
          

  مشاوره

گام هب هک مواردی  :کنید توهج آنها هب باید سرامیک و کاشی خرید هن

 جا ره از رتشیب معموال . است دیدگی وآسیب فرسودگی میزان رتشیبین خطر رد منزل آشپزخاهن کف رد شده استفاده اهی کاشی : دهید قرار نظر مد را  سرامیک یا کاشی نصب محل باید ابتدا -1

 میشود تکرار باراه  اه محل این وشتسشی و کثیفی هجیتن رد شود ریخته آن روی رب... و غذا  چربی و شود کثیف است ممکن دیگر جای ره از رت شیب اه کاشی این چنین هم . میکنیم ددرت یخچال و سینک نیب

کام نظر از اه کاشی این بنارباین  راه آن روی رب گاه چیه زریا است تری کم  تنش اتثیر تحت البته آشپزخاهن دیوار رد شده استفاده اهی اشیک . باشند داشته را  باالیی کیفی شرایط باید شیمیایی مقاومت و استح

 از استفاده یرسد،ربایم  صفر زری هب سال سرد فصول رد محیط دمای اینکه هب توهج با ساختمان بیرون محیط رد شده استفاده دیوار و کف اهی کاشی.است نشده داده قرار آن روی رب ما وسایل ویا نمیرویم

 جذبو  شده تولید رپس ی وسیله هب هک هستند اهیی اه،کاشی محیط این ربای مناسب اهی کاشی .باشند داشته زدگی خی هب نسبت مقاومت هک کنیم استفاده اهیی کاشی از باید ساختمان بیرون محیط رد کاشی

ر اهی کاشی نیب از میتوانید را  اه کاشی این.دارند پاینیی آب ر ،رپسالنی پخت تک لعابدا کام :عمومی اماکن رد کاشی از استفاده. قراردهید استفاده مورد گرانیتی اهی کاشی چنین هم و لعابدا  استح

کانیکی  .باشد باال اصوال باید اه کاشی این رد شیمیایی اهی تنش ربارب رد مقاومت و م

 زیبا را  خود اطراف ،محیط زبرگ اهی کاشی خرید با دارند تمایل افراد رتشیب میکندو شایانی کمک محیط زیبایی و فضا دادن نشان رت زبرگ هب کاشی زبرگ سازی : کاری  کاشی محل ابعاد هب توهج -2

د ، آن از واستفاده کاشی زبرگ سازی انتخاب با طرفی از . دهند جلوه زبرگ و شت هب و یافته کاهش کاشی چیدمان اهی کشی بند تعدا  .میکند یشایان  کمک محیط بهدا

رد افراد روی خاصی فیزیکی و روحی اتثیر رنگ : سرامیک و کاشی رنگ روانی اتثیر هب توهج -3  اه رنگ. میدهند نشان خود از مختلف اهی رنگ هب نسبت متفاوتی اهی واکنش افراد و میگذا

 بتوانید ات باشید داشته مفید و صحیح انتخاب ات کنید توهج باید خود پیرامون محیط رد اه رنگ اتثیر و نقش هب ارباینبن .میکند القاء محیط رد را  عمیقی احساس یک اه طیف از یک ره و هستند خاصی نیروی دارای

 .ببرید لذت خود پیرامون محیط از


