
متریال معماری داخلی

هرچه مصالحی که برای طراحی داخلی مورد استفاده قرار می گیرند خاص تر باشند به همان اندازه 
طراحی مورد نظر اهمیت دارد. این عناصر کوچک همان چیزی هستند که باعث می شوند فضای 

مسکونی و شخصی شما به فضای مسکونی یا ییالقی شما منتقل شود. 

کارشــــناس معـــماری

پگاه عسکری
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 پنل گچی سه بعدی
این پنل های گچی تقویت شده با فایبرگالس به صورت تایل تولید شده و به الیه ی 
زیرین شـان پیـچ می شـوند. درز ها توسـط یک فـرد ماهر دوغـاب ریزی و سـنباده زده 

می شود تا سطحی یكپارچه به دست آید.

 چرم مصنوعی
امـروزه چـرم بـه علـت ظاهر لوکس خـود  از مصالـح پرطرفـدار در طراحی داخلی 

ساختمان های الکچری به شمار می آید.
چرم در سـه رنگ طبیعی، شـكالتی و سـیاه موجود بوده و با طبیعت بسیار سازگار 

می باشد.الستیكی بودن جنس این محصول مراقبت از آن را آسان کرده است.
چرم می تواند گزینه مناسبی به عنوان دیوارپوش و کفپوش در دکوراسیون داخلی 
باشد، زیرا می تواند حس و حال خوبی به فضای داخلی ساختمان های مختلف بدهد.

اسـتفاده از چـرم بـه عنوان یک متریـال اصیل  در طراحی می تواند حس شـكوه و 
جالل را در فضاهای داخلی سـاختمان های لوکس و مدرن فراهم سـازد.چرم برای 
استفاده در دیوارپوش ها به دوصورت پانلی و رولی عرضه می گردند. که البته نوع پانلی 
آن دارای تنوع بیشتر و استفاده راحت تر بوده و نوع رولی آن نیز همانند کاغذ دیواری 

می باشد و برای دیوار های وسیع و فضاهای بزرگ کاربرد دارد. 
موارد مصرف چرم در دیوارپوش ها عبارتند از:

آشـپزخانه: بـه دلیل ضد آب بـودن چرم های مصنوعـی و قابلیت تمیز کردن  �
راحت آن.

اتاق خواب: چرم ها عایق صوت و حرارت هسـتند و اسـتفاده از دیوارپوش های  �
چرمی در اتاق خواب آرامش بیشتر را فراهم می آورد. 

پذیرایی: از چرم در پذیرایی برای یک دیوار کانونی استفاده می گردد. �
فضاهـای تجـاری و اداری مثل سـالن های کنفرانس،ادارات، رسـتوران ها و  �

هتل ها
دیوارپوش گچی سه بعدی یا تری دی پــانل ها:

دیوارپوش های سـه بعدی از انواع دیگر دیوارپوش هایی هسـتند کـه امروزه در 
طراحی دکوراسـیون داخلی پرطرفدار شـده اند. این پانل ها از جنس گچ بوده و به 

صورت تایلی و پیش ساخته می باشند که به الیه زیر خود پیچ می شوند.
این متریال سبک و در عین حال بسیار مقاوم بوده و ضد حریق می باشد. هم چنین 
می توان گفت سرعت نصب آن نیز باال می باشد این مصالح از قبل رنگ آمیزی و 
بسـته بندی شـده اند و در هنگام نصب نیاز به رنگ کاری و درزگیری ندارند. پس 

می توان خصوصیات تری دی پانل ها را به شکل زیر خالصه نمود:
سبک و مقاوم �
عایق آتش و گرما �
عایق سرما �
ثبات رنگ �
نصب آسان و سریع �
شستشوی آسان �

در مقایسـه تـری دی پانل ها بـا متریال های دیگر می تـوان اظهار داشـت تری دی 
پانل ها مقاومت باالیی نسبت به رطوبت و همچنین ضربه از خود نشان نمی دهند و 

به راحتی شكسته می شوند.
از تـری دی پانل هـای بـا ابعـاد و طرح هـای مختلـف می تـوان در طراحـی داخلی 
فضاهای اداری و تجاری ، البی ساختمان های مسكونی و تجاری ، دیواری های پشت 

تلویزیون یا تی وی وال ها)tv wall( و مواردی از این قبیل استفاده کرد.

