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تماعیاجوفکریشالودهباستان،رومویونانیکسکالتمدنوفلسفه

هموارهگذشته،سال۲۵۰۰طیودهدمیتشکیلرازمینمغربتمدن

بودههودمشغربتمدنفیزیکیکالبدوذهنیبینشدرکالسیکفلسفه

کالسیکمعماریونبودهمستثناامراینازنیزغربمعماری.است

غرب،در.استبودهمطرحغربخییتارهایدورانکلیهدرپیوسته

.ودشمینامیدهکالسیکمعماریعنوانبهباستانرومویونانمعماری

معماریآنازپسو(واررومی)رومانسکمعماریوسطی،قرونطیدر

میطراحیباستانعصرکالسیکمعماریازالهامباباروک،ورنسانس

کالسیک)نئوکالسیکمعماریمیالدی،۱۹و۱۸ونرقطیدر.شدند

.ستاهبودغربدرمعماریسبکترینمهم(جدید

تاریخچه سبک نئوکالسیک▪
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د،دارنتوجهگذشتهبهمدرنپستمعماریهمچوننئوکالسیکمعماری

اریمعم.داردوجودتاریخبهنسبتدیدگاهدواینبینعمدهاختالفولی

هاآننظرازملتیوقومهرتاریخواستانسانهویتپیدرمدرنپست

رن،مدپستمعماریلذا.شودمیتلقیملتآنهویتازبخشیعنوانبه

ردراقومیهرمعماریزباندستورچنینهموکالبدیوفرهنگیتاریخ

صورتبهنمایشاینمنتها.دهدمینمایشمنطقههردرخودمعماری

ستامربوطملتیکهویتبهکهآنچهبلکهنیست،فوقمواردازتقلید

یزمانشرایطاساسبروآیدمیدرروزبهمدرنپستهایساختماندر

پستمعمارانلذا.شودمیظاهرشدهامروزیوجدیدصورتبهمکانیو

هبتاریخینمادهایعملکردهایوهارنگتناسبات،دادنتغییردرمدرن

.دهندنمیراهتردیدخود



درفرانسویمعماراندیدنآموزشدلیلبهاماآمدوجودبهایتالیادرنئوکالسیکمعماری

شیوه های.کندپیدارواجبسیارفرانسهدرتوانستسبکاین،رمشهر«فرانسویآکادمی»

دریکنئوکالسامابود؛شدهپدیداردوبارهشانزدهملوییسلطنتاواخردرکم کمکالسیک

ه یطبقعمومی،ساختمان هایبرعالوهوکردپیدابیشتریطرفدارانناپلئونامپراطوریدوران

.می ساختندسبکاینبهراشخصی شانخانه هاینیزعالی

Jacques-Germain)سوفلوژرمنژاک Soufflot)،بودفرانسویبرجسته یمعماراناز

Jean)شالگرینژان.می آیدحساببهاوشاهکارهایازپاریسپانتئونکه Chalgrin)،از

.ودمی شمحسوباواثرشناخته شده ترین،پیروزیطاقواستنئوکالسیکمعماراندیگر

نئوکالسیک در فرانسه•
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اتگرفتهموزهوبانکازمختلفیبناهایساختبراینئوکالسیکمعماریازانگلستاندر

کنئوکالسیمعروفمعماربرجسته یکارهایازباکینگهامکاخ.می شداستفادهپستاداره ی

John)نشجانیعنیانگلیسی Nash)بازسازیمأموردورانایندررااوورودمیشماربه

.بودندکردهشهرپارک های

Robert)اسمیرکرابرتمی تواندورهاینمعماراندیگراز Smirke)طراحیکهبردنامرا

.استدادهانجامسبکبهراآننمایکهداشتهعهدهبررابریتانیاموزههمچونبناهایی

نئوکالسیک در انگلستان•
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شدباعثدومویلهلمفریدریشودربارحمایتووینکِلمانیواخیمیوهاننوشته های

