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كيف تنتقي طراز وشكل طاولة الطعام؟
الت���زال طاول���ة الطعام من 
العناصر املؤثرة تأثيرا مباشرا 
على البيت خاصة ان كانت جزءا 
ال يتجزأ من التوسعة الداخلية 
واملنفتحة، فإنها تعبر بصورة أو 
بأخرى عن املستوى االجتماعي 
ألصحاب البيت لذلك فإننا جندها 
تلقى الكثير من االهتمام والتروي 

عند انتقائها.
من املالحظ انه عندما يذهب 
البعض الى محالت بيع األثاث 
واملفروشات من أجل انتقاء طاولة 
الطعام فإن االختيار يقع ويعتمد 
على ش���كل الطاول���ة بالدرجة 
األولى، ومن ثم ميكن بعد ذلك 
ان يلتفت املش���تري الى اخلامة 
املصنوعة منها سواء األخشاب 
بأنواعها املتعددة أو احلديد وما 
ش���ابه ولكن هل هذا كل شيء؟ 

بالتأكيد ال.
بالتأكيد ال، ألن جميع العوامل 
التي حت���دد اختياراتنا لطاولة 
الطعام أهم بكثير مما سبق ذكره، 
خاصة في ظل اعتبار ان الطاولة 
مكان يلتم حوله ش���مل العائلة 
واألصدق���اء، ومن ناحية اخرى 
فإنه من الضروري جدا ان حتظى 
التي  الكافية  الطاولة باملساحة 
تسمح بحركة س���هلة ومريحة 

ملستخدميها.
فالبعض منا يسعى وراء ان 
تكون الطاولة مستديرة لتكون 
ذات منظر جميل يشد الناظر لها 

وباعتقاده أنها تتس���ع أكثر من 
الطاولة املستطيلة أو املربعة.

البع���ض يفضلها  أن  كم���ا 
بيضاوية كونها قريبة للمستطيلة 
والدائرية كما ان البعض يفضلها 
ان تكون جزءا ال يتجزأ من املطبخ 
كما نشاهدها بهذه الصورة، فهذه 
الطاولة امللتصقة باملطبخ ما هي 
إال جزء منه تخدم مستخدميها 
يوميا حينما تكون جزءا من غرفة 
املعيش���ة، فاحلقيقة ان طاولة 
الطعام تعد من أهم املواقع التي 
حتظى بتجمع كل أفراد العائلة 
س���واء ف���ي األي���ام العادية أو 

املناسبات غير العادية.
من هن���ا يتع���ن أن يحظى 
اجلميع )سواء من أفراد العائلة 
أو األصدقاء( مبستوى من الراحة 
الالئق���ة عندما يجتمعون حول 
مائ���دة الطعام، حتى ولو كانت 
تلك الطاولة ذات طراز عصري 
مصنوعة من اخلشب اخلالي من 
الزخارف واحلفر مطعمة مبادة 
التي يتجنبها البعض  الستيل، 
خوفا من عدم الراحة التامة أثناء 

تناول الوجبات.
ف���إذا كنا غي���ر متأكدين من 
الالزمة حول  الفضاء  مس���احة 

الطعام العصرية خللق  طاولة 
جلسة ناجحة أو اذا كنا مترددين 
فيما يتعلق بتقييم أعداد الضيوف 
التي ميكن للطاولة املعتمدة ان 
تخدمهم، فيفضل تخطيط مسحة 
مبدئية ال تقل عن 60س���م لكل 

موقع داخل الغرفة.
وينبغي التأكد من ان الطاولة 
التي ستخدمها ال متتلك ذلك اللوح 
الطاولة،  اخلشبي أسفل سطح 
ويجدر اإلشارة هنا الى ان مثل 
هذا اللوح مين���ع الضيوف من 
وضع )رجل عل���ى رجل( وهم 
جالسون الى طاولة الطعام وفي 

حال كان لدى الطاولة مثل هذا 
القاطع الس���اقط بأطرافها فإنه 
ينبغي التدقيق في اختيار نوعية 
املقاعد املستخدمة )الكراسي( معها 
بحيث تكون على ارتفاع يسمح 
للجالسن عليها بالشعور التام 

بالراحة أثناء تناول الطعام.
انظر الصورة.. طاولة طعام 
مستديرة جميلة ومريحة حتتوي 
على كراس���ي مف���ردة وثنائية 
تس���اهم بدورها ف���ي خلق جو 

جديد من الراحة.
وف����ي ح����ال كن����ا نن�وي 
استخدام اح�دى األرائك أو املق�اعد 

الط�ويلة أو ذات األي�دي اجلانبية 
بدال م���ن املقاعد التقليدية عند 
احد جوانب طاولة طويلة فإنه 
ينبغي اختيار أريكة مناسبة أو 
كرسي كما هو موضح بالصورة 
جتع���ل اجلالس���ن عليها على 
ارتفاع مناسب لتناول الطعام، 
دون احلاجة إلزعاجهم في كل 
مرة يرغبون فيها في تناول احد 
أهم األطب���اق، أو الوصول الى 

أحد األصناف.
ميكننا التحايل على األرائك 
أو الكراسي املستخدمة لطاولة 
طعام جميلة ومريحة وذلك عن 
طريق األرجل القصيرة وإضافة 
عجالت أو زيادة ارتفاعها بعض 

الشيء.
وكذل���ك ينبغ���ي التأكد من 
ان أذرع املقاعد املنتشرة حول 
الطاولة ذات ارتفاع مناسب بحيث 
متكننا من ادخالها أسفل سطح 

الطاولة وال تصطدم بها.
ويفض���ل توفي��ر فض�اء ال 
يق�����ل ع�ن 80س�م خل���ف ك����ل 
مقع�د السيم���ا عن�دم�ا يك�ون 
هن�اك شخ�ص ج��الس عليه����ا 
و60سم بن كل شخص واآلخ���ر 
على اجله���ة نفس���ه���ا، كم����ا 
ان�ه يفض�ل وض�ع »الب�وفيه« 
الطاولة اإلضافية في غرفة اخرى 
غير غرفة الطعام حتى ال تبدو 
مزدحمة ومكدس���ة هذا طبعا 

مادمنا ال نحتاج لها هناك.

