
 

شود؟می از آن استفاده؟ و چرا پارکت چیست  

 :تاریخچه پارکت

تاریخی به اواسط تا  قدمت دارد و به لحاظ پارکتیر نامی است که ریشه در واژه فرانسوی پارکت

 .رسدمی ۱۶۰۰اواخر دهه 

در کاخ ورسای فرانسه که توسط لویی شانزدهم در قرن هفدهم میالدی ساخته شد، مورد ابتدا 

 .استفاده قرار گرفت

شد که نقش عایق برودتی، حرارتی را در ابتدا در جهت پوشاندن کف در مقابل سرما استفاده می

 .کردخانه ایفا می

تر شود، بخاطر نسبته به سنگ بیش پارکت یکی از دالیلی که باعث شد تا محبوبیت

 .و سبک های متنوع آن است زیبا هایطرح

 .های مثلثی شکل بوددر ابتدا شامل مربع، مستطیل، لوزی و سه گوش پارکت اشکال

سازی با امتیاز  پارکت کارخانههای کشوری به عنوان اولین شرکت ساختمان ۱۳۳۹درسال 

 .درجهان تاسیس گردید پارکت کارخانه باورک سوئیس بزرگترین سازنده

نظیر شمال محصول خود را با های بیاین کارخانه با استفاده از امکانات طبیعی موجود در جنگل

 .بهترین کیفیت به بازار عرضه نماید
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 پارکت چیست؟

 .چوب طبیعی بصورت صفحات نازک ساخته شده استپوش است که از یک نوع کف پارکت

انواع مختلفی از لحاظ اندازه و طرح نیز هستند و جهت کاور کردن سطح زمین بکار  پارکت

 .رودمی

 شودای برای تولید ندارد، بلکه تنها چوب درختان به الوار تبدیل میفرآیند خاص و پیچیده پارکت

 .گیرندگام نصب، این قطعات در کنار یکدیگر قرار میخورد و هنو سپس در ابعاد کوچک برش می
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شود، دارای مزایای خاص هر کدام از این درختان و به طبع پارکتی که از چوب آنها ساخته می

 .باشندخود می

 .از جمله رنگ، سختی و دوام آنها، روشن یا تیره بودن و غیره

به سرعت در بین مشتریان جای خود پوش چوبی به دلیل زیبایی خاصی که دارد توانسته این کف

 .را باز کند

های گوناگون و متناسب با سلیقه های معتبر در طرحبرند های مختلفی توسط پارکت همه ساله

 .مردم در حال تولید شدن هستند

خواهند به نوعی گرما و نشاط خاصی به فضای منزل بدهند، ه میدر جاهایی ک اصوالً

 .کنندهای چوبی استفاده می پارکت از

 .تواند مورد استفاده قرار گیردپوش پر طرفدار متناسب با هر مکانی میاین کف

 .هستند پارکت مصرف کنندگان ءها و غیره جزمنازل مسکونی، اماکن تجاری، فروشگاه

وآمد باالی زیرا با رفت ها باید با کیفیت باال انتخاب شوند،استفاده در فروشگاههای مورد  پارکت

 .رودهای زیادی از روی آن از بین میمشتریان به مرور الیه

 .تواند مدت زمان رسیدن به این مرحله را به تعویق انداختمی پارکت البته با انتخاب درست

 شدهساخته پارکت، شدن درختان، دیگر انواعاز قطع محیطیهای زیستامروزه با توجه به نگرانی

 .لمینت است پارکت ی رایج آنشوند که نمونهبه شکل مصنوعی هم در بازار تولید می
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شود و پوش جهان از نظر سالمت و بهداشت و پاکیزگی شناخته میترین کفپارکت به عنوان سالم

 .تلقی کرد نه کاالی مصرفی از نظر اقتصادی باید پارکت را به عنوان یک سرمایه

کند و موقع فروش ملک به مراتب بیش از پوش همیشه ارزش مالی خود را حفظ میزیرا این کف

 .کندبهای خود ایجاد ارزش افزوده می

 .باشدهای روز دنیا میداشتن اصالت و استاندارد پارکت یکی از موارد قابل توجه در

 

