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خیلــی از افراد، پارکت را به خاطر حس آرامش و آسایشــی که 
به محیط زندگی شان می دهد انتخاب می کنند. پارکت را می توان در 
منازل، ادارات و مراکز تجاری استفاده کرد و دارای مزیت های بسیار 

زیادی است که آن را برای هر مکان، انتخابی ضروری می  کند.

یکی از مزیت های پارکت، جذابیت و کیفیت باالی چوب   *
اســت که این محصول را از محصوالت دیگر که برای پوشش زمین 

استفاده می شود متمایز می نماید.

خیلی از مردم دوســت دارنــد از پارکت در منزلشــان   *
اســتفاده کنند، ولی به خاطر هزینه باال از آن صرف نظر می کنند و 
از محصوالت مشــابه ارزان تر همچون کفپوش و.... استفاده می  کند، 
در صورتی که این تفکر بســیار اشتباه است. پارکت به اندازه ای که در 

تصور عموم گران به نظر می آید، گران نیست.

پارکــت یــک محصول بــا دوام اســت که عمر بســیار   *
طوالنی تری را نســبت به محصوالت دیگر که برای پوشش زمین به 
کار می رود داراست، همچنین دارای رنگ، طرح و شکل های مختلفی 
هســت که قابلیت تطبیق پذیری با هر محیطی را دارد و همچنین به 
ارزش ملک شما می افزاید و زیبایی و گرمای خاص به آن می بخشد. 
این نوع پوشــش همچنین بهتر از انتخابی مثل فرش است. فرش به 
نظر انتخابی راحت تر می آید، در حالی که خیلی سخت تمیز می شود.

اگر شــما حیوان خانگی و یا بچه ای در منزل داشته باشید، هر 
روز مجبــور به تمیز کردن و جارو کشــیدن فرش مي باشــید و اگر 
به صورت اتفاقی ســفید کننده اي روی فرش شما ریخته باشد، رنگ 
فرش از بین مي رود و به راحتی قابل تعمیر نیست؛ در حالی که پارکت 
به شــما اجازه مي دهد که سریعاً محلول ریخته شده را پاک کنید و 
نگهداری و تمیز کردن آن بســیار ساده و آسان مي باشد و احتیاج به 

مراقبت دائمی  مانند فرش ندارد.

تفاوت پارکت و لمینیت
- پارکت ها کف پوش هایی هستند که جنس آنها از چوب طبیعی 

چرا پارکت ا نتخاب کنیم؟
تهیه و تنظیم: علیرضا بصیری
استودیو آترا

درختان می باشد. پارکت را به کف اتاق می چسبانند. پس از خشک شدن 
چسب، ســطح روی آن را ساب و سپس الک می زنند تا صاف و صیقلی 
شــود. پارکت نسبت به آب فوق العاده حساس بوده و در صورت تماس با 
آب، سریعاً دچار تورم می شــود یا به اصطالح باد می  کند. پارکت در اثر 
برخورد اشیاء نوک تیز با آن آسیب دیده و خش می افتد و پس از گذشت 

چند سال الزم است تا سطح آن مجدداً ساب خورده و الک زده شود.

- لمینیــت )laminate( که اصطالحاً بــه آن لمینت و یا پارکت 
لمینیــت نیز می گوینــد، از جنس  HDF یا MDF می باشــد و مانند 
پارکت مستقیماً از خود چوب درختان ساخته نمی شود. پارکت لمینت ها 
تفاوت های بســیار زیادی بــا پارکت های چوبی دارند کــه از جمله آنها 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:

HDF و MDF تفاوت
 High Density(  ام دی اف با وزن مخصوص باال یعنی  •

 Fiberboard( HDF

ام دی اف های اســتاندارد معمولی با ضخامت های 12 تا 19 میلی متر 
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معموالً دارای چگالی 650  تا  kg/m 900 هســتند. چگالی های باالتر، 
یعنی باالی 800 نیز تولید و عرضه می شود.

در واقع با اضافه کردن فیبر، چســب و فشــار در حین فرایند تولید 
اوراق ســنگین تر تولید می شود. افزایش چگالی قابلیت های ماشین کاری 
و ســطح ســازی )رنگ، روکش و...( را افزایش می دهد و نیز خصوصیات 
مکانیکی و فیزیکی ام دی اف نیز بهبود می یابد. از موارد اســتفاده این نوع 
ام دی اف های ســنگین )HDF( عبارتند از کف پوش ها، پله ها، قفسه های 

صنعتی، میز کار و ...

