
 های آن چه مواردی هستند؟و ویژگی ستیچ یانتقالهای آشپزخانه

 

به  یآشپزخانه معاصر است. کلمه انتقال یبراق و یزیو تم یسبک سنت یتعادل در راحت جادیا یانتقال آشپزخانه یهدف طراح

از اغلب عناصر،  یکه سبک انتقال یعنیآشپزخانه،  یطراح اصلی دو مرحله اشاره دارد. در مفهوم نیقرار گرفتن در ب

دو را در هم  نیمنحصر به فرد است که ا یخلق در نتیجه این موضوعو  شودبا هم استفاده می یمعاصر و سنت یهاطرح

 کند.ترکیب می

 آشپزخانه انتقالی چیست؟

. است یساز رهیذخ ید، روشن، آرام و اغلب مملو از فضاکن یم هم ادغامرا با  یمعاصر و سنت هایشیوه ،یانتقال آشپزخانه

و بژ  یمانند خاکستر یخنث یهاو پس از آن رنگ است در میان مردم نیمحبوب تر به رنگ سفید یآشپزخانه انتقال

 .هستند یاصل هاینمونه جزء زین یچوب یها. رنگشوندهای انتقالی محسوب میپرطرفدارترین نوع آشپزخانه

، انتخاب بسیار سخت پسند است یدر مورد سبک طراح یریگ میکه در تصم یصاحب خانه ا یبرا یانتقال یهاآشپزخانه

 یباز یمفهوم یباشد. اگر فضاهمزمان  یآنها ممکن است شامل عناصر معاصر و سنت قهیسل آید.به حساب می یخوب اریبس

 نیسبک فضا ب افتنی انیبه جرالمانی است که  زین یآشپزخانه انتقالاست،  منینش ای یاتاق ناهار خور کیکه شامل  دیدار

 کند.میها کمک اتاق



 های آشپزخانه انتقالی چیست؟ویژگی 

 

 آرامش و تمیز بودن 

ادغام معاصر  یرا با براق بودن طراح یسنت یهاو بافت دهدیهر دو جهان را ارائه م یهانیبهتر یانتقالآشپزخانه  یطراح

 ریتاج و سا یسازقالب نت،یکاب ز،یم یرا برا یو کاربرد زیتم ،ی، خطوط هندسبا این ویژگی هاآشپزخانه ی. براکندمی

عناصر کلیدی آن شلوغ بودن  ریغ یک خصوصیت مهم در این نوع آشپزخانه ساده و های ویژه در نظر گرفته اند.المان

 است.

  هارنگخصوصیت 

 کنندیا انتخاب مر روشن و تخت خصوصیاتطراحان  شوند،یباز م منینش یبه فضا غالبا یانتقال آشپزخانهکه  ییآنجا از

 یهارنگ که گویندمیاست. طراحان  دلچسبسبک و  یابه جلوه یابیهدف آنها اغلب دست به عالوه. شوندیم بیکه با هم ترک

 . برندبه کار می یو آب یبژ، استخوان ،یخاکستر د،یمانند سف یزیتم

  های استفاده شدهنتیکابویژگی 

هستند.تحقیقات نشان دهنده  در چوب رنگ شدهمتوسط  ایها معموالً به رنگ روشن نتیکاب ،به سبک انتقالی یهاآشپزخانه در

سخت افزار  .کنندیفرورفته استفاده مبه شکل  یهابا پانل کپارچهی یسازرهیذخ یطراحان از فضااین موضوع بوده است که 

 .است آشپزخانه یسبک طراح نیا یها یژگیاز و زین کپارچهیسخت افزار  ایمات  ینیتزئ



 نهخا لوازم 

 یارهیجز یهانتیبا کاب زنند. این حرف اول را درانتخاب افراد میضد زنگ هنوز هم  یبا لوازم فوالد دیسف یهاآشپزخانه

را در  کپارچهیکامالً  یدرب فرانسو با یهاخچالیکه  دیانتظار داشته باش ن،یکه اغلب متضاد هستند. همچن یطیو مح

وجود خواهد  ویکروویو ما یواریاجاق گاز به همراه اجاق د کی ایکه  اقرار داشتند طراحان. کرد دایپ یانتقال آشپزخانه

 شوند.محسوب می یطراحنوع  نیا یلوازم اصل گریدرب استاندارد از د ییظرفشو یهانیباالبرنده و ماش یهودها .داشت

 بک اسپلشو  کانتر 

. کوارتز و روندبه کار می یانتقال آشپزخانه یبرا ییبایبه ز یمرمر های با جنسبک اسپلش یمرمر و حت یهامجموعه

 یهالبه ایهستند  یسنت ایهستند و  میضخ زهایکه م اظهار دارندطراحان . شوندهای آن محسوب میاز دیگر ویژگی تیکوارتز

