
 نکته 10+ آشپزخانه  دمانیچ یدر طراح اشتباهات موجود

 

همین امر . افتداتفاق میدر آشپزخانه و ...  دنینظافت، خوردن، نوش ،یآشپز دهیم مانندکه روزانه انجام می ییها تیاز فعال یاریبس

 هستند.  یاصل یاجزا دمانیو چ یآشپزخانه شما، سازمانده یاز سبک طراح جدا .ضروری باشدآشپزخانه  دمانیچ یطراحباعث شده تا 

باشد که  یزیممکن است تمام چ ره،یجز کی اینوار صبحانه  کیاضافه کردن  ایطرح باز  جادیااز جمله  دمان،یدر چ رییتغ کی

 رد.تاسیسات ندا  یهاستمیس ییبه جابجا یازین رایز شودمی نهیدر هز ییصرفه جو مورد سبب نیاست. انیاز

 .دیتوجه کن یعمل هایبررسیابتدا به  د،یکن یرا از ابتدا طراحآشپزخانه  دمانیچ یطراح قصد دارید اگر

 چند نفر به طور منظم از آشپزخانه استفاده خواهند کرد؟ 

 شود؟از این مکان می یادیز استفاده ایآ

 چه وسایلی قرار است در آن قرار بگیرند؟

 را همه جانبه بررسی کرده اید؟ آشپزخانه دمانیچ یطراح

 ؟شما مطابقت دارد دمانیوجه با چ نیبه بهتر خچالیو  نکیاجاق گاز، س، مثلث کار

کنید بهترین طراحی را های الزم را انجام دهید تا با هزینه ای که میبا مشاوران و متخصصان در این زمینه مشورتاز شروع،  قبل

را در زمینه طراحی و دکوراسیون  ه معماری و عمران ورتینا راهنمایی و توضیحات الزممشاوران و متخصصان گرو داشته باشید.

 دهند.برای شما انجام می



 آشپزخانه دمانیچ یدر طراح اشتباهات موجود

 موانع مثلث آشپزخانه 

 ازیمثلث آشپزخانه ن ی. طراحبرندنام میبه عنوان مثلث آشپزخانه  خچالیاجاق گاز و  نک،یسآشپزخانه  دمانیچ یطراح ینمتخصص

به  دیشما با مثلثعملکرد را دارد، اگرچه  نیشتریب اغلب نکیسه، س نیا نی. از ببدون مشکل دارد یو دسترس قیدق یزیبه برنامه ر

 .داشته باشد یشما دسترس زیم یکار فضاهای نیو همچن خچالیبه اجاق گاز و  یراحت

در  نکیها با سها، آشپزخانهقرار گرفتن لوله لیبه دل بعضی مواقعباشد.  آب یلوله کش کینزد دیشما با نکیکه س کامال روشن است

 کشی مراجعه شود.محل لوله  رییتغ یلوله کش برا کیباید به ، چنین چیزی است. اگر در آشپزخانه گیرندقرار می ینامناسب تیموقع

 دینبا یمثلث کار کی یها هیمجموع تمام پا رهیجز ایشکل   U ،یشکل، گال L) شماآشپزخانه  دمانیچ یطراح ایاز اندازه  چشم پوشی

در زمان کار و استفاده از آشپزخانه به کوچک باشد، افراد  یلیخآشپزخانه شما باشد. اگر مثلث کار متر  7از  شتریب ای متر 3کمتر از

 کننده باشد.کسل  رکا کیتواند یغذا م یبزرگ باشد، آماده ساز بیش از اندازه. اگر خورندمشکل بر می

 بیهوده یساز رهیذخ یفضا 

 یتوانند به فضایآشپزخانه م نتیبلکه اقالم پنهان شده در پشت کاب نه فقط اینهستند.  یادیزغذایی مواد  اغلب دربردارنده هاآشپزخانه

 . دیفکر کن میکسر ایغذاساز یک به  داشته باشند. ازین یشتریب

 یاست که فضا نیا یاشتباه بزرگ طراح کیمنطقه ممکن است محدود باشد،  یاندازه کلتوکار گران هستند و لوازم که  ییآنجا از

به صورت آشپزخانه  دمانیچ یطراح، اما با پرتی دارند یفضا زیکوچک ن ی. آشپزخانه هادر نظر گرفته نشود یکاف یسازرهیذخ

