پله چوبی
.پله چوبی مزیت های بسیار زیادی دارد و برای محیط های اداری و مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد
.شما می توانید از پله چوبی دوبلکس نیز برای ویال ها و خانه های مسکونی خود نیز استفاده کنید
پله ها از آن جهت که بیشترین میزان تردد را دارند ،بعد از چند سال ممکن است بیشتر در معرض سایش و خرابی
.قرار گیرند
بنابراین چرا سرمایه گذاری صحیح در مواد و پایه ای انجام نمی دهید که دوام خواهد داشت؟
.وقتی صحبت از انتخاب طرح راه پله و مصالح ساختمانی است که از سبک منحصر به فردی برخوردار است
.پایداری فوق العاده ای داشته باشد ،طراحی راه پله چوبی در بسیاری از خانه ها مورد استقبال قرار می گیرد
اگر به دنبال بازسازی خانه خود و قرار دادن آن برای فروش باشید یا به دنبال روشی خاص برای افزودن ارزش و
.زیبایی به خانه ،می توانید با استفاده از پله های چوبی این ویژگی ها را برای دکوراسیون داخلی منزلتان فراهم کنید

نصب پله چوبی

.مزایای بسیاری به دنبال نصب یک راه پله ساخته شده از چوب وجود دارد
.راه پله های چوبی بسیار جذاب و زیبا هستند
هی چیزی لذت بخش تر از این نیست که وارد خانه شوید و چشمتان به دکوراسیون خاصی بیافتد که راه پله های
.چوبی دارد
عالوه بر این ،طراحی راه پله های چوب نیز ایده آل است زیرا چوب به عنوان یک ماده ساختمانی از نظر انواع
سبک ها و گزینه هایی که برای فضای منحصر به فرد خانه شما متناسب است
.راه پله ها از تنوع زیادی برخوردار هستند
چه دکوراسیون کالسیک دوست داشته باشید چه ساده و با مدرن ،با استفاده از راه پله های چوبی می توانید تمامی این
.سبک ها را اجرا کنید

مزایای نصب پله چوبی
.افزودن چوب به خانه می تواند فضای زندگی شما را تغییر دهد
.محیط آرامش بخش ،طبیعی و ارگانیکی را به شما و مهمانان خود ارائه می دهد
.در اکثر خانه ها ،پله ها یکی از اولین مواردی است که هر کسی هنگام ورود به درب ورودی متوجه آن ها می شود
.بسیاری از راه پله ها مورد توجه قرار نمی گیرند
.می توان آن ها را فرش کرد .اما می توانند نقطه کانونی محکمی برای هر خانه ای باشند
.اهمیتی ندارد که از چه ابعادی و چه شکلی باشند
راه پله های چوبی سنتی در سال های اخیر محبوبیت بیشتری پیدا کرده است که افراد سعی در تهیه مواد طبیعی برای
.تزئین و بهبود خانه خود دارند
.این پلکان های دست ساز خاص در انبوهی از اشکال ،سبک ها ،طرح ها و اندازه های مختلف موجود است
.به این معنی که بدون شک یکی از موارد مناسب برای خانه شما وجود دارد
.به دلیل منحصر به فرد بودن هر راه پله ،آنها به راحتی می توان با سبک های قدیمی و جدید وقف داد
آن ها واقعا ً برای انواع خانه ها مناسب هستند و قیمت آن ها بسیار مناسب تر از آن است که بسیاری از مردم فکر می
.کنند
.اما جدا از شکوه بصری پلکان های چوبی ؛ همچنین نصب دیگری در خانه مزایای دیگری نیز دارد
برای شروع با ماندگاری چوب آغاز می کنیم .با نصب حرفه ای و صحیح با گذشت زمان ،راه پله های چوبی می
.توانند برای بسیاری از سال ها بسیار زیبا به نظر برسند – به راحتی از سایر مواد رد شوند

آن ها همیشه ساخته شده اند تا دوام داشته باشند و می توانند برای محافظت بیشتر از روکش الکل یا روکش های
.مخصوص دیگری استفاده شوند
.تمیز کردن آن ها نیز آسان است

