
 

 

 اهمیت کاغذ دیواری در دکوراسیون اتاق خواب

اتاق خواب همیشه باید فضایی باشد که محل آرامش باشد و بتوان در آن استراحت کرد و از دغدغه های روزانه رهایی پیدا 

اتاق خواب از اهمیت باالیی برخوردار است. کاغذ دیواری در دکوراسیون به دلیل تنوع زیاد و کرد. به همین دلیل دکوراسیون 

طرح و رنگ های خاصی که دارد، همیشه بیشتر از رنگ کردن و نقاشی کردن مورد توجه بوده است. در این مطلب می 

 دهیم. خواهیم تالش کنیم اهمیت کاغذ دیواری و انتخاب طرح و رنگ آن را به شما نشان

انتخاب کاغذ دیواری بیشتر بر اساس سن و سلیقه دسته بندی می شود. برای اتاق خواب کودک از طرح های شاد و کودکانه و 

یا شخصیت های کارتونی استفاده می شود و برای اتاق خواب بزرگتر ها می توان از طرح های جذاب و متنوع که مناسب سن 

 شان هم باشد استفاده کرد.

 اری اتاق خواب کودککاغذ دیو

کاغذ دیواری اتاق خواب کودکان معموال باید بر اساس طرح و رنگی که آن ها دوست دارند انتخاب شود چون آن ها هستند که 

باید در اتاق خواب شان احساس امنیت و آرامش کنند. حتما در انتخاب کاغذ دیواری سلیقه کودک را مد نظر قرار دهید. 

که دوست دارد را در خرید کاغذ دیواری اعمال کنید. اما با همه این ها موارد زیر را هم در نظر  شخصیت های کارتونی ای

 بگیرید.

از رنگ های تیره استفاده نکنید. مخصوصا اگر اتاق خواب کودک تان کوچک است. چرا که رنگ های تیره باعث می شود 

 فضای اتاق خواب بسته تر به نظر برسد.

از رنگ های صورتی، سفید، یاسی و قرمز استفاده می شود و برای اتاق پسر ها از رنگ های آبی، بنفش،  معموال برای دختر ها

 زرد استفاده می شود.

کاغذ دیواری های شخصیت های کارتونی و یا حیوانات هم می تواند برای اتاق کودک تان جذاب باشد اما بیشتر سعی کنید از 

 ستفاده کنید.طرح های ساده تر رنگ های جذاب تر ا

استفاده از طرح های پیچیده برای اتاق خواب کودک توصیه نمی شود اما می توان طرح های اشکال هندسی می تواند ذهن 

 کودک را فعال کند.

 کاغذ دیواری اتاق خواب بزرگتر ها

رگ تر به نظر می رسد. اگر از کاغذ دیواری های با رنگ روشن و طرح های کوچک تر استفاده کنید، فضای اتاق خواب شما بز

نقش های برجسته می تواند انتخاب مناسبی برای اتاق خواب های شما باشد. اما دقت داشته باشید که طرح های انتخابی در 

 عین این که با دکوراسیون اتاق خوب تان همخوانی دارد، رنگ بندی زیبایی هم داشته باشد.

نکنید چون به مرور ذهن شما را خسته می کند و کسالت برای تان به وجود  تا جایی که می توانید از رنگ های تیره استفاده

 می آورد.



 

 

اگر از دو نوع کاغذ دیواری برای اتاق استفاده می کنید، به هارمونی رنگ ها توجه کنید. رنگ هایی را انتخاب کنید به شما 

 حس شادابی و نشاط بدهد.

تاق خواب مناسب است ولی ترکیب شدن با رنگ دیگر می تواند جلوه استفاده از رنگ های خنثی مانند طوسی هم برای ا

 خاصی به اتاق خواب تان بدهد.

در پایان می توان گفت که کاغذ دیواری می تواند به عنوان یک عنصر کلیدی در دکوراسیون اتاق خواب شما باشد و انتخاب 

 درست آن، به زیبایی هر چه بیشتر اتاق خواب شما کمک می کند.


