دکوراسیون اداری و دفتر کار خود را به مجموعه دکور ایرانی بسپارید .برای اینکه بتوانید دفتر کاری لوکس و منحصر به فرد داشته
باشید باید نکاتی هر چند ریز را در زمان انجام دکوراسیون آن رعایت نمایید.فضای کاری ممکن است دارای کارمندهای زیادی با
وظایف مختلف و متفاوتی باشد.پس نیاز است برای هر کدام فضایی خصوصی و یا حداقل نیمه خصوصی در نظر گرفت تا در کمال
آرامش بتوانند به کارهای خود برسند.برای اینکه کارمندان مزاحم یکدیگر نباشند و در کارها خلل ایجاد نشود می بایست
برای دکوراسیون داخلی دفتر کار شما حریم های مختلف را در نظر گرفت.
به نظر بهتر ین و مدرن ترین حالت این است که با ایجاد پارتیشن های با ارتفاع کم به تفکیک فضا بپردازیم و از مبلمانی مخصوص
در جهت چیدمان دفتر کاری خود استفاده کنیم.در مورد رنگ های به کار رفته در مقالات قبلی اشاره کردیم که حتما برای افزایش
انرژی کارمندان و بالا رفتن روحیه کاری انها از رنگ هایی با انرژی بالا باید استفاده شود .رنگ هایی شاد که باعث شادابی و بالا رفتن
روحیه می شود.در مورد نور محیط نیط بسیار تاکید داریم که از فضاهایی استفاده کنید که دارای نور طبیعی کافی باشند.نور کافی
باعث می شود تا چشمان کارمندان در هنگام کار زود خسته نشود و ساعت های طولانی تری به کار بپردازند.
همچنین می توانید با یک دکور ساده و رنگی متفاوت فضایی را جدا از بقیه فضاها ایجاد کرده که برای استراحت کارکنان باشد.باید
نحوهدکوراسیون داخلی دفتر کار شما به گونه ای باشد که اگر فردی تازه وارد این محیط شد دقیقا حالت اداری بودن و رسمی
بودن ان به طرف القا شود.در این بین نوع مبلمان و چیدمان ان می تواند در رسیدن به این حس بسیار تاثیر گذار باشد.طبعا اگر می
خواهید این حس به خوبی القا شود نباید از رنگ های خیلی لطیف و روشن استفاده نمایید.رنگ هایی همچون صورتی و نارنجی
روشن و آبی آسمانی و یا سبز مغز پسته ای جز رنگ های روشن هستند.برای بهتر القا شدن این حس می توانید از رنگ های خنثی
استفاده نمایید.
همچنین از متریال فلز باید در دکوراسیون داخلی این محیط بیشتر استفاده نمایید  .برای انتخاب مبلمان هم از رنگ های مشکی
و قهوه ای استفاده کنید.این رن گ ها با ترکیب رنگ هایی همچون قرمز بسیار به چشم می آیند و نمایی زیبا را به محیط کار شما
می دهند.دردکوراسیون اداری حتما بایداز متریال هایی با مقاومت بالا استفاده نمایید.معمولا فضهای اداری چون رفت و آمد زیادی
در انجا رخ می دهد وسایل و لوازم در معرض آسیب و تخریب بیشتری هستند.مثلا برای پارچه مبل ها از مخمل های زخیم استفاده
می شود و یا چرم نیز می تواند انتخاب مناسبی باشد.چرم یک مزیت دیگر دارد و آن هم نظافت راحت و سریع آن است.
می توان مهمترین دغدغه مدیران را تاثیر محیط کار بر کارکنان عنوان نمود .اینکه کارمندان دارای روحیه خوب باشندو از محیط
کاری خود رضایت داشته باشند باعث افزایش راندمان کاری خواهد شد و این برای هر مدیری مهم می باشد.معمولا در دکوراسیون
تجاری و یادکوراسیون شرکت رنگ ها می توانند معنای نوع فعالیت انها باشند.حتما سعی کنید برای این محیط ها از رنگ هایی
الهام بخش و پر انرژی استفاده نمایید.
قطعا عواملی که باعث خستیگی زود کارمندان می شود باید در محیط کم و یا از بین برود  .یکی از مهمترین این عوامل همان نور
محیط است که در بالا نیز اشاره به ان داشتیم.پس حواستان به میزان نور محیط و استاندارد بودن ان باشد.
نوع مبلمانی که انتخاب می کمنید جدا از رنگ و شکل ظاهریش باید دارای حالت استاندارد و آرگونومیک باشد تا در استفاده های
طولانی مدت باعث خستگی کارمندان نشود.همچننین برای ایجاد نظم در دکوراسیون داخلی دفتر کار شما پیشنهاد می کنیم
برای هر کارمند قفسه ای در نظر بگیرید تا وسایل خود را در ان قرار دهد.