 MDF ( ( ام دی اف بــا وزن مخصوص پایین یعنــی  •
MEDIUM Density Fiberboard

MDF بــا وزن مخصوص550 تا kg/m 650 جهت اســتفاده در 

مواردی که وزن کمتر مورد نیاز اســت و نیازی به اســتحکام باال وجود 
نــدارد یا در مواردی که خواص عایق صدا بودن مورد نیاز باشــد تولید و 
عرضه می شود. این ام دی اف ها جهت ساخت پروفیل های تزئینی معماری، 
ساخت غرفه های نمایشــگاهی و کاًل مواردی که جابجایی با دست مورد 
نیاز اســت و نیز حمل و نقل و ابزار خوری سریع مورد نیاز است، کاربرد 

دارد. )البته دارای قیمت به مراتب پایین تر از  HDF  می باشد(.

- پارکت لمینت ها به کف اتاق چســبانده نمی شوند، بلکه توسط 
شیارهایی که به آنها کلیک گفته می شود و دور تا دور لمینت ها وجود 
دارد، به صورت نر و ماده در یکدیگر قفل می شوند. افزایش سطح کار، 
باعث بیشتر شدن وزن لمینت های در هم قفل شده می شود و همین 
وزن، یکی از عوامل نگهدارنده لمینت ها بر روی کف بدون اســتفاده 

از چسب می باشد.

- به علت عدم اســتفاده از چسب در نصب پارکت لمینت ها، کف 
اتاق صدمه نمی بیند. به عنوان مثال اگر کف اتاقی ســنگفرش باشد و 
روی آن لمینت اجرا شــود، اگر بنا به دالیلی بخواهیم پس از مدتی 
لمینت ها را جمع کنیم، بدون اینکه کوچک ترین آســیبی به ســطح 
سنگ زیرین وارد شود، می توانیم این کار را انجام دهیم. بدین ترتیب 
پارکت لمینت هــا را می توان تا چندین بار پس از نصب جمع آوری و 

مجدداً در محلی دیگر نصب کرد. 

- پارکت لمینت ها به علت فومی که قبل از نصب در زیر آنها پهن 
می شــود، پس از اجرای کامل  تا حد زیــادی از انتقال صدا به طبقه 

زیرین جلوگیری می کنند.

- فوم زیر پارکت لمینت ها عــالوه بر عایق صدا، عایق حرارت و 
برودت نیز می باشد.

 - لمینیت ها نســبت به آب بســیار مقاوم تر از پارکت های چوبی 
قدیمی  هستند.

 - لمینیت ها نســبت به اجســام نوک تیــز بســیار مقاو م تر از 
پارکت های قدیمی  هستند. 

 - ســرعت نصب و اجرای پارکت لمینت بســیار باالست. به طور 
میانگین یک واحد با مساحت 100 متر مربع در یک روز الی یک روز 

و نیم اجرا می شود.
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 - پس از نصب نیازی به ســاب و الک ندارد و همان لحظه 
که نصب به اتمام می رســد، پس از نظافت، می توان وســایل را 

روی آن چید.

 - بســیار مقرون به صرفه تر از دیگر مصالح ساختمانی مانند 
سنگ و سرامیک و ... می باشد.

راهنمای خرید کفپوش لمینیت

در صورتی کــه بودجه محدودی در اختیــار دارید و دنبال 
روش های نصب ســاده می گردید و درعین حــال می خواهید 
پوشش کف اتاق شــما جلوه کفپوش چوبی یا سنگی را داشته 

باشد، لمینیت گزینه مناسبی برای این منظور خواهد بود.

این نوع کفپوش بســیار بادوام بوده و نصب آن آسان است. 
کفپوش های لمینیت از تنوع بســیار زیادی برخوردار هستند، 
به گونه ای که می توان از آنها برای هر اتاقی اســتفاده کرد. مواد 
تشکیل دهنده کف پوش های لمینیت از دوام و استحکام باالیی 
برخوردارند و به علت ســهولت نگهــداری و نظافت، می توان از 
آنها در مناطق پرتردد استفاده نمود. با توجه به تنوع بسیار زیاد 

گزینه های پیش رو، در نظر داشــتن سواالت ساده زیر هنگام 
خرید از اهمیت ویژه ای برخورداراست :

 - به دنبال چه نوع و مدلی از کفپوش می گردید ؟

- هزینه تا چه حد در تصمیم گیری نهایی شما موثر است ؟

- می خواهیــد کفپوش را خودتان نصــب نمایید یا از یک 
نصاب حرفه ای در این رابطه کمک می گیرید ؟

