چگونه بهترین تعمیر مبل تهران را پیدا کنیم؟
تعمیر مبل تهران
در تعمیر مبل تهران  ،مبلها اشیایی هستند که بیشتر از سایر تجهیزات مورداستفاده قرار میگیرند ،بنابراین تعمیر مبل از جمله کارهایی است که
میتوانید در زمان خرابی آنها انجام دهید.
شاید به نظر شما تعویض مبلمان و خرید تجهیزات جدید راهی آسانتر باشد.
با این حال هنوز عده بسیاری از مردم تمایلی به خرید تجهیزات نو را ندارند و به نظر آنها تعمیر کردن مبل عالوه بر ایجاد تنوع در محیط خانه ،در
هزینههای آنها نیز صرفهجویی میکند.
به همین دلیل در این مقاله مراحل تعمیر کردن مبل و شناسایی مشکالت آن را به شما آموزش خواهیم داد تا با استفاده از آن بتوانید به هدف خود
برسید.
تعمیر مبل تهران در کارگاههای مخصوص به این کار صورت میگیرد و از این طریق مشکالت مربوطه در سریعترین زمان ممکن حل خواهد شد.

نحوه تشخیص مشکل و اقدام به تعمیر مبل در تهران
بررسی مبل موردنظر و پیدا کردن مشکل آن

در ابتدا باید بفهمید ،مشکل مبل شما چیست و دقیقاً چه ناحیهای از آن به تعمیر نیاز دارد.
برخی از مبلها به مرور زمان دچار فرورفتگیهایی در سطح میشوند که نشان میدهد تعمیرات مبل در قسمت میانی آن باید صورت گیرد.

در اثر فشار به این قسمت متوجه میشوید ،آیا کوسن های مبل دارای مشکل هستند یا قاب و چهارچوب موردنظر شکستگی در خود دارد.

از مبل خود عکس بگیرید
عکس گرفتن قبل از تعمیر کردن مبل تا حدود زیادی به شما کمک خواهد کرد تا مشکل موردنظر را بیابید.
میتوانید عکس موردنظر را به کارگاههای تعمیر مبل تهران برده و از آنها در این راستا کمک بخواهید.

بررسی قاب و چارچوب مبل

برای ساخت مبل در ابتدا چارچوبی را برای آن در نظر میگیرند.
در بیشتر مواقع این قاب از جنس چوب است .بنابراین احتمال ایجاد شکستگی یا خرابی در آن زیاد است.
با برداشتن کلیه کوسنهای مبل میتوانید بهتر متوجه این امر شوید.
در ا ین صورت بهتر است برای تعمیر مبل اقدام کنید .در صورتی که هر گونه شکستی یا پوسیدگی را در چوب مبل مشاهده کردید برای احیای آن به
مراکز تعمیر مبل تهران مراجعه کنید.

نوع فنر استفادهشده در مبل
برخی از مبلها دارای فنرهای زیگزاگ و برخی دیگر از فنرهای مارپیچی برخوردار هستند.
ممکن است این فنرها دچار آسیبدیدگی شده باشد .در این صورت برای تعمیر مبل تهران باید به کارگاههای که مخصوص به تعمیرات است مراجعه
کرده و از آنها برای حل مشکل ایجاد شده در مبل خود کمک بخواهید.

تعمیر مبل دارای چه مراحلی است؟
برای اینکه بدانید تعمیر کردن مبل چگونه صورت میگیرد ،باید در مورد تمامی مراحلی که برای این کار انجام میشود اطالع یابید.
کارگاههای تعمیر مبل تهران بهترین گزینه برای انجام تعمیرات مربوط به مبل هستند.
به همین دلیل با صرف هزینه اندک و در سریعترین زمان ممکن مشکل شما را برطرف خواهند کرد.

