تعمیرات مبل در شما تهران
کلینیک مبل  ،در زمینه تعمیر مبل در شمال تهران ،شرق
تهران و غرب تهران فعالیت داشته و همراه و یاور
همیشگی شما عزیزان می باشد.
این مقاله مخصوص کسانی است که مایل هستند مبل های قدیمی خود را تعمیر
کنند و به دنبال بهترین تعمیرات مبل شمال تهران می گردند.
شاید شبیه من می اندیشید و باور دارید که مبلمان روحی تازه در درکوراسیون خانه می بخشد
و بخش اعظمی از زیبایی خانه مربوط به آن است .دیدن مبلمان زیبا و تازه در خانه هیجان و
احساس رضایت خاصی را به همراه دارد.
به راحتی روی آنها می نشینید ،بدون آنکه کوچکترین مشکلی داشته باشند .معموال میانگین
زندگی یک مبل که امروزه خریده میشود هفت تا  ۱۵سال است.
جای تعجب نیست که مبل نقطه کانونی اکثر اتاقهای نشیمن است .مبلمان اغلب یکی از
بزرگترین لوازم خانه هستند.
معموال با توجه به شرایط امروز ،اکثر افراد توان خرید مبل جدید را ندارند .اما نگران نباشید ،شما
می توانید به راحتی دکوراسیون خانه را تازه کنید .کافی است که انتخاب صحیحی داشته و از
تعمیرات مبل شمال تهران مشاوره رایگان درخواست کنید.
معموال برخی از وسایل قدیمی ما از کیفیت باالیی برخوردار است .اما نیاز به نوسازی و تغییراتی
دارد .امروزه متاسفانه برخی از مبل های جدید فقط ظاهر زیبایی دارند .برای خرید آنها کلی
هزینه می کنیم ،ولی چند وقت دیگر با مشکالتی رو به رو می شویم.

چرا مبل خود را تعمیر کنیم؟

علیرغم همه توضیحاتی که در این زمینه وجود دارد ،عالوه براین همه مشكالت که وجود دارد،
ارزانتر و توجیه پذیرتر است .تعمیر مبل های شما داللت بر این دارد که می توانید با هزینه ای
بسیار ارزان تر ،تازگی مبل ها را پس بگیرید .خرید یک مبل دیگر ،به هر شکلی که ممکن است،
هزینه بسیار زیادی دارد و حتی بدون توجه به پول نقد نیز توجیهی ندارد .کیفیت آن به سادگی
مطابق با آنچه شما رسما ادعا می کنند نیست.

تعمیرات مبل شمال تهران

مراکزی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید تا مبلمان خود را با هزینه کمتری تعمیر
کنید .چند قانون وجود دارد که شما باید قبل از تعمیرات مبلمان خود بدانید .شما به سادگی می
توانید طراحی مجدد مبلمان یا بازسازی مبل را انجام دهید تا طراحی جذاب به نمایش گذاشته
شود.
امروزه انواع مبل های در خانه های دیده می شود .یکی از اساسی ترین مبل ها که عالقه
مندان بسیاری دارد ،مبلمان چوبی است .این دسته مبلمان به هر دکوراسیون معموال می خورند.
به راحتی می توان آن را برای مدت ها حفظ کرد .البته مبلمان چوبی نسبت به سایر مبلمان ها
به مراقبت بیشتری احتیاج دارد.
نکته بسیار ضروری این است که باید جانب احتیاط در تعمیرات چنین مبل هایی رعایت شود که
خسارت های جرئی به هزینه های گزاف تبدیل نشوند .برای همین نمی شود به هر تعمیرات
مبل شمال تهران اعتماد کرد .باید به مرکزی مراجعه کنید که سابقه و نمونه کار فراوانی برای
ارئه در اختیارتون بگذارد.

تعمیرات را به متخصصین واگذار کنید
تعمیرات ممکن است بخاطر دالیل بسیاری باشد ،از خراش گرفته تا صدمه دیدن رویه مبل .ابتدا
باید تشخیص دهید که چه نوع آسیبی به مبل وارد شده و سپس برای تعمیر آن اقدام کنید .می
توانید از متخصصین این حوزه نیز کمک بگیرید.

تعمیر مبل قدیمی نیاز به بررسی دقیق دارد که کار هر کسی نمی باشد .در هنگام تمیز کردن
مبل دقت کنید ،از موادی استفاده نکنید که یک خراش جزئی را به مشکل بزرگ تر تبدیل کند .از
مواد مخصوص تمیز کردن مبل حتما استفاده کنید که به وسایل شما آسیبی وارد نکنند.
گاهی مشکل مبل فقط خراشیدگی می باشد .همین اتفاق ممکن است از زیبایی مبل شما
بکاهد .اما راه هایی وجود دارد که به سادگی شما می توانید این خراش ها را برطرف کنید.
اگر مبل چوبی خراش عمیق برداشته می توانید با استفاده از سس مایونز آن را از بین ببرید .در
مرحله اول سس مایونز را آهسته درون شکاف ریخته و مقدار اضافی آن را پاک نمایید .چند روز
بگذارید به حال خودش باشد تا به طور مناسب در شکاف رخنه کند و بعد از آن دوباره مقدار
اضافی را پاک کنید.
همچنین روغن طبیعی گردو می تواند خراشیدگی های نسبتا عمیق را ترمیم نماید .روغن گردو
نه تنها در تعمیر خراشیدگی کمک می کند بلکه باعث مقاوم شدن مبلتان نیز می شود.

تعویض پارچه مبل

سوراخ کوچکی بر روی رویه مبل شما می تواند بزرگ تر شود و هزینه بیشتری بردارد .پس ابتدا
آن تعمیر کنید تا دچار مشکل نشوید .اصال نیازی نیست که با دیدن کوچکترین پارگی اقدام به
تعویض مبل ها کنید .راه به صرفه تری هم است و آن استفاده از تعمیرات مبل شمال تهران می
باشد.
دقت کنید تعمیر رویه مبل شامل نکاتی است که حتما باید رعایت شود .پارچه یا هر چیزی که
برای تعمیر یک سوراخ استفاده می شود نباید دارای موج باشد .از نخ و وسایل مخصوص باید
استفاده شود.
به هر حال شما نمیخواهید هر بار که مبل هایبتان کمی فرسوده شد ،مجبور شوید آنها را
تعویض کنید .حتی می توانید در برخی موارد جزئی یاد بگیرید چطور مبل هایتان را تعمیر کنید و
برای مدت طوالنی راحت بمانید.

چگونه رویه کوبی مبل را انجام دهیم؟
ویژگی های مهم رنگ کاری مبل را بیشتر بشناسیم
هزینه تعویض پارچه مبل چقدر است؟
چگونه بهترین تعمیر مبل تهران را پیدا کنیم؟

