راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﮐﻮدک
و ﻧﻮﺟﻮان
راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدن ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ
ﻫﻨﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺰل،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﮐﻮدک و
ﻧﻮﺟﻮان دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ و
ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻧﻮاع ﺗﺨﺘﺨﻮابﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب را ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ و از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﮐﻮدک ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ
زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان وﺟﻮد دارد را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺧﺮﯾﺪ اﺻﻼ ً ﺳﺨﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺧﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺗﺎق ﮐﻮدک ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮏ ﺗﺨﺖ از ﻧﻮزادی ﺗﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺨﺖ ﻧﻮزاد و ﮐﻮدک ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دارای اﺑﻌﺎد ﻫﻔﺘﺎد در ﺻﺪ و ﺳﯽ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ
اﺳﺖ .ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل از ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺑﺮای اﺗﺎق ﺧﻮاب ﮐﻮدک ﯾﺎ
ﻧﻮزاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺨﺖﻫﺎی ﻧﻮزاد اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻧﻮزاد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای
ﺳﻦ ﻫﺎی ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﻧﻮزاد
دارای ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﮐﻮدک ﻟﺒﻪﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮدارﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﺨﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ
ﮐﻮدک ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺑﺮای دوران ﻧﻮزادی ﺗﺎ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﺖ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﯾﮏ ﻧﻮزاد و ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﻮار
ﻧﯿﺴﺖ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺴﺖ اﻟﯽ ﺳﯽ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﺗﺨﺖ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺮای ﺳﻦ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ ﻗﺪ ﮐﻮدک ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﯽ اﻟﯽ ﭼﻬﻞ
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻗﺪ ﮐﻮدک ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ارﺗﻔﺎع ﺗﺨﺖ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺨﺖ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ .در
دﮐﻮراﺳﯿﻮن اﺗﺎق ﻧﻮزاد ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ از ﻗﺎب ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﮐﻮراﺳﯿﻮن اﺗﺎق ﻧﻮزاد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﺨﺖ ﻧﻮزاد ﺑﻪﻫﯿﭻﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
زاوﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺴﺘﻦ روی ﺗﺨﺖ
ارﺗﻔﺎع ﺗﺨﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ آنﻗﺪر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺮﺳﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن
ﻗﺪر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺧﻢ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻒ ﭘﺎی ﮐﻮدک زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی
ﺗﺨﺖ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ .زاوﯾﻪ زاﻧﻮ و ران ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮد
درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زاوﯾﻪ ﻟﮕﻦ و ﮐﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻧﻮد درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روی ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺗﺨﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪ ﮐﻮدک در ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎی ﭘﺮﺟﻨﺐوﺟﻮش و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاب
ﺗﺤﺮک زﯾﺎدی دارﻧﺪ

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺨﺘﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﮐﻮدک
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ دﯾﻮار ﻫﺎی اﺗﺎق ﺑﻮده و ﯾﺎ رﻧﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از رﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮابﻫﺎی دوﻃﺒﻘﻪ ﻣﺪﻟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ
دوم دارای ﻟﺒﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺗﺨﺖ ﻫﺎی
دوﻃﺒﻘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﯾﺎ
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ در ﮐﻨﺎر
دﯾﻮاری ﮐﻪ ﺗﺨﺖ را ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮرﻫﺎ ﺑﺮای اﺗﺎق ﮐﻮدک ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺗﺨﺖ زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ
اﺗﺎق ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﺮح را ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮه اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﭘﺮده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﻮی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و
ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﺗﺎق ﮐﻮدک ﺑﺮای او ﺣﮑﻢ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی
وﺳﯿﻌﯽ را دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن آزاداﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭙﺮدازد.
ﻃﺮاﺣﯽ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت او
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻮدک از ﺑﻮدن در اﺗﺎق ﺧﻮد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ و
ﺷﺎداﺑﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺴﯿﺎری در اﺗﺎق ﮐﻮدک وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻃﺮاﺣﯽ دﮐﻮراﺳﯿﻮن اﺗﺎق زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﮐﻮدک
در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﭘﺎﮔﯿﺮ ﯾﺎ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺗﯿﺰ
اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮاﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ راﺣﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻮدک از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻮدک در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﮑﺎت
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ آن
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﻮاع ﭼﻮبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮاب ﮐﻮدک
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺷﻮد .رﻧﮓﻫﺎی
روﺷﻦ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﮐﻮدک ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻮدک زودﺗﺮ ﺑﺎ آن
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﺎ آن اﻧﺲ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮازم و وﺳﺎﯾﻞ اﺗﺎق ﮐﻮدک ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ رود ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﮐﻮدک
ﻧﺸﻮد .اﺗﺎق ﮐﻮدک ﺑﺮای او ﺣﮑﻢ دﻧﯿﺎﯾﯽ را دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن
دﻧﯿﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و رﺷﺪ ﮐﻨﺪ .در اﺗﺎق ﮐﻮدک از رﻧﮓﻫﺎی ﺷﺎد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺗﺎق وی ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب اﺗﺎق
ﮐﻮدک را ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮدک
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﺗﺎق ﮐﻮدک ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﺎق ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ وی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﻓﺮش ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﮐﻮدک
ﺑﻌﺪ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﺗﺎق ﮐﻮدک ﻓﺮش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮای اﺗﺎق ﮐﻮدک ﻓﺮشﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺮم و دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ و
دوام ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﻓﺮشﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮاب ﮐﻮدک ﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی در دﮐﻮراﺳﯿﻮن
اﺗﺎق ﮐﻮدک اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
دارای ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﯾﺎ آﯾﻨﻪ و دراور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺳﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮب ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ
اﺗﺎق ﮐﻮدک راﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﯾﺎ آﯾﻨﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﯾﻨﺪه
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻮازم دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ وی
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزﯾﮕﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮب و ﮐﻼ ً
وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮاب
آنﻫﺎ را از اﻧﻮاع ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از دوام و ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

