
 

 

 پرینت سه بعدی گلدان های جذاب و منحصر بفرد

 

اکنون با آغاز فصل بهار بهتر است طبیعت را به خانه خود دعوت کنید. امروزه استفاده از گیاهان آپارتمانی 

پرینت سه بسیار رواج پیدا کرده است و در مواردی جزو دکوراسیون اصلی خانه است. اما دوباره تکنولوژی 

ید و راین فرآیند را جذاب تر کرده است. آیا می دانستید می توانید گلدان های خاص و زیبا پرینت بگی بعدی

گیاه خود را در آن بکارید؟ با وجود تکنولوژی پرینت سه بعدی حتی می توانید خالقیت خود را به کار برده و 

ایده هایی خاص در این زمینه و دکوراسیون خانه خود بدهید. در این مقاله چند نمونه از گلدان های پرینت 

 ه بیشتر بخوانید.سه بعدی جالب و خالقانه را برایتان شرح می دهیم. در ادام

 گلدان پرینت سه بعدی منحصر بفرد و جذاب 10

 گلدان های کوچک با طرح لبخند 
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 اهانیگاستفاده به عنوان  یبرا بامزهکوچک  یگلدان ها نیاکوچک با طرح لبخند شروع می کنیم. با گلدان های 

این گلدان های  دیتوان یم هستند. شمامناسب  گیاه های شیره دار با امکان نگهداری آسان ایو  گیانخ کوچک

حتی  ،بدانید جالب است. سفارش داده تا برایتان پرینت سه بعدی بگیریم پرینتر سه بعدی آیدیزاین گروهزیبا را به 

  . می تواند تولید شودنسخه سرامیکی آن نیز 

 

 گلدان هایی به شکل صفحه شطرنج 
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وان کسی را سخت می ت اریبس است، در دسترسشطرنج ماهرانه  های توجه به این که امروزه صدها مدل صفحهبا 

نده بسیار جذاب و سرگرم کن شطرنجپرینت سه بعدی گلدان های  ،مجموعه نیاما اشطرنج سورپرایز کرد.  صفحهبا 

این صفحه های شطرنج چقدر می  به نظر .آن می توان برای فضاهای داخلی یا بیرونی استفاده کرد ازاست و و 

  یا درون پاسیو های خانگی جذاب باشند؟ ، حیاط وباغاستفاده در توانند برای 



 

 

 

 

 گلدان به شکل اختاپوس 

همیشه خود را باهوش تر از چیزی که داشمندان  کههستند  یزیشگفت انگو  منحصر به فرد اختاپوس ها موجودات

پرینتر سه بعدی آیدیزاین سفارش دهید تا  گروهشما می توانید این اختاپوس را به انتظار دارند نشان می دهند. 

 برایتان پرینت بگیریم.

 



 

 

ی تواند مآیا گلدان های برعکس که به سقف نصب می شوند دیده اید؟ این کار برای دوستداران گیاهان آپارتمانی 

 هوازیای ه اهیاستفاده هوشمندانه از گکار کمی خالقیت اضافه کنیم.  ن. حاال تصور کنید به ایار جذاب باشدبسی

که این گلدان ها برای آویزان شدن به صورت بر عکس طراحی  تیواقع نیو ا هشت پا گلدان بازوهایبه عنوان 

 اهانویژگی گی . نگهداری این گیاهان بسیار ساده است. اینچقدر می تواند جذاب و شگفت انگیز باشد، شده اند

بدیل تمدیریت برای سرحال نگه داشتن گیاهان  با عدم توانایی یاشخاصبهترین نوع از گیاهان برای  را به هوازی

 همچنین این گیاهان برای کسانی که به خاک حساسیت دارند بسیار مناسب است. .کرده است 

 

 ریشه بنسای های به شکل گلدان 

 

برای هر  گلدان های به شکل ریشه گیاهان در نظر گرفته شده است، اما یبونسا یدرخت واقع یبراطرح  این

فاده از با استو اگر بتوان آن را زیبا باشد بلند  چهدرخت کیبرای  می تواند حتیگلدان  نیا گیاهی مناسب است. 