 مورد را به حداقل رساند. نیتوان ا یمبرنامه ریزی شده 

 یرا رو ییهانتی. کابدر نظر بگیریدبلند  اریبس یفوقان یهانتیکاب ،یاضاف یساز رهیذخ یفضا یوچک است، براآشپزخانه شما ک اگر

یا . شودیآشپزخانه م یفصل ایبزرگ  لیوسا یساز رهیذخ یفضا اتالفقسمت باعث  نی. عدم استفاده از اطراحی و نصب کنید خچالی

 شود.می مورد باعث افزایش فضای ذخیره سازی نی. اطراحی کنیدآشپزخانه  نییپا نتیپشت کاب در ییهاقفسهپیشنهاد دیگر 

 

 کم وناکافی شخوانیپ یفضا 

 یهاتیتمام فعال داشتناست. با در نظر  شخوانیپ یفضا محدودیت آشپزخانه چیدمان یطراحدر مورد گله مندی  نیاز بزرگتر یکی

باز را  یتا حد امکان سطح افق دیخواهیکه به طور دائم در آنجا قرار دارند، م یلیوسا نیکانتر دارند و همچن کیبه  ازیآشپزخانه که ن

 .است ال شکل به به آشپزخانه رهیجز کی اضافه کردنکار،  نیانجام ا یبرا ساده راه کی ایجاد کنید.در آشپزخانه 



 

 و کم نور بد 

. هنگام کار با ستیخوب ن یو فضا ی. موضوع فقط طراحدیداشته باش یفینور ضع دیتوانیاست که در آن نم یاتاق همانند آشپزخانه

در اتاق داشته  یشتریبرخوردار است. هر چه نور ب ویژه ای تیمناسب کار از اهم یابزار آشپزخانه، نورپرداز ریو سا زیت یچاقوها

 نمایش دهید.خود را  یعناصر طراحزیبایی  قادر خواهید بودبهتر  د،یباش

 

 :دارند ازیبه سه نوع نور ن یها به طور کل اتاق

 یکل ییروشنا یبرا یعموم ییروشنا 

 فهیوظ ییروشنا 

 یدیتاک ینورپرداز 

. اضافه کردن دیهر نقطه تمرکز کن ازینور مورد ن نیو بر تام دیدر نظر بگیرکار را  فضاهایخود،  آشپزخانه دمانیچ یطراح یبرا

 داشته باشید.کار در نظر  یاصل هایبخشتمام  یباالبه شکل مستقیم نور را 

 یآشپزخانه عال نکیس یدر باال زهای. آودیده شیافزاتان را چندین برابر و عملکرد آشپزخانه  ییبایتا ز دیاستفاده کن زیآو یچراغ ها از

 کنند.نمای زیبایی ایجاد میآشپزخانه  ریصبحانه و جزا یبارها یکوچک رو یزهایاز آو یسر کیکه  یرسند، در حالیبه نظر م

 دارند. معمول آشپزخانه  یکارها یبرا ینور کاف یکه کانترها دارا دیتا مطمئن شو دیرا نصب کن نتیکاب ریز ییروشنا

 استفاده نکردن از بک اسپلش 

ممکن است در گیریم.اوقات مواردی را در نظر نمی یگاه ،یبازساز ای دیجد آشپزخانه دمانیچ یطراح ای کارها یبودجه بند در زمان

 گردد.های دیگر میباعث ایجاد هزینهشما شود، اما در دراز مدت  نهیدر هز ییکوتاه مدت باعث صرفه جو



 کیصفحه و کانترها  یدر باالبک اسپلش شد که چرا نصب  دیمتوجه خواه .دیموجود در آشپزخانه فکر کن یتمام بخار، آب و چرب به

 اریبس کیپالست ایفلز  ،یساخته شده از کاش یپشت هیاز ال یکردن چرب زینگه داشتن آشپزخانه شماست. تم زیتم یراه هوشمندانه برا

 .است یواریکاغذ د ایساده تر از رنگ 

توصیه باشند، اما  یرنگ ایاز هر جنس  توانندیمالمان  نیشود. اینصب م زیاز سطح م نچیبک اسپلش به ارتفاع چهار ا یبه طور کل

 است.و کانترها  هانتیکاب استفاده ازما 

 

