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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 چوبی  دیوارکوب زا استفاده
طراحی داخلی منازل و به صورت کلی فضاهای بسته، با گذشته تفاوت های بسیاری کرده است. درگذشته دیوارکوب چوبی کاربرد زیادی در  

ی و جلوه  تزیین منازل نداشت اما امروزه این فاکتور به یکی از فاکتورهای مهم و تاثیر گذار در تغییر دکوراسیون بدل شده است. افزایش زیبای

منازل، با المان های مختلف امکان پذیر شده و به همین دلیل است که امروزه در طراحی های مدرن و نوین، طراحان خصوصا، روی به سوی 

 .استفاده از دیوارکوب چوبی آورده اند

در سال های پیش، یعنی زمانی که معماری داخلی اهمیت چندانی نداشت، هزینه قابل توجهی برای دکوراسیون داخلی و تزئینات داخلی در نظر  

 گرفته نمی شد. از زمانی که بشر، هوشیار شد که باید به زیبایی محیطی که در آن زندگی میکند اهمیت دهد، طراحی داخلی نیز معنا و مفهوم

پیدا کرد. از آن تاریخ به بعد بود که طراحان داخلی و کلیه افرادی که در این حوزه فعالند، تصمیم گرفتند تا از فضاهای خالی به نحو دیگری 

 .احسن استفاده کنند

راحی داخلی باز  از آنجایی که تزئین دیوارها می تواند تاثیر قابل مالحظه ای بر روی تغییر فضا بگذارد، دیوارکوب ها نیز پای خود را به ط

کردند. دیوارکوب ها در انواع مختلف و با متریال های متفاوت در بازار موجودند اما یکی محبوب ترین و پرطرفدارترین متریال ها، چوب 

 .است

  

 
 S09 دیوار کوب چوبی

 
 S02 ر کوب چوبیدیوا

 
 S03 دیوار کوب چوبی

 
 S04 دیوار کوب چوبی
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 S05 دیوار کوب چوبی

 
 S06 دیوار کوب چوبی

 
 S07 دیوار کوب چوبی

 
 S08 دیوارکوب چوبی

 
 S09 دیوار کوب چوبی
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 S10 دیوارکوب چوبی

 
 S11 دیوار کوب چوبی

 
 S12 دیوار کوب چوبی

 
 S13 دیوار کوب چوبی
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 S14 دیوار کوب چوبی

 
 S15 دیوار کوب چوبی

 
 S16 دیوار کوب چوبی

 
 S17 دیوار کوب چوبی
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 S18 دیوار کوب چوبی
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 S22 دیوار کوب چوبی
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 S24 ر کوب چوبیدیوا

 
 S25 دیوار کوب چوبی
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 S26 دیوار کوب چوبی
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 S27 دیوار کوب چوبی

 
 S28 دیوار کوب چوبی

https://arinachoob.ir/wp-content/uploads/2020/05/18bd42c13627afffb8d542328a7e0d82.jpg
https://arinachoob.ir/wp-content/uploads/2020/05/8b903ad9c6dc8426c41791642f88d3fd.jpg
https://arinachoob.ir/wp-content/uploads/2020/05/7b02bc01aa257073b3af5f0eac859550.jpg
https://arinachoob.ir/wp-content/uploads/2020/05/5eacb58f157b356f87fdb810be8ded9c.jpg


 

 

 

     ARINA.CHOOBاینستاگرام :     WWW.ARINACHOOB.IRوب سایت :           09123042933شماره تماس : 

 

 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 S29 دیوار کوب چوبی
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 S31 دیوار کوب چوبی

 
 S32 دیوار کوب چوبی
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 S33 دیوار کوب چوبی

 
 S34 ر کوب چوبیدیوا

 

 

 

 چوبی  دیوارکوب از استفاده
طراحی داخلی منازل و به صورت کلی فضاهای بسته، با گذشته تفاوت های بسیاری کرده است. درگذشته دیوارکوب چوبی کاربرد زیادی در  

دل شده است. افزایش زیبایی و جلوه  تزیین منازل نداشت اما امروزه این فاکتور به یکی از فاکتورهای مهم و تاثیر گذار در تغییر دکوراسیون ب

منازل، با المان های مختلف امکان پذیر شده و به همین دلیل است که امروزه در طراحی های مدرن و نوین، طراحان خصوصا، روی به سوی 

 .استفاده از دیوارکوب چوبی آورده اند

نه قابل توجهی برای دکوراسیون داخلی و تزئینات داخلی در نظر  در سال های پیش، یعنی زمانی که معماری داخلی اهمیت چندانی نداشت، هزی

 گرفته نمی شد. از زمانی که بشر، هوشیار شد که باید به زیبایی محیطی که در آن زندگی میکند اهمیت دهد، طراحی داخلی نیز معنا و مفهوم

در این حوزه فعالند، تصمیم گرفتند تا از فضاهای خالی به نحو دیگری پیدا کرد. از آن تاریخ به بعد بود که طراحان داخلی و کلیه افرادی که 

 .احسن استفاده کنند

از  از آنجایی که تزئین دیوارها می تواند تاثیر قابل مالحظه ای بر روی تغییر فضا بگذارد، دیوارکوب ها نیز پای خود را به طراحی داخلی ب