رنگ کاری مبل

و رویه کوبی مبل در کارگاه تعمیر مبل تهران

در صورتی که مبل شما از لحاظ رنگ دچار مشکل شده و نیاز به تعمیر کردن مبل از این طریق وجود داشته باشد ،این کار با رنگ آمیزی حل خواهد
شد.
در واقع ایجاد خراش در چارچوب مبل و از بین رفتن رنگ پارچه مبل اولین اقدامی است که در تعمیر مبل تهران صورت خواهد کرد.
در این مرحله رنگهای مخصوص پارچه و چوب استفاده میشود تا نیازی به تعویض پارچه و هزینههای اضافی نباشد.

تعمیر مبل

در بدنه آن

قبل از قرارگرفته کوسن در مبل ،بدنه و اسکلت موردنظر را میسازند .بنا به دالیل متفاوتی این اسکلت به مرور زمان دچار آسیب میشود .ممکن است
قسمتی از چوب این نواحی دچار شکستگی یا توسط حشرات جویده شود.
در این صورت استحکام بدنه از بین میرود و نیاز به تعمیر مبل دیده خواهد شد.
ممکن است اسکلت مبل را در تعمیر مبل تهران عوض کنند یا با تعمیراتی جزئی آن را درست کنند.
این امر بستگی به میزان خرابی دارد که ایجاد شده است.

تعمیر یا تعویض اسفنج
در کوسنهای مبل در اکثر مواقع از اسفنج استفاده می شود .این مواد دارای مقاومت باالیی در برابر فشار نیستند و به راحتی کیفیت خود را از دست
میدهد.
هر گونه تغییر یا فرورفتگی در این قسمت از مبل ،ظاهری نامتناسب را در آن ایجاد میکند.
در صورتی که این قسمت از مبل شما دچار مشکل شده باشد ،با تعویض آن به راحتی میتوانید تعمیر کردن مبل را انجام دهید.

تعویض پارچه مبل را جدی بگیرید
در صورتی که هرگونه پارگی در سطح پارچه مبل مشاهده کردید ،میتوانید به سلیقه خود پارچهای مناسب را در طرح و رنگ موردنظر سفارش دهید
و تعمیر مبل را برای این منظور به کارگاههای موردنظر در این حیطه بسپارید.
توجه به این نکته در تعمیر مبل تهران ضروری است که اگر مبل شما در بدنه خود دارای مشکالت جدی است از خرید پارچه مبلی صرفنظر کنید و
در ابتدا تعمیر بدنه را انجام دهید.
زیرا در غیر این صورت هزینههای اضافی برای تعمیر مبل برای شما ایجاد خواهد شد.

تعمیر فنرهای موجود در مبل

از آنجایی که فنرها در زیر مبل دارای انواع متفاوتی هستند ممکن است در برخی از مواقع دچار شکستگی یا خمیدگی شوند.
در این صورت ممکن است مبل شما دچار مشکل شود و باید برای تعمیر آن اقدام کنید .فنرهای شکسته سبب میشوند تا در یک سطح مبل
فرورفتگی ایجاد شود و این امر در زیبایی مبل و استفاده از آن تاثیرگذار است.
با این حال برخی از مبلهای جدید ممکن است در چارچوب خود هیچگونه فنری نداشته باشند.
در این صورت تعمیر مبل تهران راحتتر صورت میگیرد.
تعمیر مبل تهران باید به صورت حرفهای و در کارگاههای مخصوص به این کار صورت گیرد.
در صورتی که شما خود تمایل به تعمیر مبل دارید ،میتوانید با رعایت اصول گفتهشده این کار را انجام دهید .با این حال ممکن است هزینههای این
کار برای شما بیشتر از خرید مبل شود.
همچنین شما میتوانید در این روند سهیم باشید و با بررسی مشکل مبل تا حدود زیادی تعمیرات جزئی را به تنهایی انجام دهید.
در صورت نیاز به کمک ،از کارگاههای تعمیر مبلمان تهران در این راستا کمک بگیرید تا به صورت حرفهای مشکالت مبل شما را موردبررسی قرار
دهند.
در این صورت تعمیرات مبلمان تهران سریعتر و راحتتر صورت خواهد گرفت .همچنین هزینههای ایجاد شده نسبت به خرید مبلمان جدید کمتر
خواهد بود.

