
ی نهایی خانه تاثیر مهمی دارد. هماهنگ بودن لباس خانه با سایر اجزای پرده لباس خانه است؛ بنابراین، در دکوراسیون داخلی و جلوه

های آن وجود داشته باشد، کند. اگر ناهماهنگی در سبک خانه و پردهآن نیز بسیار مهم است و در زیباتر دیده شدن خانه کمک می

دهد. امروزه، ی نهایی خانه زیبا نخواهد بود؛ هر چقدر هم که پرده به تنهایی زیبا باشد، ناهماهنگی میان اجزا خود را نشان میهجلو

توانید با کسب اطالعات درمورد انواع پرده، کاربرد آنها، سبک اند. شما میانواع پرده های جدید دست ما را برای انتخاب باز گذاشته

ی خدمات ی آچاره ارائه دهندهی خود داشته باشید. مجموعهترین انتخاب را برای فضاهای مختلف خانهین و متناسببهتر …آنها و 

تان راهنمایی کنند. در ی خانهتوانند شما را در انتخاب پردهدوخت و نصب پرده است. متخصصان آچاره افرادی مجرب هستند که می

 سفارش ثبت دنبال به یا مندیدعالقه پرده موضوع به اگر. پردازیممی …مهم در انتخاب آن و  این مطلب به معرفی انواع پرده و نکات

 .هستید، با ما در این مطلب همراه باشید دوخت و نصب پرده

 

 انواع پرده

ر زیاد است و هر یک مطابق نوع خاصی از سبک دکوراسیون داخلی است. این تنوع دست شما را برای انتخاب امروزه تنوع پرده بسیا

توانید انتخابی دقیق داشته باشید گذارد. با کسب اطالعات درمورد انواع مختلف پرده میتان باز میای مطابق سلیقه و سبک خانهپرده

 .شودمی …دار و ی زبرا، لوردراپه، شید، پانچ، پلیسه، آستری، رومن، پیلیدار شامل پردههای پرطرفکه مناسب شما باشد. انواع پرده



 

 ی زبراپرده

ی این نوع از پرده ترکیبی شود. این نوع پرده دوالیه است. پارچههایی است که به سمت باالی پنجره جمع میی زبرا از انواع پردهپرده

اند. این نوع از پارچه امکان تنظیم میزان ورود نور به داخل از تور و پارچه است که در فواصل معین یکی در میان به هم متصل شده

های ی زبرا طرفداران زیادی دارد. این نوع از پرده انتخاب بسیار مناسبی برای فضای آشپزخانه است و در محیطسازد. پردهممکن میرا 

های زبرا دارای تنوع در رنگ هستند. نظافت این نوع پرده آسان است و به راحتی باز و بسته اداری نیز کاربرد فراوانی دارد. پرده

 .شودمی



 

 ی لوردراپهپرده

شود. این نوع از پرده از قطعات عمودی پهنی هایی است که به سمت راست یا چپ پنجره جمع میی لوردراپه از انواع پردهپرده

سی است. امکان چاپ بر روی این نوع از ویی این نوع از پرده از جنس پیاند. پارچهتشکیل شده است که در کنار هم قرار گرفته

پرده وجود دارد. قیمت این نوع از پرده مناسب است و اجرای آن آسان است. این نوع از پرده مناسب اماکن اداری و تجاری است و 

 .شودها استفاده میکمتر در خانه



 

 ی شیدپرده

ای ی استوانهشود و در یک محفظهی یک زنجیر به سمت باالی پنجره جمع میهایی است که به وسیلهی شید از انواع پردهپرده

شوند. این نوع از پرده مناسب فضای آشپزخانه ه سمت داخل باز میهایی است که بشود. این نوع از پرده مناسب پنجرهپنهان می

ی خود در میزان عبور نور انتخاب مناسبی توانید متناسب با سلیقههای متفاوتی دارد و شما میهای شید ضخامتی پردهاست. پارچه

 .ی این نوع از پرده نیز وجود داردداشته باشید. امکان چاپ بر روی پارچه



 

 ی پانچپرده

شود. امروزه این نوع از پرده طرفداران بسیار زیادی هایی است که به سمت چپ یا راست پنجره جمع میی پانچ از انواع پردهپرده

های بزرگ ویژگی ای ساده و شیک دارند و اجرای آنها آسان است. چینها جلوهتناسب زیادی دارد. این پرده دارد و با سبک مدرن

ای زیبا های سنگین جلوهتواند از هر نوعی باشد اما پارچهی این پرده محدودیت خاصی ندارد و میمهم این نوع از پرده است. پارچه

خواب، آشپزخانه و نوع از پرده مناسب است. اجرای این پرده متناسب با فضای پذیرایی، اتاق ی ایندر این نوع از پرده دارند. هزینه

 .است …



 

 ی پلیسهپرده

شود. این نوع پرده انتخاب د و مانند یک کاور روی شیشه نصب میشوای است که داخل قاب پنجره نصب میای پردهی پلیسهپرده

