتند. تقریبًا 
ــد  ــاوم ان ــدازه مق ــک ان ــه ی ــا ب ــت ه ــام لمینی تم
امــا بــرای ســطوحی کــه ناهمــواری هــای بیشــتری 
دارنــد لمینیــت هــای ضخیــم تــر بهتــر هســتند. 
ضمنــاً هرچــه لمینیــت ضخیم تر باشــد بــه کاهش 
ســرو صــدا کمــک مــی کنــد. بــه نوعــی مــی تــوان 
گفــت کــه لمینیــت هــا مــی تواننــد هماننــد یــک 

عایــق صوتــی عمــل کننــد.

AC Rating درجه بندی ساییدگی یا
 Abrasion Class Rating درجــه بنــدی ســاییدگی یــا
معیــاری بــرای اندازه گیــری میــزان دوام لمینیت 
اســت کــه از یــک تــا 5 درجــه بــرای آن تعریــف 
شــده اســت. هرچــه درجــه بنــدی ســاییدگی 
باالتــر باشــد، دوام لمینیــت بیشــتر خواهــد بــود.

لمینیــت هــا مناســب فضاهایــی  ایــن   :AC1
هســتند که رفــت و آمد کمــی در آن وجــود دارد. 
اتــاق خــواب کــه رفــت و آمــد کمتــری دارد بهتــر 
اســت بــا لمینیــت هــای AC1 کــف ســازی شــوند.

 AC2: لمینیــت هــای ایــن رده بــرای اتــاق هایــی 
خــوب هســتند کــه رفــت و آمــد متوســطی دارند.

AC3: لمینیــت هــای AC3 بــرای محیــط هایــی کــه 
ــتند.  ــب هس ــد مناس ــادی دارن ــد زی ــت و آم رف

گزینــه مناســب آشــپزخانه هــا، AC3 اســت.

ــه  ــه ب ــی ک ــه های ــرای خان ــارم ب ــه چه AC4: درج
شــدت پــر تــردد و پرجمعیــت هســتند مناســب 

هســتند.

AC5: لمینیــت هــای درجــه پنجــم نیــز مناســب 
ــردد تجــاری اســت. فضاهــای پرت

درمورد لمینیت ها بیشتر بدانید
lowes.com

زیرسازی برای لمینیت ها
ــه  ــک الی ــری ی ــا بکارگی ــت ب ــازی لمینی ــر س زی
مقــاوم در برابــر رطوبــت انجام شــود. زیرســازی 
لمینیت هــا مزایــای فــراوان دارد کــه از آنهــا 
مــی تــوان بــه مقاومــت ســطح در برابــر رطوبــت، 
همچنیــن  و  مزاحــم  صداهــای  از  جلوگیــری 

ــرد.  ــاره ک ــطح اش ــای س ــیدن کمبوده پوش

نگهداری از لمینیت ها
ــر از  ــه بهت ــداری هرچ ــتر و نگه ــرای دوام بیش ب
لمینیــت هــا باید چنــد مســئله را مدنظر داشــت:

-  بــرای تمیــز کــردن لمینیــت هــا بایــد از مــوادی 
اســتفاده کــرد کــه مخصــوص ایــن کار هســتند. 
توجــه داشــته باشــید اســتفاده از آب مــی توانــد 

بــه لمینیــت آســیب جــدی وارد کنــد.

-  حداقــل هفتــه ای یکبار لمینیت هــا را گرد گیری 
ــیده  ــا از خراش ــد ت ــی کن ــک م ــن کار کم ــد. ای کنی

شــدن ســطوح جلوگیــری شــود.

- بافاصلــه پــس از ریختــن مایعــات و یــا لــک 
گرفتــن لمینیــت آن را پاک کنیــد و نگذارید روی 

ســطح چیــزی باقــی بماننــد.

- در جاهایــی کــه رفــت آمــد زیــاد اســت از موکت 
ــا  ــد ت ــتفاده کنی ــت اس ــوش روی لمینی ــا کفپ و ی

عمــر لمینیــت بیشــتر شــود.

