چگونه رویه کوبی مبل را انجام دهیم؟
رویه کوبی مبل و نکات مهم آن که هیچ تعمیر کار مبلی دوست ندارد
شما بدانید چیست؟
رویه کوبی مبل در تعمیر مبل تهران:

در مبلمان یکی از اساسیترین نقاط در طراحی داخلی و وزنهای بسیار سنگین برای ایجاد روح در فضا رویه کوبی مبل می باشد.
به همین دلیل بسیاری از افراد در محیطهای متفاوت از جمله منازل ،ادارات و شرکتها رو به استفاده از انواع مبلمان آوردهاند تا از ویژگیهای آن به
خوبی استفاده کنند.
اما ممکن است تا به امروز به یکی از مهمترین نکات و ویژگی هر مبل ،دقت نکرده باشید .یکی از اصلیترین ویژگیهای هر مبلی آن است که معموال
بیشترین سطح مبلمان را نیز فرا میگیرد.
همین گستردگی باعث میشود که رویه تاثیر بسیار فراوانی در ویژگیهای ظاهری مبل داشته باشد و کوچکترین جزئیات نیز به چشم آید .به همین
دلیل در این مطلب قصد دارید به بررسی مهم ترین نکات در رویه کوبی مبل و فرآیند انجام آن بپردازیم تا شما را بیشتر با آن آشنا کنیم .پس در ادامه
این مطلب همراه ما در کلینیک مبل تهران باشید.

اصلیترین ویژگیهای رویه کوبی چیست؟

رویه کوبی مبل ویژگیهای بسیار زیادی دارد ،اما یکی از اصلیترین ویژگیهای این روش این است که شما میتوانید جانی دوباره به مبلمان قدیمی
خود بدهید و آنها را نو نوار کنید.
به زبان دیگر شما میتوانید با تعویض رویه مبل خود ،با هزینهای به نسبت بسیار پائین ،یک دست مبلمان جدید داشته باشید و از آن برای راحتی و
زیبایی منزل یا محل کار خود استفاده کنید.
از سوی دیگر باید بدانید که در اکثر موارد ،این رویه مبلها هستند که دچار مشکل میشوند و نقاط دیگر مبل هیچ مشکلی ندارد .به همین دلیل
تعمیر رویه مبل میتواند یکی از بهترین روشها برای بازسازی مبلمان شما باشد.
به خصوص اگر شما نیز مثل بسیاری از افراد عالقه زیادی نسبت به مبلهای قدیمی خود داشته باشید.

چه زمانی میتوانیم رویه مبل خود را تعویض کنیم؟
یکی از مهمترین مسائلی که قبل از اقدام به تعویض رویه در تعمیر مبل به آن توجه داشته باشید این است آیا مبل شما این ارزش را دارد که رویه آن
تعویض شود؟
زیرا در مواردی مشاهده میکنیم که اجزای اصلی و کالف مبل شرایط خوبی را ندارد و اگر شما اقدام به تعویض رویه مبل کنید ،رویه جدید پس از
مدتی تاثیر خود را از دست خواهد داد.
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 هزینه بیهوده
بر روی دست خود نگذاشته باشید.

آیا میتوانیم رویه هر مبلی را تعویض کنیم؟

پاسخ به این سوال تا حدی پیچیده است و نمیتوان به سادگی جواب آن را پیدا کرد .شاید فکر کنید این کار ویژه نوعی خاص از مبلمان است اما از
نظر تئوری شما میتوانید هر مبلی را که پوشش پارچهای یا چرم دارد را رویه کوبی کنید.
ولی وقتی وارد فاز عملی میشویم مشاهده میکنیم که برخی از مبلها را نمیتوان به همین سادگی رویه کوبی کرد زیرا با توجه به ظرافتها و
ریزهکاریهای مبل انجام میشود و اگر مبل شما پیچیدگیهای زیادی داشته باشد ،رویه کوبی آن بسیار سخت و زمانبر میشود.
زمانبر شدن رویه کوبی نیز به معنای افزایش دستمزد رویه کوب و… است که باعث میشود تعویض رویه مبل شما منطقی به نظر نرسد.
اما نگران نباشید ،بسیاری از مبلها را میتوان به راحتی رویه کوبی کرد و آنها را تبدیل به مبلی نو و جدید کرد.
اگر شما نیز قصد رویه کوبی مبل خود را دارید پیشنهاد میکنیم تا با کارشناسان ما در کلینیک مبل تهران تماس بگیرید تا از مشاوره آنان درباره
تعویض رویه مبلتان بهرمند شوید.

نحوه رویه کوبی مبل
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 پارگی دارد
آن را تعویض کنید.
اگر به این نتیجه رسیدید که رویه مبل شما باید تعویض شود باید بدانید که رویه کوبی مبل در نگاه اول شاید ساده به نظر آید ،اما این کار
ظرافتهای بسیاری دارد که هر کسی نمیتواند از پس انجام دادن آن برآید.
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 مبل
قبلی شما را از بدنه مبل جدا میکنند.
در مرحله بعدی با توجه به بدنه مبل و رویه قبلی شما ،فرآیند دوخت رویه جدید توسط خیاط شروع میشود.در این میان متخصصان میتواند در

صورت نیاز موارد دیگری را نیز مانند فوم یا ابرها تعویض کنند.
بعد از این که رویه جدید آماده شد فرآیند نصب آن شروع میشود.
نصب رویه شاید سخت ترین مرحله رویه کوبی مبل باشد .تمامی اتصاالت رویه به بدنه مبل باید با دقت کامل انجام شود زیرا کوچکترین مشکل در
نصب رویه میتواند جلوه مبل را به کلی از بین ببرد.
متخصصان نیز تالش میکنند تا تمام اتصاالت رویه و مبل را در نقاطی قرار دهند که از دید شما پنهان بماند و از زیبایی مبل شما نکاهد.

جنس رویه مبل
یکی از مهمترین نکات در رویه کوبی ،انتخاب جنس رویه جدید است.
یکی از اشتباهات بزرگ در این مرحله این است که در انتخاب جنس رویه مبل خود صرفه جویی کنید زیرا یک رویه مبل با کیفیت میتواند سالهای
زیادی برای شما کار کند و در آخر به صرفهتر از رویههای ارزان قیمت باشد.
بنابراین اگر قصد دارید که تا سالیان طوالنی از مبلمان خود استفاده کنید ،پیشنهاد میکنیم که از هرگونه صرفه جویی در انتخاب رویه جدید مبل
خود صرفه نظر کنید و از بهترین متریال استفاده فرمائید.

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 مطالعه این مطلب
بتوانید به سادگی درباره رویه جدید مبل خود تصمیم بگیرید و به خوبی از مبل خود استفاده کنید.