دیوار ها همیشه در زیبا سازی محیط بسیار تاثیر گذار بوده اند و ما بیشتر دیده ایم که در دکوراسیون اتاق خواب و یا
در دکوراسیون آشپزخانه بیشتر به دیوار ها اهمیت می دهند .حال برای اینکه دکوراسیون محیط اداری شما نیز شیک و پر انرژی
باشد از دیوارها می توانید بهترین استفاده ممکن را بررید و با رنگ امیزی و تزیین مناسب محیط خود را بسیار لوکس و ویژه
نمایید.مطمئن باشید یک دیوار ساده می تواند باعث کسل شدن کارکنان شود و همین امر موجب کاهش راندمان کاری خواهد شد.

فضای کاری را با گل و گیاه تزیین کنید:
بله درست خواندید چرا که نه .شما در فضای اداری خود و یا در هر فضای دیگر که از گل و گیاه به درستی استفاده نمایید باعث
شادابی محیط شده و حس بسیار زیبایی را به کارمندان القا می کند.در واقع با گل و گیاه دو هدف را می توانید دنبال نمایید  .اول
زیبا سازی محیط است و دوم ایجاد فضایی دل انگیز و پر انرژی .همه موارد بالا را اگر مو به مو و با دقت رعایت نمایید می توان
امیدوار بود که فضایی بسیار لوکس و شیک را خلق خواهید کرد.
دکوراسیون شما چگونه باید باشد؟
دکوراسیون اداری شما را مطابق با استاندارد روز برایتان تغییر خواهیم داد.همه ما بی شک در طی روز تلاش می کنیم و دوست
داریم در نهایت در پایان به آرامشی بی نظیر دست یابیم.یکی از مهم ترین عواملی که می تواند در ایجاد آرامش برای ما انسان ها
بسیار دخیل باشد بی شک نوع طراحی و دکوراسیون داخلی محیطی است که در آن زندگی می کنیم.اگر نحوه رنگ امیزی و نوع
چیدمان و طرح های به کار رفته بر اساس اصول روانشانسی و علمی باشد دقیقا می تواند به ما در جهت به دست اوردن انرژی های
از دست رفته مان که در طی یک روز صرف کرده ایم کمک فراوانی کند و به ما انرژی دوباره ببخشد.مهمترین فضایی که باید به فکر
آن باش یم به نظر میرسد که فضای منزل است .فضایی که تشکیل دهنده کانون یک خانواده است و می تواند در روحیات و خلق و
خوی افراد خانه تاثیر گذار باشد .به علاوه اینکه شما بخش مهمی از شبانه روز را رد خانه تان سپری می کنید پس باید برایتان بسیار
مهم باشد که قرار است از چه د کوراسیون داخلی استفاده نمایید.البته این موضوع را می توان برای هر محیطی در نظر گرفت مثلا
کارمندان که تقریبا یک سوم از وقت خود را اداره شان صرف می کنند می توانند با ایجاد یک دکوراسیون اداری متناسب به خود و
ارباب رجوه در رسیدن به آرامش بیشتر کمک نمایند.
این روزها بر عکس گذشته توجه زیادی به مباحث طراحی و دکوراسیون داخلی می شود و اهمیت این موضوع برای افراد بیشتر زا
قبل مشخص شده است.یکی از مهم ترین مواردی که در این زمینه می توان کار کرد مربوط می شود به دکوراسیون اداری.دقیقا
از اسمش مشخص است که قرار است طراحی و دیزاین را برای یک نهاد دلوتی و یا خصوصی انجام دهیم و قطعا باید در انتخاب
متریال ها و حتی نوع چیدمان با زمانی که قرار است برای دکوراسیون منزل کار کنیم متفاوت تر باشیم.البته این را بگوییم که در
عمل نباید از هدف اصلی دور بمانیم .همانطور که در مقالات پیشین نیز اشاره کردیم هدف از دکوراسیون این است که محیط شکیل
و زیبا و با کاربری بالا باشد .حال اگر محیط ما اداری است باید کاربری کارکنان و مراجعه کنندگان بالاتر رود همچنان که محیط را
زیباتر می کنیم.
باید سعی شود در معماری داخلی که قرار است برای محیط های اداری به کار رود علاوه بر اینکه فضایی رسمی و اداری را تداعی
می کند به موازات ان فضایی دوستانه و صمیمی هم القا کند و در ان ارباب رجوع احساس آرامش خاطر و اطمینان را داشته باشد.در
ضمن هر چقدر به آرام بودن محیط توجه کنیم در نهایت کارمندان ان اداره با حس بهترین مشغول به کار شده و قطعا راندمان کاری

نیز بالاتر خواهد رفت.مثلا ایده هایی مانند به کار گیری فضای سبز برای بخش هایی از فضاهای اداری می تواند ایده ای خوب باشد
و یا استفاده از متریال چوب می تواند حس گرمی و صمیمیت محیط را افزایش دهد.