  بتــن اکسپوز
امروزه یكی از متریال های جدید و کاربردی در ساختمان ها بتن های سبک هستند 
زیـرا این متریال سـبک باعث کاهش وزن سـاختمان ها و همچنیـن صرفه جویی در 

مصرف انرژی می گردد.
از ویژگی های مهم بتن اکسپوز می توان به در دسترس بودن مواد اولیه آن و ایجاد 

حس مدرن بودن و سبک صنعتی در طراحی داخلی اشاره کرد.
بتـن سـبک با نام های هبلكس، سـیپورکس، پرلكـس عرضه شـده و در طراحی 

دیوارها، پارتیشن ها و سقف های کاذب به صورت اکسپوز به کار می رود.
از چوب با رنگ های گرم و طبیعی می توان به عنوان مصالح ایده آل در ترکیب با بتن 
اکسپوز بر روی سطح دیوار و سقف ها استفاده کرد. زیرا می تواند سردی رنگ بتن را 

جبران سازد و فضا را به تعادل بكشاند.
از بتـن اکسـپوز بـه علت خصوصیات فیزیكی منحصر به فرد می تـوان در طراحی 
فضاهـای داخلـی و خارجی سـاختمان و حتـی طراحی نمای خارجی سـاختمان نیز 

استفاده کرد.
با وارد کردن بتن اکسپوز در طراحی داخلی ساختمان های مسكونی، تجاری، دفاتر 

کار و مواردی از این قبیل می توان حسی مدرن و سبكی صنعتی به فضا بخشید.
از بتن اکسپوز می توان در طراحی داخلی فضا های سبز و محوطه، طراحی ویال ها 
و باغ ها و هم چنین مواردی مانند نیمكت ها ، آالچیق ها ، باربكیو ها و ….استفاده کرد.

از بتن اکسپوز می توان در طراحی سطح میز های کانتر در آشپزخانه ها و دفاتر کار، 
گلدان ها و فالور باکس ها و به صورت پانل های آماده به صورت دیوار پوش نیز استفاده 

کرد.
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  آینــه های دکوراتیو
در طراحی دکوراسیون های داخلی می توان از دیوارپوش های آینه ای در فضاهای 
مختلف استفاده نمود. آینه ها عالوه بر داشتن کمترین هزینه باعث بزرگ تر جلوه دادن 
فضا و عمق دادن به فضا می شـوند و آرامش و بهبود حاالت روحی افراد سـاکن را با 

خود به همراه دارد.
از آینـه کاری می تـوان در طراحـی فضاهـای مختلـف یـک سـاختمان از جملـه: 
نشیمن ها، پذیرایی، راه پله های داخلی، ورودی خانه، باالی شومینه ها و … استفاده 

کرد.

انواع آینه های دکوراتیو عبارتند از:
آینه های پازل مانند: تكه آینه هایی که طوری کنار هم قرار می گیرند که مانند پازل  �

مرتب شده باشند.
آینه هـای کاشـی ماننـد: از پـر کاربرد تریـن آینه هـای دکوراتیـو مورد اسـتفاده در  �

دکوراسیون داخلی منازل هستند این نوع آینه ها شبیه به تایل های کاشی است که با 
طرح های زیبا و مختلف حكاکی شده و در این قسمت ها جیوه وجود ندارد تا انعكاس 
ایجاد کند. زمانی که تعدادی از این تایل های آینه در کنار هم قرار گیرند، باعث تكرار 

منظم یک طرح شده و زیبایی خاصی برای بیننده ایجاد می کنند.
آینه در اشـكال هندسـی و طرح های مختلف: این آینه ها یا به صورت اشـكال  �

