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کم کم به خریدهای شب عید نزدیک میشویم و باید برخی وسایل منزل از جمله پرده نو شود .اگر در بازار پر زرق و برق پرده سردرگم میشوید؛
الزم است مطلب امروز دخل و خرج را مطالعه کنید .دخل و خرج مثل همیشه در کنارتان است ،تا ترفندی ساده برای پی بردن به کیفیت
پارچه به شما بیاموزد؛ پارچه را از جایی که برش خورده است ،کمی بکشید .اگر تار و پود آن از هم جدا شد ،در انتخاب خود تجدید نظر کنید.

پذیرایی؛ شاهنشـینخانه
اتاق پذیرایی و نشیمن مهمترین قسمت خانه است ،که
بیشترازهرجایدیگریبهچشممیآید،بنابراینانتخاب
پرده مناسب برای آن اهمیت زیادی دارد .پرده پذیرایی
ارتباط مستقیمی با لــوازم داخل خانه دارد .پارچه ای
که برای آن انتخاب می کنید ،باید با سبک لوازم منزل
همخوانی داشته و از لحاظ رنگ و طرح با اجزای خانه
تناسب داشته باشد .پرده پذیرایی معموال از سه بخش
تشکیل میشود« :واالن» ،که قسمت باالیی پرده است،
«کتیبه یا دکور» ،که در اطراف پرده قرار میگیرد و بخش
«زمینه»کهقسمتاصلیپردهمحسوبمیشود«.آستری»
هم یک بخش دلخواه است ،که بعضی آن را پشت پرده
نصب می کنند .معموال بــرای بخش زمینه رنگ های
روشن و ساده مانند سفید ،شیری و کرم کاربرد دارد و
برای جذاب کردن آن در دکــور ،از جنس های مختلف

راهنمای
خرید پرده
چگونگی انتخاب تن پوشی نو برای پنجره های خانه

اتاقخواب؛آرامـشمحض
دخل وخرج ترفندی ساده برای
پی بردن به کیفیت پارچه به شما میآموزد؛
پارچه را از جایی که برش خورده است ،کمی
بکشید .اگر تار و پود آن از هم جدا شد ،بهتر
است در انتخاب خود تجدید نظر کنید
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اگرتابهحال،پایصحبتقدیمیهانشستهباشید،حتماشنیدهایدکهازپرده،بهعنوان«عروسخانه»یادمیکنند.دلیلشهم
اهمیتزیادشدرجلوهبخشیبهمنزلاست.حتیپیشترها،پردهراکهقدیبلندوجنسیسنگینوضخیمداشت،بیرونمنزل
نصبمیکردند.درسالهاینهچنداندور،استفادهازپردهبرایجلوگیریازورودگرما،سرماوهمچنینحفظحریمشخصی
استفادهمیشد.درحالیکهامروزهکاربردآنارتقایافتهوبهیکیازمهمتریناجزایخانهبرایزیباییبخشیدنبهآنتبدیلشده
است.عالوهبرنوعوجنسپرده،تنوعبسیارزیادیدرطرحورنگآندیدهمیشود.ازاینرو،یکیازسختترینخریدها،برایخانه
بهحسابمیآید.اولینگامدرانتخابپردهایناستکهتعیینکنید،پردهرابرایکدامقسمتخانهمیخواهید.

آشـپزخانه؛پرنورودلباز
فضای آشپزخانه چه کوچک باشد ،چه
بزرگ ،نیاز به نور مناسب دارد .در طراحی
خانههایامروزیبیشتریننورازآشپزخانه
تامین میشود ،پسنباید جلوی روشنایی
خانه را با انتخاب پرده های ضخیم و تیره
گرفت .از آن جایی که در آشپزخانه با انواع
مواد خوراکی و طعم و بوهای مختلف سر
و کار داریــد ،پس باید پــرده ای را انتخاب
کنید کــه ،قابلیت شست وشــوی باالیی
داشته باشد .یکی دیگر از مــواردی که در
انتخاب پرده آشپزخانه اهمیت دارد ،رنگ

آن است .رنگ پرده آشپزخانه نیز ،باید به
گونه ای باشد که هم اشتها را تحریک کند
و هم با ایجاد تضاد با رنگ دیــوار ،نگاه ها
را به سمت خــودش جلب کند و به فضای
آشپزخانه انــرژی بدهد .برای این منظور
رنــگ هــای قــرمــز ،زرد و نــارنــجــی مالیم
میتواندانتخابیمناسبباشد.اگرفضای
آشپرخانهتان بزرگ است و داخل آن از میز
ناهارخوری استفاده می کنید ،پرده های
بلندجلوهخاصیبهآنمیدهد.امااگریک
آشپزخانه نقلی دارید ،انتخاب پرده کوتاه

یا کرکرهای ،فضای شیکی را برایتان ایجاد
می کند .قیمت هر متر پرده کرکره ای از
 55هزارتومان تا  150هزارتومان متغیر
است.برایتهیهپارچهپرده،قبلازهرجابه
بازار «قماش مشهد» بروید؛ تا با قیمتهای
ارزان تـــر بتوانید ،جنس دلخواهتان را
بخرید.امااگرحوصلهخریدودوختپارچه
رانداریدومستقیماپردهآمادهمیخواهید،
در خیابان های سناباد و کالهدوز خوب
بگردید.البتهقیمتهایبهتریدرخیابان
«تعبدی»همپیدامیشود.

