شماره  . 2آذر 1395

خبرنامه سبک زندگی

"منفی چهل درجه"

دستاورد ماندگار سفر به آسیای میانه

حضور متفاوت پاالز در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
شــانزدهمین نمایشــگاه صنعــت ســاختمان،
در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی
تهــران برگــزار شــد .پــاالز بــا ارائــه ی
جدیدتریــن ســری محصــوالت موکــت ،کاغــذ
دیــواری و لمینیــت درایــن نمایشــگاه حضــور
داشــت.
در ایــن دوره "پــاالز" بــا طراحــی موکــت هــای
سفارشــی بــرای ســایر شــرکت هــای حاضــر در
نمایشــگاه ،در غرفــه هــای دیگــر نیــز فضایــی
متفــاوت ایجــاد کــرده بــود.
موکت هــای سفارشــی اســتفاده شــده در
طراحــی غرفــه هــا ،عــاوه بــر جذابیــت بصــری
و نمایــش لوگــوی شــرکت هــا ،موجــب جلــب
توجــه بیشــتر مخاطبــان شــده بــود و نمایــی از

منتخبی از آنچه در

این شماره می خوانید

 200روز ،پروژه ی مســئولیت
اجتماعی پاالز

اجــرای یــک پــروژه ی اداری را در معــرض دیــد
بازدیدکننــدگان قــرار مــی داد.
پــاالز بــرای آنکــه بهتریــن انتخــاب مصــرف کنندگان
باقــی بمانــد ،همیشــه بــه تولیــد و تامیــن
محصــوالت بــا کیفیــت در کنــار ارتقــا شــیوه های
ارائــه ی محصــول ،متعهــد اســت.
ضمــن تشــکر از بازدیدکننــدگان محتــرم و
همراهــی شــبکه فــروش در ایــن نمایشــگاه،
پیشــاپیش شــما را بــه بازدیــد از جدیدتریــن
هــای پــاالز در هفتمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی
معمــاری ،خانــه مــدرن ،دکوراســیون داخلــی
 ،MIDEXســالن  38دعــوت مــی کنیــم.
ایــن نمایشــگاه از  25تــا  28دی مــاه 1395
برگــزار خواهــد شــد.

کمپین آنالین ''دنیای زیبای من''

"پــاالز" در ایــن نمایشــگاه
بــه دلیــل طراحــی موکــت
سفارشــی بــرای ســایر
شــرکت هــای حاضــر ،عــاوه
بــر غرفــه ی محصــوالت خــود،
در بخش های دیگر نمایشــگاه
بــا حضوری چشــم گیــر ،فضای
متفاوتــی ایجــاد کــرده بــود.

افزایش پروژه ی خانه پاالز با افتتاح
دو شعبه ی جدید

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

پــاالز بــا هــدف ترویــج داشــتن نگاهــی
متفــاوت بــه دنیــای اطــراف ،مســابقه عکاســی
دنیــای زیبــای مــن را برگــزار کرد .جشــنواره ی
فیلــم هــای کوتــاه  20ثانیــه ای برنامــه ی
جدیــد پــاالز در پیشــبرد ایــن هــدف اســت کــه
تــا نیمــه اســفند مــاه ادامــه دارد.

پــاالز طــرح یکپارچــه ســازی عرضــه محصــوالت
خــود را بــا افتتــاح دو شــعبه ی جدیــد
"خانه پــاالز" ادامــه داده اســت.
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موکت های پاالز،

طرح های اختصاصی اتاق کودک

موکت پاالز،

پوششی برای زندگی

حضور بازدید کنندگان'' ،منفی چهل درجه'' را گرم کرد
 22مــرداد مــاه ،از عکــس هــای ســفر 200
روزه ی مســلم ایــران نــژاد بــه مغولســتان،
در "نگارخانــه تابســتان" واقــع در خانــه ی
هنرمنــدان ایــران رونمایــی شــد .اســتقبال و
حضــور دنبــال کننــدگان ســفر ماجراجویانــه ی
ُمســلم ،در ســاعات اولیــه افتتــاح نمایشــگاه
"منفــی چهــل درجــه" ،بــی نظیــر بــود.
عالقمنــدان بــه ســفر ،کوهنــوردان ،دوچرخــه
ســواران بــا اشــتیاق عکــس هــای منحصــر
بــه فــرد ُمســلم را تماشــا مــی کردنــد ،کنــار
چــادر و دوچرخــه او مــی ایســتادند و عکــس
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
" 200روز" و برنامــه ی گــزارش خوانــی وارد
ســالن اســتاد جلیــل شــهناز شــدند .حتــی
پرشــدن تمــام صندلــی هــا هــم ،دوســتداران
منفــی چهــل درجــه را از حضــور در ســالن
منصــرف نمــی کرد.همــه دورتــا دور ســالن بــا
اشــتیاق منتظــر بودنــد .بــا حضــور مســلم در
ســالن صــدای تشــویق حضــار فضــا را پــر کــرد،
یــک تشــویق ممتــد بــی پایــان.
برنامــه بــا صحبــت هــای آقــای معمــار ،مدیریــت
خانــه ی هنرمنــدان آغــاز شــد .در ادامــه
آقــای حســینی ،بــه نمایندگــی از طــرف گــروه
صنعتــی پــاالز؛ بــه بیــان هــدف انجــام پــروژه ی
مســئولیت اجتماعــی پــاالز پرداختنــد و هــدف
خــود را ،پیونــد دنیــای زیبــای پــاالز بــا دنیــای

ارتباط در لحظه با مشتریان
وب ســایت پــاالز یکــی از مهمتریــن کانالهــای
ارتباطــی بــا مخاطبیــن ،همزمــان بــا پــروژه بــاز
معرفــی برنــد پــاالز ()Rebranding project
رو نمائــی شــد .ایــن ســایت در کنــار مطالــب
کاربــردی و متنــوع در خصــوص گروه محصوالت
پــاالز ،ضمــن بررســی مــداوم توســط فعــاالن
صنفــی ،بدلیــل توجــه مصــرف کننــدگان بــه
یکــی از پــر ترافیــک تریــن ســایتها تبدیــل

شــده اســت .مهندســی ســایت و مدیریــت
صحیــح محتــوای متــن نیــز نقــش عمــده ای
در ترافیــک بــاال و رتبــه بنــدی قابــل توجــه
گــوگل داشــته اســت .خواهشــمندیم بــرای
اطــاع از جدیدترینهــای پــاالز بــا عضویــت
و دریافــت خبرنامــه الکترونیکــی از ســایت
پــاالز حمایــت همیشــگی و نزدیــک خــود را
ادامــه دهیــد.

