
 

 پرینت سه بعدی لوازم دکور خانگی

 

 دکوراسیون و داخلی طراحی جمله از ها حوزه همه در را امکانات از وسیعی طیف بعدی سه تکنولوژی پرینت

 اکنون هم شما که معنا ه اینب ، بهاند کرده استقبال پرینتر سه بعدی وریافن از زیادی طراحان. فراهم کرده است

 وسایل سایر و ، لوسترمبلمان ،ها صندلی میزها، ،ها گلدان مانند وسایلی با را خود کار محل یا خانه توانید می

شده قابل اجرا را  بعدی سه پرینت خانگی لوازم از برخی این مقاله در. کنید تزئینپرینت سه بعدی شده 

 .کنید مشاهده می

 با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی ها گلدان انواع ساخت

 .کرد سازی سفارشی مختلف طرق به را آنها توان می و تولید می شوند مختلفی های اندازه و هاشکل در ها گلدان

 در طرح، رنگ و سایز مورد نظر شما را فراهم می سازد. امکان ساخت انواع گلدان  سه بعدی چاپتکنولوژی 

https://bit.ly/2DYOWkL
https://bit.ly/2DYOWkL
https://bit.ly/3isFZPq


 
 Olivier van توسط که شاهده می کنیدمرا  بعدی سه چاپ چینی های گلدان از ای مجموعه در شکل زیر

Herpt سانتیمتر  70 ، دارایتکنیک پرینت سه بعدی مورد استفاده لطف به ها گلدان این .است شده ساخته

 دیواره ای بسیار نازک هستند.و طول 

 

از  خوب مثال یک هستند. چشمگیرتر انگیز شگفت جزئیاتنمایش  دلیل هب کوچک شده پرینت سه بعدی اشیا

 از این گروه. است Minimum Design شرکت توسط توسعه یافته هندسی های گلدان مجموعه این نمونه

 .کرده انداستفاده  است بازیافتی و زیستی الستیکپ چوب الیاف از مخلوطی که رنگ چوببه  PLA فیالمنت

 

https://idesign3d.ir/pla/
https://idesign3d.ir/pla/


 
 این. است توسعه یافته Doogdesign ژاپنی استودیوی توسط  Unfinished Vaseهای گلدان مجموعه

 . است مدرن شده بعدی سه شده چاپهای  گلدان سری یک شامل مجموعه

 

 با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی صندلی و مبلمانساخت انواع 

. مبلمان ها را دگرگون ساخته استصنعت تولید مبلمان  از جملهحوزه های مختلفی  پرینتر سه بعدی تکنولوژی

برای  پرینت سه بعدی روش هایتولید می شوند، اما وش های سنتی با استفاده از رهنوز به صورت انبوه 

  .طراحانی که می خواهند نوآوری را وارد بازار کنند مفید است

 زباله تافراهم ساخته است  شهروندانین امکان را برای ا New Raw به نام طراحی و تحقیق استودیوی یک

با استفاده از تکنولوژی  خیابانی های مبلمان طراحی برای آنها از و کرده بازیافت را خود خانگی پالستیکی های

 می نیز خانه داخل در بلکه خیابان در فقط نه نظیر بیصندلی های  این مطمئناً. کنند استفاده پرینت سه بعدی

 برسند. نظر به زیبا توانند

https://bit.ly/3kRvrve
https://idesign3d.ir/3d-print/
file:///C:/Users/NP/Desktop/پرینت سه بعدی گلدان های مدرن


 

 

 شده ساخته Patrick Jouin ی به نامطراح توسطبا الهام از طبیعت و مصرف کمترین مواد  Tamu صندلی

 در کنار شده بعدی سه پرینت صندلی این. شد رونمایی میالن طراحی هفته در این طرح اولیه نمونهاز . است

 .باشد حمل قابلکه باعث می شود فضای کمتری را اشغال کند و  است تاشو ظاهریجذابیت 

 

https://idesign3d.ir/


 
 سازی  سفارشی یتقابل با شده بعدی سه چاپ مبلمان مجموعه اولین از Model No. Furniture استودیو 

با  این مجموعهاجزای  همه. است نیظروف تزیی و آشغال سطل ، گلدان ،میز شامل ای مجموعهرونمایی کرد. 

 یا منحنی ،شکل ،اندازه تنظیم با توانند می مشتریان. می باشند اصالح قابل و اند شده ساخته طبیعتاز  الهام

کامالَ  و فرد به منحصر گزینه امکان تولید محصوالت این. دهند سفارش آنالینبه صورت  را آن قطعه رنگ

 هر مشتری را فراهم می سازد. لیقهسسفارشی مطابق با 

 

 

https://bit.ly/2QYMDB0


 
 منحصر های طرح با انگیز شگفت های مبلمان از ای مجموعه نمایشگاهی در  Joris Laarmanپیش سال چند

 به سبک است پیوسته های منحنی با هندسی های صندلی شامل مجموعهاین . گذاشت نمایش به را فرد به

nPanto توسعه یافته اند پرینت سه بعدیاوری که با استفاده از فن است. 

 

 ت فوقانیاما در قسم است عادی و مستقیم پایینبخش  در که این مجموعه همچنین شامل قفسه ای کتاب بود

 .باشندمی  کارایی بدون و تزئینی کامالً ای را به نمایش می گذارد که پیچیده های منحنی

 

https://bit.ly/2YNNJUq
https://bit.ly/2YNNJUq


 
 .ستا زیبا ظاهری با بعدی سه چاپ های نیمکت ساخت  ،XtreeE و Studio 7.5 شرکت های همکاری نتیجه

  می باشند. زیبا شده بافته الگوی یک دارای و اند شده ساخته بتن از ها نیمکت این
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