رابرلینشهربتوانندالنگانسگوتهاردکارلوشینکلفریدریشکارلهمچونمعمارانی

.دبپردازنرقابتبهپاریسورمباوکنندتبدیلکالسیکمعماریگنجینه یبه

یلیاپروپاساسبرآنستون هایکهدادهانجامرابراندنبورگدروازهطراحیالنگانس،

راقدیمیموزهوتگلکاخمعمارینیزشینکلوشدهطراحیآتنشهرآکروپولیسدر

.استداشتهعهدهبر

نئوکالسیک در آلمان•

6



7

،بودندمتمایلروکوکوسبکبهکهخودپیشینیانسلیقه یخالفبرروسیهدومکاترین

تادادستورداسکاتلندیمعمار«کامرونچارلز»بهبنابراین.می دادترجیحرانئوکالسیکمعماری

Pavlovsk)پاولوفسککاخ Palace)الکساندرکاخو(Alexander Palace)سننزدیکیدر

.بسازدنئوکالسیکسبکبهراپیترزبورگ

کاخمیدانوکاترینکاخبهنئوکالسیکسبکبهرابخش هاییتاشدمأمورهمچنینکامرون

.کنداضافه

نئوکالسیک در روسیه•
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ودخحقیقیخانه یسبک،اینکهگفتمی تواناماداشتبسیاریطرفداراناروپادرنئوکالسیک

راجدیددولت،۱۷۸۳سالانقالبازبعدآمریکادرنئوکالسیک.کردپیداآمریکادررا

رارمپانتئونوآتنپارتئونمعماریازنشانه هاییمی تواننیزامروزهحتیودادقرارتأثیرتحت

.کردمشاهدهسی.دیواشینگتنیعنیکشور،اینپایتختدر

سبکبهرا(Monticello)مونتیچلوهمانیامانتیسلوساختمانطراحیکهجفرسونتوماس

William)تورنتونویلیامودادهانجامپاالدیانونئوکالسیک Thornton)،اینمعروفمعماراناز

.می آیندحساببهدوره

نئوکالسیک در آمریکا•
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رددااروپاهجدهمقرندرریشهداخلیطراحیدرکالسیکنئوسبک

.استبودهفرانسهوانگلستاندرسبکاینیسرچشمهو

احیایبهباستانیونانورومدکوراسیونازالهامباسبکاین

.پردازدمیسبکاین

عتدالاوعقالنیتفکرسنت،بهفیلسوفانوهنرمنداندورهایندر

وسطحیماهیتازخواستندمیکهبوداینهمآندلیلآوردندروی

.شونددورروکوکوطراحیزودگذر

مجللیهاسبکبهپاسخدراصلدردکوراسیونسبکاینبنابراین،

.بودرواجزمانآندرکهباشدمیروکوکووباروکبرقوپرزرقو

ومروهنرگرایینابوخلوصبازگرداندنبرسعیهنرمنداناگرچه

Louisسبکعناصرازردیهمچنانامابودندباستانیونان XVIدر

.شدمیمشاهدهآن

معرفی کلی سبک نئوکالسیک▪

باروک

روکوکو
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:کردتعریفاینگونهمیتوانراامروزینئوکالسیکداخلیدکوراسیونطراحیسبک

برخیوشودمیپرنشاطسبکیبهمنجرکه،کالسیکهایویژگیبامدرنتمایالتترکیب

وکسلدکوراسیوننوعیبهنهایتدرومیگذاردکنارراکالسیکسبکهایمحدودیت

واندمیتطراحیازسبکاین.میشودمنجراقتصادیومفیدکاراییباهمراهالکچریو

وطالهایفروشگاه،هامزون،ویال،زیباییهایسالن،خانهداخلیدکوراسیوندر

.گیردقراراستفادهمورد…وجواهر
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.کردمعرفیمختلفسبک هایمادرراکالسیکسبکتوانمی 

الحعیندروسبکنوعاینشکوهواصالتبهمندیعالقه 

سیکنئوکالسبککهشدباعثمدرنزندگیسبکبهتوجه

.شودمعرفیکالسیکسبکجدیدنسلبه عنوان

بکسشکوهوزیباییارائهنئوکالسیک،سبکهدفواقعدر

رخهبعیندرمی تواندچراکه.استمدرنروشیبهکالسیک

بکسطبیعیعناصرباقویارتباطظرافت،وسادگیکشیدن

.کندبرقرارکالسیک

تفاوت سبک کالسیک و سبک نئوکالسیک▪
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اینقرهطالیی،،بژ،سفیدکرم،رنگهایازتنهاکالسیکسبکبهداخلیدکوراسیوندردرحالیکهمیدهدرانشانخودگوناگوندررنگهاینئوکالسیکسبک:رنگ•