زیبــای مســلم دانســتند .در واقــع ،دنیــای
زیبــای ُمســلم بــرای پــاالز نماینــده ی دنیــای
زیبــای همــه کســانی اســت کــه عاشــقانه بــرای
رســیدن بــه اهدافشــان تــاش می کننــد.
ســپس بــا حضــور آقــای میــاد ربیعــی ،مدیریــت
آژانــس ارتباطــات بازاریابــی زیبالــون ،مدالــی
نقــره ای رنــگ کــه بــا الهــام از ســپیدی
کوهســتان هــای بــرف گیــر مغولســتان طراحــی
شــده بــود بــه گــردن مســلم انداختــه شــد
و لــوح یادبــودی بــه پــاس تقدیــر از آقــای
حســینی تقدیــم ایشــان شــد.
نمایــش فیلــم " 200روز" از جــذاب تریــن
بخــش هــای مراســم افتتاحیــه بــود ،همــه بــا
لــذت وصــف نشــدنی لحظــه هــای مانــدگار
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 " 200روز" همیشــه باقــی خواهــد ماند.
از کســانی کــه فرصــت دیــدن فیلــم " 200روز"
را از دســت داده انــد یــا عالقــه دارنــد
بــار دیگــر آن را تماشــا کننــد دعــوت
مــی کنیــم بــه صفحــه ی آپارات پــاالز به نشــانی
 aparat.com/palazonlineیــا صفحــه ی
اینســتاگرام  200روز و پــاالز مراجعــه کننــد.
مطمئــن هســتیم دیــدن فیلــم " 200روز" و
ویدئــو هــای بــه یــاد ماندنــی پــروژه ی اجتماعــی
پــاالز در قالــب ایــن ســفر  200روزه ،لحظــات
دلنشــین و مفرحــی را بــرای شــما فراهــم
خواهــد کــرد.

instagram.com/palazonline
instagram.com/200rooz
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پیچک جدیدترین طرح موکت های پاالز
/پیچکpalaz.com/products/

wallpaperstogo.com/t-howtocolor.aspx

موکــت بــه عنــوان یکــی از پوشــش هــای کــف
شــناخته مــی شــود کــه ایــن روزهــا در خانــه،
دفاتــر کار و هتــل هــا کاربــرد فراوانــی یافتــه
اســت .تنــوع مــدل ،رنــگ و هماهنــگ بــودن
موکــت هــا بــا هــر نــوع ســبک مبلمــان و دکــوری،
باعــث می شــود که همچنــان طرفداران بســیاری
در دنیــای دکوراســیون داخلــی ،داشــته باشــد.

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؟

رنگ های گرم
رنــگ هــای گــرم تــه مایــه هایــی از گرمــا دارنــد
کــه از انــواع آن مــی تــوان بــه قرمــز ،زرد و
نارنجــی اشــاره کــرد .ایــن رنــگ هــا فضــای
دنجــی را فراهــم مــی کننــد کــه مناســب
بــرای جمــع هــای گروهــی و خانوادگــی اســت.
بــه عنــوان مثــال مــی تــوان بــه محیــط هــای
مخصــوص غذاخــوری اشــاره کــرد کــه بیشــتر
از رنــگ هــای گــرم در آن اســتفاده مــی شــود
تــا در زمــان صــرف غــذا احســاس بهتــری از
جمــع بــودن افــراد برداشــت شــود.
رنگ هــای گــرم بــه اتــاق هــای شــمالی فضایــی
مطبــوع تــر مــی دهــد .تحقیقــات نشــان داده
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
و مطبــوع تــر خواهــد بــود .رنــگ هــای گــرم
احســاس صمیمیــت بیشــتری ایجــاد مــی کنــد.
رنگ های سرد
رنگ های ســـرد درســـت در تضاد با رنگهای
گرم هســـتند .از انواع آن میتـــوان به آبی و

بنفش اشـــاره کرد .رنگ های ســـرد بیشـــتر
بـــرای القـــای آرامش اســـتفاده میشـــوند.
همچنیـــن می توان گفت ایـــن رنگها باعث از
بین رفتن حس محدودیت در فضا میشـــوند
بخاطـــر همین بیشـــتر این رنگ هـــا در حمام
و اتـــاق های کوچـــک مـــورد اســـتفاده قرار
میگیرنـــد 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 میشـــود.
رنگ های خنثی
رنــگ هــای خنثــی یــا بــی رنــگ هــا طیفهــای
مختلــف از ســیاه ،ســفید و خاکســتری را شــامل
مــی شــود .بــرای بکارگیــری ایــن رنگ هــا معمو ًال
بایــد بــه همــراه آنهــا ترکیبــی از رنــگ هــای
گــرم و یــا ســرد را مــورد اســتفاده قــرار داد.
دیوارهایــی بــا رنــگ هــای خنثــی را می تــوان
براحتــی بــا انــواع مبلمــان هماهنــگ کــرد.
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
شــمالی و راهروهــای تاریــک مــورد اســتفاده
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
بــه اصطــاح خودمانــی مــی کنــد .ایــن خاصیــت
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
کوچکتــر بــه نظــر خواهــد رســید.
اگــر در آپارتمــان و یــا اتــاق خــود قناســی بــه
چشــم مــی آیــد ،بهتــر اســت از رنــگ هــای تیــره
اســتفاده کنیــد .قناســی تــا حــدودی بــا رنــگ
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.
همچنیــن اســتفاده از رنــگ هــای تیــره در
فضاهــای قدیمــی مــی توانــد کمبودهــای فضــا و
خرابــی هــای محیــط را بپوشــاند.