- زیــر پایــه مبــل هــا و میــز و صندلــی از پــد 
اســتفاده کنیــد تــا لمینیــت آســیب نبینــد.

-  بــه هیــچ وجــه روی لمینــت مبلمــان ســنگین 
را نکشــید.

ماننــد  عمــودی  ســطوح  بــر  لمینیــت  نصــب 
پارتیشــن هــا، جلــوه هــای بصــری چشــم گیــری را 
در خانــه و یــا محیــط هــای تجــاری بوجود مــی آورد. 

ــن لمینیــت هــا طــرح هــای گرافیکــی و  اگــر ای
الگوهــای تصویــری بزرگــی داشــته باشــند، 
ــم  ــتری ه ــود بیش ــری نم ــای بص ــوه ه ــن جل ای

ــت. ــد داش خواهن

دکوراســیون  بــرای  لمینیــت  از  اســتفاده 
ــی  ــا حت ــزی و ی ــگ آمی ــه رن ــبت ب ــا نس دیواره
دکــور  دارد.  خوبــی  مزایــای  دیــواری  کاغــذ 
ــا ســرعت باالیــی  ــا لمینیــت هــا هــم ب کــردن ب
انجــام مــی شــود و هــم آلودگــی و کثیــف کاری 
نــدارد. امــا اگــر شــما از رنــگ و یــا کاغــذ 
دیــواری اســتفاده کنیــد هــم مــدت زمــان 
هــم  و  بــود  خواهیــد  کار  درگیــر  بیشــتری 

داشــت. خواهیــد  زیــادی  کاری  کثیــف 

info.formica.com/blog/bid/268070/how-to-apply-laminate-on-vertical-surfaces

نصب لمینیت ها در سطوح عمودی

اگــر بــه نظرتــان اســتفاده از لمینیــت بــرای 
ســاخت ســطوح عمــودی کار عجیبــی بــه نظــر 
مــی رســد، بــد نیســت بدانیــد کــه در گذشــته 
بســیاری از مــردم از چــوب بــرای دکــور دیوارها 
ــای  ــث الق ــه باع ــرا ک ــد چ ــتفاده می کرده ان اس
ــه  ــت در خان ــا و صمیمی ــتری از گرم ــس بیش ح

می شــده اســت.

امــروزه در بســیاری از رســتوران هــا و هتــل هــا 
ــط  ــازی محی ــور و فضاس ــرای دک ــن روش ب از ای

اســتفاده مــی شــود. 

بــا ایــن تفاســیر بهتــر اســت بگوییــم کــه فقــط 
بــه اســتفاده افقــی از تختــه هــای لمینیــت 
اکتفــا نکنیــد، مــی تــوان از ایــن تختــه هــا 
بصــورت عمــودی هــم بــرای بهتــر شــدن محیــط 

ــرد. ــتفاده ک اس
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جدیدترین لمینیت های پاالز،
ساخت برترین تولید کنندگان آلمان

هم اکنون در سراسر شبکه ی نمایندگی

لمینیت  پاالز، 
پوششی برای زندگی



شماره 2 .  آذر 1395  خبرنامه سبک زندگی 

ــالم  ــا س ــت ه ــه لمینی ــرای اینک ــت ب ــر اس بهت
ــور  ــد، بط ــان نیفت ــش رویش ــط و خ ــد و خ بمانن
مــداوم تمیــز شــوند، امــا اســتفاده از تمیزکننده 
ــران  ــدی و جب ــیب ج ــوی آس ــای ق ــوینده ه و ش
ناپذیــری را بــه ســطح لمینیــت هــا وارد خواهنــد 
ــک  ــا ی ــداوم ب ــور م ــد بط ــی توانی ــما م ــرد. ش ک
جــارو ســطح لمینیــت را گردگیــری کنیــد امــا 
بــرای تمیزکــردن بهتــر،  بایــد از آب گــرم یــا پاک 
ــه  ــد. در ادام ــتفاده کنی ــم اس ــای مای ــده ه کنن
چنــد روش بــرای تمیزکــردن ســطح لمینیــت هــا 