در مورد رنگ بندی که بارها اشاره کرده ایم دقیقا می تواند تاثیر مستقیم در روحیه افراد بگذارد.اگر می خواهید دکوراسیون
اداری شما خسته کننده و کس کننده نباشد و کارمندان از محیط اداری خود فرارری نباشند باید بهترین و مناسب ترین رنگ ها
رابرا یمحیط خود انتخاب نمایید.در مورد نحوه طراحی و معماری که قرار است در دکوراسیون مورد نظر استفاده شود نیز باید نهایت
ذوق و سلیقه به کار رود تا بتواند طرحی متمایز با بقیه طرح های اداری باشد و به نوعی برای مراجعه کنندگان تازگی و زیبای خاص
خود را به همراه داشته باشد.
تفاوت هایی که باید در حین اجرای این پروزه با دیگر پروژه ها از قبیل دکوراسیون مغازه و یا انواع دکوراسیون تجاری لحاظ کرد
این است که محیط اداره باید دارای یک نظم و قانون خاص خود باشد و به نوعی از یک هنجار خاصی در تمام محیط مروبطه پیروی
شود .در رسی دن به این هدف قطعا نوع رنگ به کاررفته و نور پردازی محیط و نوع متریال های به کار رفته در دکور می توانند عامل
مهمی باشند.یک مثال می زنیم شما مثلا قصد ورورد به یک اداره را دارید قبل از ورورد حتما تجسمی از محیط داخلی اداره خواهید
داشت.اما با ورود به اداره فوق ابتدا با کفپوشی نا مناسب و کثیف روبرو خواهید شدمیز و صندلی های قدیمی کاملا در ذوق هر بیننده
ای می زنند و شما دقیقا با فضایی کم نور و دل گیر روبرو می شوید.خوب شما باشید چه حسی پیدا خواهید کرد ؟کارکنان که مجبور
هستند هر روز این فضار ا تحمل کنند چه حسی دارند و ایا می توان انتظار بالا رفتن کیفیت کار را از آنها داشت.؟
شاید این حرف درست نباشد اما اداره و شرکتی که نتواند در همان بدو ورود احساس خوبی را به مشتری و یا ارباب رجع منتقل کند
و رضایت خاطر انها را جلب نماید بعید است در ادامه کار نیز بتواند به این مهم دست یابد.
ظرافت هایی که در طراحی و اجرای دکوراسیون اداری باید در نظر گرفت بسیار متفاوت است با زمانیکه قرار است برای
مثلا دکوراسیون آشپزخانه اقدام کرد.در محیط های شخصی اگر قرار باشد برای دکوراسیون منزل و یا دکوراسیون اتاق
خواب و… تصمیمی گرفته شود کاملا شخصی بوده و با توجه به سلیقفه افراد همان خانه می باشد.اما محیط اداره بسیار متفاوت
است و قرار است به نوعی کار شود که تا جای ممکن سلیقه همه افراد و مراجعه کنندگان در ان لحاظ شود و باعث رضایت مندی
عمومی افراد شود.
در میان اداره جات و شرکت ها شاید این شرکت ها بودند که ابتدا به اهمیت این موضوع پی برند و متوجه شدند که باید برای
دکوراسیون محیط خود حتما فکری اساسی نمایند.دکوراسیون شرکت باید علاوه بر زیبای های بصری که در آن به کار گرفته می
شود حتما کاربردی بوده و موجب افزایش راندمان کاری کارکنان شود.حتما دقت داشته باشید که برا کارکنان باید تا جایی که ممکن
است فضایی هر چند خصوصی ایجاد کرد تا انها تمرکز کاریشان بالاتر رفته و بتوانند با راندمان بالاتری برای اداره مورد نظرشان کار و
فعالیت نمایند.
حتما در هنگام اجرای پروزه اداری باید به نوع میز و صندلی هایی که قرار است برای کارکنان و مدیر اداره انتخاب شود دقت لازم را
داشته باشید.همانطور که ویترین یک مغازه معرف ان مغازه است و می توانددر جذب مشتری کمک نماید دکوراسیونی که برای یک
اداره و یا یک شرکت به کار گرفته می شود معرف نظم و دیدگاه های مدرن فعالیتهای شرکت است.
یکی از مهمترین عواملی که می تواند نقش تایین کنننده ای در ساختار یک دکوراسیون داشته باشد قطعا نوع معماری داخلی است
که برای آن محیط به کا ر می رود.هر چه بتوانیم فضایی را خلق کنیم که در ان مخاطب آرامش بیشتری داشته باشد در واقع توانسه
ایم رضایت خاطر ان را بیشتر از قبل جلب کنیم.این روزها در دانشگاه های معتبر در مورد مباحث طراحی داخلی و دکوراسیون

داخلی به صورت کاملا علمی اموزش هایی را به دانشجوی ان می دهند.و این امر خود نشان دهنده اهمیت موضوع است .البته شایان
ذکر است که توجه به مبحث معماری داخلی هم اکنون بعد از چند دهه سکوت دوباره مورد توجه قرار گرفته است و هر روز بر اهمیت
ان در جوامع مختلف افزوده می شود.