- آیا می خواهید کفپوشــی نصب نماییــد که نگهداری و 
نظافت آن آسان باشد ؟

انواع لمینیت، موارد کاربرد و ساختار آن

 کف پوش های لمینیــت به گونه ای طراحی شــده اند که 
نصب آنها بســیار سریع و آسان اســت. این کفپوش ها به کف 
اتاق متصل نمی شــوند، بلکه توســط یک قالب نصب شده در 
اطراف اتاق در جای خود می مانند. قفل شدن قطعات لمینیت 
مجاور در یکدیگر، این امکان را فراهم می آورد که بتوان سطح 
وسیعی را توسط آن پوشش داد. این نوع کفپوش به راحتی بر 
روی بیشــتر کف ها، از جمله سطوح بتنی، چوبی و غیره نصب 
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می شود. توانایی این نوع کفپوش برای مقابله در 
برابر رطوبت و انقباض و انبساط کف بسیار زیاد 
اســت. بالفاصله بعد از نصب این نوع کفپوش، 
می تــوان روی آن راه رفت. الزم به ذکر اســت 
برای اســتفاده های صنعتی و ورزشی، کفپوش 

اپوکسی نیز می تواند گزینه مناسبی باشد.

در  لمینیت  لمینیت : کف پوش های  انواع 
اشــکال مختلف مربعی و مســتطیلی در بازار 
موجود هســتند. این قطعات با ســامانه  فاق و 
زبانــه به یکدیگر متصل می شــوند. برای نصب 
لمینیت از هیچگونه چسبی استفاده نمی شود. 
این موضوع از مزایای اصلی این کفپوش است، 
چرا که هم نصب آن را آســان و سریع می  کند 
و هم به واســطه عدم استفاده از چسب، سطح 
زیریــن آن صدمه نمی بیند. در ضمن به همین 
علت می توان آن را به دفعات جمع آوری نموده 

و در محل دیگری نصب نمود.

در زیــر لمینیت باید از یک الیه نازک فوم 
استفاده شــود. این موضوع باعث شناور بودن 
لمینیت بر روی کف اتاق می شــود. در بعضی 
از انــواع لمینیت، این الیه فوم جهت تســهیل 
در نصب و کاهش صدا به زیر لمینیت چسبیده 

شده است.

در  لمینیت هــا  لمینیــت:  ضخامــت 
ضخامت های مختلف در بازار موجود هســتند. 

لمینیت های کلفت تر از کیفیت سازه ای و دوام 
بیشتری برخوردار هستند.

کف پوش های  لمینیــت:  کاربرد  موارد 
لمینیتــی را می توان درمــواردی به کاربرد که 
استفاده از چوب ممکن نیست. این نوع کفپوش 
مقاوم و بادوام بوده و جایگزین مناســبی برای 
کفپوش هــای چوبی و فرش اســت. لمینیت ها 
کاماًل شبیه چوب، مرمر و سنگ هستند و بافت 
آنها به گونه ای است که کاماًل همان احساس را 
القا می کنند. این نــوع کفپوش می تواند کاماًل 
شبیه آجرفرش باشــد با این تفاوت که نگرانی 
در مورد ترک برداشــتن و تمیز کردن در مورد 

آنها وجود ندارد.

از بیــن نقش های متنوع  *   می توان 
آن، نظیــر طرح چوب درخت کاج، صنوبر، افرا، 

گیالس، بلوط و ... یکی را انتخاب کرد.

لمینیت هــا، مانند ســنگ، چوب و   *
آجر دارای بافت برجسته هستند.

لمینیت ها ضد لک و رنگ پریدگی   *
بوده و جــالی آنها برای مــدت طوالنی باقی 

می ماند.

لمینیت ها به راحتی قابل جمع آوری   *
هســتند و می توان یک قطعه از آنها را تعویض 
نمود یا طرح کفپوش را به طور کامل تغییر داد.

*   بــه علت قابلیت نگهداری و نظافت 
آسان، می توان از آنها در مناطق پرتردد استفاده 

نمود.

ســاختار لمینیت : لمینیت از چهار الیه 
اصلی تشکیل شــده که سطحی مقاوم در برابر 
ضربــه و خش را ایجاد می نماینــد. لمینیت ها 
خیلی شبیه به ســطوح مقاوم پالستیکی روی 
کابینت های آشــپزخانه های مدرن هستند و از 
لحاظ زیبایی و عملکرد نیز مشابه آنها هستند. 
درجدول 1 توضیحاتــی در رابطه با این چهار 

الیه آورده شده است.