ارائــه می کنیــم:

روش اول: گردگیری و جاروکردن
ــد  ــد. هرچن ــارو کنی ــت را ج ــم لمینی ــور منظ بط
روز یــک بــار ســطوح را گردگیــری کــرده و جــارو 
ــا  ــی ه ــرده آلودگ ــو و خ ــا، م ــی ه ــد. آلودگ بزنی
اگــر بــر روی لمینیــت بماننــد و انباشــته شــوند، 
ــت  ــطوح لمینی ــیدگی در س ــاد خراش ــث ایج باع

می شــوند.

ایــن گردگیــری هــای منظــم می توانــد از ایجــاد 
جــارو  بجــز  البتــه  کنــد.  جلوگیــری  خــراش 
می تــوان از جاروبرقــی بــا بــرس نــرم هــم بــرای 

ــرد. ــتفاده ک ــن کار اس ای

در نظــر داشــته باشــید کــه جــارو را بــه ســمتی 
بکشــید کــه در جهــت چیــده شــدن لمینیــت هــا 
باشــد. بــا ایــن کار مــی توانیــد خــرده آلودگی هایی 
افتــاده  لمینیت هــا  شــیارهای  بیــن  در  کــه 

است را بردارید.

ــه  ــا ریخت ــت ه ــی روی لمینی ــاده مایع ــرگاه م ه
ــفنج و  ــه اس ــک تک ــتفاده از ی ــا اس ــود، ب می ش
یــا کهنــه آن را پــاک کنیــد. نبایــد اجــازه داد کــه 

هیــچ گونــه مایعــی بــرای مــدت زمــان زیــادی بــر 
ســطح لمینیــت بمانــد. مایعــات مــی تواننــد بــه 

ــه پوششــی لمینیــت آســیب برســانند. الی

روش دوم: استفاده از آب گرم
یــک ســطل را بــا آب گــرم پــر کنیــد. البتــه 
ــد از آب  ــا بای ــاز نیســت آب جــوش باشــد ام نی
ولــرم گرمتــر باشــد. بهتــر اســت تمیزکــردن 
لمینیت هــا بــا آب گــرم هرچنــد مــاه یکبــار انجام 
ــورت  ــاد ص ــای زی ــی ه ــد از کثیف ــا بع ــود و ی ش
گیــرد. در واقــع مــی تــوان گفــت شستشــو 
ــز  ــن روش هــای تمی ــرم یکــی از بهتری ــا آب گ ب
ــه  ــرا ک ــد چ ــی آی ــاب م ــه حس ــت ب ــردن لمینی ک
کامــًا ســطوح را پــاک کــرده و هیــچ نقطــه آلودگی 
را برجــای نمی گــذارد. بکارگیــری ایــن روش در 
ــت  ــطح لمینی ــه س ــیبی ب ــچ آس ــردن هی ــز ک تمی
نمــی رســاند چــرا کــه آب مایــم تریــن پــاک 
ــد.  ــه حســاب مــی آی ــان ب ــده موجــود در جه کنن

ــن روش  ــا ای ــز کــردن لمینیــت هــا ب ــرای تمی ب
ابتــدا یــک تــی نخــی را داخــل ســطل کــرده تــا 
آب کامــًا جــذب آن شــود. بعــد از آن ســطح 
لمینیــت را تــی بکشــید. هــر زمــان کــه رطوبــت 
تــی نخــی کــم شــد دوبــاره آن را داخــل ســطل 
کــرده و کامــًا آن را خیــس کنیــد. پــس از ایــن 
ــز و  ــتمال تمی ــتفاده از دس ــا اس ــطح را ب کار س

ــرم خشــک کنیــد. ن

روش سوم: استفاده از سرکه
ســرکه پــاک کننــده بســیار قــوی اســت کــه 
اســتفاده از آن بــه تنهایــی مــی توانــد بــه ســطح 
لمینیــت آســیب برســاند، بــه همیــن خاطــر بایــد 
ــا آب قاطــی کــرد تــا رقیــق شــود. بــرای  آن را ب
ایــن کار 60 میلــی لیتــر ســرکه ســفید را در 