پیچــک جدیدتریــن طــرح موکــت هــای پاالز اســت
کــه بــا طراحــی ســاده در عیــن حــال زیبــای خــود
در  6رنــگ مختلــف بــه گــروه محصــوالت خانگــی
و هتلــی ،افــزوده شــده اســت .الیــاف بــا کیفیــت،
مقاومــت در برابــر کشــیدگی و جــا بــه جایــی
اجســام ســنگین ،ثبــات در مقابــل اشــعه نــور ،
مقاومــت صوتــی و حرارتــی؛ ایــن موکــت را بــه
انتخــاب ایــده آلــی بــرای اتــاق هــای پرتــردد خانه
و هتــل هــا تبدیــل کــرده اســت.

هیچوقـت نبایـد در محیط بطور کامـل از رنگهای
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
رنــگ هــای درخشــان مملــو از رنــگ و رنگدانــه
هســتند .ایــن نــوع از رنگهــا نــه بــا رنگ ســفید
کــم تــر بــه نظــر میآینــد و نــه توســط رنــگ ســیاه
کــم رنــگ مــی شــوند .بخاطــر حالــت فعاالنــه ایــن
نــوع رنگهــا ،رنگهــای درخشــان را بایــد در
اتــاق هــای ســرگرمی و بــازی ،اتــاق کــودکان و
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 .معمــو ًال ایــن
رنگهــا بــا مخلوطــی از رنگهــای ســفید ،ســیاه
و یــا خاکســتری بــکار بــرده میشــوند .ایــن
گونـ ه رنگهــا آرام بخــشانــد و بیشــتر مناســب
فضاهایــی ماننــد کتابخانــه یــا اتاقهــای خــواب
هســتند .اگــر خواهــان جذابیــت بیشــتر ایــن
رنگهــا در محیــط هســتید ،بهتــر اســت آن هــا
را بــه همــراه رنگهــای روشــن مــورد اســتفاده
قــرار دهیــد.

از دیگــر ویژگــی هــای پیچــک ثبــات رنگــی
اســت ایــن نکتــه بــه خصــوص در هتــل هــا
کــه بــه دلیــل رفــت و آمــد زیــاد ،شستشــوی
موکــت هــا بیشــتر انجــام مــی شــود ،مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت.
پیچــک ،موکــت بافتــه شــده بــه صــورت
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 اطالعــات بیشــتر مــی توانیــد بــه
صفحــه ی اختصاصــی پیچــک در وب ســایت
پــاالز مراجعــه فرماییــد.

 20ثانیه فیلم سلفی از نگاه شما به زندگی
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.

 20ثانيـــه اي لحظه هـــای زیبـــای زندگیتان را
به تصویـــر درآوریـــد .اين ويدئـــو را به طور
مســـتقيم در وب ســـايت پاالز آپلـــود نماييد
يـــا آن را در ســـاير شـــبکه هـــاي اجتماعي و
ســـايت هـــاي اشـــتراک فايل منتشـــر کنيد و
لينـــک ويدئـــو را از طريق وب ســـايت پاالز در
اختيار ما بگذارید.

دنیای زیبای شما چگونه دیده می شود؟
شـــما مـــي توانيـــد در يـــک ويدئـــوي کوتاه

پـــاالز از نگاه زیبابین شـــما اســـتقبال مي کند
و بـــه پـــاس ايـــن همراهـــي ،بـــه  3برگزيده

سفر به مالزی برای  3نفر

نهايـــي ،هر کدام ،ســـفر بـــه مالزي يـــا مبلغ
 10ميليـــون تومان بـــه انتخاب فـــرد برنده؛
هديه مـــي دهد .از شـــما دعوت مـــي کنيم
ما را بـــا لحظات زيباي دنيايتـــان همراه کنيد
و شـــانس ســـفر به مالـــزي در نـــوروز  96يا
دريافـــت جوايـــز ميليوني پاالز را از دســـت
ندهيـــد .به منظـــور راهنمایی بیشترشـــما،
ویدئوهایی پیرامون نحوه ی شـــرکت در این
کمپین تهیه شـــده اســـت .شـــما می توانید
بـــراي دريافـــت اطالعـــات بيشـــتر و آگاهی

از شـــرایط مســـابقه ،عـــاوه بـــر مراجعه به
صفحـــه ی اختصاصي "جشـــنواره ی فیلم 20
ثانیه ای " دروب ســـايت پـــاالز ،اخبار و ويدئو
هـــاي راهنمـــا ی مربـــوط به ايـــن کمپین را
در صفحه ي اينســـتا گـــرام پاالز به نشـــانی
 instagram.com/palazonlineو آپـــارات
مـــا بـــه آدرس aparat.com/palazonline
دنبـــال فرماييد.اميدواريـــم شـــما هم يکي
از برنـــدگان جوايـــز  30ميليـــون توماني اين
مســـابقه شـــويد .با ما همراه باشـــيد.

یا  30میلیون تومان جایزه نقدی
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در هنگام خرید موکت به چه نکاتی توجه کنیم؟

home.howstuffworks.com

اســتفاده از موکــت در منــازل همیشــه یکــی
از انتخــاب هــای اصلــی اســت.موکت مــی توانــد
محیطــی دلچســب و دنــج بــرای اســتفاده
فراهــم ســازد .عــاوه بــر ایــن نگهــداری از
موکــت راحــت اســت ،قیمــت مناســبی دارد و
بــه ســرعت نصــب مــی شــود .همچنیــن موکتهــا
بــه علــت ســاختاری کــه دارنــد مــی تواننــد
هماننــد یــک عایــق صوتــی عمــل کنند.امــروزه
بــا وجــود تعــدد کارخانجــات تولیــدی ،انــواع
زیــادی از موکتهــا بــا کیفیــت هــای مختلــف
در بــازار موجــود هســتند کــه همیــن مســئله
کار انتخــاب و خریــد را بــرای مشــتری دشــوار
میســازد .توجــه بــه مــوارد حائــز اهمیــت در
هنــگام خریــد کمــک مــی کنــد هــم انتخــاب
خــوب و بــا کیفیتــی داشــته باشــیم و هــم
هزینــه ی کمتــری پرداخــت کنیــم .بــا در نظــر
داشــتن چنــد نکتــه مــی تــوان خریــد درســت و
موفقــی داشــت.
 –1دوام موکت
مهمتریــن مســئله در خریــد موکــت دوام آن
اســت .دوام موکــت بــه چنــد مــورد بســتگی
دارد :ضخامــت و تراکــم ،جنــس فیبــر و نحــوه
ســاخت آن.
تراکم موکت
تراکــم موکــت بــه زیــادی رشــته هــای فیبــر
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

