
 چگونه رویه کوبی مبل را انجام دهیم؟

 ندارد دوست مبلی کار تعمیر هیچ که آن مهم نکات و مبل کوبی رویه

 چیست؟ بدانید شما

  :تهران مبل تعمیر رویه کوبی مبل در

 
 .ای بسیار سنگین برای ایجاد روح در فضا رویه کوبی مبل می باشدترین نقاط در طراحی داخلی و وزنهدر مبلمان یکی از اساسی

های آن به اند تا از ویژگیلمان آوردهها رو به استفاده از انواع مبهای متفاوت از جمله منازل، ادارات و شرکتبه همین دلیل بسیاری از افراد در محیط

 .خوبی استفاده کنند

های هر مبلی آن است که معموال ترین ویژگیترین نکات و ویژگی هر مبل، دقت نکرده باشید. یکی از اصلیاما ممکن است تا به امروز به یکی از مهم
 .گیردبیشترین سطح مبلمان را نیز فرا می

ترین جزئیات نیز به چشم آید. به همین های ظاهری مبل داشته باشد و کوچکرویه تاثیر بسیار فراوانی در ویژگی شود کههمین گستردگی باعث می

ترین نکات در رویه کوبی مبل و فرآیند انجام آن بپردازیم تا شما را بیشتر با آن آشنا کنیم. پس در ادامه دلیل در این مطلب قصد دارید به بررسی مهم

 .ما در کلینیک مبل تهران باشید این مطلب همراه

  

 چیست؟ کوبی رویه هایویژگی تریناصلی

https://clinicmobl.com/sofa-repair/


توانید جانی دوباره به مبلمان قدیمی های این روش این است که شما میترین ویژگیهای بسیار زیادی دارد، اما یکی از اصلیرویه کوبی مبل ویژگی

 .ها را نو نوار کنیدخود بدهید و آن

ای به نسبت بسیار پائین، یک دست مبلمان جدید داشته باشید و از آن برای راحتی و توانید با تعویض رویه مبل خود، با هزینهمی به زبان دیگر شما
 .زیبایی منزل یا محل کار خود استفاده کنید

مبل هیچ مشکلی ندارد. به همین دلیل  شوند و نقاط دیگرها هستند که دچار مشکل میاز سوی دیگر باید بدانید که در اکثر موارد، این رویه مبل

 .ها برای بازسازی مبلمان شما باشدتواند یکی از بهترین روشتعمیر رویه مبل می

 .های قدیمی خود داشته باشیدبه خصوص اگر شما نیز مثل بسیاری از افراد عالقه زیادی نسبت به مبل

  

  

 کنیم؟ تعویض را خود مبل رویه توانیممی زمانی چه

به آن توجه داشته باشید این است آیا مبل شما این ارزش را دارد که رویه آن  مبل تعمیر ترین مسائلی که قبل از اقدام به تعویض رویه دریکی از مهم

 تعویض شود؟

ا ندارد و اگر شما اقدام به تعویض رویه مبل کنید، رویه جدید پس از کنیم که اجزای اصلی و کالف مبل شرایط خوبی رزیرا در مواردی مشاهده می

 .مدتی تاثیر خود را از دست خواهد داد

زینه بیهوده به همین دلیل شما باید به دقت بررسی کنید که آیا مبل شما چه شرایطی دارد و اگر این ارزش را دارد اقدام به رویه کوبی مبل کنید تا ه
 .شته باشیدبر روی دست خود نگذا

  

 کنیم؟ تعویض را مبلی هر رویه توانیممی آیا

https://clinicmobl.com/


 

شاید فکر کنید این کار ویژه نوعی خاص از مبلمان است اما از توان به سادگی جواب آن را پیدا کرد. پاسخ به این سوال تا حدی پیچیده است و نمی
 .ای یا چرم دارد را رویه کوبی کنیدتوانید هر مبلی را که پوشش پارچهنظر تئوری شما می

