
   

ها دشوار است. در نتیجه، هدف اصلی در فرآیند ی فضاها در این نوع از خانهمتری چالش است؛ چون، تأمین همه 50طراحی و بازسازی خانه های 

ریزی دقیق نیاز دارد؛ البته، بزرگ جلوه دادن خانه است. گذر از این چالش به برنامه ها گذر از چالش تأمین فضاهای مورد نیاز وبازسازی این نوع از خانه

پردازیم. ی این مطلب به معرفی و بررسی ترفندهای آن میکند. در ادامهترفندهایی در جهت تحقق این هدف نیز وجود دارد که مسیر شما را آسان می

خدمات  یی آچاره ارائه دهندهی تخصصی است که باید به دست متخصصان ماهر انجام شود. مجموعهالزم به ذکر است که اجرای این ترفندها فرآیند

 .به دست متخصصان مجرب است؛ بنابراین، اگر به دریافت خدمات بازسازی نیاز دارید، با ما همراه باشید بازسازی و دکوراسیون

 های کوچک کدامند؟فضاهای مورد نیاز خانه

یک ی کوچک شامل متری مشخص کردن فضاهای مورد نیاز است. حداقل فضاهای مورد نیاز در یک خانه 50اولین قدم در فرآیند بازسازی خانه های 

ها با هر ی خانهی فضاهای ذکر شده در همهآشپزخانه، یک نشیمن، یک اتاق خواب و یک سرویس بهداشتی و حمام مشترک است. معموالً، همه

متری حذف اتاق  50های شود. در خانهشود و به فضای نشیمن منتقل میهای کوچک حذف میشود؛ اما، گاهی اتاق خواب در خانهمتراژی تأمین می

 متری  50های های خانهکند. در نتیجه، تأمین اتاق خواب یکی از دغدغهاب رایج است. بازسازی فرصت تأمین اتاق خواب را برای شما ایجاد میخو

 .باشید همراه ما با دارید، کوچک هایخانه نیاز مورد فضاهای تأمین هایحلراه مورد در اطالعات کسب به تمایل اگر. شود حل باید که است

 

 متری کدامند؟ 50ترفندهای بازسازی خانه های 

ترفندهایی  کند.ی کوچک شما کمک میمتری شامل سه دسته است: ترفندهایی که به تأمین فضاهای مورد نیاز خانه 50ترفندهای بازسازی خانه های 

کند. ترفندهای ذکر ی کوچک شما کمک میکند. ترفندهایی که به بهسازی کیفیت فضاهای خانهی کوچک شما کمک میکه به بزرگ جلوه دادن خانه

 .پردازیمشود. در ادامه، به معرفی و بررسی این ترفندها میهای کوچک میهای اصلی بازسازی خانهشده موجب تحقق هدف



   

 متری 50ترفندهای تأمین فضاهای مورد نیاز در فرآیند بازسازی خانه های 

دارد. برخی از اقداماتی مل ترفندهایی است که در جهت تأمین فضاهای مورد نیاز خانه قدم برمیهای کوچک شای اول ترفندهای بازسازی خانهدسته

 را اول یدسته ترفندهای ادامه، در. است …سازی شود شامل تأمین فضای خواب مناسب و تأمین فضای ذخیرهکه در راستای تحقق این هدف اجرا می

 .کنیممی بررسی

 .ن کنیدفضاهای ضروری خانه را تأمی

ی کوچک شامل آشپزخانه، نشیمن، اتاق خواب، سرویس بهداشتی و حمام است. گاهی فضای سرویس بهداشتی و حمام حداقل فضاهای اصلی یک خانه

 و بهداشتی سرویس فضای. است مشترک  هایی با متراژ کمهایی با متراژ کم مشترک است؛ همچنین، گاهی فضای اتاق خواب و نشیمن در خانهدر خانه

 م از لحاظ کیفیت به هم نزدیک است؛ اما، فضای اتاق خواب و نشیمن از لحاظ کیفیت تفاوت بسیار زیادی دارد. اتاق خواب محل کسب آرامش درحما

های شماست؛ اما، اتاق خواب طول زندگی است؛ اما، نشیمن محل کسب انرژی در طول زندگی است. نشیمن فضایی عمومی است که پذیرای مهمان

