اندازه گیری قبل از ارسال محصوالت
برای اطمینان حاصل شدن ما برای ارسال محصوالت به طور موفق یک راهنمای بسیار مهم و ساده برای شما
طراحی کرده ایم که قبل از ارسال محصوالت و سفارش گذاری آنها  ،اطالعات اندازه گیری مکانهایی از منزل را
باید در نظر بگیرید را تهییه کرده ایم.

-1ارتفاع درب ورودی و مقدم منزل
 -2عرض درب ورودی و مقدم منزل
-3عرض راه پله ها(ساختمان و داخل منزل)
-4عرض پاگرد راه پله و فاصله تا دیوار روبه روی پله ها
-5ارتفاع آویز های منزل ( مانند لوستر و چراغ آویز)
-6عرض درب های اتاق ها و ورودی های داخل منزل که مبملمان باید از آنجا عبور کنند

-7ارتفاع درب های اتاق ها و ورودی های داخل منزل که مبملمان باید از آنجا عبور کنند
-8ارتفاع تا سقف پاگرد ها و مکان های عبور مبل
-9آپارتمان های دارای آسانسور الزم است ورزن تحمل آسانسور و عرض و ارتفاع و عمق درب آسانسور را لحاظ
نمایند.

اندازه گیری قبل از ارسال محصوالت

چگونگی اندازه گیری مبلمان:
مبلمان را با طول ،عرض و ارتفاع اندازه می گیریم تا بدانیم چه مقداری از مساحت و فضا را اشغال می نماید.

اندازه گیری برای ارسال محصوالت:
اندازه عمق قطری و پهنای مبلمان را همانگونه که در شکل می بینید برای ورودی منزل بدست آورید .

شکل :1طول کاناپه  Lباید کمتر از اندازه های شماره  ، 1راه پله ها و پاگرد ها 4-3و  8و تمام ورودی ها 9-7-6
باشد.

شکل  :2عمق قطری کاناپه باید کمتر از اندازه شماره 2و ابعاد راه پله و پاگرد  8-4-3و تمام ورودی ها  7 – 6و
 9باشد.
 Hارتفاع
 Wعرض
 DDعمق قطری

شکل :3عمق قطری بوفه  ،ویترین و کمد انتخابی باید کمتر از اندازه 2و ابعاد راه پله و پاگرد  8-4-3و تمام
ورودی ها  7 – 6و  9باشد.
 Lطول
 DDعمق قطری

شکل :4پهنای بوفه  ،ویترین و کمد انتخابی باید کمتر از اندازه 2و ابعاد راه پله و پاگرد  8-4-3و تمام ورودی ها
 7 – 6و  9باشد.

 Hارتفاع
 Wعرض

مراحل ارسال کاال:
قبل از خریداری محصوالت می بایست تمام ابعاد محصول انتخابی را از سایت برداشته و با  9مکان مهم که از
آنجا محصول یا محصوالت شما عبور خواهند کرد را یادداشت نمایید و مقایسه کنید .در غیر این صورت وب
سایت پارچوب هیگونه تعهدی را قبول نمی نماید.
قبل از رسیدن تیم حمل و نقل مراحل زیر را انجام دهید:
 آویز های با ارتفاع کم را که در مسیر عبور و مرو می باشد ،را محافظت نمایید و یا از سر راه بر دارید.
 درب ها را باز کنید و یا برای اطمینان آن ها را از لوال خارج نمایید.
 مبلمان داخل منزل را از سر راه کنار بگذارید
 حیوانات خانگی را از سر راه دور نگه دارید تا از آسیب احتمالی جلوگیری گردد.
 عکس و یا تابلویی را که سر راه است کنار بگذارید.
در هنگام تحویل گرفتن مبلمان تمام آن را باز بینی نمایید و بعد تحویل بگیرید در غیر این صورت تیم پارچوب
تعهدی در این مقوله نمی نماید.
در صورت تمایل می توانید از طریق تلفن و ایمیل از تیم پارچوب برای اندازه گیری و چیدمان بهتر منزل کمک
بگیرید .