 :ها در تولید پارکتانواع چوب

 :درخت بلوطچوب 
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هاست که از دیر باز در ترین چوبترین و با دوامدر واقع چوب درخت بلوط یکی از بهترین و قوی

 .گرفتهها نیز مورد استفاده قرار میساخت خانه

از طرف دیگر رنگ زیبای این نوع چوب موجب استفاده و کاربردهای فراوان آن در ساخت انواع 

 .شودها میها و خانهتمانمحصوالت چوبی بکار رفته در ساخ

 :چوب درخت افرا

کند و در بسیاری از درخت افرا در بسیاری از نواحی جنگلی جهان مانند شمال ایران، رشد می

 .کنندورش داده و رشد میاسیدی هستند، پر خاک های شخصی که دارایها و یا باغپارک

های زیادی در صنعت دارد و امروزه محصوالت چوبی مختلفی در جهان چوب این درخت استفاده

 .شونداز آن ساخته می

 .شونداز جمله: ابزارها و آالت موسیقی مانند ویالون، گیتار و یا پیانو از این نوع چوب ساخته می

چوب  پارکت ه بر استحکام و دوام باال، استفاده ازرنگ این چوب روشن و بسیار زیباست و عالو

 .شودافرا، موجب بازتاب بهتر نور و روشنایی و زیبایی محیط منزل می

 :چوب درخت راش

 .شان دارای استحکام و دوام باالیی نیز هستندهای چوب راش عالوه بر زیبایی خاصپارکت

ورد استفاده جهت ساخت پارکت های هایی که می تواند مبه همین دلیل، یکی از بهترین چوب

 .چوبی قرار بگیرد، است

 کارخانه کنند، پس از ارسال بهزمانی که درخت را برش داده و چوب های آنرا تکه تکه می

 .کنندرا طی فرآیندهایی در ابتدا بخارپز و سپس چوب را خشک می آن بری،چوب
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هایی که رفت و رود چون در مکان بکار پارکت تواند جهت استفاده در ساختاین نوع چوب می

 .شودآمد زیاد است و شلوغ می

 .توان براحتی از آنها استفاده کردمانند سالن پذیرایی خانه می

 .چوب افرا در عین زیبایی، از لحاظ وزن نیز بسیار سبک است

ه کردند کهای مختلفی از این نوع چوب میدر گذشته در بسیاری از کشورهای اروپایی استفاده

 .همین امر نیز نشان دهنده اهمیت و پرکاربرد بودن آن است

 :چوب درخت گردو

 .درخت گردو از دوران قدیم به عنوان درختی مغرور و سرکش معروف بوده

 .این درخت دارای چوب بسیار مقاومی است و از نوع درختان پهن برگ است

در بسیاری از کشورهای جهان  در حال حاضر پراکندگی جغرافیایی این درخت بسیار زیاد است و

 :از جمله

 .شود، اوکراین و چین این درخت رشد و پرورش داده میایران، آمریکا، ترکیه

امروزه به دلیل مقاومت باالی این نوع چوب، از آن محصوالت مختلفی از جمله تخته نرد، شطرنج 

 .شودمیو حتی مبل استفاده 

توان از آن جهت هایی است که میچوب ترینترین و با دواماین چوب یکی از قوی

 .چوبی استفاده کرد پارکت ساخت

 :گیالس  چوب درخت
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ترین چوب درختانی است که تا بحال جهت تولید و چوب درخت گیالس یکی از بهترین و مقاوم

 .های چوبی ارائه شدهساخت پارکت

کند و عالوه بر درخت رشد میهای جهان از جمله اروپا، آسیا و آمریکا این امروزه در سراسر قاره

 .شودهای مختلفی میهای آن، از چوب آن نیز استفادهمیوه

 .از این نظر استفاده از چوب درخت گیالس، در صنعت و حتی دنیای هنر، اهمیت زیادی دارد

ای هستند دارای رنگ طالیی مایل به قهوه های چوبی ساخته شده از این نوع چوب معموالًپارکت

 .شودمی ه از آنها در کفپوش خانه، موجب زیباتر شدن فضای منزلو استفاد

های چوبی، نسبت به چوب از چوب این درختان نامبرده، در حال حاضر در صنعت تولید پارکت

 .شونددرختان دیگر، بیشتر استفاده می

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/


 