ها و ه به ظرافتتوان به همین سادگی رویه کوبی کرد زیرا با توجها را نمیکنیم که برخی از مبلشویم مشاهده میولی وقتی وارد فاز عملی می

 .شودبر میهای زیادی داشته باشد، رویه کوبی آن بسیار سخت و زمانشود و اگر مبل شما پیچیدگیهای مبل انجام میکاریریزه

 .نرسد نظر به منطقی شما مبل رویه تعویض شودمی باعث که است …بر شدن رویه کوبی نیز به معنای افزایش دستمزد رویه کوب وزمان

 .ها را تبدیل به مبلی نو و جدید کردتوان به راحتی رویه کوبی کرد و آنها را مینگران نباشید، بسیاری از مبل اما

کنیم تا با کارشناسان ما در کلینیک مبل تهران تماس بگیرید تا از مشاوره آنان درباره اگر شما نیز قصد رویه کوبی مبل خود را دارید پیشنهاد می

 .تان بهرمند شویدتعویض رویه مبل

  

 مبل کوبی رویه نحوه

رگی دارد اولین مرحله در رویه کوبی مبل بررسی پارچه رویه مبل است. شما باید به دقت رویه را بررسی کنید تا تنها در صورتی که پوسیدگی و یا پا

 .آن را تعویض کنید

که رویه کوبی مبل در نگاه اول شاید ساده به نظر آید، اما این کار  اگر به این نتیجه رسیدید که رویه مبل شما باید تعویض شود باید بدانید

 .تواند از پس انجام دادن آن برآیدهای بسیاری دارد که هر کسی نمیظرافت

ل به همین دلیل شما برای تعویض رویه مبل خود به کمک متخصصان این کار نیاز خواهید داشت. متخصصان رویه کوبی در ابتدا با دقت رویه مب
 .کنندقبلی شما را از بدنه مبل جدا می

تواند در شود.در این میان متخصصان میدر مرحله بعدی با توجه به بدنه مبل و رویه قبلی شما، فرآیند دوخت رویه جدید توسط خیاط شروع می



 .صورت نیاز موارد دیگری را نیز مانند فوم یا ابرها تعویض کنند

 .شودشد فرآیند نصب آن شروع میبعد از این که رویه جدید آماده 

ترین مشکل در ترین مرحله رویه کوبی مبل باشد. تمامی اتصاالت رویه به بدنه مبل باید با دقت کامل انجام شود زیرا کوچکنصب رویه شاید سخت
 .تواند جلوه مبل را به کلی از بین ببردنصب رویه می

 .و مبل را در نقاطی قرار دهند که از دید شما پنهان بماند و از زیبایی مبل شما نکاهدکنند تا تمام اتصاالت رویه متخصصان نیز تالش می

  

 مبل رویه جنس

 .ترین نکات در رویه کوبی، انتخاب جنس رویه جدید استیکی از مهم

های تواند ساله مبل با کیفیت مییکی از اشتباهات بزرگ در این مرحله این است که در انتخاب جنس رویه مبل خود صرفه جویی کنید زیرا یک روی

 .های ارزان قیمت باشدتر از رویهزیادی برای شما کار کند و در آخر به صرفه

کنیم که از هرگونه صرفه جویی در انتخاب رویه جدید مبل بنابراین اگر قصد دارید که تا سالیان طوالنی از مبلمان خود استفاده کنید، پیشنهاد می

 .و از بهترین متریال استفاده فرمائیدخود صرفه نظر کنید 

  

  

ه این مطلب در این مطلب سعی کردیم تا شما را بیشتر با رویه کوبی مبل آشنا کنیم و نکات بسیار مهم آن را به شما معرفی کنیم. امیدواریم با مطالع

 .اده کنیدبتوانید به سادگی درباره رویه جدید مبل خود تصمیم بگیرید و به خوبی از مبل خود استف

 