 .وصی است که پذیرای شخص شماستفضایی خص

ای مهم در نتیجه، کیفیت فضاهای اتاق خواب و نشیمن از هم دور است و باید مجزا باشد؛ اما، گاهی متراژ کم خانه دست شما را برای جداسازی فضاه

شود؛ همچنین، دو ترفند برای جداسازی یبندد. دو ترفند برای جداسازی فضاهای اتاق خواب و نشیمن وجود دارد که در ادامه معرفی ماز همدیگر می

 .شودفضاهای حمام و سرویس بهداشتی وجود دارد که در ادامه معرفی می

 های فضای خانه، مانند ترین روش جداسازی فضاهای یک خانه است؛ اما، همیشه کاربردی نیست. گاهی محدودیتدیوارهای تیغه رایج :دیوارهای تیغه

دردسر را ندارید، اصرار نکنید. دردسر را دارید، اجرا کنید؛ اما، اگر امکان دیوارکشی بیدهد. اگر امکان دیوارکشی بیرکشی را نمیی دیوامتراژ کم آن، اجازه

 .ای برای جداسازی فضای اتاق خواب از نشیمن کاربرد داردی بد آنهاست. ترفند دیوار تیغهترکیب خوب فضاها بهتر از تجزیه

 های مقرون به صرفه برای جداسازی موقت فضاهای یک خانه است. اگر امکان ایجاد تغییرات وارهای پارتیشن یکی از گزینهدی :دیوارهای پارتیشن

ای دیوارهای پارتیشن انتخاب مناسبی برای ساختاری را ندارید، از دیوارهای پارتیشن استفاده کنید. دیوارهای پارتیشن انواع متعددی دارد. جنس شیشه

 .ی حمام از سرویس بهداشتی است. دیوارهای پارتیشن برای جداسازی موقت فضای اتاق خواب از فضای نشیمن نیز کاربرد داردجداسازی فضا

 های جداسازی فضاها هستند که در فضاهای اداری کاربرد گسترده دارند؛ اما، در ها یکی از روشای یا کرتین والدیوارهای شیشه :ایدیوارهای شیشه

ای با پارتیشن ای بسیار رایج است. تفاوت دیوار شیشهی دیوار شیشهشوند. جداسازی حمام از سرویس بهداشتی از طریق تعبیهفاده میخانه نیز است

جایی است. ای قابل جابهای ثابت است؛ اما، پارتیشن شیشهای در جداسازی فضای حمام از سرویس بهداشتی در ثابت بودن آن است. دیوار شیشهشیشه

ای انتخابی ای است؛ اما، اگر مستأجر خانه هستید، پارتیشن شیشهتری نسبت به پارتیشن شیشهای انتخاب مناسبصاحب خانه هستید، دیوار شیشه اگر

 .ای برای جداسازی فضای حمام از سرویس بهداشتی کاربرد داردجایی است. ترفند دیوار شیشهمقرون به صرفه است چون قابل جابه



   

 

تان را ندارید، کمی آنها را تفکیک کنید. اگر فضای خواب شما داخل فضای نشیمن است، این ترفند را وجه امکان جداسازی فضاهای خانهاگر به هیچ

واب خود را از سطح زمین جدا کنید و باال ببرید. اجرای این ترفند موجب بزرگ شدن فضای نشیمن شما اجرا کنید: یک نیم طبقه ایجاد کنید. تخت خ

 .متری بسیار محبوب است 50های توانید یک کاناپه یا یک میز را زیر تخت خواب خود جای دهید. این ترفند در خانهشود. شما میمی

 .سازی ایجاد کنیدفضاهای ذخیره

سازی آن ی شما کوچک است، فضای ذخیرهسازی است. هنگامی که خانهمتری تأمین فضای ذخیره 50ده در بازسازی خانه های یکی از مشکالت عم

های کوچک وجود دارد. در ادامه، سازی خانهریزی دارد. ترفندهایی برای افزایش فضای ذخیرهسازی نیاز به برنامهکم است؛ بنابراین، تأمین فضای ذخیره

 .پردازیمسازی به خانه میو بررسی ترفندهای افزودن فضای ذخیرهبه معرفی 

 آورد. نصب ها کارایی و زیبایی را در کنار هم به ارمغان میسازی چند منظوره هستند؛ نصب و اجرای قفسهها فضاهای ذخیرهقفسه :نصب و اجرای قفسه

 .کندگنمایی فضای خانه نیز کمک میشود؛ بنابراین، به بزرقفسه موجب انتقال اجزا از کف به دیوار می