یــک لیتــر آب بریزیــد.  محلــول آب و ســرکه پاک 
کننــده مایمــی بوجــود مــی آورد کــه آســیبی بــه 
ــن  ــا ای ــه ب ــد. البت ــی کن ــت وارد نم ــطح لمینی س
فرموالســیون مــی تــوان محلــول دیگری بوســیله 
ــرف  ــع ظ ــه مای ــرکه، 3 پیمان ــر س ــی لیت 80 میل
شــویی و 4 لیتــر آب هــم تهیــه کــرد کــه قــدرت 
پــاک کنندگــی باالیــی دارد. ســطح لمینیــت را بــه 
قســمت هــای کوچــک تقســیم کنیــد و محلــول را 

روی هــر قســمت کوچــک اســپری کنیــد. 

توجــه داشــته باشــید کــه باید دســتمال کشــی 
را بــه ســرعت پــس از اســپری کــردن محلــول 
انجــام دهیــد تــا بــه خــورد لمینیــت نــرود. 
ــت  ــک لمینی ــتمال خش ــک دس ــا ی ــد از آن ب بع
ــده  ــت باقــی مان ــا رطوب را دســتمال بکشــید ت

جــذب شــود.

روش چهارم: استفاده از شامپو
یــک ســطل را بــا آب گــرم پــر کنیــد. آب بایــد 
ــک  ــد از آن ی ــد. بع ــرم باش ــر از آب ول گرم ت
ــم را  ــویی مای ــع ظرفش ــا مای ــه و ی ــامپو بچ ش
بــه آب اضافــه کنیــد. ســپس ایــن دو مــواد را 
ــًا  ــواد شــوینده در آب کام ــا م ــد ت ــوط کنی مخل
ــی را  ــد از آن ت ــد. بع ــف کنن ــوند و ک ــل ش ح
داخــل ســطل کنیــد تــا آغشــته بــه محلــول 
شــود. ســپس تــی را روی لمینیــت بکشــید تــا 
آلودگــی هــا از ســطح آن برونــد. بعــد از آن 
هــم ســطح را بــا یــک پارچــه نــرم خشــک کنید.

روش پنجم: پاک کردن لکه ها از روی لمینیت

خون:
ــا  ــوان ب ــی ت ــت را م ــون روی لمینی ــای خ ــه ه لک
مایــع پــاک کننــده شیشــه انجــام داد. یــک مقدار 

چند روش ساده و کاربردی برای پاک کردن لمینیت ها
پــاک کننــده شیشــه را بــر روی لکــه ی خــون 
اســپری کــرده و بــا دســتمال تمیــز  و خیــس آن 

را پــاک کنیــد.

آدامس:
 ایــن کار را مــی تــوان بــا یــک چاقــوی پاســتیکی 
انجــام داد و بعــد از آن از یــک دســتمال خیــس 
ــده ی آدامــس  ــار باقیمان ــردن آث ــن ب ــرای از بی ب
روی لمینیــت اســتفاده کــرد. توجــه داشــته 
باشــید کــه نبایــد بــرای ایــن کار از چاقــوی فلــزی 

اســتفاده کــرد.

نوشیدنی ها:
ایــن کار را مــی تــوان براحتــی و بــا یــک دســتمال 
خیــس انجــام دهیــد. ممکن اســت بــرای پاکیزگی 
بیشــتر نیــاز پیــدا کنیــد تــا دســتمال خیــس را 

آغشــته بــه مایــع ظرفشــویی کنیــد.