نــوع فیبــر هــا هســتند .ایــن نــوع فیبرهــا عــاوه
بــر عمــر طوالنــی و دوســتدار طبیعــت بــودن،
نــرم هــم هســتند امــا بــرای داشــتن موکــت
هایــی کــه از ایــن نــوع فیبرهــا تولیــد می شــوند
بایــد قیمــت گزافــی پرداخــت.
فیبرهــای نایلونــی :بــادوام تریــن نــوع فیبرهــای
موکــت ،فیبرهــای نایلونــی هســتند کــه هــم
نرمنــد و هــم تنــوع زیــادی در طــرح و رنــگ
دارنــد .بایــد توجــه داشــت کــه ایــن نــوع
فیبرهــا مســتعد کثیــف شــدن هســتند امــا پــاک
کردنشــان کار ســادهای اســت.
الیــاف پلــی اســتری :موکــت هایــی کــه از
پلــی اســتر ســاخته مــی شــوند مزایــای فراوانــی
دارنــد .از جملــه ی ایــن مزیــت هــا مــی تــوان
بــه قیمــت مناســب و نــوع ســاخت آن و کمتــر
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
مســئله نبایــد موجــب دســت کــم گرفتــن آن
شــود .ایــن موکــت عــاوه بــر قیمــت مناســب
و ضدلکــه بــودن ویژگــی مقاومــت در مقابــل
اشــعه ماورابنفــش را دارد .یعنــی نــور آفتــاب
نمــی توانــد رنــگ آن را برگردانــد.
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
میدهــد و از دوام باالیــی برخــوردار اســت.
الیاف اولفین :این نوع الیاف از ســـاده ترین نوع
پالستیک ســـاخته میشـــود .اولفین بیشترین
مقاومـــت در برابر لکـــه را دارد اما موکت تولید
شـــده از آن نرم نیســـت و دوام زیادی ندارد.

 –2قیمت موکت
میتــوان گفــت بودجــه قابــل پرداخــت مهمترین
مــوردی اســت کــه بایــد بــه هنــگام خریــد در
نظــر داشــت .معمــو ًال قیمــت در ارتباط مســتقیم
بــا کیفیــت اســت ،امــا همیشــه ایــن مســئله
مصــداق پیــدا نمیکنــد .خریــداران بیشــتر
بــه زیبایــی و شــیک بــودن توجــه مــی کننــد تــا
کیفیــت آن.
خیلــی وقــت هــا یــک موکــت گــران قیمــت
بســیار زیبــا خریــداری مــی کنیــد کــه از مــواد
بــی کیفیــت ســاخته شــده امــا چــون زیباســت
کیفیــت رافرامــوش کــرده ایــد و مبلــغ گزافــی
بابــت آن پرداختــه ایــد .بهتــر اســت محصوالتــی
بخریــد کــه تولیــد کارخانــههــای خــوش نــام و
صــادق هســتند کــه هــم از لحــاظ کیفیــت و هــم
قیمــت خیالتــان راحــت باشــد.
 –3نرمی 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
برهنــه روی یــک موکــت نــرم ،شــیک و لوکــس
قــدم مــی زنیــد .چــه حــس خوبــی دارد! حســی
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
امــا اگــر اســتفاده از آن لــذت بخــش نباشــد و
بــه قولــی زبــری آن اذیتتــان کنــد ،مطمئنــا از آن
اســتفاده نخواهیــد کــرد.
 –4شکل 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
مــی کننــد تــا اتــاق هــای کوچــک بزرگتــر بــه

نظــر برســند .ایــن درحالــی اســت کــه رنــگ هــای
گــرم باعــث بســته شــدن اتــاق و گــرم تــر
بــودن آن مــی شــوند.
تاثیــر رنــگ و طراحــی وســایل دیگــر
در فضــا :بهتــر اســت در اتــاق هــای پــر
وســیله و شــلوغ از موکــت هــای تــک رنــگ
اســتفاده کنیــد .از موکتهــای طرحــدار
و پــر زرق و بــرق ،بــرای اتــاق هایــی کــه
وســایل کمتــری دارنــد اســتفاده شــود.
برنامــه ریــزی بــرای مــدت زمــان اســتفاده :اگر
قصــد داریــد در آینــده نزدیــک خانــه را تخلیــه
کــرده و بــه فــروش برســانید بهتــر اســت
موکتهایــی خریــداری کنیــد کــه رنــگ خنثــی
دارنــد .ایــن گونــه رنگهــا تاثیــر بهتــری بــر
حــس دیــداری خریــدار خواهــد گذاشــت.
 – 5کاربرد موکت
موکــت تاثیــر بســزایی در زیبایــی خانــه دارد و
مــی توانــد چشــم انــداز طراحــی خانــه را عــوض
کنــد .اگــر یــک موکــت نامناســب بــرای منــزل
خریــداری کنیــد ،براحتــی فضــای خانــه را بــا
زشــتی روبــرو مــی ســازید.
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 میخواهیــد از موکــت در جاهــای پــر رفــت و
آمــد اســتفاده کنیــد ،بهتــر اســت موکتی بــا دوام
ی خواهیــد
و عمــر طوالنــی انتخــاب کنیــد .اگــر مـ 
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.

پوششی به وسعت یک فرودگاه

به بهانه تعویض موکت فرودگاه پورتلند
telegraph.co.uk
د بزرگتریـــن شـــهر ایالـــت اورگـــن
پورتلنـــ 
آمریکاســـت .پس از دهه  90میالدی با رشـــد
اقتصـــادی روزافـــزون ،پورتلند توانســـت با
جذب صنایع معتبر ،خواســـتگاهی برای صنایع
جدید شـــود .به همیـــن خاطر مســـافرتهای
برون شـــهری روز به روز در پورتلند افزایش
یافت .طبـــق آمارهای رســـمی ،فـــرودگاه این
شـــهر در ســـال  2014بیش از پانزده میلیون
مســـافر را جا به جا کرده اســـت.
در ســـال  1987مدیـــران 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.