 

   :BRINELL آزمون

ا با یکدیگر، از آزمون امروزه جهت مشخص شدن قدرت و میزان سختی انواع چوب و مقایسه آنه

 .شوداستفاده می  (Brinell) ((برینل))

 شود،در یک زمان مشخص و با مقدار فشاری که به هر قطعه چوب وارد می

 .آید که در واقع درجه سختی و دوام آن چوب استنتایجی بدست می
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 :این امر حساسیت زیادی دارد چون

خصوص در جاهایی که رفت و آمد افراد در آن  به رود،قطعات پارکت برای کفپوش خانه بکار می

 .بیشتر است

ها در کل دارای مزایای ها، این نوع کفپوشهای تولید کننده پارکتبدلیل دقت شرکت معموالً

 .های دیگر )مانند سنگ و سرامیک( دارندزیادی نسبت به کفپوش

 :از جمله

 استقامت و دوام مناسب 

 نصب ساده و آسان 

 قارچ هایی مانندلودگیمقاوم در برابر آ 

 لکه و یا حرارت 

 عدم وارد کردن آلودگی و ضربه به محیط زیست 

 مقاومت تا حد امکان در برابر رطوبت 

 زیبایی و تنوع رنگ 

 سال های مختلفداشتن مقاومت گرمایشی مناسب در فصل 

  سر نبودن و نشکستن دست و پای افراد در صورت افتادن بر روی آن )بر

 … خالف کفپوش های سرامیکی( و

 :باشند از جملههای چوبی در مقابل، دارای معایب خاص خود نیز میالبته پارکت

 های مرطوبعدم استفاده در مکان 

 حساس در برابر خراش حاصل از اجسام نوک تیز 
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 امکان آتش گرفتن 

 یاز به نصب مجدد برخی از انواع چسبی آن هر چند سال یکبار ون … 

 

 :نصب و مراقبت پارکت

 .تواند سبب تورم آن شوددر برابر آب حساس است و تماس آن با آب می پارکت

 .بنابراین برای تمیز کردن آن نباید از آب یا پارچه خیس استفاده شود

 .کنندرا بعد از نصب ساب زنی می پارکت

بعد از اینکه روی سطح زمین قرار گرفت و چسب زیر آن خشک شد ساب زده و سپس با  تپارک

 .پوشانندالک درزهای آن را می

 .گذارنداثر برجای می پارکت اشیاء نوک تیز می تواند سبب کنده شدن چوب شده و روی

یک بار دچار آسیب می شود و می بایست هر چند مدت  پارکت بنابراین به مرور زمان سطح روی

 .روی آن ساب زده شود

 .این کار سبب صاف و صیقلی شدن آن می شود

 :نصب پارکت
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کار چندان سختی ندارد ولی  پارکت کار ساده است و نصاب پارکت رسد نصببه نظر می

 !ای کارشان بسیار سخت استهای حرفهنصاب

ه داشته باشیم و باید ساده به نظر برسد ولی در صورتی نگاه دقیقی به این مسئل پارکت شاید نصب

 .اوج کیفیت را در کار نصب پارکت مد نظر قرار دهیم

نکات بسیار زیادی دارد که در صورت رعایت آنها توسط  پارکت می بینیم که نصب

 .می تواند به یک نصاب حرفه ای تبدیل شود پارکت نصاب

 

 :زیر سازی

 .شودا مشکل روبرو میب پارکت در صورتی که زیر کار به هر دلیلی صاف نباشد کار نصب

 .بسته به میزان خرابی سطح زیر کار عملیات ترمیم متفاوت است

بایست قبل از شروع عملیات های کنده شده، کف آسیب دیده و غیره میسرامیک

 .رفع شوند پارکت نصب

 .مثالً شاید الزم باشد بعضی جاها سیمان شود و صاف گردد

خوب نصب شود و هم  پارکت شود همه سبب میگذاری است کسپس مرحله بعدی مرحله فوم

 .و حرارت را خواهد داشت صدا نقش عایق

 .کردن قطعات در هم استبا چسب و یا قفل پارکت گذاری نوبت چسباندنبعد از فوم
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ها را باید با  پارکت شود، برخی ازاستراتژی نصب متفاوت می پارکت ر این مرحله بسته به نوعد