.باشندوگرمنرمبایدرنگهاوتمامیمیباشدتندرنگهایمخالفکالسیکسبک.میشوداستفادهومرواریدی

.ببرندبهرهیکنئوکالسسبکازمیتوانندمیباشندلوکسوباشکوهچیدماندرکنارمتنوعرنگهایدنبالوبهمیباشندبانشاطروحیهدارایکهافرادیبنابراین

.شودتبعیتبایدخاصیاصولازامانداردوجودوتزئیناتمبلمانمواد،ازدراستفادهمحدودیتیهیچنئوکالسیکسبکدر:هامحدودیت•

.میباشددرلوازموظریفکمبسیارولیپیچیدهوجزئیاتتزئیناتدارایمعموالنئوکالسیکسبک

شدهرعایتمهماصرازعنشکوهدرکناربودنساده.هستیممینیمالعناصرازبرخیاستفادهشاهدکالسیکسبکبرخالفنئوکالسیکسبکدر:مینیمالعناصر•

.میشودمحسوبنئوکالسیکسبکدر

سبکمیبردبهرهمتنوعونقشهایباحکاکیازمبلمانهاییاستفادهمانندوپرجزئیاتشلوغطرحهایهاوونگارهازنقشکهکالسیکسبکبرخالف:هانگارهونقش•

.میکنداستفادهوظریفسادهونقشهایازطرحهانئوکالسیک

داروگوشههندسیازاشکالنئوکالسیکسبکدرحالیکهدرمیشوداستفادهمختلفدرقسمتهایمنحنیوخطوطاشکالازکالسیکدرسبک:خطوطواشکال•

.میشوداستفاده

:میکنیمبررسیمتفاوتویژگی۹دررادوسبکاینهایتفاوت
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تامینواستبزرگفضاینیازمندکالسیکسبکاجرایبرایهمچنین.دارندباالتریهزینههستندچوبازجنساغلبوسایلکالسیکدرسبککهازآنجایی:هزینه•

.میگردددیگرسبکهایبهنسبتسبکباالتراینهایهزینهباعثفضاآنبرایبیشتروسایلخریدوبزرگفضایاین

.میشوداستفادهطالییرنگبهومعموالتجمالتیوبرقوزرقوپرلوکسهایاکسسوریازکالسیکسبکبهدکوراسیوندر:تزئینات•

.میشوداستفادهآراییگلوهمچنینسادهاکسسوریهایوازتابلوهانئوکالسیکدرسبکدرحالیکه.میرودبکارکمبسیارسبکدراینوگیاهگل

سبکدردرحالیکه.میشوداستفادهشلوغهایوطرحگلدارشالهایبازربافتهایازپردهمیباشداشرافیزندگیوتجملمظهرکهکالسیکدرسبک:هاپرده•

.باشندداشتههمراهبهتجملومدرنازتاترکیبیمیشوداستفادهظریفونازکبافتوبلندساده،هایازپردهنئوکالسیک

استفادهدهشدوزیوملیلهوگلدارزربافتهایازپارچهمیباشدسبکاینویژهکهاشرافیوزندگیگراییتجملدادننشانبرایبازهمکالسیکسبکدر:مبلمان•

.میکننداستفادهدارچینکوسنهایدرکنارطرحوبدونسادهرنگ،تکمدرن،طبیعیهایازپارچهنئوکالسیکسبکدردرحالیکه.میکنند
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رنگ در سبک نئوکالسیک▪