اگر در دکوراسیون داخلی و یا طراحی داخلی مع ماری های قدیم نگاهی بیاندازیم می بینم که سرشار است از ظرافت ها و ریزه کاری
های مختلف.در هر گوشه این معماری می توان خلاقیت های مختلف را دید که زبان زد عام و خاص است.از زیبا ترین کاشی کاری
ها گرفته تا انواع رنگ بندی ها و تزیینات خاص.این نوع معماری امروزه بسی ار ارزشمند است و از ان به عنوان اثری تاریخی یاد می
شود.
اما در مورد همه این موارد گفیتم ولی در مورد طراح و مجری طرح هم لازم است بدانید که باید دارای قابلیت برنامه ریزی باشد و
بتواند روند اجاری را در دست گرفته و با تسلط و قدم به قدم برای رسیدن به هدف نهایی حرکت نماید.مجری باید بتواند حتما نظر
کار فرما رادر پروژه لحاظ کند و در واقع با اصول فنی و تخصصی خود تلفیق کرده و یک تعادل ایجاد نماید.افراد موفق در این صنعت
اظهار می دارند قابلیت متعادل کردن عملکرد با زیبایی ،تعیین کنندۀ موفقیت یک طراح داخلی است .با وجود پیچیدگی کار ،آنان
که بخوبی از عهدۀ آن بر میآیند بسیار راضی و خشنودند.
چیزی که بسیار واضح و مبرهن است این نکته است که هر فضایی اعم از محیط منزل گرفته تا محیط کار را می توان با رعایت اصول
طراحی و دکوراسیون اداری زیبا و منحصر بهف رد کرد.فقط باید رد این زمینه اولا با اصلو اولیه این کار آشنا بود و دوم اینکه داریا
ذهنی خلاق و پویا بود.تسلط به علوم نور پردازی و رنگ شناسی می تواند در این زمینه بسیار به کمک شما باشد.
با افتخار همین جا اعلام می داریم که شرکت طراحی متد دیزاین آمادگی لازم در جهت ارائه انواع طراحی های مدرن و کلاسیک روز
دنیا را برای شما دارد .می توانید همینک با ما تماس گرفته و از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید.

اگر به فکر تغییراتی در دکوراسیون اتاق کار خود هستید و دوست دارید تا فضایی پر انرژی تر و زیباتر را پدید آورید پیشنهاد می
کنیم این مقاله را تا اخر مطالعه نمایید .طراحی اتاق کار از این جهت بسیار مهم است که شما در طی روز ممکن است ساعات
طولانی در این مکان قرار داشته باشید .پس مهم است که مکانی که در ان هستید دارای محیطی شاداب و سرزنده و پر انرژی باشد
تا اینکه محیطی کسل آور و خسته کننده و دارای انرژی های منفی باشد.قطعا وجود محیطی جذاب هم برای شما و هم برای مراجعه
کنندگان می تواند اقرات خوبی را به دنبال داشته باشد و حتی باعث افزایش راندمان کاری شما نیز خواهد شد.در زیر توصیه هایی را
در جهت هر چه بهتر شدن فضای کاری شما داریم:
استفاده از رنگ های مناسب:
بیب شک نمی توان تاثیر رنگ در زندگی انسان ها را بی اثر و کم دانست.رنگ ها می توانند دقیقا اثرات روانی مثبت و یا منفی در
زندگی افراد به دنبال داشته باشند.شما باید در طراحی اتاق کار حتما از رنگ هایی استفاده کنید که حس سر زندگی و شادابی و
انرژی را به شما تزریق نمایند.قطعا برای این موضوع نیاز است که به علم رنگ شناسی و اثرات هر کدام نیز آشنا باشید.باید سعی
کنید از رنگ هایی استفاده کنید که زمینه کاری شما را منعکس می کنند.منظورمان از این جمله این است که سعی کنید با ظرافتی

دقیق رنگ هایی که متناسب با کار و فعالیت شما هستند را انتخاب نمایید.رنگ ها تاثیرات زیاید در زیبا نشان دادن دکوراسیون
داخلی هر محیطی دارند و نمی توان به همین سادگی از کنار آن گذشت.
دیوار هایتان را زیبا و جذاب نمایید:
دیوار ها بخش هایی از هر محیط هستند که با توجه به حجم و فضایی که برای دیده شدن دارند می توانند عوامل مهمی در ایجاد
محیطی شاداب و یا ابلعکس محیطی کسل کننده داشته باشند.معمولا یک دیوار ساده دیواری کسل کنده است و گزینه مناسبی نه
برای اتاق کار بلکه برای هیچ دکوراسیون تجاری نمی باشد.شما خیلی راحت و تنها با چند تصویر و قاب می توانید انرا از فرم کسل
بودن در آورده و باعث نشاط خود و دیگر افراد در محیط کار شوید.استفاده از رنگ های مناسب برای دیوار ها و یا تصاویر و قاب های
مرتبط با کار می تواند از جمله کارهایی باشد که برای یک دیورا می توان انجام داد.