 .دارند یآبشار

 رآالتیو ش نکیس 

 ییرهای. طراحان شیت دارندمحبوب زین یقلیمات، ص یهاضد زنگ حاکم است. روکش یفوالد یهاروکش رآالت،یش انیم در

 .کنترل شوند یدست یحت ای یکه با حرکت، لمس کنندیرا انتخاب م

 یو نورپرداز کفپوش 

طراحان از چوب  .حتما ه این سبک باشدندارد که  یبراق است، اما لزوم اغلبچوب باشد،  ای یکاش تواندیوش مپکفنوع 

 شوندیاستفاده م یانتقال یهابا فرمت بزرگ که در آشپزخانه یهایشانواع کا .کنندیشده استفاده م یسخت و تخته چوب مهندس

 برند.به کار می زیلوکس ن لینیو متلایراز طراحان  یو سنگ. برخ ینیچ ک،یعبارتند از: سرام

توکار و  یزهایها و آوشامل چراغ این مواردهستند.  یانتقال آشپزخانهمختلف نور در  یهانهیگزادغام در حال  طراحان

سبک آشپزخانه  نیا یهایژگیاز و زین یداخل نتیکاب یو نورپرداز نتیکاب ریز یاست. نورپرداز یو سنت مرید یهاچیسوئ

با  یآشپزخانه انتقال کیدر  تیبا موفق این فرصت را دارند یسنت یحتیا  و یصنعت همچنی مدرن فاکتورهای به شکلاست. 

 .شوند بیترک هم



 

  شود؟انجام می یآشپزخانه انتقال ی که دریهادهیا

و  یمنحصر به فرد از مبلمان سنت یبیترک یآشپزخانه انتقال ست؟یچ یانتقال یهاآشپزخانه یهادهیاآید یا این سوال پیش میآ

 اریبس یشناس ییبایز نیاست. ا ماندگارو  کیکالس یطراح کیمعادل این موارد همه  .است ومتلایر ناتیمعاصر، تزئ

 .آل است دهیگذارند ایم مظاهر ماندگار احترا کیاز ما که به  یکسان یمحبوب برا

 استفاده کنید. یطرح رنگ خنث کی 

 .آورندیم دیآشپزخانه جد کیرا به  دهیچیپ یو ظاهر یخنث یهاهیهستند. سا یرنگ یهااز فرصت سرشارها آشپزخانه

 

 یهاو آن رنگ کرده است رییتغآمیزی این رنگ ، جزر و مد وجود نیا. با میکرم بود ،ییهلو یهاما عاشق تمام رنگ هاسال

 لیو سبز ما یاقهوه ،یصدف ،یخاکستر هیسا هاونیلیکه شامل م یخنث یهارنگ نیا .ندبه روز شده ا دهیچیو پ دیجد، یخنث

انتخاب  یهاهیسا یبه جا ،پسندندمالیم را می یهاکه رنگ ییهاخانهصاحب یهستند و برا چشم نواز شوند،یم یبه خاکستر

 شوند.میمحسوب  یخوب اریبس

  دیآشپزخانه ساده را انتخاب کن یهانتیکاب. 



در  18قرن  یاز جنبش مذهب که بسیار محبوبیت دارد سبک ساده و شیکراست.  ریحال چشمگ نیدر ع لیظاهر ساده و نیا

دکوراسیون  لشک نیخود را به ا یهااعتقاد داشتند و خانه ناتیو کارکرد بدون تزئ یآنها به سادگآمریکا نشات گرفته است. 

 کردند.می

و اگر  دیانتخاب کن یبا پنل داخل یمربع یطرح ساده با درها کی. است کریش به سبک یهاماده غالب در آشپزخانه چوب

 . دیبه سراغ روکش مات برو د،یکرده ا یزیآن را رنگ آم

 کار با چوب 

که بدون زحمت  دیرا انتخاب کن یآشپزخانه چوب کی بسیار محبوبیت دارد.  یو کفپوش چوب نتیبا کاب یانتقال آشپزخانه

 ساخته شده است.  یروزمره خانوادگ یتحمل زندگ یاست و برا کیشبسیار 

شود در هزینه . همین امر سبب میافتند ی، هرگز از مد نمتیحال با شخص نیو در ع کیساده، کالس یچوب یها آشپزخانه

 کریسبک ش یهاباشند، درب ییآشپزخانه روستا کیممکن است فقط  یسنت یهاکه طرح یدر حالشما صرفه جویی شود. 

 .رسندیبه نظر م یبه خوب مورد مدرن یهایاکسسور اهستند و ب نهیگز نیتر کارههمه

 دیرا به حداقل برسان ونیدکوراس. 

