
زیادی وجود دارد که چرا خرید کاور فرش برای هال و پذیرایی فکر خوبی است. کاور فرش  کنندهقانعدالیل 

یک  عنوانبه تنهاییبه تواندمی. کاور فرش شودمیباعث راحتی شما، زیبایی خانه و کمک به نگهداری از فرش 

روفرشی برای فرش و  عنوانبههنگام استفاده اثر هنری روی زمین عمل کند اما کاور فرش بیشترین مزیت را 

عوض  آن را راحتیبه توانیدمیاست و اگر از طرحشان خسته شدید  ترراحتزیرا تمیز کردنشان  موکت دارد

مختلف  هایطرحعوض کنید و بعد از انواع  توانیدمیکنید. درست است که کاور فرش را هر وقت بخواهید 

دقت شود. حتماًاور فرش باید به چند نکته مهم انتخاب کنید اما هنگام خرید ک  

 

 اندازه و سایز کاور فرش بسیار مهم است

از چیزی باید را  ترکوچکمردم سایز  معموالًیکی از اشتباهات رایج هنگام خرید کاور فرش این است که 

نیست حداقل دو  رپذیامکان. کاور فرش باید زیر تمام اثاثیه اصلی قرار بگیرد اگر این چیدمان کنندمیخریداری 

اثاثیه خانه قبل از خرید کاور  قرارگیری ینحوهباید به  حتماًپایه جلویی اثاثیه باید روی کاور فرش قرار بگیرند. 

طول و عرض  دقیقاًقبل از سفارش  حتماً کنیدمیروفرشی استفاده  عنوانبهفرش فکر کرد. اگر از کاور فرش 

هی صورت نگیرد.فرش را اندازه بگیرید تا هیچ اشتبا  

 

و رنگی طرح دارخرید کاور فرش   

و خرید کاور فرش فرصت خوبی است تا از شکل  کندمیکاور فرش مثل یک اثر هنری برای زمین خانه عمل 

 دقیقاًسنتی که فرش ها دارند مدتی دور باشید و کمی رنگ و طرح به خانه وارد کنید. نیازی نیست کاور فرش 

باشد و ایرادی ندارد که کمی خالقیت و سلیقه خرج انتخابش کنید. هنگام انتخاب  فرش شما شکلهمیا  رنگهم

اصلی زیر اثاثیه خانه پنهان نشوند در اینجا هم در  هایشکلکاور فرش طرح دار حواستان باشد که پترن ها و 

 اندازهبه  تانخانهخانه قبل از خرید کاور فرش بسیار مهم است. در صورتی بقیه وسایل  دکوراسیوننظر گرفتن 

 تواندمی ترسادهاز کاور فرش شلوغ استفاده کنید یک انتخاب  حتماًکافی رنگی و در چشم هستند نیازی نیست 

را در هارمونی نگه دارد. چیزهمه  

 

 نگه داری کاور فرش



که شما  اساسی وجود دارند هاینکتهاما یک سری  کندمیداری در انواع کاور فرش فرق  نگهو  تمیزکارینکات 

. قبل از خرید فرش کندمیمطمئن شوید کاور فرش تا سالیان سال برایتان عمر  هاآنبا انجام دادن  توانیدمی

کاور فرش با قطر  طورکلیبه. نیاز دارد نگهداریاول به این فکر کنید که قرار است کجا آن را قرار دهید و به چه 

 هرچنداما کاور فرش با قطر کم و نازک را با  ؛مل و اصولی تمیز شودباید کا باریکسالی  حتماًمتوسط رو به باال 

قابل شستشو بودن یا نبودن کاور فرش را قبل از  حتماًکرد.  گیریخاک توانمیتکاندن در تراس  باریکوقت 

از چیزی هستند که بتوانند شسته شدن با مواد شوینده  ترظریفخرید چک کنید چون بعضی از کاور های فرش 

هستند. شوییلباسبا  وشوشستبعضی کاور های فرش قبل  کهدرصورتیرا تحمل کنند   

 

 