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  90میــادی ،هــزاران متــر از
ایــن موکــت تولیــد و در فــرودگاه نصــب شــد.
مســئله جالــب توجــه ایــن بــود کــه اســتفاده از
ایــن موکــت در فــرودگاه پورتلنــد بــا اقبــال
عمومــی روبــه رو شد.مســافرین طــرح و شــکل
آن را دوســت داشــتند ،بطــوری که بســیاری از
حاضــران در فــرودگاه از پاهــای خــود بصــورت
جفــت شــده بــر روی موکــت فــرودگاه عکــس
یــادگاری مــیگرفتنــد.

طــرح اصلــی موکــت فــرودگاه بــا اســتقبال
بــی نظیــر مــردم مواجــه شــده بــود ،تــا آنجــا کــه
بــه نمــاد محلــی شــهر پورتلنــد تبدیــل شــد.
در طــول ســال هــا طــرح و اشــکال موکــت بــر
روی بســیاری از محصــوالت همچــون تــی شــرت
هــا ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و ســمبلی
بــرای معرفــی پورتلنــد شــد.
در ســال  2013شــرکت هواپیمایــی پورتلنــد
اعــام کــرد قصــد تعویــض موکــت هــای ســالن
فــرودگاه را دارد .بــرای ایــن کار بودجـهای 13
میلیــون دالری تصویــب شــد.
همزمــان بــا ایــن تصمیــم بســیاری از
شــهروندان پورتلنــدی در مــورد آینــده موکــت
قدیمــی فــرودگاه ابــراز نگرانــی کردنــد.

بــه همیــن دلیل فــرودگاه پورتلنــد در بیانیه ای
رســمی اعــام کــرد بررســی امــکان بازیافــت
مــواد مــورد اســتفاده در موکــت و امــکان
بــه یــادگار گذاشــتن تکــه هائــی از موکــت
بــرای شــهروندان عملــی خواهــد شــد.
در ژانویــه  2015پــروژه ی تعویــض موکــت
 30ســاله در مقابــل چشــمان حاضریــن و
مســافران آغــاز شــد .طبــق گفتــه مقامــات
فــرودگاه طــرح موکــت جدیــد تقریب ـ ًا حــال و
هــوای همــان موکــت قبلــی را دارد.
کار نصــب موکــت جدیــد تــا نوامبــر 2015
ادامــه داشــت .مقامــات فــرودگاه در آخریــن
اعالمیــه اظهــار کردنــد امــکان دریافــت 838
متــر مربــع از موکــت  30ســاله شــهر بــرای
ســازمانهای عالقــه منــد فراهــم شــده اســت.
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براي دريافت اطالعات بیشتر به صفحه ي اختصاصي "دنياي زيباي من" در سايت پاالز مراجعه نمایید.

@fatemehvaziri

@younesseadidgah

@masoudsoltani

@zaharjalal

کمپين آنالین "دنیای زیبای من " ،آخرین پروژه ی ارتباطي با مخاطبين پاالز
پـــاالز با تفکـــر ترويج داشـــتن نگاهـــي زيبا
و متفـــاوت بـــه دنياي اطـــراف ،مســـابقه ی
عکاســـي با موضـــوع دنيـــاي زيباي مـــن را
برگـــزار کرد.

عکـــس در صفحات اينســـتاگرام با هشـــتگ
#دنياي_زيباي_مـــن ،به اشـــتراک گذاشـــته
شـــدند .همراهي بـــي نظير شـــرکت کنندگان
براي پاالز بســـيار ارزشـــمند بود.

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.

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.

به همین خاطر عـــاوه بر  25ميليـــون تومان
جايـــزه نهايـــي ايـــن مســـابقه ،هـــر هفته با
اهدا  3ســـکه ي طالي تمام بهـــارآزادي ،اين
حمایت فوق العاده را بی پاســـخ نگذاشـــتیم.

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.

کمپيـــن دنيـــاي زيباي مـــن ،که از مـــرداد ماه
آغـــاز و تا نیمه ی آبـــان ماه ادامه داشـــت ،با
اســـتقبال بي نظير مخاطبـــان در فضاي مجازي،
همراه شـــد .به طـــوري که در مـــدت کوتاهي،
عـــاوه بر تعـــداد عکس هـــاي زيـــادي که از
طريـــق ايميـــل دريافت شـــد ،از بيش 1900

کمپیـــن آنالیـــن دنیـــای زیبـــای من ،کـــه در
ســـه محـــور اصلي ســـبک زندگـــي ،طبيعت 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

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.

@hadimohsentabar

جشـــنواره ی فیلم های کوتـــاه  20ثانیه ای با
موضـــوع دنیای زیبای مـــن؛ برنامه ی آینده ی
پاالز در پیشـــبرد این هدف است.
از شـــما دعـــوت مـــي کنيـــم ،بـــراي دريافت
اطالعات بیشـــتر در ارتباط با نحوه ی شرکت در
جشـــنواره ی فیلم های  20ثانیه ای پاالز ،عالوه
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
اخبار کمپین قرار بگیرید.
قطعا ديـــدن مراســـم تقدير و اهـــدا جوايز
برگزيدگان مســـابقه ي عکاســـي دنياي زيباي
مـــن ،نیز ازطریـــق این صفحات ،مـــورد توجه
شـــما قرار خواهد گرفت .با ما همراه باشيد.

palaz.com
Instagram.com/palazonline
aparat.com/palazonline

@sallymirsayyah

@hoseinashrafosaddat
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چند نکته در انتخاب و
خرید کاغذ دیواری
wallpaperstogo.com/t-howtocolor.aspx