دکوراسیون داخلی محیط شما می تواند نقش بسزایی در میزان کیفیت کارهای انجام شده در ان محیط داشته باشد  .مثلا اگر
دکوراسیون برای محیطی اداری باشد و طبق اصول و استاندارد و با رنگ بندی مناسب و نور پردازی صحیح انجام شده باشد قطعا در
روحیه افراد تاثیر مثبتی داشته و می توان انتظار داشت که راندمان کاری رد آن محیط بالاتر خواهد رفت .مبحث دکوراسیون داخلی
در جوامع پیشرفته به صورت علمی و اکادمیک تخصصی می باشد و برای این موضوع اهمیت خاصی را رد نظر می گیرند.
از مواردی که میتواند در کیفیبت دکوراسیون ش ما تاثیر گذار باشد می توان به نحوه چیدمان وسایل اشاره کرد .اگر نوع چیدمان بر
اساس علم فنگ شویی باشد در واقع با همین تکنیک ساده باعث خواهیم شد تا محیط ما پر از انرژی مثبت شود.بعد زا اینکه نحوه
چیدمان صحیح را با توجه به نوع مکانی که قرار است در انجا دکوراسیو ن امجام شود را تایین کردیم نوبت به نرو پردازی محیط
میرسد  .میزان نور و رنگ نور به کار رفته و اصلا اینکه محیط دارای نور طبیعی باشد یا خیر همگی جز مهمترین عوامل در تاثیر
گذاری یک دکوراسیون داخلی است.
اگر می توانید برای محیط کار خود فضای سبز ایجاد کنید:
همیشه فضای سبز که شامل گل و گیاه بود ه در هر حالتی برای همه افراد زیبا و تولید کننده انرژی و شادابی بوده است.شما اگر
امکان ایجاد فضای سبز در محیط کاری خود را دارید حتما اقدام به این کار نمایید .برخی تصور می کنند که فضای سبز و گلخانه
تنها مختصدکوراسیون منزل است و از ان در جهت طراحی دکوراسیون خانه فقط می شود استفاده کرد .باید بگوییم که به هیچ
عنوان اینگونه نیست و شما هیچ محدو دیتی نخواهید داشت و در هر محیطی می توانید برای زیبا شدن ان از گل و گیاه و فضای سبز
استفاده نمایید.
اگر معماری داخلی محیط شما به گونه ای بود که نمی توانید در آن گلخانه داشته باشید حتما از چند گلدان و گل کوچک در کنار
میز خود و همکارانتان برای ایجاد محیطی هر چند کوچک اما سبز استفاده کنید.جدا از زیبا تر شدن محیط باور داشته باشید که
گیاهان تولید کننده انرژی های مثبت هستند و می توانند روحی تازه به محیط کاری شما بخشند.
طراحی اتاق کار با مبله کردن آن:
معمولا بیشترین نمایی که می توان به یک دفتر کاری داد با نوع مبلمان و میز و صندلی هایی است که برای ان به کار می
بریم.دکوراسیون دفتر کار شما با داشتن مبلمانی شیک قطعا بسیار بیشتر از قبل به چشم می آید و از نظر مراجعه کنندگان وجود
یک دکوراسیون لوکس برای دفتر کاری نشانه اعتبار تجاری انها می باشد.دیزاین توسط مبلمان معمولا یکی از اصولی است که برای
همه نوع دکوراسیون اداری به کار گرفته می شود و همیشه تاکید زیادی بروی آن بوده است.

همگونی رنگ وسایل با دیوارها و… :
سعی کنید محیط کاری شما دارای یک نظم در رنگ بندی وسایل ولوازم باشد .رنگی که برای کف پوش ها و سقف و دیوارها در نظر
گرفته اید باید دارای ارتباطی منطق با نوع مبلمان و وسایل محیط کاری شما داشته باشد .معمولا برای دکوراسیون شرکت این
مورد دقیقا رعایت می شود چرا که در ذهن مشتری و مراجعه کننده زمانیکه محیط شما دارای بی نظیمی در رنگ ها باشد باعث
ایجاد تردید و صلب اطمینان از شما خواهد شد.شما می توانید تنها با رعایت همین چند نکته که خدمتتان اعلام کردیم برای خود
محیطی بسیسار جذاب و پر انرژی و در عین لوکس و شیک را پدید اورید .حتما نیاز نیست تا هزینه های بسیار سنگینی در جهت
اجاره یک دفتر شیک کنید .با کنار هم قرار دادن موارید که عرض کردیم خودتان می توانید محیطی شیک و بی نظیر را خلق نمایید.
بعد از نور پردازی عامل بعدی که بسیار مهم است رنگ به کار رفته در محیط است.باید با توجه به فعالیتی که قرار است در آن محیط
انجام شود از رنگی مناسب استفاده نماییم.قطعا برای طراحی اتاق کار بایداز رنگ های اارمش بخش و برای دکوراسیون یک محیط
تجاری از رنگ هیا سر زنده و انرژی بخش می بایست استفاده شود.پس در واقع یک دکوراتور حرفه ای باید هم به علم رنگ ها و هم
به علم فنگ شویی و هم به علم نورذ پردازی به نوعی تسلط داشته باشد تا بتواند دست به خلق اثری جاودان بزند.