قیمت نصب پله چوبی
.پله های چوب سخت به طور متوسط  ۱۰۰تا  ۲۰۰دالر در هر مرحله شامل کارگر است
.یک پله  ۱۰تا  ۱۲پله ای است و  ۱۰۰۰تا  ۲۴۰۰دالر هزینه دارد
.محدوده نصب و راه اندازی مواد می تواند تا  ۱۰۰۰دالر و تا  ۳۰،۰۰۰دالر باشد
:قیمت به عوامل مختلفی بستگی دارد
نوع چوب
تعداد مراحل
شکل ،پله شناور و غیره  Lطراحی راه پله
ساختن پله های جدید یا جایگزینی پله های موجود
تجربه و نرخ پیمانکار

●
●
●
●
●

.ساخت یک پله جدید به طور متوسط  ۲۴۰۰دالر است
شکل) نیاز به فریم بندی بیشتری دارند که می تواند قیمت را حداقل به  L ۳۰۰۰برخی از طرح ها (مانند پله های
.دالر برساند
فریم اضافی پشتیبانی الزم را به پله های شما اضافه می کند ،اما همچنین برای هزینه بیشتر و مواد بیشتر نیز هزینه
.خواهید کرد
آج های چوب سخت به یک قاب خالی متصل می شوند و به طور متوسط  ۱۶۰دالر در هر مرحله با احتساب نیروی
.کار
.میانگین پله ها  ۱۰تا  ۱۲پله است .هزینه اضافه کردن آج به یک پله  ۱۶۰۰تا  ۱۹۲۰دالر با کارگر هزینه دارد
.هزینه طراحی راه پله بسته به کار مورد نیاز و پوشش مورد نظر شما بسیار متفاوت است
ما پیش بینی قیمت های خود را تقسیم کرده ایم تا بودجه های مختلف ،ایده های مختلف راه پله ها و ظاهر مختلف ،به
.عالوه نقاط شروع را در زیر حساب کنیم

هزینه نوسازی پله

نوسازی یک راه پله کم هزینه ترین گزینه خواهد بود و تغییر نرده ها یا روکش آج و پله های راه پله ،یک روش
.سریع و آسان است
نوسازی یک راه پله موجود نیز می تواند فرصت مناسبی برای تقویت جریان نور روز در سالن و فضاهای فراتر از
.آن باشد
.با استفاده از برخی تجهیزات می توان از  ۲۰۰تا  ۳۰۰پوند شروع شوند
.اگرچه این رقم بسته به مواد استفاده شده به زودی افزایش می یابد
روش دیگر ،شرکت های راه پله خدمات طراحی و نصب کاملی را ارائه می دهند که شامل به نوسازی تمام قطعات
.راه پله غیر سازه ای در محل است
.این قیمت از حدود  ۲۰۰۰پوند شروع می شود

هزینه بارگیری مجدد یا طراحی یک پله جدید
.اگر پله های موجود شما بد شکل قرار گرفته باشد ،ممکن است ارزش حرکت دادن آن ها باشد
،.بسیار جدی انجام دهید  DIYاگرچه این کار را می توانید با انجام یک
.اما توجه داشته باشید که جایگزینی پله ها با تخریب دیوار سازه ای قابل مقایسه است
.بنابراین مهم است که برای مشاوره با یک معمار یا یک شرکت متخصص مشورت کنید
.اگر به آزاد سازی فضای با ارزش در خانه یا بهبود گردش خون کمک کند ،هزینه آن می تواند باشد
و تخته سه ال یا راه پله مارپیچ ،می توانید  ۲۰۰پوند بپردازید .برای طراحی چوب نرم  MDFبرای یک کفپوش ساده
.این مبلغ به  ۵۰۰پوند می رسد

پله چوبی بهتر است یا سنگی
.مواد مختلف پلکان یکی از تجربی ترین عناصر معماری است
هنگامی که صحبت از تنوع در طراحی و انواع مواد استفاده شده می شود ،یک راه پله می تواند از سایر اجزای
.معماری خانه پیشی بگیرد
.با معماری و طراحی مدرن ،طراحی و سبک راه پله نیز در طول سالها تکامل یافته است
اگر می خواهید خانه خود را بسازید یا همان خانه را بازسازی کنید ،می توانید از بین مواد موجود در بازار یکی را
.انتخاب کنید
.چوب یکی از جذاب ترین مواد استفاده شده برای راه پله چوب است
.در اشکال مختلف طراحی در فضای داخلی مانند معاصر ،سنتی یا روستایی عالی به نظر می رسد
.راه پله های چوب برای مکان هایی که دارای مشکالت فضایی هستند ایده آل است
.با این حال ،آنها برای فضای داخلی مدرن یا مطابقت با فضای داخلی چوب ترجیح داده می شوند
.سنگ یکی دیگر از مواد معمول استفاده شده برای ساخت یک پله است
.سنگ از نظر تنوع رنگ و بافت را ارائه می دهد