هندسـی گوناگـون ماننـد آینه های گرد و لوزی شـكل هسـتند که به صـورت تكی یا 
مجموعـه ای از چنـد آینـه روی دیـوار نصـب می شـوند. هم چنین ایـن آینه هـا دارای 

طرح های مختلف مانند طرح پروانه، برگ،قاصدک و ... می باشند.
آینه هـای قـدی: این آینه ها بـا قاب های عریض باعث بزرگ تر جلـوه دادن فضا  �

می شوند.
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  شیشــه رنگی
این شیشه ها نور را به حالتی زیبا از خود عبور می دهند. استفاده از شیشه رنگی به 
دلیل ترکیب نور و سایه رنگارنگی که ایجاد می کنند جلوه زیبایی به دکوراسیون داخلی 

می دهند.

  استینلس استیل یا فوالد ضدزنگ
ورق های استیل ضد زنگ در طرح ها و رنگ های مختلف در دکوراسیون داخلی در 
پوشش دیوار ها، ستون ها،قاب پنجره ها،نرده و حفاظ و مبلمان استفاده می شود. فوالد 

پتانسیل شگفت انگیزی دارد و می تواند شخصیت های مختلفی را از مدرن و خشن 
گرفته تا لمس و گرم به خود بگیرد.

استیل علی رغم قیمت باالیی که دارد، دارای مقاومت و دوام بسیار باالیی است و به 
فضا سبک مدرن و شیک خود را القا می کند.

ورق های استیل در دو نوع مات و براق موجود هستند که به صورت مستقیم بر روی 
دیوار ها و ستون ها استفاده می شوند.

نوع دیگر پوشش های دیواری استیل نیز موزاییک یا کاشی های استیل نام دارند.
انواع فلزهایی که در دکوراسیون داخلی کاربرد دارند عبارتند از:

فلزات طالیی رنگ، نقره ای رنگ، برنزی و برنجی

  آجـــر
آجر فضای داخلی را بسیار گرم و دلنشین می سازد و گزینه مناسبی برای پوشش 
دیوار نشـیمن، پذیرایی و اتاق ها به حسـاب می آید. دیوار آجری در دکوراسـیون داخلی 

منازل راه حل مناسبی برای دوری از یكنواختی خسته کننده است.
دیوار هـای آجـری قابلیـت تعویض و تمیز کـردن راحت دارند تا به جلـوه اولیه خود 

بازگردند.
از آجر در ابعاد و اشكال مختلف می توان در طراحی های داخلی با سبک رستیک 

استفاده کرد و گرما و صمیمیت خاصی به فضاهای داخلی ساختمان خود بخشید.

  مصــالح طبیـعی
خواستگاه مصالح طبیعی،طبیعت است به همین دلیل این مصالح حس حضور در 
طبیعت و ارتباط عمیق با آن را به ساکنین القا می کند. استفاده از مصالح طبیعی در 

طراحی دکوراسـیون داخلی باعث ایجاد حس تعلق خاطر در مخاطبین و ایجاد یک 
محیط گرم و صمیمی می گردد.

  کاغذ دیواری
در طراحی دکوراسـیون داخلی با توجه به طیف رنگی مورد پسـند خود و هم چنین 
توجه به مبلمان و وسـایل ، سـبک طراحی و دکوراسیون و نورپردازی فضا به انتخاب 
کاغذ دیواری می پردازیم. هر فضا با توجه به نوع طراحی در آن نیازمند کاغذدیواری با 

طرح و سبک هماهنگ با خود می باشد.
در مقایسه کاغذ دیواری با مصالح دیگر می توان اظهار داشت این متریال از رایج ترین 
متریال های مورد استفاده امروز است. اما کاغذ دیواری مقاومت باالیی در برابر خط و 
خش و همچنین رطوبت نسبت به خود نشان نمی دهد و نمی تواند به تنهایی عیوب 
دیوار را بپوشـاند و اگر نصب آن به شـكل صحیح صورت نگیرد امكان اصالح در آن 

وجود ندارد و از زیبایی آن کاسته می شود.
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