متسبهواستآرامومالیم،نئوکالسیکسبکدررنگیپالتکلی؛طوربه

اییهرنگکه،بژوایقهوهمختلفهایطیفواینسکافه،وسیط،کرمسفید،

.داردتمایلهستندخنثیوروشن

قره اینوطالییآبی،سبز،قرمز،مشکی،مثل تریبرجسته هایرنگحالاینبا

.ندمی شواستفادههااکسسوریبرایگرجلوهومکملهایرنگعنوانبهنیز
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یانیمهایتنالیتهوهادیوارهبرایکرممانندروشنهایرنگازنئوکالسیکسبککلیطوربه

ه،میانهایخاکستریزرد،سفید،مانندهاییرنگ.بردمیکاربهمبلمانسایرواشیایبرای

.باشندمیدکوراسیونسبکاینهایرنگترینکاربردیسبزوروشنآبیهایتنالیته

استنایدارندزیادیتوجهنئوکالسیکسبکبهدیزاینبرایداخلیطراحانکهمهمینکاتازیکی

دررادخوجایخوبیبهمبلمانتادشوحفظمبلمانرنگوزمینهپسکنتراستمیانصلهافکه

.کشاندبتصویربهخوبیبهراواحدطرحیککلدرپازل،یکمختلفقطعاتمانندوکندباززمینه

.شویدطراحیاینبودنشیکمتوجهاولنگاهدرتامی شودموجبرنگ هااینبردنکاربه
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نورپردازی در سبک نئوکالسیک▪

رپردازینومبحثبنابراینباشد،روشنکامالبایدداخلیفضاینئوکالسیکسبکدر

.استاهمیتحائزبسیار

لوستر،بهاشمکند،پیرویبخصوصینظموتقارنازبایدنئوکالسیکسبکدرنورپردازی

.داشتخواهیداحتیاجآباژورورومیزیکوتاههایالمپزمین،رویبلندهایالمپ

متداولبسیارنیزیاقوتیوکبودقرمزمانندگرمرنگ هایبانورپردازی

.می کندایجادرامالیمکنتراستیزیرااست
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،دلیلهمینبه.استجاللودرخششحالعیندرسادگیبرتکیهنئوکالسیک،طراحیدرمهمویژگی هایازیکی

.می شوداستفادهدیایالرشته هایوالمپ هااززمینهنورپردازیدر

،سقفرویرانورانیسایه هایآننصبباومی شوداستفادهالمپ هانوعاینازگچ بری ها،کناردرمعموال

.افتدمیکفپوش هارویگاهیودیوارها

نیزسالنیکنارچراغ هایوآباژورتزئینی،چراغ هایلوستر،ازاستفادهزمینه ای،نورپردازیاینبرعالوه البته

.می شوداستفادهنورپردازی،تکمیلبرای

بهفضاکردنترکاربردیوزیباتربرایایشاخههایدیایالومیشوندنصباصلینورتامینبرایهالوستر

.باشندداشتهبهتریدیدتاکنیدتربرجستهراخاصنقاطتوانیدمیهادیایالکمکبهواقعدر.روندمیکار
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متریال در سبک نئوکالسیک▪

دریعیطبهایمتریالزیادبسیاراهمیتبهتوانمیسبکاینمهمبسیارهایویژگیدیگراز

.کرداشارهمختلفهایبخش

یهایگزینهجملهازگرانیتومرمرقبیلازلوکسالبتهوطبیعیهایسنگوچوب•

.کرداستفادهآنهاازسقفودیواروکفدیزاینبرایتوانمیکههستند

.اردددیزیاکاربردسبکایندرنیزآینهو(مشکییاخودرنگبا)فلزاتشیشه،بعالوه•

.لیمخمیاوشدهدوزیملیلهکهی هاپارچهجایبه،پنبه ایوابریشمیطبیعیپارچه های•
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مبلمان در سبک نئوکالسیک▪

.دارندکمیجایگاهسبکایندرتزئیناتباوپرکارهایمبلمان.شوندمیانتخابچوبیهایفریمباولیسادهمبلماننئوکالسیکسبکبهداخلیدکوراسیوندر

.باشندطرحبدونبایدامامیشودانتخابقیمتگرانهایپارچهیاورنگتکمخملجنسازمبلمانهایپارچه

.باشدداشتهوجودپارچهدرنقشوطرحاستبهترهاکوسنانتخاببرای
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اکسسوری در سبک نئوکالسیک▪

