ایدههایی برای دیزاین حمام و طراحی سرویس بهداشتی

اگر در حال حاضر مشغول ساختن یکخانهی تازه هستید ،یا قصد دارید بخشهایی از خانهی قدیمی خود را بازسازی کنید ،بد
نیست که به طراحی حمام و دیزاین سرویس بهداشتی خود دوباره نگاهی بیندازید.
حمام و سرویس بهداشتی بدون شک بخش مهمی از منزل شماست که طراحی آنها چه از نظر ابعاد و چه به لحاظ زیبایی باید
همراستای متراژ و دیزاین کلی خانه باشد.
وبسااایتهای زیادی وجود دارند که با تصاااویر متنو ایدههای بساایاری در خصااو

دیزاین حمام و طراحی سرررویس

بهداشررتی ارائه میکنند ،اما آنچه در این مقاله میخوانید توصااایههای کاربردی از زبان دو طراح معروف در زمینهی طراحی
جزئیات داخلی است که شامل سرفصلهای زیر است:


ایدههایی در خصو



انتخاب کاشیهای کف و دیوار



وان مناسب برای حمامهای کوچک



جداکنندهی وان و دوش



گرایش به ساخت پنجرههای بزرگ در حمام

دوش و شیرآالت حمام و سرویس بهداشتی

 کمد ،کشو و حوله خشککن

ایدههایی در خصوص دوش و شیرآالت حمام و سرویس بهداشتی

اولین پی شنهادی که در خ صو

ایجاد تغییرات در دیزاین حمام و طراحی سرویس بهدا شتی مطرح می شود این ا ست که

بهتر است تغییرات با شیرآالت و دوش حمام آغاز شود.
ا ستفاده از شیرآالت توکار در طراحی حمام و دیزاین سرویس بهدا شتی یکی از بهترین انتخابهای شما برای دا شتن
سرویس بهدا شتی یا حمامی ا ست که ف ضای آن کوچک ا ست .به کمک شیرآالت توکار میتوانید ف ضای حمام و سرویس
بهداشااتی خود را که در حال بازسااازی و تعمیر آن هسااتید ،تمیزتر و با طراوتتر از قبل کنید .همچنین اگر در حال ساااخت
یکخانهی تازه باشید ،شیرآالت توکار به شما اجازه میدهند فضای بیشتری برای حمام و سرویس بهداشتی در اختیار داشته
با شید و علت این امر آن ا ست که شیرآالت توکار محیط بیرونی حمام و سرویس بهدا شتی را کمتر ا شغال خواهند کرد و
همین مو ضو قدرت مانور شما را برای ا ضافه کردن جزئیات دلخواه به حمام یا سرویس بهدا شتی ،مثل رو شوییهای خا ،
فراهم میکند.
یکی دیگر از مزایای ا ستفاده از شیرآالت توکار این ا ست که زیبایی کا شیهای ا ستفاده شده در حمام دیده خواهد شد و این
موضوعی است که در نمای کلی حمام یا سرویس بهداشتی ساخته شده یا تعمیر شده ،تأثیر فوقالعادهای خواهد داشت.
شیرآالت توکار به دلیل آنکه در دل ساختمان کار گذا شته می شوند در معرض آ سیبهای کمتری بوده و در صورت بروز
ا شکال یا خرابی در هر قطعهای از آنها امکان تعمیر یا تعویض آن به سادگی امکانپذیر ا ست .ضمن آنکه طراحی این مدل از
شیرآالت به دلیل مدرن بودن به گونهای ا ست که با ف شار ب سیار کم آب هم به خوبی کار میکنند .به عنوان مثال دوشهای
حمام توکار در وضعیت کمفشاری آب با سیستم جدید و پیشرفتهی خود ،آب را با هوا به اندازهی کافی ترکیب کرده و با فشار
بیرون میدهند.
یکی دیگر از ویژگیهای مثبت شیرآالت توکار امنیت باالی آنها ست که به عنوان مثال دوشهای حمام توکار خطراتی مانند
سقوط و افتادگی را ندارند.

شیرآالت توکار بهترین انتخاب برای فضای حمامهای کوچک است.این شیرآالت مقاومت
بسیار باالیی داشته و با فشار کم آب به خوبی کار میکنند.

