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 خواب کودک سیسرو
الزم را   شیخصوص پدر و مادر به دنبال آن هستند که آرامش و آسا در خانواده، همه اعضا و به دیفرزند جد کیبا تولد 

که فرزند   روندیم یلیوسا دیبه دنبال خر زین لیدل نیکنند. به هم  هیاو ته  یخواب کودک برا سیاو فراهم آوردند و سرو  یبرا

 لیدل نیکند و در خانه رشد کند و بزرگ شود. به هم  یزندگ یداشته باشد و به راحت راالزم   یمنیو نوزاد دلبندشان بتواند ا

 .کنندینوزاد خود صرف م یسمونیس دیخر یرا برا یادینسبتًا ز نهیزمان و البته هز نیهم هست که معموالً والد

 دیخر زیخاطر ن نیبرخوردار است. به هم یاریبس تیاتاق خواب نوزاد از اهم  یخواب نوزاد برا سیانتخاب سرو  انیم نیا  در

 .رودینوزادان به شمار م تیو امن یراحت یبرا یو مناسب، شرط مهم تیفیباک یمحصوالت

، کمد تخت خواب ،یمثل گهواره نوزاد ییخواب کودک بسته به سن و سال دلبند شما شامل اجزا سیسرو یطور کل به

 انیدر م زیست لحاف، تشک و بالش را ن یحت توانیم انیم نی. در اشودیم …پتو و لحاف کودک، دراور، کمد و ،ینوزاد

اشاره کرد آن است که   توانیخواب نوزاد م سیدر رابطه با سرو که  یانکته نیترخواب نوزاد در نظر گرفت. اما مهم سیسرو

فرزند شما را فراهم کند، چرا که  شیو آسا یکه دارد راحت  یباشد و با لطافت تیضد حساس دیخواب نوزاد با سیسرو افیال

توان گفت که استفاده از تخت  ی. معموالً مردیقرار بگ بیدر معرض آس یبه راحت تواندیو حساس نوزادان م فیپوست لط

 سه ایفرزند خود را تا دو  دیتوانیو شما م دیآیماول آن چندان به کار ن  یهاتولد فرزند شما تا ماه یخواب نوزاد در ابتدا

بعد مورد  یهاتخت خواب نوزاد را در ماه توانیهم م لیدل نی. به همدیدر کنار خود قرار ده ایگهواره و   یخود بر رو یماهگ

است که محصول آن    دیخواب نوزاد در نظر داشته باش سیسرو دیدر رابطه با خر دیکه با  یقرار داد. مسئله مهم هاستفاد

 یبرا نیفرزند شما فراهم کند؛ بنابرا یرا برا یخوب تیو امن یداشته باشد تا بتواند راحت یخوب تیفیمورد نظر دوام و ک

 د،یهست ییهاکه به دنبال چه نوع تخت و کمد  دینیجانبه ببهمه یبررس کیبا  دینوزاد در وهله اول با سیانتخاب سرو

که   ییهازیچ ی. بنا بر تمامدیآیبه شمار م یشرط اصل زیو دوام آن ن تیفیبلکه ک ست،یانتخاب ن  اریآن تنها مع  ییبایچراکه ز

دوام، ست ملحفه و تشک، لوازم  م،یتنظ تیمانند اندازه و ابعاد، ارتفاع و قابل ییهااریمع میتوانیم یگفته شد به طور کل

خواب کودک و نوزاد خوب در  سیسرو کی رگذاریمهم و تأث یهااریمع عنوان  به را …و الیجنس و متر ،یو اکسسور ینیتزئ

 .میرینظر بگ

نوع تخت  نیاست. اندازه ا  رییتخت خواب قابل تغ دینوزاد، خر یسمونیس یمناسب برا اریو بس حیصح یهااز انتخاب  یکی

 نیبه کار بردن ا زیرو ن نی. از همدیفرزندتان به تخت خواب را رفع نما ازین یکند و تا دوران نوجوان  رییتغ تواندیها مخواب

مردم  انیدر م یادیز اریبس تیمقرون به صرفه هستند و امروزه از محبوب اریسخواب نوزاد ب سیها در سروتخت خواب