تفاوت در بازار موجودند اما یکی محبوب ترین و پرطرفدارترین متریال ها، چوب کردند. دیوارکوب ها در انواع مختلف و با متریال های م

 .است

 مناسب انتخابی چوبی  های دیوارکوب

چوب ها قابلیت شکل پذیری باالیی دارند و به همین خاطر مناسب ترین و بهترین گزینه برای ساخت دیوارکوب به نظر می رسند. برای آشنایی 

هر چه بیشتر با دیوارکوب چوبی توصیه می کنیم ادامه این متن را مطالعه کنید. بررسی انواع دیوارکوب های چوبی و آشنایی بیشتر با این  

موضوعی است که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. برای ایجاد تحولی شگرف و دوست داشتنی در محیط داخلی  تزیین،

 .منزل خود سعی کنید در مورد استفاده از دیوارکوب چوبی نیز فکر کنید و از آن استفاده نمایید
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

تواند هایی از خانه میایده آلی می باشد . استفاده از دیوارکوب در بخش عنوان یک مکمل برای دکوراسیون منزل گزینهدیوارکوب چوبی به

خواهید خانه شما از طبیعت گرم و بیشتری برخوردار باشد از دیوارکوب چوبی  زیبایی و شکوه بسیاری به محل زندگی شما ببخشد اگر می

 . استفاده کنید

های خانه یا بخشی از دیوار سالن پذیرایی تا  خواه خود استفاده کنید مانند تمام اتاقدر هر قسمت از خانه می توانید از دیوارکوب چوبی به دل 

 . فرد داشته باشیددکوراسیون منحصربه

 . دیوارکوب یا دیوارپوش که امروزه در دکوراسیون داخلی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است با مواد مختلف ساخته می شود

برخالف دیوارپوش های آماده  چوب و ام دی اف روکش چوب یکی از پرکاربردترین و زیباترین مواد برای ساخت دیوارپوش می باشد . 

های متنوع را دارد استفاده از دیوارکوب در انواع سبک های کالسیک و مدرن بندیهای مختلف و رنگرحدیوارکوب چوبی امکان ایجاد ط

 . پذیر استامکان

 کالسیک چوبی   دیوارکوب

بخش بسیاری از مردم که عالقه مند فضاهای گرم و طبیعی هستند همیشه  های دیوارکوب برایدر میان تمام طرح کالسیک چوبی دیوارکوب

 .است  پرطرفدار

هایی از منزل و ایجاد کمد در کنار این دیوارپوش ها می تواند دکوراسیون دکوراسیون شیک برای خانه استفاده از دیوارکوب کالسیک در بخش

گسترده ای می باشند که براحتی با محیط پیرامون اعم از خانه اتاق کار یا حتی  شما ایجاد کند دیوارکوب کالسیک دارای تنوع طرح و رنگ 

 . افزایندهای گذری مانند مراکز تجاری و اداری بر زیبایی محیط میمکان

 دیوارکوب انواع

ه به دلیل قیمت باالی مواد شوند کدیوار کوب ها دارای تنوع زیادی در مواد ساخت می باشند بسیاری از دیوار کوب ها انواع چوب ساخته می

های تر هستند ساخت دیوارکوب چوبی با ام دی اف و روکش چوبی یکی دیگر از گزینهقیمتگونه دیوار پوشا بسیار گراناولیه برای ساخت این 

 . تر و کیفیت باالتری استساخت دیوار پوش می باشد این گزینه دارای قیمت مناسب

  

 ؟ چیست  چوبی دیوارپوش 

ها به دو صورت در بازار قابل تهیه هستند  وبی که در ابعاد مورد نیاز برای ایجاد جلوه ای زیبا بر روی دیوار نصب می شود این پانلپانل چ

بندی بوده و  متر که متأسفانه دارای محدودیت در طرح و رنگهای شرکتی در ابعاد ارتفاع سیصد و عرض بیست و پنج سانتیاولین مورد پانل

 .  های خاص را ندارنداد طرحامکان ایج

های بندیهای مختلف در طرح و استفاده از رنگمورد دوم سفارش ساخته پانل به تولیدکنندگان که در این صورت شما امکان ایجاد و طرح

 . مختلف طبق نیاز خود را دارید

ا برای شما تولید خواهیم کرد و این امکان را برای شما  ها و بدون محدودیت رما در مجموعه آرینا چوب دیوارپوش چوبی در تمام ابعاد و طرح

 . ایم تا طبق نیاز طبق فضای خانه خود دیوارکوب چوبی داشته باشیدفراهم کرده 
 چوبی  دیوارکوب مزایای و  ویژگی

خود بدهند بنابراین  ای لوکس و مجلل به فضای داخلی خانه خواهند جلوهرسد بسیاری از صاحبان خانه میوقتی نوبت به طراحی خانه می

های بسیار سازگار با محیط زیست  دیوارکوب چوبی بهترین گزینه برای زیبایی خانه شما خواهد بود دیوارکوب های چوبی در کنار زیبایی

 . عنوان مضر نیستندهیچهستند و بر خالف دیگر محصوالت برای سالمتی به
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