انتخاب کاشیهای کف و دیوار

البته کا شیکاری به معنا و طرح قدیمی خود از مد افتاده ا ست و کمتر ک سی از یک مدل کا شی خا

برای دیوارها ،کف حمام

و ساارویس بهداشااتی اسااتفاده میکند .امروزه برای دیزاین حمامهای مدرن و طراحی ساارویسهای بهداشااتی از کاشاایهای
طرحدار ،با یک طرح خا

اسااتفاده میشااود .مثالً قرارگیری همهی کاشاایها در کنار یکدیگر طرح یک درخت نخل را ایجاد

میکند.
این مدل از کا شیها با توجه به تمرکزی که برای چ شم روی یک طرح ایجاد میکنند ،باعث می شوند ف ضای حمام یا سرویس
بهداشتی وسیعتر به نظر برسد.
در خصو

رنگ کاشیهای حمام و سرویس بهداشتی برای دیزاین آن به سبک مدرن باید گفت در سال 7102میالدی دو

رنگ مسی و برنجی و همچنین دیوار و کفپوشهای طرح چوب ،مدهای امسال هستند.

وان مناسب برای حمامهای کوچک
وقتی فضای حمام شما به اندازهی کافی وسیع نیست ،ممکن است بخواهید از قرار دادن وان در آن صرفِنظر کنید ،در حالی که
با یک انتخاب درست میتوانید لذت استفاده از آن را به راحتی تجربه کنید .در حمامهای نه چندان وسیع  ،به سادگی میتوانید
با قرار دادن یک وان نیمه قوسی ،بدون اشغال فضای زیادی در حمام ،وان داشته باشید.

جداکنندهی وان و دوش
بدون شااک ساااختن هر دیوار جداکنندهای بین قساامت وان و دوش میتواند عالوه بر هزینهبر بودن ،جای حمام را تنگ کند.
بنابراین اگر دوسااات دارید بخش وان و دوش حمام از یکدیگر جدا باشاااند ،میتوانید از جداکنندههای براق جنس فایبرگالس

استفاده کنید .این جنس در رنگها و ضخامتهای مختلف در بازار وجود دارد و به دلیل ایمن بودن انتخاب بسیار مناسبی برای
پارتیشنبندی در دیزاین حمام است.
فراموش نکنید که نو مات آن نیز وجود دارد و اگر بحث دید فضااا ،از نظر کوچک و بزرگ بودن حمام ،برایتان مطرح نیساات،
میتوانید از این نو فایبرگالس نیز ا ستفاده کنید .ن صب و محکم سازی این جنس از جداکننده نیز ب سیار ساده بوده و سریع
انجام میشود ضمن آنکه مقاومت آن در برابر آب بسیار باالست.

ایمنترین جدا کننده در حمام استفاده ازجنس فایبرگالس براق است.

گرایش به ساخت پنجرههای بزرگ در حمام
یکی از جذابترین گرایشهای افراد در طراحی حمامهای جدید ،عالقهی آنها به داشااتن پنجرههای بزرگ اساات .این ایده
ب سیار جذاب و دو ستدا شتنی ا ست و در صورتی که امکان آن فراهم با شد و حمام در نقطهای واقع شود که از هیچ طرف دید
نداشته باشد ،میتوان برای آن پنجرههای بزرگ در نظر گرفت.
اگر حمام یا سرویس بهداشتی شما پنجره دارد میتوانید چند گلدان سبز به آن اضافه کنید .رنگ سبز ،هارمونی بسیار زیادی با
فضای تقریباً سرد حمام و سرویس بهداشتی خواهد داشت و منتقلکنندهی حس آرامش است.

کمد ،کشو و حوله خشککن

در طراحی حمام و دیزاین سرویس بهداشتی خود فضایی را هم برای کمد و کشوها در نظر بگیرید ،چراکه لوازمی که جای
آنها در حمام است تقریباً روزبهروز در حال افزایش هستند .از انوا حولهها تا ماسکهای صورت و اسکراب.
حوله خشاااککن را از یاد نبرید و البته در خصاااو

انوا مدلهای آن بهاندازهی کافی جساااتجو کنید .نیازی نیسااات حوله

خشااککن خیلی بزرگ باشااد ،میتوانید از مدلهای جدید لولهای آن اسااتفاده کنید که در عین اشااغال فضااای کمتر ،گرمای
مطبو تری هم تولید میکنند.

:منابع
/https://www.realestate.com.au/lifestyle/bathroom-ideas
https://www.priorityplumbing.co.uk/mira-element-built-in-valve-chromemixer-shower-SM656002