اگــر بــه دنبــال خریــد کاغــذ دیــواری هســتید
کمــی دســت نگهداریــد .بــا توجــه بــه تنــوع
بــاالی محصــوالت موجــود در بــازار ممکن اســت
ســردرگم شــوید امــا ،اگــر به چنــد مــورد توجه
داشــته باشــید کار انتخــاب کاغــذ دیــواری
بــه خریــدی دلچســب و ماجراجویانــه بــدل
میشــود .خــوب اســت بدانیــد تنــوع بســیار
زیــادی کــه در طرحهــا وجــود دارنــد بــه خاطــر
نــوع ســاخت و مــواد مــورد اســتفاده آنهاســت.
بــا توجــه بــه مــوارد مهــم اشــاره شــده بــرای
انتخــاب کاغذدیــواری  ،کار شــما بــرای ایــن
انتخــاب راحــت تــر خواهــد شــد.
 کاغــذ دیواریهــای گــران قیمــت همیشــهگزینــه مناســبی بــرای خریــد نیســتند ،چــرا کــه
میتــوان بــا اندکــی جســتجو طرحهــای زیبایــی
یافــت کــه قیمــت مناســبی داشــته و از لحــاظ
کیفــی در رده خوبــی قــرار دارنــد.
 کاغـذ دیواریهـای وینیلـی ،الیـهای از وینیـلروی خـود دارنـد .ایـن الیـه محافـظ قابلیـت
شستشـو را بـه شـما مـی دهد .شـما بـه راحتی
میتوانیـد بـا یـک اسـفنج ،آب و صابـون کاغـذ
دیـواری را شسـته و آلودگیهـا را از روی آن
پـاک کنیـد .کاغـذ دیواریهـای وینیلـی چـون
آلودگـی کمتـری را جـذب مـی کننـد ،بهتریـن
انتخـاب بـرای آشـپزخانه ها هسـتند و مقاومت
بیشـتری از خـود نشـان مـی دهنـد.
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آغشــته شــدن بــا آب مــورد اســتفاده قــرار
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،
کاغــذ دیواریهــای چســبی بــرای خریــد
مناســب ترنــد چــرا کــه ســرعت بیشــتری در
نصــب دارنــد.

کاغذ دیواری پاالز،
پوششی برای زندگی

 در هنــگام انتخــاب یــک کاغــذ دیــواریبــه قابلیــت "پوســت کنــی" آن دقــت کنیــد.
پوســت کنــی بــه معنــای قابلیــت کنــدن کاغــذ
دیــواری از روی دیــوار اســت .اگــر کاغــذ
دیــواری بــه راحتــی از روی دیــوار کنــده
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
دقــت کنیــد:
 الگــو و نوارهــای عمــودی طراحــی شــده رویکاغــذ دیــواری باعــث مــی شــود ســقف محــل
بلندتــر بــه نظــر برســد.
 اســتفاده از کاغــذ دیــواری هایــی کــه الگــوو شــکل هــای بــزرگ دارنــد در اتــاق هایــی بــا
مســاحت کــم باعــث کوچــک بنظــر رســیدن فضا
مــی شــود .بهتــر اســت از ایــن طــرح هــا در
اتــاق هــای بــزرگ اســتفاده شــود.

 کاغــذ دیــواری هــای فویلــی و ســاخته شــدهاز پلــی اســتر هــم ،انتخابــی مناســب بــرای
اتاقهــای کوچــک کــم نــور هســتند .ســطح بــراق
ایــن نــوع از کاغذهــای دیــواری ،مــی توانــد تــا
حــدی کمبــود نــور را جبــران کنــد.

 کاغــذ دیــواری هــا بــا طــرح هــای ظریــف بــرایاتــاق هــای کوچــک مناســب هســتند.

 یکــی از مهــم تریــن تفاوتهــای موجــود بیــنکاغــذ دیــواری هــا ،وجــود و یــا عــدم وجــود
چســب در آن اســت .عمــده ی کاغــذ دیــواری ها
دارای مــاده چســبناکی هســتند کــه از طریــق

 رنــگ هــای تیــره ،باعــث کوچــک بــه نظــررســیدن محیــط مــی شــوند و کاغــذ دیــواری
هایــی کــه زمینــه روشــن دارنــد باعــث بــزرگ
بــه نظــر رســیدن فضــا مــی شــوند.

انتخابی از بهترین
تولید کنندگان انگلیس و ایتالیا

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
تریــن نمایندگــی فــروش پــاالز بــه هفتمیــن شــعبه ی مــدرن خانــه ی پــاالز تبدیــل شــده
اســت .موقعیــت مکانــی مناســب ایــن شــعبه در خیابــان شــادمهر ،دسترســی آســان و مطمئــن
مشــتریان محصــوالت پــاالز را امــکان پذیــر مــی ســازد.
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
شــدن ایــن شــعبه در خیابــان مولــوی ،یکــی از مهــم تریــن بازارهــای ایــران تحــت سیســتم
یکپارچــه ی توزیــع محصــوالت گــروه صنعتــی پــاالز قــرار گرفتــه اســت.
طراحــی متمایــز و خــاص "خانــه ی پــاالز" در مقایســه بــا سایرفروشــگاه هــای عرضــه ی
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.

هم اکنون در سراسر شبکه ی نمایندگی
Made in
UK
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درمورد لمینیت ها بیشتر بدانید
lowes.com

لمینیت پاالز،

پوششی برای زندگی

لمینیــت  Laminateیــک 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
پوشــیده شــده اســت ،امــا بــد نیســت بدانیــد
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  4الیـه تشـکیل شـده انـد :الیـه ی
پوششـی ،الیـه ی دکوری ،الیـه  ی مرکـزی و الیه ی
پشتیبان.
الیــه پوششــی :در الیــه پوششــی اکســید
آلومینیــوم بــه کار رفتــه اســت .ایــن الیــه طــوری
ســاخته شــده کــه در مقابــل خــط و خــش مقــاوم
اســت و بــه راحتــی ســطح آن پــاک مــی شــود.

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.