تا دو  یتا فرزندتان از نوزاد دییآن را به هم وصل نما  یهاحصار دیتوانیم یها تخت خواب نیا  دیخر یبرخوردارند. در ابتدا

سال  ۸ یال  ۳و متناسب با قد کودکان  دیر دهییتواند طول آن را تغ یم زین یدو سالگ انیآن بخوابد. بهد از پا  یرو یسالگ
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داشته باشند تا  ییباال تیفیک  دیها با تخت خواب نیبه کار گرفته شده در ا الیکه متر  دی. دقت داشته باشدیینما میتنظ

 نشوند. بیدر گذر زمان، دچار آس

چراکه به صورت  د،یقد و وزن نوزاد خود را در نظر داشته باش دیخواب نوزاد در قدم اول با سیانتخاب سرو  یبرا یطور کل به

نوزاد  یکه برا  دهندیم حیترج نیاز والد  یاریخواب نوزاد وجود ندارد. معموالً بس سیسرو دیخر یبرا یاستاندارد ثابت  یکل

 برسد. یکه فرزند شما به کودک  یتا زمان یبعد هم استفاده کرد، حت یآن را تا مدت  انکنند که بتو   هیته یخواب سیخود سرو

قد آن ها را بر اساس رشد  توانیهستند و م میکه قابل تنظ  دیبرو ییها به سراغ مدل دیتوان یهم شما م لیدل نیهم به

در انتخاب شما داشته  یاریبس ریتأث تواندیمخواب نوزاد  سیگفت که مسئله ارتفاع سرو  توانیم نیکودک بلندتر کرد؛ بنابرا

 یشما م نیصرفه باشد. عالوه بر ابه تانیبرا زین یاز نظر اقتصاد  تواندیآن م  تفاعار   رییتغ تیاست که قابل  یعیباشد. طب

 یهااز افتادن و سقوط فرزند شما، لبه  یریجلوگ یآن برا  یکه در طراح  دیتخت خواب نوزاد خود را به گونه انتخاب کن دیتوان

 سیسرو یهااستاندارد  یکه بررس  مییبگو دیبا یکل  طوربه  نیشده باشند؛ بنابرا هیتعب ییجاقابل جابه ییهانرده ایبلند و 

 .گرددیباز م دیخواب نوزاد که در نظر دار سیمدل سرو طورنیخواب نوزاد کامالً به قد و وزن فرزند شما و هم

 

 گریت کابینتدرباره  
و  نتیشکل ممکن آغاز کرد. گروه کاب نیتر یخود را به قو تیفعال شیسال پ 15 نتیکاب  تیگر  ونیو دکوراس نتیگروه کاب

 یداخل ونیو مدرن و دکوراس کیکالس  یها نتیانواع کاب  دیو تول یطراح نهیبا سابقه درخشان خود در زم تیگر  ونیدکوراس

 زیتهران در خدمت شما همراهان عز یسفارش نتیو کاب ونیدکوراس اتارائه دهنده خدم  نیدر حال حاضر به عنوان بهتر

با گروه  دیهست نتیکاب  دیاست؛ پس اگر به دنبال خر  بیرق یب یمتیو با ق تیفیک  نیگروه کار با باالتر  نیاست؛ تخصص ا

 نیکمتر“ قرار گرفتن در نقطه  نتیکاب  تیشرکت گر یکل  یها استی. اهداف و سدیریتماس بگ تیگر  ونیو دکوراس نتیکاب

 نتیکاب  تیهدف در دستور کار است. گر نیآشپزخانه شما بر اساس ا  یاست و طراح”  آن  تیفیک  نیو باالتر نتیکاب  متیق

است   دیتول تیفیک  نیبر قرار گرفتن در باالتر یکار سع  یو دقت نظر بر ارگونوم نتیتمام شده کاب متیهمواره با تمرکز بر ق

 یتمام ییایها نداشته است. در حال حاضر با تالش و پودر فروش آن یریتاث چیه یاقتصاد  طیاست که شرا  لیدل نیبه هم

بخش  یتمام تیفیک  شیبا افزا میتوانسته ا تیگر  ونیو دکوراس نتیکاب  میدر ت ییو اجرا یطراح یها نیو تکنس نیمهندس