هایی که ارتفاع بلندی دارند و به سقف نزدیک هستند و امکان شوند یا پنجرههایی است که زیاد باز و بسته میمناسبی برای پنجره

فضاهای دیگر نیز کاربرد دارد. نصب این نوع ها مناسب فضای آشپزخانه است؛ اما در پرده وجود ندارد. این پردهاجرای ریل یا میل

 .کندپرده آسان است و از جنس الیاف پلی استر است که نظافت آن را آسان می

 ی آستریپرده

ی شود. آستری نوعی پرده است که در زیر پردههایی است که معموالً در سمت چپ یا راست پنجره جمع میآستری از انواع پرده

نگ است. ای ارزان است و معموالً بدون طرح و رکند. آستری پارچهیزان ورود نور و حریم دید را تنظیم میشود و ماصلی نصب می

ی کاربردی دارد. این نوع از پرده مناسب ی تزیینی ندارد و صرفاً جنبهشود؛ چون جنبهمعموالً از این نوع پرده به تنهایی استفاده نمی

 از برخی با پرده نوع این اجرای که است ذکر به الزم. است …پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخانه و های فضاهای اجرا در زیر تمام پرده

 .ندارند آستری یپرده اجرای به نیازی … و زبرا شید، هایپرده مثال دارد؛ امکان هاپرده



 

 ی رومنپرده

ها و ای دارد. این نوع از پرده دارای طرحشود و حالت کرکرههایی است که به سمت باالی پنجره جمع میی رومن از انواع پردهپرده

 .خانه استکند و مناسب اجرا در پذیرایی و آشپزی رومن امکان تنظیم ورود نور را فراهم میهای متفاوتی در پارچه است. پردهرنگ

 داری پیلیپرده

شود. این نوع از پرده به سمت چپ یا راست پنجره ی حریر دوخته میهای ساده است که از پارچهدار از انواع پردههای پیلیپرده

م از دار مناسب تمام فضاهای خانه اعی پیلیشود. این نوع از پرده اقتصادی است و ظاهری ساده و شیک دارد. اجرای پردهجمع می

 بنابراین، است؛ مطمئن انتخابی و دارد همخوانی دکوراسیون هایسبک تمام با پرده این. است …پذیرایی، آشپزخانه، اتاق خواب و 

 .دارد مردم میان در زیادی طرفداران



 

 نکات مهم در انتخاب انواع پرده

 …وراسیون، تناسب نوع پرده با فضا و در انتخاب پرده توجه به برخی نکات بسیار مهم است. جنس پرده، تناسب سبک پرده با دک

. شودمی تردرست انتخاب موجب آنها کردن رعایت که دارد وجود دیگر نکات برخی اما است؛ مهم آنها کردن رعایت که است نکاتی از

 .پردازیممی پرده انتخاب در مهم نکات یهمه بررسی به ادامه در



 

 انتخاب جنس پرده

توجه به جنس پرده در هنگام سفارش پرده بسیار مهم است. جنس پرده باید با سبک کلی دکوراسیون شما همخوانی داشته باشد؛ 

کیفیت باشد، در صورت تابش مستقیم آفتاب، به سرعت پوسیده همچنینِ، جنس باکیفیتی داشته باشد. در صورتی که جنس پرده بی

ای با جنس ضخیم نصب دهد. جنس پرده در میزان عبور نور به داخل نیز تأثیر دارد. اگر پردهی خود را از دست میشود و جلوهمی

شود. اگر تمایل به کنترل نور دارید باید ای توری یا حریر نصب کنیم، نور مناسبی وارد میشود؛ اما اگر پردهکنیم، نور کمی وارد می

 پرده ضخامت کنترل برای مناسبی هایانتخاب …های شید، زبرا، لوردراپه و دههای ترکیبی استفاده کنید. پراز انواع پرده با جنس

 .است الیه دو و میان در یک صورت به توری و ضخیم یپارچه از ترکیبی هاپرده نوع این یپارچه چون است؛ ورودی نور و



 

 انتخاب رنگ پرده

کنید، حتما باید در فضای شما رنگ پرده نیز باید با دکوراسیون شما همخوانی داشته باشد. اگر رنگی شاخص برای پرده انتخاب می

رنگ پرده بسیار دقت  ترین موضوع در تناسب دکوراسیون با هم است. در نتیجه، در انتخابنیز به کار رفته باشد. هارمونی رنگی مهم

 .های خنثی طرفداران زیادی دارند؛ چون با هر سبک دکوراسیونی هارمونی داردکنید. امروزه رنگ



 

 انتخاب مدل پرده

های رومن با دار یا پردههای واالنتوانید از پردهون شما همخوانی داشته باشد. شما نمیی شما باید با سبک دکوراسیمدل پرده

ای خنثی و بدون هرنگ با …دار و های زبرا، پانچ، پیلیاستفاده کنید. شما باید از پرده ای با سبک مدرنخانه های کالسیک درطرح

های طرحدار بیشتر مناسب سبک کالسیک است. در نتیجه، دار یا پارچههای واالنای با سبک مدرن استفاده کنید. پردهطرح در خانه