 خواب با  سازی مناسبی است؛ بنابراین، انتخاب مبلمان مناسب بسیار مهم است. تختفضای خالی داخل مبلمان نیز فضای ذخیره :خرید مبلمان مناسب

 .های کوچک استسازی انتخاب مناسبی برای خانهکشوهای ذخیره

 کند؛ بنابراین، فضای داخل کمد دیواری را سازی کمک میسازی فضای ذخیرهخل کمد دیواری به بهینهطراحی فضای دا :طراحی فضای کمد دیواری

 .متناسب با نیازهای خودتان طراحی و اجرا کنید

 و ... 



   

 

 متری 50های مورد نیاز در فرآیند بازسازی خانه های ترفندهای بزرگنمایی فضا

دارد. برخی از های کوچک شامل ترفندهایی است که در جهت بزرگنمایی فضاهای مختلف یک خانه قدم برمیی دوم ترفندهای بازسازی خانهدسته

 ترفندهای ادامه، در. است …کاری فضا و ح، آینهآمیزی صحیشود شامل نورپردازی مناسب، رنگاقداماتی که در راستای تحقق این هدف اجرا می

 .کنیممی بررسی را دوم یدسته

 .خانه را غرق نور کنید

ی شود و نور مصنوعی از طریق تعبیهها تأمین میی پنجرهنور دو دسته است که شامل نور طبیعی و نور مصنوعی است. نور طبیعی از طریق تعبیه

ی شما کوچک است، نورپردازی کنید. نور طبیعی بهتر از نور شود؛ بنابراین، اگر خانهبزرگ دیده شدن فضای خانه میشود. نور موجب ها تأمین میالمپ

 .ی کوچک خود را غرق نور کنیدمصنوعی است؛ اما، اگر امکان تأمین نور طبیعی را ندارید، نور مصنوعی تعبیه کنید. در نهایت، خانه



   

 

 .های روشن استفاده کنیدرنگ

دهد؛ ی شما را بزرگ جلوه میهای روشن خانهشود. رنگی در کیفیت فضا دارد. رنگ دیوار موجب بزرگ یا کوچک دیده شدن فضا میرنگ تأثیر مهم

های روشن را استفاده کنید. دیوارهای خود را سفید کنید و ی شما کوچک است، رنگدهد. اگر خانهی شما را کوچک جلوه میهای تیره خانهاما، رنگ

تر شود. طرح دیوارها نیز بر کوچک و بزرگ شدن فضا تأثیرگذار است. هر چه طرح دیوارها سادهی شما دو برابر دیده میفید تهیه کنید؛ خانهمبلمان س

 .شودتر دیده میی شما بزرگباشد، خانه



   

 

 .کاری را فراموش نکنیدتأثیر آینه

روی پنجره را دهد. دیوار روبهی شما را بزرگ و مدرن جلوه میکاری خانهکند. آینهمتری معجزه می 50کاری در فرآیند بازسازی خانه های آینه

ی فضاهای خانه اجرا کنید. اگر حمام و سرویس مهشود. این ترفند را در هی شما چند برابر دیده میکاری کنید و معجزه را لمس کنید؛ خانهآینه

 .دهدشود؛ اما، کیفیت فضای شما را ارتقا میکاری کنید. تمیزکاری آن سخت میبهداشتی کوچک دارید، دیوار آن را آینه



   

 

 .ل چند منظوره استفاده کنیدوسای

وسایل چند منظوره بهترین روش برای بزرگنمایی خانه است. یک وسیله تهیه کنید و کارکرد سه وسیله را دریافت کنید. اجرای این روش موجب 

نظوره بسیار متعدد است؛ اما، ماند. ترفندهای وسایل چند می مثبت این است که کارایی ثابت میشود. نکتهکاهش تعداد اجزا و عناصر در خانه می

کند. در ادامه، ترفندهای اجرای این ی شما نیز کمک میجویی در بودجهشود. اجرای این ترفندها به صرفههای آن اشاره میترینبرخی از کاربردی

 .روش را دنبال کنید

 عنوان . یک نیمکت چند منظوره تعبیه کنید. زیر نیمکت را بهورودی شما نیاز به جاکفشی و جالباسی دارد؛ اما، فضای آن محدود است :نیمکت ورودی