بایست از طریق نری و مادگی در و برخی دیگر نیاز به چسب ندارند و می چسب مخصوص چسباند

 .هم قفل شوند

 .شودگیری است که این کار با الک انجام مینوبت به درز پارکت بعد از چسباندن

 .کندها را در اثر راه رفتن روی آنها کم می پارکت ادادنخوردن و صداین کار لغزش و تکان

 

 :انتخاب رنگ در پارکت

های تیره است، برای به رنگ بلوطی روشن با رگه ی چوبی اتاقترین وسیلهبرای مثال اگر بزرگ

 .انتخاب کنید پارکت توانید یک رنگ تیره را برای، میبهبود ظاهر اتاق
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شود کند، بلکه باعث میگیری نهایی شما کمک نمیتنها به تصمیمانتخاب بیش از سه نمونه نه 

 .بیشتر دچار سردرگمی شوید

، شب ها را زیر نور طبیعی و نیز زیر نور چراغ در هنگامها را در محل مورد نظر قرار داده و آننمونه

 .نمایید مشاهده

های مجاور و دیوارها را های انتخابی در کنار لوازم چوبی، لوازم خانگی، کفترکیب رنگی نمونه

 .ارزیابی کنید

 .بازگردید اتاق را ترک کنید و بعد از چند دقیقه مجدداً 

تان نسبت به این روش بسیار خوبی برای سنجیدن احساس ،ن کار را روز بعد نیز تکرار کنیدای

 .انتخابی پوشیده شود پارکت که قرار است کف آن با رنگ اتاقی است

در نهایت، بدترین نمونه را از میان سه نمونه انتخابی کنار بگذارید و کار خود را با دو نمونه دیگر 

 .تان خواهد بودها انتخاب نهاییتا در نهایت تصمیم بگیرید کدام یک از آن ادامه دهید

استفاده  پارکت سفید خواهید محیط منزل یا محل کارتان خاص و زییا جلوه کند، ازاگر می

 .کنید

تر و توانید منزل خود را بزرگمی پارکت سفید به خصوص اگر منزل کوچکی دارید، با استفاده از

 .بازتر نشان دهیددل

ز به نظافت زیاد و فوری دارند هایی که نیادر اماکن پر رفت و آمد و مکان پارکت سفید استفاده از

 .گزینه مناسبی نیست
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 :پوش و تفاوت آنهاانواع کف

 سرامیکی هایکفپوش 

 موزاییکی 

 سنگ 

 لمینت (Laminate) 

 پارکت (Parquet) 

 PVC  یا وینیل 

 :ارکت لمینتپ

ها چوب ساخته شده است که یکی از آن (HDF) از چند الیه مواد ترکیبی فشرده پارکت این نوع

 .است

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/


 

 .ها، طرح و نگاری از چوب وجود داردخارجی لمینت سطح ا این حال، رویب

پوش محبوب تبدیل بودن و دوام باال، به یک کفلمینت به دلیل بافت خاص، عایق پارکت امروزه

 .شده است

 :پارکت یک تکه

رادی که طرفدار متریال طبیعی هستند و دوست دارند ظاهر خانه یک نمای طبیعی و برای اف

 .چوبی یک تکه گزینه مناسبی است پارکت کالسیک داشته باشد،

ای نیاز دارید و مراقبت از ها به زمان طوالنیالبته توجه داشته باشید برای نصب این نوع از پارکت

 .آن نیز مشکل است

 .است ها هم مانند لمینتپارکتضخامت این نوع از 

 

 

 :پارکت تمام چوب

ها دارند و از ظاهری شیک برخوردار تری نسبت به دیگر مدلها عمر طوالنیاین نوع پارکت

 .هستند

شوند و برای افرادی که مشکل صدا و گرما دارند ها از چوب درختان ساخته میاین نوع از پارکت

 .مناسب است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD
https://ostovarsazan.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/


 

ها را هر اندازه که توانید این نوع از پارکتاین است که می پارکت ازنکته مهم در مورد این نوع 

