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ی   کاغذ   ؟ ست چی   دیوار

اگر شما هم دوست دارید با کمترین هزینه ممکن، تغییری در فضای داخلی ساختمان خود ایجاد کنید، پیشنهاد ما به شما استفاده از کاغذ 

ساختمان   دیواری داخلی  فضای  دیوارهای  پوشش  منظور  به  دیواری  کاغذهای  از  است.  شیک  و  دیوارها  جذاب  این  تزئین  و  گوناگون  های 

 . شونداغذهای دیواری به دلیل اینکه تنوع طرح و رنگ باالیی دارند، به سادگی با سایر وسایل فضای مد نظر شما ست می شود. ک استفاده می 

فروخته می  ی دیوار   کاغذ  رولی  و عموما  آنها بافت دار به صورت متری  یا طراحی  و بدون بافت است  یا ساده  شود. طراحی کاغذهای دیواری 

ان شما نیاز به رنگ آمیزی دارند ولی شما زمان کافی برای این کار را ندارید یا به هر دلیل دیگری تمایل به انجام  باشد. اگر دیوارهای ساختم می

های کاغذهای دیواری، این است که به راحتی  ترین گزینه برای شما استفاده از کاغذهای دیواری است. یکی از مزیترنگ آمیزی ندارید، مناسب 

کردن  جمله این روش های مختلفی چاپ می هستند. کاغذهای دیواری به روش   قابل شستشو و تمیز  از  توان به چاپ سیلک  ها می شوند. 

 ابریشمی، دیجیتالی، حکاکی، چاپ سطحی و چاپ چرخشی اشاره کرد. 



 
ی   انواع کاغذ دیوار

جنبه  از  دیواری  کنیمکاغذ  آشنا  دیواری  کاغذ  انواع  با  را  شما  تا  باشید  ما  همراه  است.  مختلفی  انواع  دارای  گوناگون،   . های 

    کاغذهای دیواریPVC  اگر قصد خرید کاغذ دیواری با مقاومت بسیار باال دارید، کاغذهای دیواری :PVC    .گزینه خوبی برای شما خواهند بود

ین جنس، ضد خش هستند. همچنین قابلیت شستشو دارند. این کاغذهای دیواری چندین سال کارایی و ظاهر زیبای خود  کاغذهای دیواری ا

می  حفظ  دیواری  را  کاغذهای  بود   PVCکنند.  خواهند  شما  دلبند  کودک  اتاق  برای  خوبی   . انتخاب 

  ا نانو مورد  روز  تکنولوژی  نیز  کاغذ دیواری  ساخت  نانو: در  نانو  کاغذهای دیواری  جنس  از  که  گرفته است. کاغذهای دیواری  ستفاده قرار 

کاغذهای   مزایای  تمام  ویژگی  PVCهستند،  و  مزایا  این  بر  عالوه  هستند.  دارا  از را  عبارتند  که  دارند  نیز  دیگری   : های 

دارند خورشید  نور  تابش  مقابل  در  خوبی  مقاومت  نانو،  دیواری  کاغذ   •. 

گونه  به  آنها  عملکرد  که•  است  می   ای  محسوب  نیز  صدا  و  گرما  عایق  عنوان   . شوندبه 

هستند شستشو  قابلیت  دارای  نیز  دیواری  کاغذهای  از  جنس  این   • . 

می  آلرژی  و  حساسیت  ضد   .باشند• 

نمی  جذب  خود  به  را  غبار  و  گرد  و  آلودگی  که  است  این  دیواری  کاغذهای  از  جنس  این  با  رابطه  در  مهم  نکته   . کنند• 

 های خاص در کند. به دلیل استفاده از سایهدی: این سبک از کاغذهای دیواری، توجه بسیاری از افراد را به خود جلب می کاغذ دیواری سه بع



های شیک و جذاب در این سبک از کاغذهای  طراحی این کاغذ، برجستگی این مدل، از فاصله چند متری قابل مشاهده است. با استفاده از المان 

جذادیواری، می  نورپردازیتوان به  از  اگر  افزود.  کاغذهای  بیت فضای داخلی ساختمان  از  این سبک  زیبایی  کنید،  استفاده  نیز  های مختلف 

دیواری دو چندان خواهد شد و فضای ساختمان شما شیک و مدرن به نظر خواهد رسید. سبک سه بعدی کاغذهای دیواری نیز قابل شستشو 

 هستند.

کاغذهای دیواری کاغذی: این جنس از کاغذهای دیواری، بسیار نازک است به همین دلیل مقاومت چندان باالیی ندارد. بر خالف   ▪

های این  سایر کاغذهای دیواری که دارای قابلیت شستشو آسان هستند، این جنس قابل شستشو نیست. اگر بخواهیم به مزیت

تری نسبت به سایر انواع کاغذهای دیواری دارد. مزیت  کاغذهای دیواری، قیمت پایین جنس، اشاره کنیم باید گفت؛ این جنس از 

 .دیگر آن امکان کندن آن به راحتی و همینطور نصب آسان آن است

 
ی بر اساس جنس و طرح ی از کاغذهای دیوار  انواع دیگر

شود. این نوع از کاغذهای دیواری باعث ایجاد تغییر کاغذهای دیواری بافت دار: به کاغذ دیواری بافت دار، مخملی نیز گفته می   •

شوند. از پوششبسیاری در فضا می   PVC  ای که در رابطه شود. نکتهیا پارچه در زمینه این جنس از کاغذهای دیواری استفاده می

م است که به دلیل جنس مخملی که دارد، قابل شستشو نیستبا این نوع وجود دارد این . 

