
پارکت

پارکت ها از چوب درختان مختلف ساخته م شوند که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. از انواع پارکت ها م توان به افرا
، کاج ، بلوط  ، زبان گنجش و بامبو اشاره کرد.

افرا :

پارکت های که از چوب افرا ساخته م شوند دارای رن روشن ، سخت زیاد م باشند و نسبت به شرایط آب و هوای حساس
نیستند.بافت این نوع پارکت بسیار جذاب و گیرا است و بدلیل روشن بودن آن بازتاب نور بیشتر است.

در آن وجود ندارد که این باعث م باشد. تخلخل م ه  یا رگه نیستند اما دارای سایه روشن جذابپارکت های افرا دارای ل
شود تا کمتر کثیف شوند.

موارد استفاده : اتاق خواب ، نشیمن ، آشپزخانه و حمام

کاج:

پارکت های تهیه شده از چوب کاج به نسبت دارای سخت و مقاومت کمتری هستند.پارکت های کاج از محبوب ترین نوع
پارکت برای طراح دکوراسیون داخل هستند. پارکت های ساخته شده از درخت کاج را م توان به ۲ صورت مشاهده کرد :

۱‐پارکت های که زمینه روشن با رگه های تیره دارند و ۲‐ پارکت های که زمینه تیره با رگه های روشن دارند که به همین
دلیل هم هست که با وجود نرم و شننده بودن آن مورد توجه افراد قرار م گیرد.

موارد استفاده : نشیمن ، ورودی ، آشپزخانه

بلوط:

شایع ترین و پر استفاده ترین نوع پارکت ، پارکت بلوط است. زیرا دارای مقاومت و سخت زیاد در برابر فرو رفت هستند و
پیشنهاد م شود اگر نم خواهید از فرش استفاده کنید از این نوع پارکت استفاده کنید.

این نوع پارکت دارای له های طبیع روی بدنه خود است که در بعض تیره و در بعض روشن م باشد اما مطمئناً در نمای
پارکت شما خود نمای م کند . افرادی که له های روی پارکت اذیتشان م کنند بهتراست از این نوع پارکت استفاده ننند.

موارد استفاده : نشیمن ، ورودی ، آشپزخانه

:زبان گنجش

https://www.raykagallery.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/


این نوع پارکت بسیار شبیه به بلوط است اما سخت و مقاومت  آن از بلوط به مراتب بیشتر است. سطح روی این نوع پارکت
کرم مایل به سفید و سطح درون آن قهوه ای روشن مایل به زرد است.این نوع پارکت نیز دارای رگه های طبیع است اما

نسبت به بلوط کم تر م باشد. اما رن روشن آن ممن برای همه جذاب و گیرا نباشد.

موارد استفاده : حمام ، ورودی ، آشپزخانه

بامبو:

پارکت های بامبو منحصر به فردترین نوع پارکت اند، پارکت های بامبو توسط خیساندن ریشه های بامبو و تحت فشار باال قرار
دادن آن ها بصورت که ی تخته سفت و محم را به شما تحویل دهند ساخته م شوند. این نوع پارکت ها بسیار پایدارند.

پارکت بامبو هم مانند دیر پارکت ها دارای له های در سطح خود است که بسیارکم رن م باشد . اصوال پارکت ها به
دکوراسیون شما سب کالسی و روستی م دهد اما پارکت بامبو به فضا ظاهری مدرن م بخشد . از معایب پارکت بامبو

حساس بودن به شرایط آب و هوای م باشد.

موارد استفاده : اتاق خواب ، آشپزخانه ، حمام ، نشیمن.