پارچهمانندمخمل،کتانوساتناستفادهمیشود.رنگ
وطرحدکور،متناسبباسلیقهخریدارورنگدیگراجزای
خانه انتخاب میشود .مثال رنگ پرده دکور را ،با مبلمان
یافرشهماهنگمیکنند.دربارهخریدپردهبهایننکته
توجه داشته باشید ،که رنگ پرده در فروشگاه ،با رنگ آن
درخانه متفاوتاست!دلیلشنورهایمتمرکزیاست،
که در فروشگاه ها به آن می تابانند؛ که باعث می شود
رنگ پارچه در خانه و زیر نور خورشید با آن چه شما در
هنگام خرید دیدهاید ،بسیار تفاوت کند .پسبهتر است،
ازفروشندهبخواهیدکهنورهایمتمرکزراخاموشکند.
توصیه دخل و خرج این است که هنگام روز برای خرید
پردهبرویدتارنگاصلیپارچههارابهترتشخیصدهید.
بیشتر افراد برای حفظ حریم شخصی خود ،زیر پرده از
پارچهآستریاستفادهمیکنند.امااگرپنجرهشماازبیرون

دیدنداردیاپارچهزمینهبهاندازهکافیضخیماست،نیازبه
آستریندارید.درصورتیکهازپردهبدونآستریاستفاده
میکنید،بهایننکتهتوجهکنیدکهنورمحیط،کامالتحت
تاثیر رنگ پرده زمینه است ،به این ترتیب ،رنگ سفید،
میتواندبهترینانتخاببرایپردهزمینهباشد.اگرطول
پردهها را بلند در نظر بگیرید؛ فضای منزلتان بزرگتر
بهنظرمیآید.همچنین،اگربیندوپنجرهفاصلهزیادی
نیست،پردهیکسرهبرایآندرستکنید.البتهپردهرادو
تکهدرنظربگیرید،کهبتوانیدپنجرههارابازوبستهکنید.
قیمتپارچههایمخملمناسببرایپرده،حدودمتری
 45هزارتومان است ،اما اگر در منطقه گرمسیر زندگی
میکنید،پارچهمخملباعثگرمترشدنخانهمیشود،
بنابراینپارچهکتانمیتواندانتخابمناسبتریباشد؛
کهقیمتآنازمتری 15هزارتومانشروعمیشود.

نوع پرده

قیمت هر متر به تومان

پردهکرکره فلزی

 50هزار تا  80هزار

پارچه حریر

 15هزار تا  50هزار

پارچه نخی

 50هزار

پرده شید

 70هزار تا  170هزار

پارچه تور

 30هزار تا  60هزار

پارچه مخمل

 40هزار تا  100هزار

گل میخ کنار پرده

 15هزار تا  30هزار

آویز کنار پرده

 30هزار تا  100هزار

اتاقخوابیکفضایشخصیاستوخالفپذیرایی،
نبایدجلبتوجهکندومهمتریننکتهدردکوراسیون
اتاق خواب ،ایجاد حس آرامش است .انتخاب رنگ و
طرحپارچهپردهاتاق خواببهشخصیتشماوابسته
است.برایانتخابآنبایددقتزیادیکرد،امابهطور
کلیرنگهایمالیموآرامشبخشمانندآبی،سبز،
زرد و ارغوانی برای پرده اتاق خواب مناسب هستند.
هماهنگکردنرنگپردهباروتختیایدهبسیارخوبی
است ،که به اتاق خواب جلوه بصری زیبایی میدهد.
اگر فضای اتاق خوابتان زیاد بزرگ نیست ،پردههای
کالسیک و پرجزئیات باعث سردرگمی می شود و
فضای اتــاق را دلگیر می کند .بــرای همین در اتاق
خوابهایکوچک،بیشترازپردههایسادهاستفاده
می کنند .اگر اتاق خواب شما نورگیر است ،جنس
پردهانتخابیتان،بایدبهنحویباشد؛کهجلویورود
نورخورشیدرابگیرد.ازآنجاییکهپردههایمخمل
به راحتی جلوی نور بیرون را میگیرد ،میتواند شما
را در داشتن یک خواب دلچسب یاری کند .افرادی
که به زیبایی اتــاق خــود اهمیت زیــادی می دهند،
برای هر فصل ،پرده مناسب آن را استفاده میکنند؛
برای فصول گرم پردههای ساتن یا حریر مانع از گرم
شدن بیش از حد اتاق می شوند و برای فصول سرد

پارچههای پشمی ،مخمل و الیافها با جلوگیری از
ورود هوای بیرون به داخل ،اتاق را گرمتر میکنند.
جنس پــرده اتــاق هم بسیار مهم اســت .درغیر این
صورتبایدهرچندوقتیکباربهفکرتعویضپردهها
باشید.دخلوخرجترفندیسادهبرایپی
بردن به کیفیت پارچه به شما میآموزد؛
پارچه را از جایی که برش خورده است،
کمیبکشید.اگرتاروپودآنازهمجدا
شد،بهتراستدرانتخابخودتجدید
نظر کنید.نکته آخر آن که ،برای سالم
ماندن پــرده ،آن را هرسال بشویید و به
صورتمرطوبنصبکنید.
همچنینهنگامانتخاب
مــیــلــهپـــــــرده،بــایــد
انــدازه  آن را  10تا 15
سانتی متر بلندتر از
عرض پنجره انتخاب
کنید.برایپارچههای
سنگینمانندمخمل،
جــنــسمــیــلــهبــایــد
طوریباشدکهبتواند
وزنآنراتحملکند.
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