ضمن خطة هادفة لالرتقاء باخلدمات، وتسهيل عملية 
تسوق العمالء داخل معرضها الرئيسي مبنطقة الضجيج 
ء  – الفروانية، أصدرت »بنتا« الش����ركة الرائدة في مجا
األثاث واملفروشات كتالوجا تعريفيا بالسلع والبضائع 

املتوافرة لديها وأسعار بيعها.
وجاء الكتالوج بطبعته الفاخرة األنيقة، متناسبا مع 
ء صناعة األثاث والديكور  تاريخ »بنتا« العريق في مجا
الداخلي، والعائد الى 3 عقود سابقة، محمال بخبرة طويلة 
ي ترفعه  ء اإلبداع، وجتربة عملية لواقع الشعار الذ في مجا

دائما: »حلياة أكثر راحة«.
ي الكتال����وج تفصيال دقيقا لعش����رات القطع  ويحو
أ، موفرا عناء البحث الدؤوب  املعروضة مبختلف األقسا
ي، وم����ا حتتاجه العائلة من  عما يناس����ب البيت العصر
أثاث ومفروشات، سواء أثناء جتوالها بني املعروضات، أو 
ء  ؤ احلصو ء النسخة الشخصية التي يستطيعو من خال
عليها مجانا عند زيارته����م للمعرض، لالحتفاظ بها في 

مكتباتهم املنزلية. 
أ  أ بالش����ركة الدكتور عصا ويؤك����د نائب املدير العا

ج  ه احد ؤ هصدار كتال����وج »بنتا« جاء باعتبار العياش أ
الوسائل الضرورية للتواصل مع العمالء، وتعزيز العالقات 

معهم. 
ؤ عمالء »بنتا« ال تربطنا بهم قيم مادية أو عقود  ء ه وقا
ي، نتطلع هلى األخذ  تصنيع، همنا هم ش����ركاء لنا في الرأ
بآرائهم ومالحظاتهم واقتراحاتهم للعمل بها، وأخذها بعني 
االعتبار في اإلص����دارات املقبلة، وحتويلها هلى هضافات 

هيجابية في أسلوب عملنا. 
ؤ الكتالوج، أش����ار د.العياش هلى أنه  ء مضمو وح����و
رحل����ة هامة في أرجاء معرض »بنتا«، وفيه هطاللة على 
أ، بداية من احلديث عن التشكيلة الرائعة  جميع األقس����ا
واملتمي����زة من صوفا الزاوي����ة، ذات القدرة العالية على 
ؤ واحدة من القطع املميزة املصنعة محليا،  التحمل، ولتكو

حيث ميكن تصميمها حسب اختيار العمالء. 
وعلى الصفحات املخصصة لقس����م األقمش����ة عرض 
لتشكيلة رائعة من األقمشة املصنعة من أجود اخلامات، 

واإلكسسوارات التي تزيد البيوت رونقا وجماال. 
ء مجموعة مختارة  بعد ذلك تأتي تفاصيل كاملة حو

أ، لتتناسب  ء واألحجا من قطع الصوفا املختلفة األشكا
ء مصممو الش����ركة جهدا  م����ع البيوت العصرية، وقد بذ
ؤ كقطعة فنية تسعد بوجودها داخل منزلك،  كبيرا لتكو
خاصة »صوفا سرير« التي تطري أسلوبا مميزا للباحثني 
أ حلوال عملية للبيوت ذات املس����احات  عن الراحة، وتقد
الصغيرة. وملزيد من الراحة تتواصل رحلتكم بني صفحات 
الكتالوج مع مجموعة من الكراسي والطاوالت املختلفة 
ؤ تناس����ب  أ بتصاميم عصرية، وألوا ء واألحجا األش����كا
ديكورات منازلكم، وألحالمكم السعيدة يأخذكم الكتالوج 
أ واإلضاءة، وفيه أيضا  هلى رحلة هادئة بقسمي غرف النو
أ  تشكيلة رائعة من القطع، وينتقل بكم هلى املزيد من األقسا
أ، اللوحات الفنية واإلكسس����وارات  ما بني غ����رف الطعا
املنزلية، واألثاث املكتبي، وقطع السجاد املصنعة لتناسب 
ء فلها  ء مختلفة، أما غرف األطفا جميع املساحات وبأشكا

نصيب وافر على صفحات الكتالوج. 
ؤ الرحلة داخل معرض »بنتا« أو على صفحات كتالوجها  ه
اجلديد حتتاج هلى كثير من الشري، وموظفونا في انتظار 

ه الرحلة املمتعة. صحبتكم هلى هذ

» بنتا « تصدر أول كتالوج مصور لمنتجاتها