الک ناخن یا واکس کفش: 
الک ناخــن و واکــس کفــش ریختــه شــده روی 
لمینیــت را مــی تــوان بــا اســتون پــاک کــرد. 
مقــداری از اســتون را روی یــک پارچــه نــرم 
ــد از  ــید. بع ــا بکش ــه ه ــد و آن را روی لک بریزی
آن محــل مــورد نظــر را بــا اســتفاده از پارچــه نــرم 

ــید. ــتمال بکش ــرم دس ــه آب گ ــته ب آغش

روغن:
یــک بســته یــخ را روی روغــن ریختــه شــده قــرار 
ــا  دهیــد تــا روغــن ســفت شــود. ســپس آن را ب
یــک چاقــوی فلــزی برداریــد. باقیمانــده ی روغــن 
ــک  ــده ی شیشــه و ی ــاک کنن ــا اســتفاده از پ را ب

دســتمال مرطــوب از بیــن ببریــد.
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بزرگتریــن شــعبه ی خانــه ی پــاالز، بــه زودی در 
خیابــان آذربایجــان تهــران افتتــاح خواهــد شــد.

پــاالز در ادامــه ی طــرح یکپارچــه ســازی عرضه ی 
محصــوالت خــود، در حــال آمــاده ســازی و تجهیــز 

شــعبه ی جدیــدی از خانــه ی پــاالز اســت.

ــروژه  ــن  پ ــوان بزرگتری ــه عن ــه ب ــعبه ک ــن ش ای
خانــه ی پــاالز تهــران، در حــال تکمیــل اســت، 
محیــط منحصــر بــه فــردی را بــرای ارائــه ی 
محصــوالت موکــت، کاغذدیــواری و لمینــت پــاالز، 
پیــش روی شــما قــرار خواهــد داد. فضای وســیع 
ــان آذربایجــان، امــکان ایجــاد  ــاالز خیاب ــه ی پ خان
بخــش هــای متمایــز و جدیــدی را در ایــن شــعبه 

ــت. ــرده اس ــم ک فراه

ــکان  ــه، ام ــن مجموع ــزرگ اختصاصــی ای ــار ب  انب
نگهــداری محصــوالت بیشــتری را ایجــاد مــی کند 
کــه در دســترس بــودن بیشــتر محصــوالت پــاالز 

را در ایــن شــعبه، بــه دنبــال خواهــد داشــت.

ــاالز،  ــه پ ــا گســترش فروشــگاه هــای خان ــاالز ب پ
اســتانداردی جدیــد و متمایــز از ارائــه ی خدمات 

بــه مشــتریان را پیــش روی شــما مــی گــذارد.

به زودی بزرگترین شعبه ی خانه ی پاالز، در تهران افتتاح می شود.
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همکاری گروه صنعتی پاالز
با برندهای بین المللی

کاغذ  دیواری 
ساخت کشور انگلستان

کاغذ  دیواری 
ساخت کشور ایتالیا

کاغذ  دیواری 
ساخت کشور بلژیک

کاغذ  دیواری 
ساخت کشور چین

لمینیت 
ساخت کشور آلمان

کاغذ  دیواری 
ساخت کشور ایتالیا

کاغذ  دیواری 
ساخت کشور انگلستان

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 مــی نمایــد. بــرای اطــاع از شــرایط، لطفــًا بــه صفحــة اختصاصــی از طریــق آدرس palaz.com/lifestyle مراجعــه فرمائیــد.

نگارش مقاالت، ترجمه و بازنویسی مطالب از منابع مختلف، عکاسی، تصویرسازی، چیدمان و مدیریت توزیع توسط آژانس ارتباطات بازاریابی زیبالون صورت پذیرفته است. خواهشمندیم  در صورت تمایل نظرات و پیشنهادهای خود را با ما به آدرس info@zibaloon.com به اشتراک گذارید. 

لمینیت 
ساخت کشور آلمان
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پاالز،
دنیای زیبای من

کارخانه: تبریز، کیلومتر 10جاده خسرو شاه 
تلفــن: 11 35 45 32 041     فکــس: 17 35 45 32 041 

شرکت پاالز موکت )سهامی خاص(
دفتر مرکزی: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه چهاردهم، پاک 8

تلفــن: 8923 021       فکــس: 00 62 52 88 021

به گرمی زندگی
لمینیت های پاالز

palaz.com


