
پیشنهاد های دیجی کاال برای انتخاب دوربین  

از حرفه ای و نیمه حرفه ای تا دوربین های تخصصی ورزشی

       یک راهنمای جمع وجور برای عکاسی با موبایل
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برای تماشای تلویزیون، مطالعه ی کتاب، استراحت کردن در خانه 

و حتی دورهمی های دوستانه و صمیمانه؛ بهترین قسمت خانه،  اتاق 

نشیمن است؛ اتاقی که  آرامش، راحتی و زیبایی را کنار هم داشته 

باشد. برای داشتن چنین اتاق نشیمنی، انتخاب و چیدمان صحیح 

اشیا موضوع مهمی است. در این انتخاب و چیدمان هماهنگی کاال های 

این اتاق از نظر طراحی، رنگ و حتی جنس اهمیت پیدا می کند.در 

صفحات پیش رو می توانید پیشنهاد های دیجی کاال را برای چیدمان 

یک اتاق نشیمن دوست داشتنی ببینید. کاالهایی که می توانید با 

کم ترین زحمت انتخاب و از فروشگاه آنالین دیجی کاال تهیه کنید.

اتاق نشیمن  خانه تان را با محصوالت دیجی کاال  بچینید
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Sri Lanka پرده لیندر

آویزان کردن یک پرده به شما این امکان را می دهد که 
نور اتاق نشیمن تان را با کمک نور طبیعی هم تنظیم 

کنید. اگر نقش و جنس پرده را هم با وسایل دیگر اتاق 
هماهنگ کنید، پرده بخشی از دکور اتاق  است. اگر 

دنبال یک پرده ی زیبا با کیفیت باال هستید، پرده ی 
»لیندر« )Linder( مدل Sri Lanka بهترین گزینه 
برای شماست. این پرده با جنس مخمل از عبور نور 

جلوگیری می کند. لیندر Sri Lanka نیاز به دوختن 
ندارد و آماده ی نصب است. 

 با طرحی که روی پارچه وجود 

دارد،  می توانید از این پرده در 

اتاق نشیمن خودمانی استفاده کنید.

 حلقه های  

فلزی پانچ شده، 

پرده را برای 

آویزان کردن به 

میل پرده آماده 

کرده است.

عرض:رنگ بندی:

135سانتی مرت
ارتفاع:

290سانتی مرت
جنس:

مخمل
قابلیت شست وشو:

دارد
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بین بگ سیتینگ بول

اگر دنبال یک نشیمن گاه مناسب هستید تا زمان بازی کردن با کنسول ها، تماشای تلویزیون یا استراحت های 
کوتاه مدت روی آن بنشینید؛ بین بگ »سیتینگ بول« مدل »Chill Seat « گزینه ی مناسبی است. این 

نشیمن تنوع رنگ زیادی دارد. هم چنین فضای پشت گردن را پر می کند و زمان نشستن روی آن  احساس 
راحتی خواهید کرد. بین بگ سیتینگ بول با جنس نرم و مقاومش این راحتی را دوچندان می کند.

جنس روکش:

پلی اسرت

حجم داخلی:

220 لیرت

رنگ بندی:

ابعاد:

85×75×100 سانتی مرت

 جنس نرم بین بگ 

ضد تعریق است.

  ارتفاع مناسب پشتی، 

این امکان را می دهد که از 

بین بگ به عنوان صندلی 

اسرتاحت و شیردهی مادران 

استفاده شود. 
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  قابلیت شست وشو 

با آب و مواد شوینده 

در دمای 30 درجه ی 

سانتی گراد

  الیاف پلی اسرت داخل 

کوسن، قابلیت جذب 

رطوبت باال دارند و زمان 

استفاده از آن پوست عرق 

منی کند.

کوسن پرووال

در یک اتاق نشیمن، کوسن ها می توانند دو نقش را هم زمان بازی کنند. هم 
به عنوان بخشی از دکوراسیون اتاق، فضا را زیبا می کنند و هم با جنس نرم 

و لطیف خود می شود. زمان نشستن روی مبل یا لم دادن روی زمین، به 
آن ها تکیه کرد. کوسن پرووال مدل CV304 این راحتی و زیبایی را با هم 

دارد.  این محصول از مخمل ضدحساسیت ساخته شده و با طرح سنتی 
خوش رنگ و لعابش، می تواند زیبایی اتاق نشیمن شما را دو چندان کند. 