جدیدترین لمینیت های پاالز،
ساخت برترین تولید کنندگان آلمان

ضخامت
معمــو ًال لمینیــت هــا در ضخامــت هــای  10 ،8 ،7و
 12میلــی متــری در بــازار موجــود هســتند .تقریب ًا
تمــام لمینیــت هــا بــه یــک انــدازه مقــاوم انــد
امــا بــرای ســطوحی کــه ناهمــواری هــای بیشــتری
دارنــد لمینیــت هــای ضخیــم تــر بهتــر هســتند.
ضمنـ ًا 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.
درجه بندی ساییدگی یا AC Rating
درجــه بنــدی ســاییدگی یــا Abrasion Class Rating

معیــاری بــرای اندازه گیــری میــزان دوام لمینیت
اســت کــه از یــک تــا  5درجــه بــرای آن تعریــف
شــده اســت .هرچــه درجــه بنــدی ســاییدگی
باالتــر باشــد ،دوام لمینیــت بیشــتر خواهــد بــود.
 :AC1ایــن لمینیــت هــا مناســب فضاهایــی
هســتند که رفــت و آمد کمــی در آن وجــود دارد.
اتــاق خــواب کــه رفــت و آمــد کمتــری دارد بهتــر
اســت بــا لمینیــت هــای  AC1کــف ســازی شــوند.
 :AC2لمینیــت هــای ایــن رده بــرای اتــاق هایــی
خــوب هســتند کــه رفــت و آمــد متوســطی دارند.
 :AC3لمینیــت هــای  AC3بــرای محیــط هایــی کــه
رفــت و آمــد زیــادی دارنــد مناســب هســتند.
گزینــه مناســب آشــپزخانه هــا AC3 ،اســت.

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.

 :AC4درجــه چهــارم بــرای خانــه هایــی کــه بــه
شــدت پــر تــردد و پرجمعیــت هســتند مناســب
هســتند.

الیــه پشــتیبان :ایــن الیــه بــرای ثبــات بیشــتر
لمینیــت مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

 :AC5لمینیــت هــای درجــه پنجــم نیــز مناســب
فضاهــای پرتــردد تجــاری اســت.

نگهداری از لمینیت ها
بــرای دوام بیشــتر و نگهــداری هرچــه بهتــر از
لمینیــت هــا باید چنــد مســئله را مدنظر داشــت:

 بــرای تمیــز کــردن لمینیــت هــا بایــد از مــوادیاســتفاده کــرد کــه مخصــوص ایــن کار هســتند.
توجــه داشــته باشــید اســتفاده از آب مــی توانــد
بــه لمینیــت آســیب جــدی وارد کنــد.

نصب لمینیت ها در سطوح عمودی
info.formica.com/blog/bid/268070/how-to-apply-laminate-on-vertical-surfaces
نصــب لمینیــت بــر ســطوح عمــودی ماننــد
پارتیشــن هــا ،جلــوه هــای بصــری چشــم گیــری را
در خانــه و یــا محیــط هــای تجــاری بوجود مــی آورد.
اگــر ایــن لمینیــت هــا طــرح هــای گرافیکــی و
الگوهــای تصویــری بزرگــی داشــته باشــند،
ایــن جلــوه هــای بصــری نمــود بیشــتری هــم
خواهنــد داشــت.

هم اکنون در سراسر شبکه ی نمایندگی

زیرسازی برای لمینیت ها
زیــر ســازی لمینیــت بــا بکارگیــری یــک الیــه
مقــاوم در برابــر رطوبــت انجام شــود .زیرســازی
لمینیتهــا مزایــای فــراوان دارد کــه از آنهــا
مــی تــوان بــه مقاومــت ســطح در برابــر رطوبــت،
جلوگیــری از صداهــای مزاحــم و همچنیــن
پوشــیدن کمبودهــای ســطح اشــاره کــرد.

اســتفاده از لمینیــت بــرای دکوراســیون
دیوارهــا نســبت بــه رنــگ آمیــزی و یــا حتــی
کاغــذ دیــواری مزایــای خوبــی دارد .دکــور
کــردن بــا لمینیــت هــا هــم بــا ســرعت باالیــی
انجــام مــی شــود و هــم آلودگــی و کثیــف کاری
نــدارد .امــا اگــر شــما از رنــگ و یــا کاغــذ
دیــواری اســتفاده کنیــد هــم مــدت زمــان
بیشــتری درگیــر کار خواهیــد بــود و هــم
کثیــف کاری زیــادی خواهیــد داشــت.

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
اســتفاده می کرده انــد چــرا کــه باعــث القــای
حــس بیشــتری از گرمــا و صمیمیــت در خانــه
می شــده اســت.
امــروزه در بســیاری از رســتوران هــا و هتــل هــا
از ایــن روش بــرای دکــور و فضاســازی محیــط
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
اســتفاده کــرد.

 حداقــل هفتــه ای یکبار لمینیت هــا را گرد گیریکنیــد .ایــن کار کمــک مــی کنــد تــا از خراشــیده
شــدن ســطوح جلوگیــری شــود.
 بالفاصلــه پــس از ریختــن مایعــات و یــا لــکگرفتــن لمینیــت آن را پاک کنیــد و نگذارید روی
ســطح چیــزی باقــی بماننــد.
 در جاهایــی کــه رفــت آمــد زیــاد اســت از موکتو یــا کفپــوش روی لمینیــت اســتفاده کنیــد تــا
عمــر لمینیــت بیشــتر شــود.
 زیــر پایــه مبــل هــا و میــز و صندلــی از پــداســتفاده کنیــد تــا لمینیــت آســیب نبینــد.
 بــه هیــچ وجــه روی لمینــت مبلمــان ســنگینرا نکشــید.
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به زودی بزرگترین شعبه ی خانه ی پاالز ،در تهران افتتاح می شود.

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.

