
 

 راهنمای خرید میز تلویزیون : عنوان

 

 

 

آشنا کنیم.  تلویزیون با راهنمای خرید میزقصد داریم شما را  وب سایت دکوراسیون داخلی معماریاناین مقاله از مجله در  

موجب شده است بسیاری از ما در هنگام خرید میز تلویزیون  میز تلویزیون ام دی افو  میز تلویزیون مدرنوجود تنوع باالی 

 دچار سردرگمی شده و ندانیم کدام گزینه بهترین انتخاب برای منزلمان است. 

 

  چرا انتخاب صحیح یک میز تلویزیون تا بدین حد اهمیت دارد؟

 

 تلویزیونویزیون به همراه ست آن معموال بیش از هر المان دکوری دیگری در منزل به چشم می آید. تقریبا همه ما میز تل

باید به خاطر و میز آن را در بازترین فضای سالنمان قرار می دهیم که این امر باعث دیده شدن مضاعف آن می گردد. 

می بایست فضای کافی برای قرار  تلویزیونعالوه بر خود دستگاه  تلویزیونداشته باشیم که معموال فضای موجود در میز 

 دادن سایر تجهیزات پخش را هم داشته باشد. 
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 بهترین ایده های برای دکوراسیون اطراف تلویزیون  :بخوانیدبیشتر 

 

 

 

 

تواند جلوه ای متناسب با فضای دکوراسیون داخلی منزلمان می  میز تلویزیون ام دی افیا  میز تلویزیون مدرنانتخاب یک 

در نقطه مقابل عدم هماهنگی آن با سایر اقالم دکوری و به ویژه مبلمان می تواند نتیجه ای زیبا به دکور سالن ما بدهد. 

 برعکس داشته و جذابیت سالن شما را کاهش دهد. 
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 بررسی مدل های جدید دکوراسیون میز کامپیوتر  :بخوانید بیشتر

 

 در هنگام خرید میز تلویزیون به چه نکاتی توجه کنیم؟

بهترین گزینه را انتخاب کنید، می بایست حداقل چند فاکتور اصلی را در نظر  تلویزیونبرای آن که در هنگام خرید میز 

پس بهتر است نمونه معموال چندین سال در خانه شما باقی خواهد ماند.  تلویزیونبگیرید. به خاطر داشته باشید که یک میز 

، تلویزیوناز موضوع زیبایی و جنبه دکوری میز فارغ ای را انتخاب کنید که تا مدتها پاسخگوی نیازهای منزل شما باشد. 

یا میز تلویزیون ام دی  میز تلویزیون مدرن، تلویزیونشما باید با توجه به تعدد دستگاه های پخش کننده و همین طور ابعاد 

کنیم قبل از  پس به شما توصیه میشما را تامین نماید.  تلویزیونافی را انتخاب کنید که ایمنی دستگاه های پخش و به ویژه 

 هر انتخابی، فهرست زیر را با دقت مطالعه کنید. 
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 هماهنگی و هارمونی با دکوراسیون داخلی منزل : 

مهمترین موضوع در طراحی دکوراسیون داخلی منزل، ایجاد هارمونی و هماهنگی بین تمامی اقالم و المان های 

در این میان میز تلویزیون ام دی اف یا هر گونه میز تلویزیونی می باید پیش از هر چیز، در دکوری است. 

 هماهنگی کامل با ست مبلمان شما و سایر اقالم دکوری منزلتان باشد. 

 



 

 
 

 

 برخورداری از فضای کافی و مناسب  : 

طراحی شده باشند. در هنگام  تلویزیونبرعکس اسمشان، تنها قرار نیست جهت نگهداری از  تلویزیونمیزهای 

به این نکته توجه کنید که گزینه انتخابی شما از فضای کافی جهت جای دادن به تمامی دستگاه  تلویزیونخرید میز 

های پخش، برخوردار باشد. ضمنا در صورتی که از سیستم سینمای خانگی استفاده می کنید حتما فضای کافی 

 برای آن در نظر بگیرید.

به خاطر داشته باشید که دستگاه های دیجیتال، نیاز به  میز تلویزیون مدرنالوه بر این موارد، در هنگام انتخاب ع

تهویه دارند؛ پس میزی را انتخاب کنید که بتواند این فضای استاندارد را در اختیار تمامی دستگاه  یفضای کافی برا

 های شما بگذارد.



 

 
 

 

 ع مبلمانارتفاع صحیح با توجه به ارتفا  : 

زاویه مستقیم با یا میز تلویزیون ام دی اف شما می بایست دارای ارتفاعی مناسب و همچنین  میز تلویزیون مدرن

یک کاناپه یا یک نیم ست مبلمان قرار می  تلویزیونمعموال در روبروی میز ست مبلمان روبرویش داشته باشد. 

 مستقیم باشد.  تلویزیونشما نسبت به دید گیرد که ارتفاع آنها باید به گونه ای باشد که 

 



 

 
 

 

  تلویزیونابعاد هماهنگ با  : 

و  تلویزیونخوب، مراقبت و حفظ ایمنی  تلویزیونگفتیم، یکی از اصلی ترین وظایف یک میز  همان طور که

 10انتخابی شما می بایست حداقل از کناره ها  تلویزیونپس به خاطر داشته باشید که میز دستگاه پخش شما است. 