اردومدرنسبکها،اکسسورییوسیلهبهزیرادارند،ایویژهجایگاهسبکایندراکسسوری

.آوردمیپدیدرانئوکالسیکوشدهکالسیکسبک

هشیشمیزهایروشن،هایرنگبامدرنآباژورهایمدرن،ایشیشههایگلدانمثالعنوانبه

سبکدرمدرنهایآینهترمهمهمهازوهامجسمه چینی،ظروفطالیی،هایپایهباای

.هستندپرکاربردبسیارنئوکالسیک
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آینه در سبک نئوکالسیک▪

.کندیمعملپیچیدهوظریفعالی،دکوراسیونیعنصریکعنوانبهطرف،یکاز.دارنددوگانهعملکردینئوکالسیکسبکبهداخلیطراحیدرهاآینه

.کنندبرابرچندرااتاقنورهمچنینودهندافزایشراتقارنتواندمیمتعددهایآینهازاستفاده،بعالوه
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دیوارها در سبک نئوکالسیک▪

کهیدکنتزئینقاب هاییوتابلوهابارادیوارهابایدنئوکالسیکسبکدر

.هستندساده ایتزئیناتدارایوداشتههندسیاشکال

.دپوشانطرحداریاسادهروشنرنگهایدیواریکاغذبامیتوانراهادیوار
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پرده در سبک نئوکالسیک▪

رایبپردهکهاستدلیلهمینبهاستقویمعماریهایویژگیداراینئوکالسیکداخلیطراحی•

.هستندضروریبلندهایسقفوبزرگهایپنجره

نسبت برمی توانندشوند،انتخابدرستیبهوقتیبلکهمی دهند،افزایشراگرماتنهانهپرده ها•

.کنندتأکیدنئوکالسیکسبکمقیاسو
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.یابدمیامتدادزمینرویتامیشودنصبسقفتاکفارتفاعباپرده هاییحتماسبکایندر•

.میشوداستفادهکیفیتبامصنوعیابریشمیاابریشممخمل،کتان،مثلسنگینهایپارچهازهمچنین،•

.میشوداستفادهنئوکالسیکداخلیفضایدرتقارنتقویتبرایقرینههایپردهازاستفادهبعالوه•
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.کرداستفادهپارکتیاسنتیپوشکفازتوانمیپوشکفبرای•

.کرداستفادهسرامیکوکاشیسنگ،ازمیتوان،هستندآمدورفتمعرضدرکههاییاتاقبرای•

کف در سبک نئوکالسیک▪
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فرش در سبک نئوکالسیک▪
.کندمیجذبنیزرااحتمالیپژواکبلکه،استزیباتنهانهکهاستعواملمهمترینازفرشداخلیدکوراسیوندر•

.باشدسبکاینبرایانتخاببهترینمیتواندگردفرشیک•

.کرداستفادهمدرنهندسیهایطرحبایاوسادهوطرحبدونهاییفرشازاستبهتر•

.بگیردخودبهپارکتباکالسیکظاهریخانهکفتاشوداستفادهکوچکنسبتاهایفرشازبایداست،غلطبزرگهایفرشانتخاب•

.استگرمومالیمرنگباهاییفرشسبک،ایندرنیزفرشبرایرنگبهترین•
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سقف در سبک نئوکالسیک▪

.استشیریوکرمیمانندسفید،مجموعهزیروروشنهایرنگ یاسفیدرنگبهمعموالنئوکالسیکسقف•

.ببردبهرهماتویکنواختبافتیازوباشدسادهبایدسقفطرحنئوکالسیک،سبکدرکالسیک،طراحیبرخالف•

.استرایجسبکایندربژرنگبهوظریفخطوطباسادهگچ بری های•

.می گیردقراراستفادهموردداخلیفضاهایسقفبراینیزهندسیطرح هایباسادهکاذبسقف هایگاهی•

.دارندنئوکالسیکسبکهایخانهنظیریبیجلوهمیناکاریوویترایهنروکردهپیدازیادیکاربردهاخانهاینسقفدرنیزشیشهازاستفاده•
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گچبری در سبک نئوکالسیک▪