 .تان توجه کنیدبه همخوانی مدل پرده با سبک خانه



 

 ی پردهاندازه

ای نامناسب خواهد گیری شود. اگر پرده خیلی کوچکتر یا خیلی بزرگتر از ابعاد پنجره باشد جلوهطول و عرض پرده باید به دقت اندازه

 .گیری پنجره و پرده اطالعات کسب کنیدداشت. در نتیجه، بهتر است درمورد اصول اندازه

 طول عمر پرده

ی بسیار مهمی در انتخاب آن کیفیت است. دوام و کیفیت پرده نکتهها ظاهری زیبا و جذاب دارند اما جنس آنها بیبرخی از پرده

های باکیفیت انتخاب کنید. شاید کنید، حتما پردهای ندارید و طوالنی مدت از پرده استفاده میاست. اگر برای تعویض پرده برنامه

 .داردهای عادی باشد اما در طوالنی مدت شما را راضی نگه میپرده ی آن زیادتر ازهزینه

 خانهانتخاب انواع پرده متناسب با فضاهای مختلف 

دار کالسیک با ی واالنتوانید از یک پردههای مختلف یک خانه اهمیت فراوانی دارد. شما نمیی مناسب برای قسمتانتخاب پرده

ی اتاق طرحی سنگین در اتاق خواب استفاده کنید. در نتیجهِ، تناسب پرده با انواع محیط در خانه نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. پرده

ی مناسب با توجه به مکان قرارگیری پنجره نیز مهم ی آشپزخانه یک طرح و یک مدل باشد. انتخاب پردهد با پردهتوانخواب نمی

ای با امکان تنظیم ای با ضخامت مناسب استفاده کنید یا پردهکند باید از پردهاست. اگر اتاق خوابی دارید که نور شرق را دریافت می

ها در طول روز مستقیم و تند است که هنگام خواب شما را آزار خواهد داد. به طور کلی نور پنجره نور برگزینید؛ چون نور شرق نوری

 :به صورت زیر است



 ت باال ندارند؛ چون نور شمال مستقیم نیست و صرفاً روشنایی کنند نیازی به ضخامهایی که نور شمال را دریافت میپنجره :نور شمال

 .یکنواخت است

 ی ضخیم یا توانید از پردهتان میهای جنوبی نور مستقیمی دارند اما آزاردهنده نیست؛ بنابراین، با توجه به سلیقهپنجره :نور جنوب

 .نازک استفاده کنید

 های غربی های پنجرهای دارند که گرمای فراوانی به همراه دارد؛ بنابراین، معموالً پردههای غربی نور مستقیم و زنندهپنجره :نور غرب

 .ضخیم باشد باید

 ی افراد دارد. اگر از نور زیاد خوشتان های شرقی نور مستقیم و تندی دارند که آزاردهنده نیست اما بستگی به سلیقهپنجره :نور شرق

 .های نازک استفاده کنیدتوانید از پردهآید میمی

 انواع پرده پذیرایی

ی پذیرایی ی ضخیم یا نازک دارد؛ اما عوامل دیگری نیز بر انتخاب پردههمانطور که گفته شد جهت پنجره تأثیر مهمی در انتخاب پرده

روی ی پذیرایی است. اگر پنجره روبهترین عوامل تأثیرگذار در انتخاب پردهکی از مهمتأثیرگذار است. محل قرارگیری تلویزیون ی

های شود. در نتیجه، در شرایطی که تلویزیون مقابل پنجره است باید از پردهتابد و مانع دید درست میتلویزیون باشد، نور بر آن می

. اگر مکان تلویزیون مقابل پنجره نباشید و با هم تالقی نداشته باشند، هایی با قابلیت کنترل ورود نور استفاده کردضخیم یا پرده

 .ی پذیرایی خواهد بودی نوع پردهی شما تعیین کنندهسلیقه

 



 انواع پرده آشپزخانه

ه باید قابلیت نظافت داشته باشد و نصب آن نیز آسان باشد؛ چون شستشوی آن زیاد است و در صورتی که نصب آن ی آشپزخانپرده

 …های زبرا و شید و هایی که نظافت آنها آسان است مانند پردهکند. در نتیجه، انتخاب پردهدشوار باشد کار را برای شما سخت می

 .ی آشپزخانه استها قابلیت تنظیم نور و دید دارند که موضوع مهمی برای انتخاب پردهپرده این. شودمی پیشنهاد آشپزخانه برای

 

 ع پرده اتاق خوابانوا

دهد ی شما دارد. اگر سحرخیز هستید و نور شما را آزار نمیی اتاق خواب بستگی به محل قرارگیری پنجره و سلیقهانتخاب پرده

کنند. در نتیجه، اگر نیاز به حفظ ها حریم شما را به صورت کامل حفظ نمیهای نازک استفاده کنید؛ اما این پردهتوانید از پردهمی

هایی که قابلیت تنظیم حریم و ورود نور را دارند بهره های ضخیم استفاده کنید یا از پردهیم خود به صورت کامل دارید از پردهحر

 .ببرید



 

 