چند روش ساده و کاربردی برای پاک کردن لمینیت ها
wikihow.com/clean-laminate-floors
بهتــر اســت بــرای اینکــه لمینیــت هــا ســالم
بماننــد و خــط و خــش رویشــان نیفتــد ،بطــور
مــداوم تمیــز شــوند ،امــا اســتفاده از تمیزکننده
و شــوینده هــای قــوی آســیب جــدی و جبــران
ناپذیــری را بــه ســطح لمینیــت هــا وارد خواهنــد
کــرد .شــما مــی توانیــد بطــور مــداوم بــا یــک
جــارو ســطح لمینیــت را گردگیــری کنیــد امــا
بــرای تمیزکــردن بهتــر ،بایــد از آب گــرم یــا پاک
کننــده هــای مالیــم اســتفاده کنیــد .در ادامــه
چنــد روش بــرای تمیزکــردن ســطح لمینیــت هــا
ارائــه می کنیــم:
روش اول :گردگیری و جاروکردن
بطــور منظــم لمینیــت را جــارو کنیــد .هرچنــد
روز یــک بــار ســطوح را گردگیــری کــرده و جــارو
بزنیــد .آلودگــی هــا ،مــو و خــرده آلودگــی هــا
اگــر بــر روی لمینیــت بماننــد و انباشــته شــوند،
باعــث ایجــاد خراشــیدگی در ســطوح لمینیــت
می شــوند.
ایــن گردگیــری هــای منظــم می توانــد از ایجــاد
خــراش جلوگیــری کنــد .البتــه بجــز جــارو
می تــوان از جاروبرقــی بــا بــرس نــرم هــم بــرای
ایــن کار اســتفاده کــرد.
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
کــه در بیــن شــیارهای لمینیت هــا افتــاده
است را بردارید.
هــرگاه مــاده مایعــی روی لمینیــت هــا ریختــه
می شــود ،بــا اســتفاده از یــک تکــه اســفنج و
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
الیــه پوششــی لمینیــت آســیب برســانند.
روش دوم :استفاده از آب گرم
یــک ســطل را بــا آب گــرم پــر کنیــد .البتــه
نیــاز نیســت آب جــوش باشــد امــا بایــد از آب
ولــرم گرمتــر باشــد .بهتــر اســت تمیزکــردن
لمینیت هــا بــا آب گــرم هرچنــد مــاه یکبــار انجام
شــود و یــا بعــد از کثیفــی هــای زیــاد صــورت
گیــرد .در واقــع مــی تــوان گفــت شستشــو
بــا آب گــرم یکــی از بهتریــن روش هــای تمیــز
کــردن لمینیــت بــه حســاب مــی آیــد چــرا کــه
کامـ ًا ســطوح را پــاک کــرده و هیــچ نقطــه آلودگی
را برجــای نمی گــذارد .بکارگیــری ایــن روش در
تمیــز کــردن هیــچ آســیبی بــه ســطح لمینیــت
نمــی رســاند چــرا کــه آب مالیــم تریــن پــاک
کننــده موجــود در جهــان بــه حســاب مــی آیــد.
بــرای تمیــز کــردن لمینیــت هــا بــا ایــن روش
ابتــدا یــک تــی نخــی را داخــل ســطل کــرده تــا
آب کامــ ًا 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 کامـ ًا آن را خیــس کنیــد .پــس از ایــن
کار ســطح را بــا اســتفاده از دســتمال تمیــز و
نــرم خشــک کنیــد.
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
آن را بــا آب قاطــی کــرد تــا رقیــق شــود .بــرای
ایــن کار  60میلــی لیتــر ســرکه ســفید را در

یــک لیتــر آب بریزیــد .محلــول آب و ســرکه پاک
کننــده مالیمــی بوجــود مــی آورد کــه آســیبی بــه
ســطح لمینیــت وارد نمــی کنــد .البتــه بــا ایــن
فرموالســیون مــی تــوان محلــول دیگری بوســیله
 80میلــی لیتــر ســرکه 3 ،پیمانــه مایــع ظــرف
شــویی و  4لیتــر 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.
بعــد از آن بــا یــک دســتمال خشــک لمینیــت
را دســتمال بکشــید تــا رطوبــت باقــی مانــده
جــذب شــود.
روش چهارم :استفاده از شامپو
یــک ســطل را بــا آب گــرم پــر کنیــد .آب بایــد
گرم تــر از آب ولــرم باشــد .بعــد از آن یــک
شــامپو بچــه و یــا مایــع ظرفشــویی مالیــم را
بــه آب اضافــه کنیــد .ســپس ایــن دو مــواد را
مخلــوط کنیــد تــا مــواد شــوینده در آب کام ـ ًا
حــل شــوند و کــف کننــد .بعــد از آن تــی را
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:
لکــه هــای خــون روی لمینیــت را مــی تــوان بــا
مایــع پــاک کننــده شیشــه انجــام داد .یــک مقدار

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 پالســتیکی
انجــام داد و بعــد از آن از یــک دســتمال خیــس
بــرای از بیــن بــردن آثــار باقیمانــده ی آدامــس
روی لمینیــت اســتفاده کــرد .توجــه داشــته
باشــید کــه نبایــد بــرای ایــن کار از چاقــوی فلــزی
اســتفاده کــرد.

ایــن شــعبه کــه بــه عنــوان بزرگتریــن پــروژه
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
خانــه ی پــاالز خیابــان آذربایجــان ،امــکان ایجــاد
بخــش هــای متمایــز و جدیــدی را در ایــن شــعبه
فراهــم کــرده اســت.
انبــار بــزرگ اختصاصــی ایــن مجموعــه ،امــکان
نگهــداری محصــوالت بیشــتری را ایجــاد مــی کند
کــه در دســترس بــودن بیشــتر محصــوالت پــاالز
را در ایــن شــعبه ،بــه دنبــال خواهــد داشــت.
پــاالز بــا گســترش فروشــگاه هــای خانــه پــاالز،
اســتانداردی جدیــد و متمایــز از ارائــه ی خدمات
بــه مشــتریان را پیــش روی شــما مــی گــذارد.

همکاری گروه صنعتی پاالز
با برندهای بین المللی

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
بریزیــد و آن را روی لکــه هــا بکشــید .بعــد از
آن محــل مــورد نظــر را بــا اســتفاده از پارچــه نــرم
آغشــته بــه آب گــرم دســتمال بکشــید.
روغن:
یــک بســته یــخ را روی روغــن ریختــه شــده قــرار
دهیــد تــا روغــن ســفت شــود .ســپس آن را بــا
یــک چاقــوی فلــزی برداریــد .باقیمانــده ی روغــن
را بــا اســتفاده از پــاک کننــده ی شیشــه و یــک
دســتمال مرطــوب از بیــن ببریــد.

کاغذ دیواری

ساخت کشور چین

لمینیت

ساخت کشور آلمان

کاغذ دیواری

ساخت کشور ایتالیا

لمینیت

ساخت کشور آلمان

کاغذ دیواری

ساخت کشور انگلستان

کاغذ دیواری

ساخت کشور ایتالیا

کاغذ دیواری

ساخت کشور انگلستان

کاغذ دیواری

ساخت کشور بلژیک
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