ه سچاپگر  ی. اگر حجم چاپ بر روبودخواهد  یباغ  عالباز  یفضادر برای قرار گرفتن ضد آب چاپ کرد، یک ماده 
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 یریچشمگمنظره  آن ها چاپ سه بعدیو  لفتبا بزرگ تر کردن مدل در اندازه های مخ دیتوان یم کافی باشد بعدی

 .دیکن ایجاد

 

  رشد فرکتال تمیالگورگلدان های طراحی شده با 

 

شده است که به طور خودکار اشکال  جادیرشد فرکتال ا تمیبا استفاده از مدل الگور گلدان منحصر به فرد نیا

 یونگکشف چگ یبرا یطراح قاتیاز تحق یآن را بعنوان بخش این گلدان د. طراحرا تولید می کن عتیطب موجود در

این گلدان ها را می توان با مواد مخصوص مانند فیالمنت های چوبی یا  .تولید کرد اتیاضیهنر، علم و ر تالقی

 سه بعدی کرد.  پرینتفلزی 

 

  به شکل لباس فضانوردیگلدان های 
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انند م رشد کمسرعت  ر باالی پایه ها، برای گیاهانی باگلدان ها با توجه به قرار گرفتن گنبد شیشه ای ب نیا

یشه ای ش گنبد. ندنکوچک ایجاد ک یک شیند یک پایه با ظاهر خالقانه برای نو می توا هستندمناسب کاکتوس 

می توان این گلدان را با رنگ های دلخواه پرینت سه بعدی  را میتوان به راحتی به صورت آنالین خریداری کرد.

 کرد یا بعد از پرینت آن را رنگ کرد.

 گلدان های کوچک به شکل گردنبند 

 



 

 

ک برای گیاهان کوچک با سرعت رشد این گلدان بسیار کوچ گیاه دور گردنتان چیست؟ نظرتان در مورد پوشیدن

می تواند یک گزینه بسیار عالی باشد. هم چنین این گلدان را می توان به عنوان  هوازیکم و یا حتی یک گیاه 

این  دسته از کی دیتوان یم عالوه بر این مواردگردنبند استفاده کرد و یا از آینه ماشین یا پنجره ها آویزان کرد.

  آویزان کنید.  به عنوان زنگوله های بادی سه بعدی کرده و آن ها را به صورت گروهی پرینتگلدان ها را 

 

 با آبپاش  یوارید های گلدان 

 

 اریبساین طراحی همچنان اما تعداد زیادی از خانه ها عجیب باشد،  ونیدکوراساین مورد ممکن است در مقایسه با 

باالی این گلدان دیواری یک مخزن دخیره کننده آب است که سرعت تزریق ابر و قابل ستایش است. هوشمندانه 

وجود م سفارش پرینت سه بعدیسه نوع مختلف با رنگ های تفاوت از این گلدان برای  آب به گیاه را کم می کند.

 می باشد. 
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اق ات کی یمناسب برا یا نهیمناسب است، ممکن است گز اریشما بس یبرا یاگر طراح د،یمورد آن فکر کن در

بچه ها قادر به  زد،یر یآب م یبه آرام یابر نکهیا لیکالس درس باشد. به عالوه، به دل کی یحت دیشا ایبچه، 

 .هستند اهیگ بیش از اندازه یاریآب ایو  از بین بردنآن بدون  ینگهدار

  انسان همجمجگلدان به شکل  

 

 شکل جمجمهه عالقه زیادی به ک و هدیه دادن آن به کسانی جمجمه انسانپرینت سه بعدی گلدان به شکل 

 می تواند بسیار جذاب باشد.انسان دارند 

  یک فرد واقعیگلدان تصویر سه بعدی 



 

 

 

به نظر می رسد این کار میتواند بسیار جذاب باشد! امروزه حتما درباره اسکن سه بعدی افراد واقعی و سپس پرینت 

سه بعدی آن ها شنیده اید. با این عنوان که خود کوچکتان را پرینت بگیرید! اما فکرش را بکنید این ایده چقدر 

 را پرینت بگیرید! ان پرینت سه بعدی تصویر فرد واقعیمی تواند شگفت انگیز و جدید باشد. گلد

ا گلدانی تاما بدانید ایده های بیشتری در زمینه وجود دارد. شما نیز می توانید ایده خود را با ما به اشتراک بگزارید 

 خاص و منحصر به فرد برایتان پرینت سه بعدی بگیریم.
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