
 

 لباس  کمد چند نمونه از اکسسوری های نظم دهنده

 ، بندکمر مانند نظرتان مورد ی وسیله یا لباس و رفتید کمدهایتان سراغ که آمده پیش بسیار

 از خورده چین و چروک ظاهری با را لباسی  یا نکردید پیدا را خود جواهرات حتی کفش، کیف،

 !کشیدید بیرون ها لباس باقی بین

 !دارید شکایت جا کمبود از نیز ارتفاع با و عمیق یکمدها وجود با اکثرا حتی

 و کمد ترتیب و نظم ضمن که میدهد توضیح هایی اکسسوری ی درباره کوتاه ی مقاله این

 که آن بدون کند می دوبرابر را شما داخلی فضایبا حداکثر استفاده از فضا،  زیبا، ظاهری

و همچنین گروهی از لوازم را به صورت  کند وارد شما کمدهای ارتفاع و عمق در تغییری

 مستقل کنار یکدیگر با جایگاهی مشخص قرار میدهند.

 نترلک کار این با. هاست اکسسوری این ترفندهای از یکی تر کوچک به بزرگتر فضاهای تقسیم

 ...اندازه و چیدمانی دلخواه خواهید داشت ؛ براساس رنگ و طرح و  و تر ساده فضا

 در ادامه با تعدادی از پرکاربردترین این اکسسوری ها آشنا می شویم.

 



 اکسسوری مخصوص شلوارها:

ما هنگام چیدن یا به اصطالح جای دادن شلوار در کمدها با مشکل مواجه  تقریبا اکثریت

آن ها را تا کرده در کشو میگذارند، ولی هنگام انتخاب کردن مجبور می  بعضی افرادهستیم. 

 شوند تمام آنها را بیرون بیاورند تا شلوار مد نظر خود را بردارند.

ان می کنند، که به علت باریک بودن قطر میله های چوب رخی دیگر بر سر چوب لباسی آویزب

 است.ایندی ناخوشحس لباسی خطی بر روی آن ها ایجاد میشود که 

بر برطرف کردن تمام این مشکالت عالوه  های مخصوص شلوارها در داخل کمد اما اکسسوری

 تبادل هوا مابین شلوار ها می شود.باعث  ،بین میله ها با فواصلنیز 

 این فواصل بستگی به میل شما متحرک است و تغییر میکند!
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در طرح دیگری از اکسسوری های مخصوص شلورار، باکس هایی تعبیه شده است که با قرار 

 الوه برعبچینید تا را کنار یکدیگر  نهامی توانید آدادن کمربند و یا وسایلی مرتبط با شلوارها ، 

 ری داشته باشید.انتخاب راحت و سریع تنظم در کمدهایتان ، 

 

 

 

@matinkia_studio 



فلزی و محکم می تواند راه از یک باکس بزرگتر  استفادههمانطور که در تصویر زیر پیداست 

 حل کار شما باشد!
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 خالصه ی مشخصات این گروه:

 نصب آسان -

 بازشوهای نرم و بی صدا -

 فاصله های میله ها در دو نوع ثابت و متغیر -

 رنگ: موکا -

 سانتی متر طول 06و  06 –سایز: عرض کمد  -

 ب آلومینومی و ریل آلومینیومی با استحکام باال ،سبد فلزیااجزا : ق -
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 :دهای حصیری ریلی سب

وه بر عال باال بسیار مورد استقبال بوده اند و ظرفیتبودن و سبک  به دلیل این اکسسوری ها

نکات مورد توجه  )ایجاد تبادل هوایی(سبدمشبک بودن  ای خود وریل هاین روانی درحرکت 

   این سبدهای حصیری است.

 

 خالصه ی مشخصات این گروه:

 قابلیت نصب آسان -

 سبک -

 pvcقاب آلومینیومی ، سبد حصیری از جنس  -

 سانتی متر 06و  06طول  –عرض کمد  -
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 :)آسانسوری کمد لباس(هیدرولیکدسته  های 

بدون شک آویزان کردن چوب لباسی در کمدها مخصوصا کمدهای حال حاضر با ارتفاع و عمق زیاد یکی از 

 دردسرهای برداشتن و گذاشتن لباس هاست.

اما این دسته های هیدرولیکی با حرکت راحت و نرم خود این مشکل را برطرف کردند و با یک کشش ساده تا 

و به آسانی می توانید در هر ارتفاعی چوب  آیند می پایین درجه نسبت به کمد)موازی با زمین( به 06زاویه 

 لباسی های خود را به آن آویزان کنید و با یک فشار کم دسته را به جای اولیه خود باز گردانید.

 

 خالصه ی مشخصات این گروه:

 قابلیت نصب آسان -

 آرام بند و بی صدا، بدون لغزش و انحراف  -

 آلومینیوم و استیل -

 سیلور   –رنگ: موکا  -
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 : رگال سقفی

 حسن این رگال ها نسبت به دسته های هیدرولیکی کاربرد آن ها در هر ارتفاعی است.