مجموعه فنی و تخصصی آرک مایان نیز با توجه به این موضوع سعی کرده تا در گروه خود برای هر مبحث از بهترین و ماهر ترین
افراد استفاده نماید و در واقع زمانیکه پروژه دکوراسیون داخلی ارگان و یا شخصی را به عهده می گیریم همه جوانب موضوع را رد ان
به بهرتین شکل ممکن با ساتفاده از افراد متخصص ان رشته در نظر خواهیم گرفت.یکی دیگر از فاکتورهای مهم در میزان موفقیت
یک دکوراسیون می تواند نوع متریالی باشد که قرار است در ان پروژه مورد استفاده قرار گیرد  .و این به میزان بودجه شما باز می
گرد و اینکه چقدر می توایند برای این کار هزینه نمایید .البته این را هم متذکر شویم اگر بهترین متریال دنیا هم استفاده کنیم اما
در نحوه چیدمان و به کار گیری صحیح ان دچار مشکل شویم به طور قطع موفقیت چشم گیری رد ان پروزه نصیب ما نخواهد شد.
شما نیز اگر به دنبال رحی خاص برای دکوراسیون داخلی محیط خود هستی و به دنبال بهترین ها می باشید پیشنهاد می کنیم حد
اقل یک بار به صورت حضوری به دفتر ما تشریف بیاورید و جدا از اینکه از تمامی نمونه کارهای ما دیدن خواهید کرد با پیشنهاد
های ویزه خیره کنن ده ای کمه برایتان داریم قطعا می تواینم شما را در اینکه پروزه تان را به شرکت ما واگذار نمایید قانع کنیم.ما
همیشه سعی کرده ایم تا در کنار بالابردن کیفیت در طراحی و دکوراسیون قیمت های مناسبی هم به مشتریان ارائه دهیم.
مبحص طراحی اتاق کار شاید از این جهت بسیار مورد توجه است که در واقع مهمترین عامل تایین کننده کلاس محیط مورد نظر
است  .هر چقدر که معماری به کرا رفته درست و صحیح باشد و هر چقدر که متریال های استفاده شده در جه یک باشند اما اگر
چیدم ان و نور پردازی و رنگ امیزی محیط مناسب نباشد در واقع شکستی بزرگ در ان دکوراسیون محسوب می شود.ما با توجه به
رعایت تمامی جوانب سعی خواهیم کر اگر پروژه ای را عهده دار شیدم در ابتدای امر از خواسته های مالک دقیقا اطلاع بیابیم و سعی
کنیم با انچه که شما در ذهن دا رید خود را منطبق کرده و هم اکنون با یک تصویر سازی صحیح میوتوان امیدوار بود که در نهایت
طرحی که برای دکوراسیون داخلی شما ارائه می دهمی مورد رضایت اطر شما خواهد بود.

مهمترین خواسته هر کسی از یک اتاق خوب این است که در مدت زمانی که قرار است در انجا برای استراحت باشد احساس آرامش
و راحتی خاطر داشته باشد .شاید اگر بخواهیم تعریفی برای یک اتاق خوب داشته باشیم اینگونه بتوان گفت که اتاقی که به افراد
درونش به واسطه نوع چیدمان و نور پردازی و رنگ های به کار رفته احساس آرامش بیشتری می دهد را اتاق خواب خوب می
گویند.در میان رنگ می توان از رنگ هایی همچون سفید و کرم روشن استفاده کرد .این دو رنگ باعث ایجاد آرامش می شوند.برای

دیوار ها نیز می توانید از رنگ های استخوانی استفاده نمایید.برای رسیدن به بهترین حالت دکوراسیون اتاق خواب حتما باید
مبحث رنگ ها را بسیار با دقت دنبال نمایید چرا که می تواند عامل مهم و تایین کننده ای در میزان رضایت شما از محیط آنجا
داشته باشد.

برای دیوارهای اتاق خواب اگر قصد استفاده از کاغذ دیواری را دارید حتما از طرح های خلوت با رنگ آمیزی ملایم استفاده کنید.
طرح های شلوغ باعث ایجاد حس سردرگمی در شما خواهد شد.در واقع هر چقدر رنگ ها در اتاق خواب آرامتر باشند شما عمیق تر
و راحت تر به خواب فرو خواهید رفت.حتی پیشنهاد می کنیم اگر می توانید در هنگام خواب مخصوصا در شب ها آینه های اتاق را
با پارچه ای بپوشانید تا فضای اتاق را ارامش بخش تر نمایید.