.سنگ مرمر و گرانیت معموالً سنگهای مورد استفاده برای راه پله هستند
.برای خانه هایی که سنگ مرمر در آن جریان دارد
.راه پله مرمر یک انتخاب ترجیحی و یک انتخاب آشکار است
.سنگ گزینه بهتری برای پله ها در ورودی یا باغ است
.مواد سنگی به طراحی خانه شما ظرافت می بخشد
.و می تواند به اشکال مختلف تراشیده شود و به صورت راه پله تشکیل شود
.فقط چیزی در مورد چوب وجود دارد که جلوه ای طبیعی و خیره کننده را در خانه ایجاد می کند
با رنگ های طبیعی و جزئیات چوب ،دانه های مشخص و سایه های زیبا از زرد روشن تا قهوه ای تیره ،چوب ماده
.ایده آل برای ساخت قطعات بی نظیر برای خانه شما است
راه پله های چوب را نیز می توان بدون زحمت با مواد دیگر ترکیب کرد و طیف وسیعی از زیبایی سبک را ارائه
.داد
.از شیشه می توان به شکل ظاهری معاصر راه پله شما اشاره کرد
.بنابراین بدون داشتن روستیک همچنان می توانید از یک راه پله چوبی لذت ببرید
.سبک شما هرچه باشد ،با یک راه پله چوبی زیبا می توانید به آن برسید

پله چوبی قدیمی
.راه پله های چوب قدیمی نیز جذابیت و زیبایی مخصوص به خودشان را دارند
.در اینجا نکاتی در خصوص نگهداری از راه پله چوب قدیمی را به شما متذکر می شویم
.جذابیت و جلوهای که یک راه پله اصلی می تواند به خانه بیاورد جای تردید نیست
.با این وجود با گذشت زمان و با فرسودگی معمول ،آنها می توانند سن خود را نشان دهند
:متداول ترین مشکالتی که مرمتگران با یک راه پله اصلی روبرو می شوند شامل
آج فرسوده ،نرده ها و دوک های شکسته یا گشاد ،چروک های پر سر و صدا‘ ،به ترمیم های غیر اصولی‘ و قطعات
.از دست رفته مانند میله های پله و براکت ها است
.این یک مشکل بسیار رایج است
.بلکه اصالح آن نیز آسان است

.بسیاری از راه پله های قدیمی از آج و جداکننده ساخته شده اند
.از این رو باعث جدا شدن آنها نسبتا ً ساده می شود
.در مورد تعمیرات آج ،بهتر است آج مورد نظر را در صورت امکان برای انجام این کار بردارید
.ناحیه آسیب دیده کف پله باید با دقت بریده شود و تکه چوب نرم جدیدی به هم متصل شود
.همچنین برای ایجاد پشتیبانی اضافی ،بهتر است که حامل های کوچک چوب را در زیر مناطق وصله زده تعمیر کنید
.به طور معمول“ ،دماغه” یا لبه جلوی آج با گذشت زمان به قدری فرسوده می شود که شکافته می شود
.در این حالت معموالً با اره یا قلمه زدن در عرض پله به راحتی از بین می رود
.یک متخصص وصال یا راه پله قادر به ایجاد بخش جدیدی برای جایگزینی آن خواهد بود
.تقسیم در نرده های چوب یا دوک در پلکان های قدیمی معمول است
.در بیشتر موارد ،برداشتن دوک های منفرد نباید خیلی سخت باشد
اکثر آنها یا به نرده و زیر انداز میخ شده بودند ،یا در غیر این صورت محکم در فیله های چوب قرار می گرفتند
.جهت سفارش جذاب ترین انواع پله چوبی با کارشناسان ما با شماره  ۰۹۱۲۷۳۹۳۶۲۹تماس بگیرید

پیشنهاد می شود :اجرای روف گاردن خرید نیمکت چوبی

