ساخت آبنمای خانگی
ساخت آبنمای خانگی ) ،(Home Fountainتشییٌی ضیک ثزای دکْراسیْى هٌشل هی ثبضذ کَ در اتبق ًطیوي یب هیش
اداری یب ثبغ ضوب جبی هی گیزد .ایي ارسش سیجبیی را ثَ ُز فضبیی اضبفَ هی کٌذ کَ هطوئٌبً هیِوبًبى ضوب را ضگفت سدٍ
هی کٌذ!
در ایي هقبلَ تْضیحبتی در هْرد فْایذ ساخت آبنما خانگی را تْضیح خْاُین داد ثب هب ُوزاٍ ثبضیذ.
ُوَ در سًذگی خْد استزص کوی دارًذ ّ هی تْاًٌذ در پبیبى رّس سخت اس استزص ّ آراهص استفبدٍ کٌٌذ .چطوَ آة ضوب ثب
صذاُبی آراهص ثخص اس آثِبی رّاى  ،تٌص ّ آراهص را ثَ هحیظ ضوب هٌتقل هی کٌذ .عبلی ثزای اتبق  ،دفتز  ،ثبغ یب
پبسیْی هْرد عالقَ ضوب.
هًْتبژ ّ ثِزٍ ثزداری آسبى اس آبنمای خانگی (آبنما خانگی) ،کَ هجِش ثَ پوپ آة است ّ ثَ طْر هذاّم آة در گزدش
است ،ایوي تز  ،تویش ّ عبری اس جلجک ُب است.
ّجْد آبنما در خبًَ آراهص  ،رطْثت طجیعی ،صذاُبی اراهص دٌُذٍ آة را هٌتطز هی کٌذ

.

ساخت آبنمای شیشو ای خانگی
ایي چطوَ داخلی یب خبرجی سیجبیی فْری را ثَ هحیظ اطزاف ضوب اضبفَ هی کٌذ .آبنمای خانگی هی تْاًذ هْرد ُذیَ
تشئیٌی خبًَ در ُز دّ فضبی ثبس ّ سزپْضیذٍ ثبضذ.چَ یک چطوَ ثشرگ دیْاری  ،چطوَ رّهیشی یب یک چطوَ ثبغ ثبضذ ،
ضوب را تشئیي هی کٌیذ ّ سجک خْد را ًطبى هی دُیذ.

ساخت آبنمای سنگی خانگی
ساخت آبنما سنگی خانگی یب فْارٍ ُب ثَ عٌْاى هزطْة کٌٌذٍ ُبی طجیعی عول هی کٌٌذ ّ رطْثت را ثَ یک اتبق خطک
اضبفَ هی کٌٌذ .چطوَ ُبی داخلی ُْا را هزطْة هی کٌذ در حبلی کَ اس صذای آراهص ثخص آة جبری لذت هی ثزیذ.
رطْثت سبسُب ُوچٌیي هی تْاًٌذ ثَ سزعت قبلت ّ کپک ایجبد کٌٌذ کَ چطوَ ای ثب آة در حبل حزکت ایي کبر را اًجبم
ًذُذ .چطوَ آة ُوچٌیي هی تْاًذ ثب افشّدى رطْثت اضبفی کَ ٌُگبم اجزای ّاحذُبی گزهب یب تِْیَ ُْا اس ثیي هی رّد ،
ثَ گیبُبى داخلی ضوب کوک کٌذ .

ّ ُوچٌیي در دًیبی الکتزًّیکی اهزّسٍ ّسبیل سیبدی ّجْد دارًذ کَ یْى ُبی هٌفی را در خبًَ ُب ّ دفبتز هب سبطع هی
کٌٌذ .چطوَ ُبی آة داخل خبًَ هی تْاًٌذ ُْا را در خبًَ ضوب ثب یًِْبی هٌفی ثِجْد ثخطٌذ ّ آلْدگی ُْا را کبُص دٌُذ.
گزد ّ غجبر تْسظ یًِْبی هٌفی جذة هی ضْد ثٌبثزایي چطوَ آة ضوب ثَ طْر فعبل ثزای تصفیَ ُْا کبر هی کٌذ .آة در
حبل حزکت هذاّم در یک چطوَ ًَ تٌِب ضوب را ثب صذاُبی آة آى آرام هی کٌذ ثلکَ ضوب را ثب یْى ُبی هٌفی جْاى سبسی
هی کٌذ .
ضوب هتحیز خْاُیذ ضذ کَ چگًَْ حتی یک صذای آة رّاى هی تْاًذ صذاُبی دیگز را در اطزاف ضوب غزق کٌذ هبًٌذ
تزافیک  ،صذاُبی اتبق ثعذی  ،آى سگ کَ ُویطَ ُز ضت در ُوبى سهبى پبرص هی کٌذ ّ ُوسبیَ در آپبرتوبى طجقَ ثبال کَ
قذم هی سًذ ثب صذای ثلٌذ.
صذای آة در حبل گزدش ثَ ضوب آراهص هی دُذ ّ صذای جذیذی ثَ ضوب هی دُذ تب اس غزق ضذى سبیز صذاُبی اطزاف
خْد لذت ثجزی

.

قیمت ساخت آبنمای خانگی

گروه معماری آرسس تخصص خْد را در ارائَ کٌتزل پٌل  ،فْارٍ ُبی سزپْضیذٍ  ،فْارٍ ُبی در فضبی ثبس  ،پوپ آة
ثزکَ ّ ثسیبری هْارد دیگز را دارا هی ثبضذ.
هب ثزخی اس هحققبى ثبتجزثَ را استخذام کزدٍ این کَ پیگیزی آخزیي تحْالتی کَ در رضتَ هب اتفبق افتبدٍ است  ،خصصبً در
حْسٍ فٌبّری .هب اس رضبیت هطتزی ثَ خْدهبى افتخبر هی کٌین ّ.هب هی داًین کَ تعِذ هب ًسجت ثَ ضوب ثَ هْفقیت دراس
هذت هب تجذیل خْاُذ ضذ.
هب در ارائَ خذهبت تعویز ّ ًگِذاری استخز ضٌب ًیش ُوکبری دارین ّ سبسًذٍ ثِتزیي ّ هذرتزیي آبنما ىا در استبى تِزاى ّ
الجزس هی ثبضذ .جِت اطالعبت ثیطتز ّ هطبّرٍ رایگبى کلیک کٌیذ.
خْضحبل هیطْین ضوب در سبخت ثِتزیي محوطو یبری دُین.