باشد. عموما در ساخت کاغذهای  بافت زیبای این نوع از کاغذ دیواری، باعث افزایش قیمت آن نسبت به سایر کاغذهای دیواری می 

باشدشود. سبک این نوع نیز کالسیک می تر استفاده می های تیرهبندیدیواری بافت دار، از رنگ . 

گیرد. این جنس به  کاغذهای دیواری دارای الیاف طبیعی: در ساخت این جنس، چوب فانتزی فنالندی مورد استفاده قرار می   •

دلیل دارا بودن الیاف چوب و برگ، جذابیت بسیاری دارد. ناگفته نماند که قیمت این جنس از کاغذهای دیواری باال است. قابل  

باشد. ویژگی دیگر آن ضد خش و ضد حساسیت بودن است.کاغذهای دیواری جنس می  های مثبت اینشستشو بودن، از ویژگی

 :از نظر طرح، انواع مختلفی دارند که عبارتند از 



   کاغذ دیواری هنری: اگر شما اهل هنر هستید و دوست دارید سبک فضای داخلی منزل یا محل کار شما هنری باشد، پیشنهاد

شوند. از های مختلفی عرضه میواری با طرح هنری است. کاغذهای دیواری هنری، در طرح ما به شما استفاده از کاغذهای دی

های آبرنگی اشاره کردتوان به طرحجمله کاغذهای دیواری هنری، می  . 

نظیر هستند. این طرحهای آبرنگی، رمانتیک و بی طرح   باشند. کاغذ دیواری آبرنگی، منتشر کنندهها پر از نشاط و سرزندگی می 

شود. برخی از کاغذهای دیواری آبرنگی، دارای طرح و نقش گل شاداب و سرزنده آرامش در فضای داخلی ساختمان شما می 

توان به های آبرنگی میتوانید به صورت ترکیبی در دیوارهای فضای مورد نظر استفاده کنید. از دیگر طرح هستند. از این طرح می

 .طرح ابر و باد، اشاره کرد

  ای، پتینه، های کاغذ دیواری؛ سبک بوهو، طرح هندسی، پوستری، کاغذهای دیواری ال ای دی، آینهاز دیگر جنس و طرح برخی

ای و… هستندفلزی، پارچه  . 

 
ی   نحوه نصب کاغذ دیوار

، قلمو بزرگ و کوچک، خط کش یا ماله،  PVAسری لوازم و ابزار نیاز است. از جمله این ابزار؛ قیچی، کاتر، چسب به منظور نصب کاغذ دیواری، یک 

رول  و  می  چهارپایه  دیواری  بایکاغذ  دیواری،  کاغذ  نصب  نحوه  با  رابطه  در  شودباشند.  طی  مرحله  چندین   . د 

   های دیواری که قرار است پوشش داده شود، مورد بررسی قرار گیرد. در واقع باید تمام ایراداتی که ممکن  در گام اول الزم است تمام قسمت

های ناهموار، ترک یا شکاف، نمدار بودن  ساز شوند، رفع گردد. از جمله این ایرادات؛ وجود برجستگی است در نصب کاغذهای دیواری، مشکل

ها نیز های دیوار را پوشش داد. برای رفع ناهمواریها و شکاف … است. در صورت وجود ترک باید در ابتدای امر با استفاده از بتونه، ترکدیوار و 

باشند  داشته  یکدست  سطحی  تا  شوند  کشیده  سنباده  دیوارها   . باید 

  اندازه بعدی  رول گام  تعداد  شدن  مشخص  منظور  به  دیوار  مساحت  مور گیری  استهای  نیاز   .د 

    در یک ظرف مناسب به میزان برابر، چسب و آب را با یکدیگر مخلوط کنید. سپس به کمک قلمو دیوار را آغشته به این مخلوط کنید. چند لحظه

نمایید  دیوار  روی  دیواری  کاغذ  نصب  به  اقدام  سپس  و  کرده   . صبر 

   ر بر  عمودی  صورت  به  کاغذ  که  شوید  مطمئن  شاخص،  یک  کمک  به  باشدسپس  شده  نصب  دیوار   .وی 

  امتداد این خط را برش دهیدهای عمودی، نسبت به اندازهحال باید در  اقدام کنید و کاغذ دیواری  ارتفاع کف زمین تا سقف دیوار   . گیری 



   کنید دیواری  کاغذ  سازی  فشرده  به  اقدام  باید  بعد  گام   . در 

 دار نشود. حوصله و دقت انجام دهید. در پایان نیز دقت کنید که زیر کاغذ حباب  به این نکته توجه داشته باشید که باید مراحل نصب را با