 سانتیمتر بزرگتر از طول تلویزیونتان باشد. 15تا 

 



 

 
 

 

  تلویزیونجنس میز :  

است که در اشکال،  قطعا محبوب ترین گونه آن، میز تلویزیون ام دی افتنوع بسیاری دارد.  تلویزیونجنس میز 

نیز در سایزها و اشکال مختلف تولید  میز تلویزیون مدرنابعاد و کاربردهای محتلف تولید می گردد. ضمنا انواع 

 گردیده اند که جنس معمول آنها نیز ترکیبی از ام دی اف، فلز و در برخی موارد شیشه است. 

 

 



 

 
 

 

  تلویزیونرنگ میز : 

اگر قصد انتخاب یک میز تلویزیون ام دی اف را داشته باشید، قطعا با تنوع رنگ باالیی مواجه خواهید بود. فرم 

، متنوع ترین تلویزیونمیزهای  ازاستفاده از انواع روکش های رنگی باعث شده است تا این گونه پذیری و قابلیت 

که بهترین گزینه برای یک دکوراسیون همگون با خود هستند،  میز تلویزیون مدرندر نقطه مقابل، مدل باشند. 

در هنگام بیشتر در رنگ های سفید، مشکی و یا خنثی ) طیف های رنگ خاکستری ( به بازار عرضه می گردند. 

 با دقت رنگ آن را انتخاب نمایید تا بیشترین هماهنگی را با فضای داخلی منزلتان داشته باشد.  تلویزیونخرید میز 

 

 



 

 
 

 آموزش پیدا کردن بهترین مکان تلویزیون در دکوراسیون داخلی   :بخوانید بیشتر
 

 

  یا میز تلویزیون مدرن تلویزیوننگهدارنده دیواری 

های فوق باریک به بازار، یک گزینه جدید به اقالم دکوری منزل اضافه شد و آن هم نگهدارنده های  تلویزیونبا ورود انواع 

نگهدارنده های دیواری تلویزیون بهترین انتخاب برای منازلی است که از محدودیت فضای سالن تلویزیونی دیواری بودند. 

 آنها، کمترین فضا را اشغال نماید. تلویزیونرنج می برند و یا این که ترجیح می دهند محل قرار گیری 

ی سایر دستگاه های پخش کننده اما یک نقطه ضعف بزرگ دارند و آن این که فضایی برا تلویزیوننگهدارنده های دیواری 

به شما توصیه می کنیم در صورتی که از چندین دستگاه پخش کننده استفاده می کنید و یا دوست در آنها تعبیه نشده است. 

مناسب و با  تلویزیونهای پخش نگهداری کنید، از یک میز  هو دستگا تلویزیوندارید فیلم ها و موسیقی هایتان را در کنار 

در اختیار شما قرار  میز تلویزیون مدرنمیز تلویزیون ام دی اف معموال فضای بیشتری نسبت به  ی بهره ببرید.فضای کاف

 می دهند. 
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  انواع میز تلویزیون مدرن

بهترین انتخاب برای خانه ای با دکوراسیون مدرن است. در این میزها توجه به سادگی و همین طور  میز تلویزیون مدرن

معموال از متلایر آهن و شیشه استفاده  میز تلویزیون مدرنانواع  در .استفاده خالقانه از تمامی فضاها، اولین اولویت را دارد

دند، از متلایر ام دی اف نیز استفاده می شود. در فهرست می شود و در میزهایی که به صورت قفسه ای طراحی می گر

 مدرن به همراه چند عکس، خدمت شما معرفی شده است. تلویزیونزیر چهار گونه از انواع میزهای 

  ساده تلویزیونپایه میز 

 قفسه های زمینی یا دیواری 

  آهنی انواع میز تلویزیون مدرن 

  تلویزیوندکور تکی و پایه 

 

 میز تلویزیون ام دی افانواع 

ام دی اف ، بیشترین تنوع را در بازار دارند. از مهمترین دالیل محبوبیت این نوع  تلویزیونهمان طور که گفتیم، انواع میز 

در ادامه می توانید چند مدل از محبوب ترین انواع میز و همچنین قیمت تقریبا مناسب آنها اشاره کرد. می توان به تنوع باال 

 ام دی اف را مشاهده کنید.  تلویزیون



 

 

 

 

 کنسول با درب کشویی 

 کنسول بزرگ با درب های کابینتی 

  کمد دیواری سرگرمیکتابخانه و 

  با چوب طبیعی تلویزیونمیز 

 



 

 

 

 

آشنا کرده  دکوراسیون داخلی منزلتوانسته باشیم شما را با مهمترین سرفصل های  این سری مقاالتامیدواریم با ارائه این 

محصوالت دکوری را با بهترین قیمت و ضمانت اصالت کاال شما می توانید انواع  معماریانفروشگاه تخصصی در باشیم. 

 خریداری نمایید. 
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