بر عکس نکاتی که می بایست برای دکوراسیون تجاری در نظر گفت و از نور پردازی و رنگ امیزی های خاص و شلوغ و سر زنده
استفاده کرد اینجا باید همه چیز رو به آرامش و ملایمت باشد.شاید برای دکوراسیون دفتر کار شما نیاز به رنگ هایی داشته باشید
که به شما حس و انرژی زیادی منتقل کند و ش ما را شاداب و سر زنده نگه دارد اما در اتاق خواب تنها چیزی که نیاز دارید آرامش
است و آرامش.این آرامش را می توان در گرو در کنار هم قرار گرفتن چندین فاکتور دانست .از رنگ بندی مناسب و نور پردازی
ملایم تا نحوه چیدمان وسایل و لوازم اتاق همه و همه در نهایت می تواند منجر به رسیدن شما به آرامش باشند.مثلا برای ایجاد حسی
عاشقانه میان شما و همسرتان می توانید برای روتختی خود از پارچه ای با رنگ قرمز استفاده نمایید .رنگی عاشقانه و گرم و
صمیمی.البته رنگ قرمز درست است که رنگ عشق می باشد ولی رنگی تحریک کننده است و مناسب افراد عصبی مزاج نیست.
این روزها تحقیقات زیادی بروی آثار رنگ بر ذهن انسان شده است و همین امر موجب شده تا به شما باز هم بگوییم حتما در انتخاب
رنگ برای دکوراسیون اتاق خواب خود نهایت دقت و وس واس را داشته باشید.از رنگ هایی همچون سبز و آبی می توان به عنوان
رنگ های خودمانی و آرامش بخش یاد کرد.اگر به دنبال ایجاد فضایی رومانتیک در اتاق خواب خود هستید پیشنهاد می کنیم از
رنگ های زیر استفاده نکنید:
رنگ هایی مانند سفید-خاکستری-صورتی -زرد
رنگ های سفید و خاکستری باعث ایجاد خلسه و حالت کسلی در شما می کند و مناسب اتاق خواب نیستند .رنگ زرد اگر به
تنهایی استفاده شود باعث ایجاد عصبانیت رد فرد خواهد کرد.اما رنگ صورتی بر خلاف اینکه رنگ بسیار شادی است اام در منظر
عمومی از ان به عنوان رنگی دخترانه یاد شده و شاید زیاد مناسب آقایان نباشد.
به هر حال باید بدانیم که بخشی از دکوراسیون منزل ما مربوط می شود به اتاق خواب و چون قرار است در انجا به استراحت
بپردازیم باید فاکتورهای لازم در جهت ایجاد حسی آرامش بخش را دارا باشد.یکی از مهمترین فاکتورها نور پردازی محیط
است.همانطور که در بالا عنوان کردیم اگر دوست دارید تا اتاق خوابی رمانتیک داشته باشید باید از نور های کدر و تیره استفاده کنید
اما اگر هدفتان داشتن اتاق خوابی روشن و شاداب است از نورهای درخشا ن باید استفاده نمایید.در میان نورها نورهای سبز و ابی
ممکن است حالات بیماری و کسلی را القا کنند پس اصلا تویه به استفاده از این نورها نداریم.نورهای قرمز و تیره برای ایجاد فضایی
رمانتیک بسیار مناسب هستند.

بعد از اینکه دو فاکتور مهم رنگ و نور را در دکوراسیون اتاق خواب خود رعایت کردید حال نوبت به انتخاب وسایل و نحوه چیدمان
انها درون اتاق است.حتما بر اساس میزان فضایی که در اختیار دارید و نوع معماری به کار رفته در اتاق اقدام به خرید نمایید.شاید
بتوان مهمترین وسیله یک اتاق خواب را تخت خواب ان عنوان کرد.تخت باید زیبا و راحت باشد و در بوجود ؟اوردن فضایی شیک و
یکدکوراسیون لوکس برای شما می تواند بسیار موثر باشد.
در یک بررسی انجام شده مشخص کرده اند که اگر د راتاق خواب شما پنجره ای رو به بیرون است بهترین حالت ان این است که این
پنجره در سمت راست تخت قرار گیرد.برای زیباتر شدن فضای اتاق خواب خود به ریز ترین نکات نیز باید توجه کنید .از کوسن
هایی که بروی تخت خواب شما زده شده است تا همهانگی که باید میان سایر لوازم درون ااق باشد همه و همه می تواند در ایجاد
حالتی خوش در شما موثر و مفید باشد.
حتما دیده اید که در اکثر اتاق خواب ها از چراغ های خواب به اشکال مختلف استفاده می گردد.اگر از آباژورهای کوتاه بروی پاتختی
ها استفاده نمایید باعث خلق فضایی رمانتیک می شوید.در این حالت مناسب مطالعه کردن نیز بوده و می توانید دقایقی را به مطالعه
بپردازید.داشتن فضای سبز در اتاق خوای از چندین جهت می تواند برای شما خوب باشد .اول اینکه ایجاد فضایی زیبا و رح انگیز
خواهد کرد و دوم اینکه شما هر روز با بیدار شدن وقتی چشمتان به این گل ها و گلدان ها و فضای سبز داخل اتاقتان می افتد انرژی
مثبت دریافت خواهید کرد.همچنین این کار در رمانتیک کردن دکوراسیون داخلی اتاق خواب شما نیز بسیار تاثیر گذار خواهد
بود.