 .کاری کنید و مثل روز اول برق بیاندازیدخواهید سمبادهمی

 :پارکت ضد آب

توان به راحتی حدس زد که آب یکی از دشمنان شود، میاز چوب تهیه می پارکت از آنجا که

 .ها استپوشاصلی این نوع از کف

 .اند تا پاسخگوی نیاز مشتریان باشدهای ضد آب به بازار عرضه شدهیل پارکتبه همین دل

 .هایی مانند سرویس بهداشتی یا آشپزخانه کاربرد دارندها در محیطاین توع پارکت

در آشپزخانه و سرویس بهداشتی بهره ببرند،  پارکت بنابراین افرادی که تمایل دارند از زیبایی

 .استفاده کنند پارکت از این نوع توانند با خیال راحتمی

 :انواع پارکت لمینت

 آلمانی و ترک ایرانی، رایج دسته سه در تولیدکننده کشورهای حسببر لمینت پارکت انواع

 .شوندمی بندیطبقه

 نوع این تا شده باعث لمینت پارکت نصب آسان، کیفیت، نظافت و نگهداری آسان و تنوع رنگ

 .ها به حساب آیندع کفپوشرفدارترین نوپرط از پارکت،

بندی مختلف از تیره تا روشن، مات یا براق برای هر نوع سلیقه و ها در رنگپوشاین نوع از کف

 .شونددکوراسیونی در بازار یافت می

 :(Laminate) لمینت

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/


 

ساخته شده و ظاهری بسیار ” الیاف فشرده ” یا  (HDF) کفپوش لمینت از چندین الیه مواد

 .شودلمینت هم گفته می پارکت اشته و به آند پارکت شبیه

اش طرح و نگار چوب پوش مستقیمًا از چوب ساخته نشده است، هرچند که سطح ظاهریاین کف

 .را دارد

 .گرددها بسیار بیشتر استفاده میاما امروزه در دکوراسیون منزل از پارکت لمینت

 .دلمینت محصولی که در میان مخاطبان محبوبیت بسیاری دار

 :لمینت عبارتند از پارکت برخی از محاسن

 بودن در طرح و رنگ متنوع 

  ساعت ۱۲مقاوم در برابر آب تا 

 مقاوم در برابر ضربه 

 بافت طبیعی 

 استفاده مجدد 

 .تر هستندهای چوبی ارزانترند اما نسبت به پارکتسی گرانویپوش پیها نسبت به کفمینتل

شود و ها بیشتر استفاده میا امروزه در دکوراسیون منزل از آنهلمینت پارکت با توجه به مزایای

 .محبوبیت بسیار فراوانی دارند

 

 :(PVC) پوش پی وی سیکف

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/


 

 پوش پی وی سی از چندین الیه مختلف همچونیا کف (Polyvinyl chloride) هایپوشکف

PVC  و فایبرگالس (Fiberglass) استتشکیل شده. 

باید بگوییم جنسی پالستیکی داشته و از مواد نفتی ساخته  PVC به طور خالصه در مورد جنس

 .استشده

 :پردازیمپوش هم دارای مزایایی است که در ادامه به آن میاین کف

 پذیر و نرمدارای جنسی انعطاف 

 قیمت به صرفه و ارزان 

 تنوع فراوان 

 ضد آب 

 مقاومت در برابر آتش 

 و در تابستان سرد هستندها گرم به دلیل عایق گرما بودن در زمستان. 

 .کننددر فضاهای اداری و تجاری استفاده می ها را معموالً این کفپوش

 :تفاوت پارکت و لیمنت

 ی نصب،ها در نحوهتوان به تفاوت آنهای بسیاری دارند میاین دو با یکدیگر تفاوت

و طرح و زیبایی و  مقاومت در برابر آب، مقاومت در برابر اجسام نوک تیز و دوام و قیمت و تعویض

 .نگهداری اشاره کرد

 

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/


 

 :پوشتفاوت پارکت لمینت با کف

 .بیشتر است PVC ضخامت لمینت نسبت به

 .ها عایق حرارت بوده و کم صداتر هستندها به علت استفاده از فوم در زیر آناین پارکت

 .توان آنها را با خیال راحت شستکامالً ضدآب بوده و می PVC هایپوشکف

 .ینت کامالً ضد آب نیستاما لم

      هایپوشبهتر است از کف آشپزخانه های مرطوب مانندبه همین دلیل برای استفاده در محیط

PVC  استفاده کرد. 