در  یمختلف ی. شاخصه هامیکن  دایدست پ یروزافزون یها تیمحصوالت خود به موفق نیو همچن ییو اجرا یطراح یها

مانند  ییآشپزخانه خود موثرند، شاخص ها  ونیدکوراس رییتغ یشرکت مناسب برا کیدر جهت انتخاب  یمشتر یریگ  میتصم

 ژیو پرست تیها، شخص یمتدها و تکنولوژ نیآن ها با بروزتر  دیو تول تیفیمحصوالت با ک ،یقبل یپروژه ها قتیتجربه و موف

تمام  تیآشپزخانه که ما در گروه گر  نتیمناسب کاب متیق تیشده و در نها نییتع شیاز پ  یبودن زمانبند دیمق ،یکار

در تهران،  نتیکاب  تیگروه گر  دفتر .مینهاده ا یادیبن یشاخص ها نیا  یخود را بر حفظ و ارتقا تمام یتالش و هدف اصل
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احمد   ابانیخ بایدر تهران شهر ز زیکارگاه ما ن  نیواقع شده است، همچن 10واحد  5طبقه  ۳9پالک  یسعادت آباد، سرو شرق

 یو چهار ساعته بوده و ساعات کار ستیب نتیکاب  تیگر  تیسا یبانیقرار دارد. پشت 97پالک  یاسالم  یمتر 12کوچه   یکاشان

و کارشناسان  رانیبا لطف منان با همت و تالش مد امروز  باشد. یعصر م  5 یصبح ال 9روز شنبه تا پنجشنبه ساعت  ازمجموعه  

شد اکر در  میپس خوشحال خواه م،ییفزایب ونیصنعت دکوراس تیفیبر ک میتوانسته ا تیگر  ونیو دکوراس نتیگروه کاب

مدرن  شپزخانهآ  نتیانواع کاب  یو اجرا دیتول ،ی. طراحمیکن  یرا ط تیموفق یتا با شما هر روز پله ها دیده یاریراه ما را  نیا

 وم،یممبران و پرس وک یهادرب ،یو یست ت ،یسمونیخواب، س سیسرو ره،یو غ کیاعم از ممبران، انزو، نئوکالس  کیو کالس

 یباشد. تجربه، بهره بردار یم نتیکاب  تیمجموعه گر یها تیاز جمله فعال  یو مسکون یتجار ،یادار  یهاونیدکوراس یاجرا

 یمشتر یریگ  میتصم یفاکتور ها  نتیکاب  متیو از همه مهمتر ق تیفیک  با هیبا مواد اول والتروز و ساخت محص یاز تکنولوژ

ما  یهدف اصل م،یرا سر لوحه راه مان ساخته ا یمدار یوقفه مشتر یب یتالش یریو به کار گ یزدیبا پشتبانه لطف ا باشدیم

 تیفیکه محصول با ک  یانیخواهند، مشتر یم تیفیبا ک یکه محصول  یانیبوده و هست، مشتر انمانیگسترش دامنه مشتر

 ونیو دکوراس نتیاهداف گروه کاب  نیمهم از واالتر نی! هم سو شدن با اخواهندیممکن م نتیکاب  متیق نیرا با ارزران تر

از طرح   یریامر با بهره گ  نیبوده است به موجب ا ریمس یاز همان ابتدا  رانیکننده ممتاز در سطح ا  دیبه عنوان تول تیگر

 .میبوده ا شگامیپ نتیکاب  دیبرتر در صنعت تول یها

 

 گریت کابینتشرکت   تماس با
 برای سادگی کار شما عزیزان لینک های شبکه های اجتماعی در بخش زیر قابل کلیک هستند.

91282512520 همراه تلفن  

021 -88079257 دفتر تلفن  

عصر  6صبح الی  8شنبه تا پنجشنبه   کاری  ساعت  

.greatcabinet تیوبسا ir  

great.cabinet@ نستاگرامیا  

Greatcabinet@ تلگرام  

.info@greatcabinet لیمیا ir  
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 شوید گریت کابینتزیر خیلی سریع وارد سایت شرکت   QRبا اسکن کد 
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