
 کنیم؟ انتخاب کار دفتر برای را مناسب رنگ چطور

 انتخاب از قبل. کند می تر آسان را رنگ انتخاب مرحله نظر، مورد نتیجه به رسیدن در ریزی برنامه و خاص های ویژگی بررسی

 یا تر گرم تر، بزرگ تر، کوچک را نظر مورد فضای صحیح، انتخاب با. است اهمیت دارای مختلف عوامل گرفتن نظر در رنگ،

  .دهید نشان سردتر

 :چیز هر از قبل

. کنید استفاده روشن های رنگ و کرم سفید، از برسد، نظر به تر بزرگ اتاق خواهید می اگر. بگیرید نظر در را کار دفتر اندازه-1

 .دهند می نشان تر گرم را آن تیره های رنگ است، سرد و بزرگ خیلی فضا اگر. دهد می نشان تر بزرگ را اتاق نیز سفید سقف

 رنگ چرخه از را سبز تا قرمز گرم های رنگ کنید، ایجاد اشتیاق و انرژی خواهید می اگر. کنید توجه خود درونی احساس به-2

 تا آبی از سرد های رنگ دهید، می ترجیح را آرامش احساس اگر. کنید انتخاب هستند، سبز و زرد نارنجی، قرمز، شامل که

  .نمایید انتخاب را بنفش

 خواهد کننده خیره حد از بیش است، زیاد خیلی طبیعی نور که جایی در روشن های رنگ. کنید توجه کار دفتر نور مقدار به-3

 .بود

. باشد مناسب و هماهنگ غیره و کف پوشش تا گرفته ها اتاق سایر از خانه، کلی طرح با تا کنید دقت ها قسمت سایر رنگ به-4

 .کنید نگاه آن به مختلف های اتاق و مختلف زوایای از است، منزل از ای گوشه در شما کار اتاق یا دفتر اگر

 نهایی گیری تصمیم تا کنید امتحان تخته روی را ها رنگ ، رنگ نمونه کوچک قوطی چند و چوب تخته یک از استفاده با-5

  .شود تر راحت برایتان

 تا کنید نگاه خوب مختلف نورهای با و مختلف های ساعت در شدن خشک از بعد تخته روی بر شده کار های رنگ نمونه به-6

 .باشید داشته درستی انتخاب

  کند؟ می جلب خود به را شما نظر ها آن ترکیب آیا ببینید و دهید قرار وسایل سایر و پرده مبلمان، کنار را شده رنگ نمونه-7

 رنگی را مبلمان و وسایل عوض در کنید انتخاب را سفید و توسی بژ، آید، نمی خوشتان دیوار روی بر خاص های رنگ از اگر-8

 .بخرید