 و نامناسب فیضع هیتهو 

شده  ی. اگر تا به حال وارد خانه کسشوددر نظر گرفته نمی یبد آشپز یبوزمان به مشام رسیدن در  آشپزخانه دمانیچ یطراح نیبهتر

 شوید.متوجه میمناسب را  هیتهو تیاهم د،یرا که در هوا معلق مانده است حس کرده ا شبید غذاهای یو بو دیا

داخل  یهوا تیفیخوب ک هیتهو ستمیس کیکه  یآورند، در حال یو کهنه را به گردش در م فیکث یهوا یبه سادگ متیارزان ق یهودها

 افزاید.میشما را  لیکند و عمر وسایم شایانی آشپزخانه شما کمک یزیبه تمهمین امربخشد. یخانه شما را بهبود م

  آشپزخانه رهیاشتباه جزانتخاب 

متصور  در آشپزخانه  یاضاف سیو سرو یآماده ساز ،یساز رهیذخ یفضا یما به طور کل ،شودمیآشپزخانه  جزیره در صحبت از یوقت

به خصوص  سب،قرار دادن آن در مکان نامنا اینامناسب  رهیرا هدر دهند. انتخاب جز یادیز یتوانند فضا یآشپزخانه م ریجزا شویم.می

 تواند مشکل ساز باشد. یشود، میم ختهیاز حد به هم ر شیکه ب یکار فضایدر 

 کیکنند. یم جادیا هاییمحدودیتشوند، یم هیاول یکار یهاستگاهیاجاق گاز و ا خچال،ی نک،یبه س از ترددکه مانع  فضای جزیره ای

 . اشدعمق داشته ب سانتی متر 60و  سانتی متر 1.20حداقل دیبا رهیجز

 خود افتیباز در نظر نگرفتن 



است.  نکیس ریفراتر از چسباندن سطل ز آشپزخانه چیدمان یطراحبرخورد با زباله در  زیادی دارد،ب تیاهم افتیکه بازگونه همان

 یرا در طراح افتیمواد قابل باز یبرا یمرتب ساز یهاسطل .دیکن هیخود ته یکارآمد و مسئوالنه زباله ها تیریمد یبرا یبرنامه ا

 حتما در نظر داشته باشید.آشپزخانه خود 

 و به روز بودن مد روز بودن یلیخ 

انتخاب نباشند.  نیبهتر شاید شرفتهیپ زاتیروند آشپزخانه و تجه نیآخر به روز بودن ذاتا اشتباه نیست ولی هزینه زیادی به همراه دارد.

آشپزخانه مشاهده  لوازم نیدتریکالن خود را در جد یگذارهیسرما یبازده گاهچیهشاید  .دارند یمد روز عمر کوتاه یهاها و طرحرنگ

 محدودیت ندارند.که  دیآشپزخانه باش لیساها و وی. به دنبال نوآوردینکن

 آشپزخانه یبا متخصصان طراح یعدم همکار 

در واقع  این اشتباه را انجام دهیداست. اگر بسیار مرسوم اشتباه  کی نهیدر هز ییصرفه جو یآشپزخانه برا یپروژه طراح کی شروع

به شما  . آنها قادرندها و اطالعات را دارنددهیا نیدتریجد ی. طراحان حرفه ااز بین ببردرا  یشتریب یتواند پول، زمان و انرژ یم

 مبدل سازند.و بودجه شما  قهیطرح کارآمد متناسب با سل کیآنها را به  وکرده  ییخود را شناسا یازهایکمک کنند ن

 

 

 آشپزخانه: دمانیچ یدر مورد طراح 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 سقف ساختمان 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)… 

شما  یسرپناه برا کی می. ما باور داردیکن یتا شما راحت زندگ میینجایواقع شود. ما در ا دیشما مف یمقاله توانسته باشد برا نیا میدواریام

 هنر ما است. تیو خلق رضا ستین تیآخر رضا

و  یبهبود یرا برا یریی. هر تغدیملک سکونت کن کیدر  دیخواهی. اگر مدیفروش برسانه را ب یملک دیخواهیمقصد دارید اگر  شما

 .دیرا درکنار خود داشته باش در این زمینه متخصص کی دیدار ازین یخود رقم بزن یحس خوب را برا جادیا

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