پیشنهاد می کنیم دکور چینی اتاق خوابتان تا جای ممکن چوبی باشدکه در ان نهایت آرامش و احساس راحتی را را تجربه خواهید
کرد.حتی قاب عکسی که انتخاب می کنید مطابق با دکور چوبی شما بهتر است چوبی باشد.وجود دکوراسیون چوبی در فضای اتاق
خواب شما انرژی بسیار مثبتی را یاجاد خواهد کرد و باعث نشاط و سرزندگی شما می گردد.حتی شما می توانید از طرح های چوبی
برای طراحی دکوراسیون خانه در بخش های دیگر آن نیز استفاده نمایید.
برای رسیدن به یک اتاق خواب زیبا و دوست داشتنی قطعا به اولین چیزی که باید توجه کرد چیزی نیست جز دکوراسیون اتاق
خواب.شاید بتوان به عنوان یکی از شخصی ترین بخش های هر خانه اتاق خواب را نام برد و از این رو می طلبد تا با دکوراسیونی که
دقیقا منطبق با سلیقه و خواست ما است انجام شود چرا که قرار است ساعاتی از شبانه روز را رد انجا برای استراحت طی کنیم.با هم
به چندین فاکتور مهم که می تواند نه تنها برای زیبا تر شدن دکوراسیون اتاق خواب بلکه برای زیبا تر شدن هر نوع دکوراسیونی
به کار رود می پردازیم.
اولین فاکتوری که باید به ات توجه کرد رنگ ی است که قرار است در اتاق خواب استفاده شود .این مورد می تواند تاثیر بسیار زیادی
در زیباتر شدن دکوراسیون اتاق خواب ما داشته باشد.استفاده صحیح از رنگی مناسب می تواند برای ما آرامش و آسودگی را به همراه
داشته باشد و استفاده از رنگ نا مناسب بر عکس محیطی غیر امن و غیر دوستانه را برای ما خلق می کند.ارگ اتاق خواب شما تک
نفره است می توانید از رنگ هایی همچون سبز و آبی استفاده کنید .رنگ های سردی که مناسب خواب هستند.اما در کل توصیه
اصلی ما این است که باید با رنگ ها بازی کنید و تلفیقی از بهترین ها را برای اتاق خواب خود ساتفاده کنید  .همیشه آخرین توصیه
ما استفاده از ینگ خاص برای محیط مورد نظر شما است و تا جایی که مکن است به همه پیشنهاد می کنیم از تلفیق رنگ ها برای
محیط خود استفاده نمایند.
دومین فاکتور که باید در دکوراسیون اتاق هر خوابی رعایت شود این است که چیدمان به گونه ای صورت پذیرد که به آرامش ما را
نزدیک تر کند .شما بعد از طی یک روز طولانی و زمانی که می خواهید در شب هنگام در اتاق خواب خود استراحت کنید به آرامش
زیادی نیاز دارید تا بتوانید انرژی از دست رفته خود را مجددا به دست آورید و نیاز دارید تا ساعاتی را بدون هیچ گونه دغدغه برای
خود استراحت کنید.برای ایجاد آرامش در اتاق خواب باید عوامل مهمی را رعایت کرد از جمله اینکه نحوه چیدمان وسایل می تواند

فاکتور بسیار مهمی در رسیدن به امر باشد .همچنین رنگ هایی که در اتاق خوابمان استفاده می کنیم نیز بسیار مهم است.و لوازمی
که قرار است در اتاق خواب از انها استفاده کنیم هم می تواند در ایجاد و یا عدم ایجاد ارامش موثر باشد.
ارگ چیدمان و تزیینات وسایل ما از حد خود خارج شود حتی به صرف اینکه کالا های ما بسار لوکس و گران قیمت هستند می
توانند عامل مهمی در جهت بر هم زدن آرامش ما شده و عملا ما را از هدف اصلی خود که رسیدن به آرامشی عمیق در اتاق خواب
است دور کنند.پس حتما دقت لازم را در نحوه چیدمان و دکوراسیون اتاق خواب به عمل اورید.
یکی از مهم ترین وسایلی که احتمالا در هر اتاق خواب به واسطه اسمش می توان یافت چیزی نیست جز تخت خواب.شکل و فرم
تخت خواب و رنگ و مدل و چند نفره بودنش بسیار می تواند در شکل نهایی که اتاق خواب ما قرار است به خود بگیرید موثر است
و از همین رو باید دقت کرد که چه نوع تخت خوابی و با چه رنگی قرار است خریداری و استفاده شود .حتما از محصولی استفاده
کنیم که در نهایت هدف اصلی که رسیدن به آرامش است را برای ما بتواند میسر نماید.