رنگ بندی:

جنس:

مخمل
قطر:

70سانتی مرت

کوسن کارگاه »عدد«

اگر دوست دارید میان وسایل اتاق نشیمنی که دکوراسیون 
اسپرت دارد، کوسنی با نقش مدرن به چشم بیاید،  کوسن 
کارگاه »عدد« با طرح »ماهی« گزینه ی زیبا و با کیفیتی 

است. این کوسن با پارچه صد در صد نخ پنبه هیچ حساسیتی 
روی پوست تان ایجاد نمی کند. طرح ماهی که با چاپ سیلک 

روی کوسن نقش بسته، آن را به یک کوسن خاص تبدیل 
کرده است.  

رنگ بندی:

جنس:

کتان

ابعاد:

40× 40 میلی مرت

وزن:

384گرم

   اگر بعد از شست  وشو، کاور 

نیاز به اتو داشت، اتو را مستقیم 

روی طرح چاپی نگذارید.

  کاور این کوسن مجزا و 

قابل شست وشو با آب رسد 

و مایع لباس شویی است.
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Marble پرده لیندر

»لیندر«  مدل Marble، یک پرده با طرح کالسیک 
از جنس پلی استر  است. این مدل از عبور نور به  طور 

کامل جلوگیری می کند و قابل شست وشوست. 
حلقه های پانچ شده در قسمت باالیی پرده ی لیندر 

Marble این امکان را می دهد که بالفاصله بعد از 
خرید آن را نصب کنید.

رنگ بندی:

عرض:

135سانتی مرت
ارتفاع:

290سانتی مرت

  این پرده نیاز به دوخت ندارد و 

آماده آویزان کردن است.

  طرح پرده نسبتا شلوغ است و بهرت 

است این پرده را برای استفاده در 

اتاق های نسبتا خلوت استفاده کنید.

جنس:

ژادگارد
قابلیت شست وشو:

دارد
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پاف پارچه ای آرمتن )کوتاه( 

یک صندلی جمع و جور که در عین راحتی، ظاهر زیبایی هم داشته باشد و 
بر اثر استفاده دائم زود مستهلک نشود، یکی از بهترین انتخاب ها برای اتاق 

نشیمن است. مبل پارچه ای »آرتمن« مدل » Black BNK « از جنس پارچه ی 
مقاوم ساخته  شده و ابعاد کوچکی دارد که در اتاق نشیمن با  فضای محدود به 
کار می آید. این پاف یک ضربه گیر در پایه دارد که از سرخوردن آن جلوگیری 

می کند. پاف آرتمن از دو قسمت جداگانه پایه  و نشیمن تشکیل شده است.

  به دلیل ارتفاع مناسب، 

می توان از این نشیمن به 

عنوان صندلی غذا خوری 

هم استفاده کرد

  به دلیل ارتفاع کم، 

می توان از این محصول 

به عنوان میز عسلی هم 

استفاده کرد.

رنگ بندی:

رنگ بندی:

ارتفاع:

43سانتی مرت

ارتفاع:

63سانتی مرت

جنس:

فوم تزریقی رسد

جنس:

فوم تزریقی رسد

قطر نشیمن:

36سانتی مرت

قطر نشیمن:

36سانتی مرت

پاف پارچه  ای آرمتن )بلند(

مبل پارچه ای »آرتمن« مدل » Black BNB« ارتفاع نسبتا بلند تری در 
مقایسه با مدل BNK دارد. این ارتفاع باعث می شود بتوانید از این پاف که 
پارچه   ای نرم در قسمت نشیمن گاه دارد، به عنوان صندلی میهمان در اتاق 

نشیمن استفاده کنید. مدل BNB  همراه با سادگی از کیفیت ساخت بسیار 
باالیی برخوردار است. پایه ی این مبل پارچه ای برای جلوگیری از سر خوردن، 

ضربه گیر دارد.