ه همین با گچ بری و رنگ های مات تزئین میشود و بسبک نئوکالسیکدرسقف و دیوار•

.دلیل اصالت را به خوبی در خود حفظ می کنند

.دلبه ی سقف و دور لوستر نیز عموما از طرح های گچ بری تزئینی استفاده می کنن•
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ساسبراومیروندسادگیسمتبههانقشونیستکالسیکشلوغهایقابازخبریکنئوکالسیگچبریدر•

.می شوداستفادهسادهابزاراز،گلوییوقابجایهمهدردیوار،رویبرگرفتهصورت های بندیتقسیم

بودنکسلووگریاشرافیفضاهایسمتبهکهقسمت هاییوپذیراییهایفضادرعمدتاکالسیکگچبریکاربرد•

باناسبمتطراحیومی آیدفضاهااینکمکبهکالسیک،تزئینیوجههکردنکمبانئوکالسیکگچبریولیدمی رو

.داردهمراهبهراکاربری

تفاوت گچبری ها در دو سبک نئو کالسیک و کالسیک▪

کالسیک نئوکالسیک
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وطالورقازگچبرینوعایندرومیرویمیکدستو ترتیرهرنگ هاییازاستفادهسمتبهنئوکالسیکدر•

یاوستندهرنگسفیدیکدستطوربهیانئوکالسیکگچبریابزارهایواقعدر.نمی شوداستفادهپتینه

.دارندمشخصیکامالرنگیتمخودزمینهدیواربهنسبت

.استکالسیکازبیشترابزارهابرشدهاعمالسادگیدلیلبهنئوکالسیکسبکدرنیزاجراسرعت•

کالسیک نئوکالسیک
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.کرداضافهبرجستهویژگییکعنوانبهراپترنتوانمیسبک،اینبافضادکوراسیونبرایاستباوقارومتواضعسبکاینتزئیناتسبک

.باشندخوبیگزینهمیتوانندجفتیهایگلپترنیاخموپرپیچالگوهاییباظروفیاهافرشها،بالشتکمثال،عنوانبه

نقش ها و پترن ها در سبک نئوکالسیک▪
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.کنیدستفادهااتاقوسعتافزایشبرایبصریابزارهایازتوانمیبنابراین،استآنعظمتنئوکالسیک،سبکبهداخلیطراحیهایجنبهزیباترینازیکی

مقیاس در سبک نئوکالسیک▪
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نظم و تقارن در سبک نئوکالسیک▪

.استو در عین حال آرامش بخش رسمی چنین ساختاری در طراحی . و نئوکالسیک است۱۸تقارن یکی از عناصر اصلی طراحی داخلی قرن 

ری دیوار جفت صندلی راحتی که در اطراف یک شومینه یا از طریق عناصر ساختاری مانند گچبیک مبلمان،چیدمان متقارن را می توانید در 

.پنجره ها یا نورپردازی نشان دهیدیا 
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ویژگی های سبک نئوکالسیک▪

:استاصلی سبک نئوکالسیک موارد زیر عناصر 

تاکید بر خطوط افقی و عمودی•

متقارن و عناصر تزئینی هندسیچیدمان •

نانی جزئیات ظریف معماری کالسیک، مانند ستون های یو•

و سقف های بلند

یسمچیدمان با مبلمان انتخابی، با تکیه بر مینیمال•

زیاد پنجره ها و آینه های بزرگ که اجازه می دهد نور •

.وارد فضا شود

بلندهایدیوار•

کف های چوبی یا مرمری•
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مزایا سبک نئوکالسیک▪

:ازعبارتندکهآوردبدستآنهاازرامهممزیتچندتوانمیسبک،اینهایویژگیبهتوجهبا

اضافهوسایلحذفوتقارنرعایتدلیلبهمحیطنظمافزایش•

بودنمدرنعیندراصالتحفظ•

اضطرابوتنشواسترسازبدوروآراممحیطیایجاد•

افراددرخوشاینداحساسبهکمکوطبیعیهایمتریالمهمبسیارحضور•

نورپردازیوروشناییمهمبسیرنقشدلیلبهمحیطکردنجلوهبزرگتر•

تزئینیوسایلواکسسوریازاستفادهدرباالانتخابحق•
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:داردوجودسبکایندرنیزضعفنقطهچند،سبکاینمتعددمزایایعلیرغم

