ﮐﻨﺎف ﺳﻘﻒ
ﮐﻨﺎف از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﻋﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری و دﮐﻮراﺳﯿﻮن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻀﺎﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ
ﮔﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮔﭽﺒﺮی ﺳﺎده اﺳﺖ و ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﻠﻞ و
ﺷﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻃﺮح ﻫﺎی ﮐﻨﺎف ﺳﻘﻒ
 ۲۰۱۸ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد وﺳﻮاس زﯾﺎدی در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﻣﺒﻠﻤﺎن و
ﻟﻮازم دﮐﻮری و ﮐﻔﭙﻮش و رﻧﮓ دﯾﻮار ﻫﺎی ﻣﻨﺰل ﺧﻮد دارد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ
وﺳﻮاس را در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻘﻒ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺰل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺰل آن ﻫﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .در
اداﻣﻪ ﮐﻨﺎف ﺳﻘﻒ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮح و رﻧﮓ ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎن
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.ﻫﻤﻪ ﻣﺎ وﺳﻮاس زﯾﺎدی ﺑﺮوی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺒﻠﻤﺎن ،ﻟﻮازم دﮐﻮری
و ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮش و رﻧﮓ دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ دارﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ
وﺳﻮاس را در ﻣﻮرد ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﺪل
ﮐﻨﺎف ﺳﻘﻒ ﯾﮑﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢ از ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻪ دارﻫﺎ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﺬاب ﺳﻘﻒ ﮐﻨﺎف ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﻣﺪل ﮐﻨﺎف ﺳﻘﻒ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و زﯾﺒﺎ
ﻣﺪل ﮐﻨﺎف ﺳﻘﻒ از اﻧﻮاع اﯾﺪه ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و زﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺳﻘﻒ
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و اﺗﺎق ﺧﻮاب و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﺎف ﺑﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﺷﯿﮏ و زﯾﺒﺎ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺰل ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﻨﺎف ﺑﺮای
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻘﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ دﯾﻮارﻫﺎی
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و دﯾﻮار ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺰل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻨﺎف ﺳﻘﻒ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
ﻃﺮاﺣﺎن داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺳﻘﻒ را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در
دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺰل داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺰل اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﻘﻒ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ

ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﻮد و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻃﺮاﺣـﯽ داﺧﻠـﯽ ﺳـﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾـﯽ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ وﺟـﻮد وﺳﺎﯾـﻞ ﺗﺰﯾﯿﻨـﯽ در
دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.
در زﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮔﭽﺒﺮی ﺳﻘﻒ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوزه از ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺎف ﺳﻘﻒ ،ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب و … ﺑﺮای
ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻧﻮاع ﻃﺮح ﺟﺬاب و ﻣﺪرن ﮐﻨﺎف ﺳﻘﻒ ۲۰۱۸
در ﻫﺮ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ،ﻧﻘﺶ ﺳﻘﻒ و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزی در ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺰل
دارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﺎق ﻫﺎ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻘﻒ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳﺎده ای ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرن و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻘﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻨﺎف ﺳﻘﻒ  ۲۰۱۸ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه
و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺳﻘﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺒﮏ ﻣﺪرن از ﻃﺮح
ﻫﺎی ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺻﺎف و ﮔﻮﺷﻪ دار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ و در ﺳﺒﮏ ﮐﻼﺳﯿﮏ از
اﺷﮑﺎل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﯾﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮای ﻣﺪل ﮐﻨﺎف ﺳﻘﻒ ﻧﮑﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻦ
آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن
ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﻘﻔﺶ را ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻃﺮح ﮐﻨﺎف ﺑﺮای ﻫﺮ
اﺗﺎﻗﯽ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺎق ﺧﻮاب اﺳﺖ ﺑﺪرد ﺣﻤﺎم،
اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﺗﺎق ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﺗﺎق
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﯿﻤﻦ ،ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ،اﺗﺎق ﺧﻮاب و در ﻣﻮارد ﮐﻤﯽ ﻫﻢ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺎف ﺳﻘﻒ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻏﻠﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ.