یکی از مزیت های عمده لمینیت نســبت 
به سایر کف پوش ها سهولت و سرعت در نصب 
آن اســت. برای نصب لمینیت نیازی به چسب 
نیســت. قطعات لمینیت توسط اتصاالت فاق و 
زبانه به یکدیگر متصل می شــوند. این خاصیت 
ســبب می شود که بتوان کفپوش لمینیت را به 
راحتی جمــع آوری نموده و مجــدداً در محل 

دیگری نصب نمود.

زیبایی منزل با پارکت لمینت

انتخابی شــما برای پارکت می تواند  رنگ 
یــک اتــاق را بزرگ تــر، کوچک تــر، پهن تر، 
باریک تر، عمیق تر، بلندتر، روشــن تر و یا گرم تر 

نشان دهد. رنگ پارکتی که انتخاب می کنید 

جدول 1

توضیح کاربردیالیه
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مطمئنــاً روی فضای داخلی تاثیرگذار اســت، با 
آگاهــی از این که رنگ، نور و فضا به هم وابســته اند، 

انتخاب سخت تر می شود.

رنگ ســقف و دیوارهــا تاثیر قابــل توجهی روی 
احساس شما از محیط می گذارد. رنگ انتخابی می تواند 
یک اتــاق را بزرگ تــر، کوچک تر، پهن تــر، باریک تر، 

عمیق تر، بلندتر، روشن تر و یا گرم تر نشان دهد.

یک اتاق با پارکت و دیوارهای روشن، خانه   *
را بزرگ تر نشــان می دهد. اما اگــر فقط از رنگ های 

روشن استفاده شود، خانه سرد و بی روح خواهد شد.

اگر دیوارهای اتاق تاریک اما پارکت و سقف   *
روشــن باشــد، تاثیر خطوط افقی بیش تر می شود. به 

عبارت دیگر به خطوط افقی بیشتر توجه می شود.

در صورتی که پارکت و ســقف روشن و کل   *
دیوارها تیره باشــند، اتاق باریک تــر و بلندتر به نظر 

می رسد.

پارکت تیره با دیوارها و سقف روشن، اتاق   *
را پهن تر نشان می دهد.

یک اتاق با پارکت و سقف تیره و دیوارهای   *
روشن، پهن تر و پایین تر به نظر می رسد.

اگر ســقف روشن اما دیوارها و پارکت تیره   *
باشــند، حس بودن در زیرزمین در فرد ایجاد می شود. 

چون نور فقط از باال خواهد بود.

 
رنگ پارکت را مناســب فضا و احساستان 

انتخاب کنید 

پارکــت بژ و کرم متمایل بــه زرد، جاهای   *
کم نــور و تاریــک را روشــن تر و شــادتر می  کنــد و 

آرامش بخش است.

پارکــت فندقــی جــزو رنگ هــای گرم و   *
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هماهنگ است و فضایی صمیمی ایجاد می  کند.

پارکــت قهوه ای، حس ارتباط بــا زمین و طبیعت را ایجاد   *
کرده و با مبلمان روشن زیباتر خواهد بود.

پارکت بژ مایل به سفید احساس جدید بودن و پاکیزگی را   *
بوجود آورده و فضای اتاق را روشن می  کند.

پارکت خاکستری تیره خنثی، شیک و آرامش بخش است.  *

شرایط انتخاب پارکت با توجه به استانداردهای جهانی 

دســته بندي محصوالت بــه درجــات مختلف بــراي کمک به 
مصرف کنندگان انجام شــده است تا بتوانند کفپوش مورد نظر خود را 
از بین طیف گسترده لمینت ها با کیفیتي عالي براي مصرف شخصي 

یا تجاري انتخاب نمایند.

اســتاندارد AC 1/21 مناســب براي اماکن کم تردد در   *
منازل مانند اتاق خواب یا مهمان خانه

اســتاندارد AC 2/22 مناسب براي اماکن با تردد متوسط   *
در منازل مانند اتاق نشیمن، غذاخوري، راهروهاي داخلي

استاندارد AC 3/23 مناسب براي اماکن پر تردد در منازل   *
مانند راهروهاي ورودي یا آشپزخانه

استاندارد AC 3/31 مناسب براي اماکن کم تردد تجاري   *
مانند اتاق هتل ها، اتاق هاي کنفرانس یا دفاتر کار کوچک

اســتاندارد AC 4/32 مناسب براي اماکن تجاري با تردد   *
متوسط مانند کودکستان ها، ادارات، سالن هاي انتظار، بوتیک ها

اســتاندارد  AC  5 /33 مناسب براي اماکن پرتردد تجاري   *
مانند راهروها، مجتمع هاي بزرگ تجاري و کالس هاي درس