.باشدمیهااکسسوریووسایلخریدبرایزیادهایهزینه•

داردشدانوتخصصبهنیازبلکهاست،برزمانتنهانهسبکایناستانداردودرستکردنپیاده•

.نداردنتیجهصورتاینغیردر

.استتوجهموردومهمنکاتازیکیداخلیطراحیدرمدرنوکالسیکنسبترعایت•

معایب سبک نئوکالسیک▪
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فضا های داخلی با سبک نئوکالسیک▪

آشپزخانه•

نشیمن•

اتاق خواب•

سرویس بهداشتی•
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آشپزخانه با سبک نئوکالسیک▪
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رنمتقاومتوازنصورتبههندسیاشکالقالبدرمتقارنوسادهکامالوسایلازاستفاده•

سنگوچوبمانندطبیعیموادازاستفاده•

آجروسنگدیواریکاغذچوب،طرحدیوارپوشمانندهاییالمانازاستفاده•

چوبیکابینتوممبرانکابینتمانندرومیطرحهایکابینتازاستفاده•

توریوسفیدهایپردهازاستفاده•

یایرانفرشمثلمناسبوسایلکناردرکالسیکهایلوستروهالوژننورهایازاستفاده•

همکناردرکالسیکوسنتیهایفرشوهالمینتپارکتازستفاده•
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یکنشیمن با سبک نئوکالس▪
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کهنینشیماتاقبهنسبتاما،استغنیولوکسنئوکالسیک،سبکدرنشیمن•

.استساده تردارد،کالسیکطراحی

یداخلطراحیشدنزیباتردراکسسوری هاانواعوتابلوهاودیواریکاغذازاستفاده•

.می کندکمکفضااین

https://memareno.com/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
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یکاتاق خواب با سبک نئوکالس▪
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گلدارهایطرحدارایدیواریکاغذکناردرطالییهایپارکتازاستفاده•

حیواناتوگیاهانمانندهاییطرحباسادههاییتابلوازاستففاده•

تختزیربرایشکستهخطوطهایطراحیبافانتزیهافرشازاستفاده•

گرمرنگباچوبیهایکفپوشازاستفاده•



.دباشمناسباستراحتبرایکهشودطراحیطوریبایدواستآرامشمحلخواباتاق

انفراوتزئیناتازتواننمینئوکالسیکسبکبهخوابهایاتاقدردلیلهمینبه

.کرداستفاده

رنگباچوبیهایکفپوشهمچنینوگرمهایرنگباوسادههایدیواریکاغذازاستفاده

.استخواباتاقبرایگزینهبهترینگرم

44
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سیکسرویس بهداشتی با سبک نئوکال▪
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مرواریدیطرحیارنگاینقرهکرم،خاکستری،هایکاشیازاستفاده•

وسعتافزایشایبربزرگآینهازاستفاده•

حماموانوروشوییبرایکالسیکوسنتیشیرآالتازازاستفاده•

سرویسهایآینهکناردرمدرننورپردازیازاستفاده•
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طراحی داخلی آرایشگاه



:موضوع طراحی ▪

طراحی داخلی سالن زیبایی

:سبک طراحی ▪

سبک نئوکالسیک



MANICURE

ZONE

PEDICURE

ZONE

W.C

BRIDE ROOM

MASSAGE ZONE

SECRETARY

KITCHEN

HAIR WASHING CHAIRS

HAIR CUT & COLOR  

& MAKEUP ZONE

49

پالن مجموعه▪



تصاویر

پذیرش•

سالن کوتاهی مو و آرایش•

شستشوی مو•

زون مانیکور•

زون پدیکور•

اتاق عروس•



پذیرش▪
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سالن کوتاهی مو و آرایش▪

52



53



54



سشتشوی مو▪

55



زون مانیکور▪

56



57



زون پدیکور▪

58



59



60



اتاق عروس▪

61



62



63



ممنون از توجه شما