 و به آسانی در ریل های خود حرکت می کند.در تمام ارتفاع ها قابل نصب می باشد 

 بنا به استفاده ی اشخاص نصب می شوند.که این رگال ها انواع مختلفی دارند 

 

 خالصه ی مشخصات این گروه:

 نصب آسان )در ارتفاع مورد نظر شما( -

 فضایی کارامد  -

 آرام بند و بی صدا -

 فلز آبکاری شده –جنس: قاب فلزی آلومینیومی با مقاومت باال  -

 رنگ : موکا -

 عرض کمد –میلی متر  056سایز :  -
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 جاکفشی ریلی:

 و محل مناسبی برای کفش هاست. نصب  می شودکمد قسمت پایین ترین در اکسسوری این 

ی شده برای کف این جاکفشی با جابجایی بسیار ساده و روان که به صورت ریلی بیرون می آید و زاویه ی طراح

های  بتوانید تمام کفشباعث شده تا مانند دیگر اکسسوری ها عالوه بر نظم و زیبایی با یک نگاه شیبی مالیم 

 انتخاب کنید! نداز و آن که مورد نظر است راخود را برا

 

 خالصه ی مشخصات این گروه:

 نصب آسان و سریع  -

 باز شو آرام بند -

  سیم های فلزی قطور برای قرارگیری کفش آلومینیومی با استحکام باال و یاقاب و صفحات  -

 عرض کمد –سانتی متر  06و  06سایز:  -
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 قفسه های ریلی:

است که به دیوار خارجی کمدها نصب می شوند  یکی دیگر از اکسسوری های محبوب ، این قفسه های ریلی ای

 برای شما ایجاد می کنند. مضاعف و عالوه بر فضای داخل کمد ، فضایی

 طراحی این قفسه ها به گونه است که برای باز و بسته شدن درب کمد مشکل ایجاد نمی کند و 

 با وجود استحکام باالی متریال از دفورمه شدن قفسه جلوگیری می شود.

می توانند برای کاربری های گوناگونی مورد استفاده قرار گیرند، مانند: کفش، حوله، لباس ا کسسوری هاین ا

 و...

 

 خالصه ی مشخصات این گروه:

 نصب آسان و سریع  -

 بدون انحراف در ریل های خود میلغزند -

 جنس: آلومینیوم با استحکام باال در قاب و تمام الیه ها -

 دلخواه بر جداره ی کمدقابلیت نصب در ارتفاع  -

 سفید –رنگ: موکا  -

 عرض کمد –سانتی متر طول  06سایز :  -
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 باکس های تقسیم بندی شده ی ریلی:
ای باکس های تقسیم بندی شده با کیفیت عالی و پوشش مخمل داخلی بسیار زیبا در کنار باقی 

دادن ربردی برای نگه داشتن و نظم اکسسوری ها در کمد نصب می شوند ، اکسسوری بسیار کا

 اجسام کوچک هستند.

و هربار برای جای دادن آن ها مرتب کردن اجسام ریز، ظریف و کوچک معموال کار دشواری است 

مناسب و ظاهری خوب و همچنین ایجاد فضایی برای ذخیره ی مشکالتی از قبیل خریدن جعبه با اندازه 

 اشغال فضا شامل هزینه های اضافه می شود!این جعبه ها وجود دارد که عالوه بر 

کوچک را در ، اشیاء و محفوظ کم جا  استفاده از این اکسسوری های شیک ،با می توان اما به راحتی 

 کنار دیگر وسایل و با سلیقه جای داد.

 

 خالصه ی مشخصات این گروه:

 نصب آسان و سریع  -

 بازشوهای نرم و بی صدا -

 چند منظوره و کاربردی -

 قاب آلومینیومی ، فضای داخلی با روکش مخمل  -

 عرض کمد –سانتی متر  06و  06ابعاد:  -
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 از اکسسوری چند منظوره است که به نوع نیمه باز مطرح است. ینوع دیگرتصویر زیر 

 عرض کمد ، تنها تفاوت با نوع قبلی آن می باشد. –سانتی متر  06ابعاد آن 
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 بسکت ذخیره ساز:

اکسسوری های نگهداری مانند سبد فلزی یا  مسطح و کم عمقنوع از نظر کاربری از این اکسسوری ها 

حصیری هستند. این پلیت های آلومینیومی با مقاومت بسیار باال کنار اکسسوری های دیگر با هارمونی 

 بسته شدن باقی اکسسوری ها ایحاد کند. زیبایی نصب میشوند بدون آنکه مشکلی برای باز و

دور تا دور پلیت استفاده کنید و به آن حتی شما میتوانید برای زیبایی و پوشش بیشتر از شیشه در 

 ارتفاع دهید)مانند تصویر زیر(

 

 

 خالصه ی مشخصات این گروه:

 نصب آسان و سریع  -

 بازشوهای نرم و بی صدا -

 کم عمق، شیک، تا حدی مخفی -

 آلومینیوم با استحکام باال و کاربردیجنس:  -

 عرض کمد –سانتی متر  06و  06ابعاد:  -
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در واقع شما میتوانید با به کارگیری این اکسسوری ها در کمد خود یک مجموعه ای با چیدمان 

ر ه مرتب همچنین زیبا داشته باشید که از اشیاء کوچک، زیورآالت تا لباس ها و کفشهایتان را

کدام در جایگاهی جداگانه و مشخص قرار دهید و تسریع در انتخاب و حتی جمع آوری آن ها 

 داشته باشید.
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 مهندس مدیریت با اجرا تا تولید ،از سابقه سال 55 با کیا متین داخلی طراحی و کابینت تخصصی استودیو

 با ار متفاوت و فرد به منحصر ای آشپزخانه سیستم خالق، و مجرب تیم کارگیری به ،و کیا متین و محمد الهام

 .ماست خرسندی باعث شما با آشنایی.. کند می فراهم شما برای"کیفیت"و "آتشسوزی" بیمه سال دو
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