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خانه، محل اقامت است و سبک زندگی را منعکس می کند، مکانی برای استراحت، 
این  تمام  و  برای خلق خاطرات،  و... مکانی  آرامش، عشق ورزی، سرگرمی، رشد 

گزینه ها متأثر است از طرز دکوراسیونی که انتخاب می شود.
سالن پذیرایی، غذاخوری، و اتاق های خواب و حتی همین میز و مبل و تخت و میز 

کار، بازگوکننده شخصیت و سبک زندگی افراد است.
افراد  از مسایلی که برای  از مبلمان محل کار تا روشنایی ها  از خانه،  هر منظری 
اهمیت دارند سخن می گویند؛ اینجا جایی است که خود اصلی نشان داده می شود 

اینجا خانه است.
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اندازه و ابعاد مبلمان
اندازه و ابعاد اصلی مبلمان با توجه به اندازه اندام انسان و همچنین ابعاد وسایلی 
صندلی  کف  فاصله  مثال  به طور  می گردد؛  تعیین  می گیرند  قرار  مبل  داخل  که 
از کف زمین بر اساس ارتفاع میزی که مقدار مناسب آن 720 تا780 میلی متر 
است، در نظر گرفته می شود و ارتفاع صندلی راحت و متناسب را می توان به اندازه 
تا  می توان  معموالً  را  تحریر  میزهای  اندازه  نمود.  محاسبه  میلی متر  420 تا480 
پهن360، صندلی  در قسمت  نشیمن صندلی  داد. عرض  کاهش  میلی متر   680
مربوط به کار 400 و ارتفاع پشت صندلی از 320 تا 450 میلی متر تعیین می گردد.
ابعاد صفحه میز کار در میزهای تحریر حداقل500 تا 800 و برای منشی حداقل 
400 تا 700 میلی متر می باشد. مرز فعالیت یک نفر در میز ناهارخوری از500 تا 

600 و به عمق 325 میلی متر می باشد.
اندازه و ابعاد میز ناهارخوری به تعداد نفرات آن بستگی دارد. فاصله پایه های میز 
وقتی که دو صندلی کنارهم قرار می گیرند نباید از 910 میلی متر کمتر باشد، ولی 
برای میز ناهارخوری برای هرنفر300 تا 500 میلی متر ضروری است. عمق مبل 
راحتی از 450 تا 600 ، عرض مبل راحتی یک نفره 500، طول مبل های راحتی 

تاشو )تخت مبل( یک نفره 1860 و عرض آن 600 تا 700 میلی متر می باشد.
طول تخت خواب 1860 و 1900 و 1950 و 2030 میلی متر و برای نوجوانان 
600 میلی متر می باشد. عرض تخت خواب یک نفره 800 و 900، دونفره 1900 

و 1200 و 1600 و 1800 میلی متر و برای نوجوانان 700 میلی متر می باشد.
ماشین  الکتروگاز،  گاز،  اجاق  ابعاد  و  اندازه  به  آشپزخانه  کابینت  عمق  و  ارتفاع 
کابینت  ابعاد  کوچک  آشپزخانه های  در  دارد.  بستگی  لباسشویی  و  ظرفشویی 
گاز  اجاق  از  کابینت  جلوی  این صورت  در  که  داد  کاهش  می توان  را  آشپزخانه 
پایین آشپزخانه 850  ارتفاع کابینت  قرار می گیرد.  لباسشویی عقب تر  و ماشین 
میلی متر است که با توجه به قد انسان )158 تا 160 میلی متر( محاسبه گردیده 

است.
اندازه و ابعاد قفسه کتاب، ژورنال و مجله از 180 تا300 میلی متر است و عمق آن 

برای یک ردیف 140 تا 300 و برای دو ردیف 200 تا 440 میلی متر می باشد.
می گیرد  قرار  آن  در  مبل  که  فضایی  ابعاد  و  اندازه  مبل  یا ساخت  خرید  هنگام 
ضروری است زیرا فاصله عبور از کنار دیوار و فواصل بین مبلمان از اهمیت باالیی 
برای  و  می گردد  تعیین  سانتی متر   90 مبل  دو  فاصله  واقع  در  است؛  برخوردار 

قسمت های بن بست این فاصله کمتر می باشد.
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مجموعه میز ناهارخوری با صندلی های اطراف آن که در وسط اتاق قرار گرفته، از 
دیوار 60 سانتی متر فاصله خواهند داشت ودر صورت قرار گرفتن میز در کنار دیوار 
یا کمد، فاصله آن حداقل 70 سانتی متر می باشد. بهتر است میز تحریر را در فاصله 
با مبل راحتی  از کنار دیوار یا کمد قرار داد. فاصله میز ژورنال  75 سانتی متری 
حداقل 30 سانتی متر می باشد. اگر حد فاصل مبل و میز ژورنال محل عبور نیز 
باشد در این صورت این فاصله به 50 سانتی متر خواهد رسید، اما در عمل فواصل 

مبل با توجه به تجربه عملی تعیین می گردد.

نمونه هایی از مبلمان ساخته شده در یك شركت تولیدی
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