 .عنوان میز و صندلی استفاده کنید. باالی نیمکت را تبدیل به جالباسی کنیدجاکفشی استفاده کنید. سطح نیمکت را به

 کند. حتی اگر ی نشیمن شما کمک مهمی میشو تهیه کنید. این ترفند به بزرگنمایی فضاخواباتاق خواب مجزا ندارید؟ مبل تخت :شوخوابمبل تخت

 .عنوان تخت مهمان استفاده کنیدشو را بهخواباتاق خواب مجزا دارید، مبل تخت

 ی مبلمان متعدد را ندارد، پاف را ای چند منظوره است که کارکرد میز و صندلی دارد. اگر فضای نشیمن شما امکان تعبیهپاف وسیله :پاف نشیمن

توانید یک پاف خریداری کنید و سه کارکرد متفاوت دریافت کنید که شامل میز، سازی نیز دارد. میرخی از انواع پاف فضای ذخیرهجایگزین کنید. ب

 .شودسازی میصندلی و فضای ذخیره

 و ... 



   

 

 متری 50نیاز در فرآیند بازسازی خانه های ترفندهای بهسازی فضاهای مورد 

دارد. برخی از های کوچک شامل ترفندهایی است که در جهت بهبود کیفیت فضاهای مختلف یک خانه قدم برمیی سوم ترفندهای بازسازی خانهدسته

ی سوم را بررسی ست. در ادامه، ترفندهای دستها …شود شامل تعمیر یا تعویض اجزا و عناصر قدیمی اقداماتی که در راستای تحقق این هدف اجرا می

 .کنیممی

 .جزییات خانه را ارتقا دهید

انگیزی بر بهبود کیفیت فضاهای مختلف یک رسد؛ اما، ایجاد تغییر در آنها تأثیر شگفتاهمیت به نظر میجزئیات خانه شامل مواردی است که بی

 هایخانه در جزئیات در تغییر. است …ها، اتصاالت و آالت، دستگیرهکلیدها و پریزها، یراق قاب شیرآالت،  ی کوچک دارد. جزئیات خانه شاملخانه

 جزئیات بازسازی بنابراین، هستند؛ خانه یک جزئیات بیشترین شامل بهداشتی سرویس و حمام آشپزخانه، فضاهای. آیدمی چشم به بیشتر کوچک

 .شودی شما مییی و زیبایی خانهکارا بهبود موجب بهداشتی سرویس و حمام آشپزخانه،

شود. حمام و سرویس بهداشتی آشپزخانه قلب خانه است که پرترددترین فضای خانه است؛ بنابراین، رسیدگی به آن موجب سرزندگی کل خانه می

، حمام و سرویس بهداشتی نیاز دهد؛ بنابرایناند. فرسودگی کیفیت فضای خانه را کاهش میترین فضاهای خانه هستند که در معرض فرسودگیمرطوب

ترین بخش بازسازی آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی است؛ چون، ها اصلیبه رسیدگی دارد که روح خانه سرزنده بماند. تعمیر یا تعویض کابینت

زخانه، حمام و سرویس بهداشتی های آشپهای آنها است. تعمیر یا تعویض کابینتبیشترین جزئیات آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی در کابینت

 :شامل موارد زیر است



   

 هاتعمیر یا تعویض درب 

 هاتعمیر یا تعویض روکش درب 

 هاتعمیر یا تعویض اتصاالت درب 

 تعمیر یا تعویض ریل کشوها 

 های دربتعمیر یا تعویض دستگیره 

 هاتعمیر یا تعویض سطح کابینت 

 هاتعمیر یا تعویض سینک 

 و … 

 

 ... سخن آخر

بازسازی  متری پرداختیم. این ترفندها بخش کوچکی از ترفندهای 50در این مطلب به معرفی و بررسی برخی از ترفندهای بازسازی خانه های 

ی ی آچاره ارائه دهندهی آچاره در ارتباط باشید. مجموعهآید، نگران نباشید. کافیست با مجموعهاست؛ بنابراین، اگر به کار شما نمی های کوچکخانه

ترین کیفیت به دست متخصصان مجرب است. متخصصان ماهر آچاره ترفندهای متناسب با فضای شما را اجرا خدمات بازسازی و دکوراسیون با به

 .کنید ثبت آچاره یمجموعه در  کنند. در نتیجه، اگر تمایل به دریافت خدمات بازسازی دارید، سفارش خود رامی