 .ست، اما زیبایی بیشتری داردتر اگران PVC لمینت نسبت به

 .شودبا چسب به کف متصل می پارکت مانند PVC پوشکف

 .ها را چند بار استفاده کردتوان آنزند و هم نمیدر نتیجه هم به کف اصلی آسیب می

توان چندین بار استفاده کرد و به خاطر عدم استفاده از چسب برای در حالی که لمینت را می

 .زندکف زیرین خود نمی اتصال، آسیبی به

 .است PVC هایپوشاز نظر بهداشتی لمینت بسیار بهتر از کف

 .شوندهای پالستیکی معموالً از مواد بازیافتی تهیه میپوشکف

تر بوده و به همین علت بر اثر قرار گرفتن وسایل سنگین بر در برابر ضربه مقاوم پارکت لمینت و

 .گردندرویشان کوبیده یا له نمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://ostovarsazan.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/


 

 .های پالستیکی چنین ضخامتی ندارندپوشدر حالی که کف

 .تر هستندها در برابر خط و خش مقاوملمینت پارکت

ها یک الیه اکسید آلومینیوم پوشیده شده که باعث مقاومت بیشتر آنها زیرا بر روی لمینت

 .گرددمی

 .های لمینت پس از نصب نیاز به قرنیز دارندپارکت

استفاده  قرنیز توانید برای زیبایی بیشتر ازبه قرنیز یا اسکوتی نداشته و شما می ها نیازپوشاما کف

 .کنید در غیر این صورت ضروری و الزم نیست

شما فقط چسب آن را خریداری بسیار راحت بوده و کافی است که  PVC پوش هاینصب کف

 .کنید

 .های لمینت نیاز به زیر الیه دارندپوشدر حالی که کف

 .دردسر کمتری نسبت به لمینت دارد PVC پوشنگهداری از کف

 .لمینت انعطاف کمتری داشته و ظاهری بسیار شبیه به چوب سخت دارد

فتن بر روی آنها صدای از جنس پالستیک نرم بوده و راه ر PVC هایپوشدر حالی که کف

 .کمتری نسبت به لمینت تولید میکند

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B2
https://ostovarsazan.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/


 

 

 لمینت چیست؟

هایی همچون های مکانیکی و ویژگییکی از محصوالت چوبی که بدلیل زیبائی، دوام، مقاومت

 :مقاومت بسیار در برابر

 سازی وطراحی دکوراسیون داخلیهدایت گرمایی، هدایت صوتی و هدایت الکتریکی در ساختمان

 .باشدپوش لمینت مید توجه بسیاری ازمردم قرار گرفته است کفمور

های لمینت در جهان بطوری بوده است که در بین پوشتوسعه و رشد سریع تولید و مصرف کف

 .رودسایر محصوالت چوبی جهان به شمار می

ی به دلیل های مسکونی، تجاری و ادارها در ساختمانپوشدر کشور ما نیز استفاده از این نوع کف

 .های خاص آن روبه گسترش استویژگی

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/


 
ها کمتر از نیم قرن است که به بازار محصوالت ساختمانی جالب است بدانید لمینت

 .اندمعرفی شده

 .توسط یک شرکت سوئدی اختراع شدند ۱۹۷۷ها برای اولین بار در سال لمینت

ما این روزها، به دلیل کارآیی و محصوالت خود را روانه بازار کرد، ا ۱۹۸۴این کمپانی در سال 

 .کنندهای زیادی اقدام به تولید آن میشرکت استقبالی که از این محصوالت ساختمانی شده است

عالوه بر این مشکلی که امروزه در کشورمان با آن روبرو هستیم عوارض ناشی از استفاده از سنگ و 

ه بدن منتقل میگردد باعث عوارضی که به علت سرمایی که از طریق کف پا ب باشدسرامیک می

 .شودچون کمردرد و پا درد می

البته مشکل تنها این نیست و ساالنه صدها نفر به دلیل سر خوردن بر روی سنگ و سرامیک روانه 