 کی بسیار محبوبیت دارد. یعیطب یسنگ پوشکف یهایبا سنگ مرمر، با کاش یا رهیو جز دیسف یهانتیبا کاب یا آشپزخانه

براق خشن، ظاهر  یهاالک یبه جا اگر .از طراحان آشپزخانه است یاریبس یبرا انتخاب یسبک سنت ای کیآشپزخانه کالس

 است. تر مناسب یآشپزخانه انتقال کیبرای  ،استفاده کنید یهاو رنگ یعیطب یچوب یهااز پوششتر  تر و دوستانهنرم

 متمرکز است. که بر عملکرد دیرا انتخاب کن یو کاربرد زیو خطوط تم دیرا به حداقل برسان بیعج لوازمو  ونیدکوراس

 دیرا انتخاب کن یعمل ییطرح روشنا کی. 

سرگرم  یفضاها نیتر یاز اصل یکیبه عنوان  یا ندهیآشپزخانه پخت و پز باشد، اما به طور فزا یاصل عملکردشاید هنوز 

 ستمیس کی.را ارائه دهد، فضا را بزرگتر کند ییسطح از روشنا نیتواند چندیکند. نور مناسب میکننده در خانه عمل م

پخت  یبرا فهینور وظ ه،یدارد: روشن، بدون سا ازیحداقل به دو عنصر ن یانتقال یهاخوب آشپزخانه در آشپزخانه ییروشنا

 در اتاق. یخانگ یحس جادیو ا یمعمار یهایژگیحالت، برجسته کردن و جادیا یو نور برا من،یا یسازو پز و آماده

 یناهارخور یکردن فضا زیبه متما یناهار خور زیم یقطعه منحصر به فرد باال کی ای بایز زیآو یهااز چراغ یا مجموعه

 . کندیمآشپزخانه کمک  یاز مناطق کار

 دیبه حداکثر برسان یآشپزخانه انتقال کیرا در  یعینور طب. 

از حد  شیب یبه نور مصنوع ازین یآشپزخانه با نور کاف کیآشپزخانه راحت است.  کی جادیا یگرانبها برا یکاال کی نور

هنوز  ست،یپر از نور ن یعیاگر آشپزخانه شما به طور طب. اما دیافزا یحال به احساس رفاه م نیکند و در ع یم یرا نف

 مهار اثرات آن وجود دارد. یبرا یادیز یهاراه



 ن،یکتان، هس ندمان ییهابافت بیکه ترک یدر حال د،یکن یزیرنگ آم دیبه سف لیما ای دیآشپزخانه را به رنگ سف یوارهاید

 شود.یو عمق م ییپنبه و مخمل در مبلمان نرم باعث روشنا

گذشته  نیب یریکه تعادل دلپذ گیرنددر نظر می یآشپزخانه انتقال کیموارد دلخواه شما را در  ورتیناما در  یطراحان حرفه ا

 کند.یمرا در خانه شما برقرارو حال برقرار 

 

 :نایبرند ورت تیمز

 .باشدیسازه م یعمران یها تیفعال یو اجرا یداخل ونیمتخصص در امر دکوراس یکادر نایورت یمبنا با برند تجار میت

 یو مهندس یفن میو مشاوره توسط ت یساختمان تیهو جادیو ا یشناس سبک. 

 ازیمتناسب با سبک مورد ن یمعمار یو ارائه پالن ها یطراح. 

 و اصالح طرح متناسب با بوجه پروژه. یالیو ر یفیک زیآنال 

 بیو تخر یو بازساز یتحقق دوره پروژه ازجمله نوساز یبرا ییاقدامات اجرا یبند تیو اولو یزمانبند. 

 زاتیمصالح و تجه یفیک یو بررس زاتیتجه نیتام. 

 متخصص و متعهد. میطرح توسط ت یاجرا 

 و خدمات ساالنه. یفیک نیتضم ارائه 

 و پارکت یکار نهیساختمان و پت یساخته و سبک  و نقاش شیپ یوارهاید یریکارگ به 



 (اتاق کودک و یطراح نت،یکاب یآشپزخانه، انتخاب و طراح ونی)دکوراس یداخل یطراح… 

 نتیکاب انواع(mdfممبران و نتیکاب ،ی، پانل روکش چوب)… 

سرپناه  کی می. ما باور داردیکن یتا شما راحت زندگ میینجایواقع شده باشد. ما در ا دیشما مف یمقاله برا این  مطالعه میدواریام

 هنر ما است. تیو خلق رضا ستین تیشما آخر رضا یبرا

 جادیو ا یبهبود یرا برا یریی. هر تغدیملک سکونت کن کیدر  دیخواهی. اگر مدیرا بفروش برسان یملک دیخواهیاگر م شما

 .دیمتخصص را درکنار خود داشته باش کی دیدار ازین یخود رقم بزن یحس خوب را برا

 .دیکه به ما اعتماد کن میکنیاز شما درخواست م ن،یمتخصص انتخاب کرد کیو مارا بعنوان  دیافتخار داد اگر

 021-88288307-09تماس:  شماره