ی باید در نظر گرفت؟   چه نکاتی را قبل از نصب کاغذ دیوار
سری قبل از اقدام به هر کاری الزم است نکات مهمی که باید مدنظر قرار داد را بررسی نمود. در انتخاب و نصب کاغذ دیواری نیز باید به یک

ای  نکات توجه کرد. در نصب کاغذهای دیواری عالوه بر اینکه باید از کاغذهای دیواری مناسب و با کیفیت استفاده کنید، الزم است توجه ویژه

باشید  داشته  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  است  قرار  نصب  برای  که  چسبی  جنس   . به 

در صورتی که خودتان در این زمینه مهارت کافی نداشته باشید و از نصاب   ای و با تجربه است.نکته مهم دیگر، کمک گرفتن از نصابان حرفه 

کمک نگیرید به نتیجه دلخواه نخواهید رسید. لذا توصیه می حرفه  این زمینه ای نیز  را به افرادی که در  کنیم فرایند نصب کاغذهای دیواری 

برسید خود  دلخواه  و  مطلوب  نتیجه  به  تا  بسپارید  دارند  تخصص  و   . تجربه 

باشد. نصابان با تجربه،  های پیشین نیز به آن اشاره کردیم، اقدام به زیرسازی دیوارهای محل نصب کاغذ دیواری مینکته دیگر که در قسمت 

 ای به این مسئله دارند.هتوجه ویژ 

 
ی سفارشی   کاغذ دیوار

قدام  با توجه به تنوع باالیی که انواع کاغذ دیواری در طرح، رنگ و مدل دارند، این امکان وجود دارد که متناسب با سلیقه و درخواست مشتری ا

مختلف نمود. پیشرفت حوزه صنعت چاپ این امکان را فراهم کرده است که به آسانی    هایبه چاپ کاغذهای دیواری سفارشی در جنس و طرح 

 های مختلفی را در ابعاد گوناگون به چاپ رساند. بتوان طرح

ی   سفارش کاغذ دیوار



توانید تمام نکاتی که در این مورد برای شما حائز  اگر مدل و جنس خاصی از کاغذهای دیواری را برای فضای ساختمان خود در نظر دارید، می

ین  بهتر  اهمیت هستند را با طراحان این حوزه در میان بگذارید و متناسب با سلیقه و نیاز خود، کاغذ دیواری را سفارش دهید. در رابطه با انتخاب

 های این طراحان خوش ذوق و سلیقه کمک بگیرید. و راهنمایی توانید از مشاورهسبک و طرح کاغذهای دیواری، می 

ل  ی ساختمان و دکوراسیون منز ی در بازساز  نقش کاغذ دیوار
های  باشد. کاغذهای دیواری در قسمت بسیار موثر است، استفاده از کاغذ دیواری می  لمنز   دکوراسیون  یکی از عواملی که در جذابیت طراحی و 

خود را دارید خوب است بدانید استفاده  ساختمان   بازسازی  اتاق خواب و اتاق کودک کاربرد دارد. اگر قصدمختلف خانه از جمله سالن پذیرایی،  

کاغذهای دیواری جذاب و مناسب با فضای   گزینه از  از  زیبایی ساختمان و بازسازی قسمت دیوارها می شما، یکی  در  باشد. لذا  های تاثیرگذار 

باشد. کاغذهای  رسد ایجاد تغییر در دیوارها می شود، اولین موردی که به ذهن افراد می زمانی که صحبت از بازسازی و تغییر دکوراسیون می

بسز تاثیر  تغییر،  این  آوردن  وجود  به  در  دارنددیواری   . ایی 

زمان  کاغذ دیواری، می ساختمان   بازسازی  در  انتخاب درست  توجه داشته باشید که  این نکته  دکوراسیون، به  ایرادات و تغییر  و   تواند عیوب 

کاغذهای دیواری دارای خطوط عمودی   از  را تا حد زیادی پنهان کند. به عنوان مثال در فضایی که دارای سقف کوتاهی است، اگر  ساختمان 

های مختلف کاغذهای دیواری، تاثیر بسیاری در بزرگ یا کوچک دیده  شود سقف بلندتر به نظر برسد. همچنین طرحاستفاده کنید، باعث می 

 مان دارند. استفاده از کاغذ دیواری مناسب، حتی در ایجاد تعادل نور و روشنایی خانه نیز تاثیرگذار است.شدن فضای ساخت 

 
ی   قیمت کاغذ دیوار

های مختلف و… دارای ها و طرحل های به کار رفته در ساخت آن، مد های مختلف از جمله متریال همانطور که گفته شد کاغذ دیواری، از لحاظ 

باشد. همین تنوع باعث شده که قیمت کاغذ دیواری نیز در انواع مختلف آن متفاوت باشد. عالوه بر این مورد، متراژ دیوارهایی  تنوع باالیی می

اری است. همچنین برندهای  که به منظور پوشش و تزئین آنها قصد خریداری کاغذ دیواری دارید نیز عامل مهمی در تعیین قیمت کاغذ دیو

 مختلف تولید کننده کاغذهای دیواری نیز عامل دیگری در این زمینه هستند. 
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