 .شوندها میبیمارستان

 

 

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/


 

وان تهای چوبی دارند از جمله آنها میهای بسیار زیادی با پارکتها از هر نظر تفاوتلمینت پارکت

 :به موارد زیر اشاره کرد

خورند بلکه با شیارهایی که به آنها کلیک ها به هنگام نصب به کف چسب نمیلمینت پارکت -۱

 .شودگفته می

و هرچه متراژ کار  گیرندها وجود دارد به صورت نر و ماده درون یکدیگر قرار میدور تا دور لمینت

 .شوده نیز به نسبت بیشتر میهای در هم قفل شدرود وزن لمینتباالتر می

ها بر روی کف بدون استفاده از چسب همین وزن یکی از عوامل نگهدارنده لمینت

 .باشدمی

 .کنندخورند کف زیرین خود را خراب نمیلمینت ها به علت اینکه به کف چسب نمی پارکت -2

بنا به دالیلی بخواهیم  فرش باشد و از روی آن لمینت اجرا شود، اگربه عنوان مثال اگر کفی سنگ

 ها را جمع کنیمپس از مدتی لمینت

 .توانیم این کار را انجام دهیمبدون اینکه کوچکترین آسیبی به کف سنگ زیرین وارد شود می

آوری و مجددا در فضایی دیگر توان تا چندین بار پس از نصب جمعها را میلمینت پارکت -۳

 .نصب کرد

شود پس از اجرای کامل تا فومی که قبل از نصب در زیر آنها پهن میها به علت لمینت پارکت -۴

 .کندحد زیادی از انتقال صدا به طبقه زیرین جلوگیری می

 .باشدها عالوه بر عایق صدا، عایق حرارت و برودت نیز میلمینت پارکت فوم زیر -5

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/


 

 .های قدیمی چوبی هستندتر از پارکتنسبت به آب بسیار مقاوم -۶

 .های قدیمی هستندتر از پارکتسبت به اجسام نوک تیز بسیار مقاومن -۷

 ۱۰۰لمینت بسیار باالست به طور میانگین یک واحد با مساحت  پارکت سرعت نصب و اجرای -۸

 .شودمتر مربع در یک روز الی یک روز و نیم اجرا می

رسد پس از م میپس از نصب نیازی به ساب و الک ندارد و همان لحظه که نصب به اتما -۹

 .توان وسایل را روی آن چیدنظافت می

 …و سرامیک و  سنگ های ساختمانی مانندتر از دیگر متریالبسیار مقرون به صرفه -۱۰

 .اشدبمی

 :تشکیل دهنده پارکت لمینت یاجزا

 با استحکام و مقاومت باال تا سطح برای همیشه با دوام و براق بماند الیه محافظ -۱

های فوق العاده زیبا و طبیعی و مقاوم در برابر نور الیه ضخیمی از رزین تزئینی با طرح -2

 خورشید

 صفحه اصلی با استقامت بسیار باال در برابر فشار، الیه با فشردگی باال و مقاوم در برابر رطوبت -۳

 ه ضد رطوبت برای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت از کف زمین و جلوگیری از فرسودگیالی -۴

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://ostovarsazan.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/


 

 

 :از لمینت داریهنگ

 :معایب لمینت

چوبی، نداشتن قابلیت ترمیم تجزیه نشدن در طبیعت دور ریز و پرت شدن  پارکت دوام کمتر از

 چوبی پارکت بیشتر نسبت به

 :مزیت لمینت

 نصب آسان 

 برابر آب مقاومت الیه رویی در 

 مقاومت در برابر اجسام نوک تیز قیمت مناسب آن 

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa/


 

 قابلیت تعویض / تنوع در طرح و رنگ 

 نگهداری و نظافت آسان ضد حساسیت 

 مناسب برای سیستم گرمایش از کف 

 مقاوم در برابر سائیدگی و فشار و ترک خوردن 

 

ای مرطوب یا تی سطح توانید با پارچهتر است، شما میبسیار راحت پارکت نگهداری لمینت از

 .لمینت را تمیز کنید
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 امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد

 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :
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