
 خود آشپزخانه یمیقد یهانتیاستفاده مجدد کاب یهاراه

 

 یادیز هایانتخاب د،ینصب کن دیجد یهانتیو کاب کنار بگذاریدخود را آشپزخانه  یمیقد یهانتیکاب اگر قصد دارید

آنقدر بد  آشپزخانه یمیقد یهانتیکاباگر بفروشید یا ببخشید. را  آشپزخانه یمیقد یهانتیکاب دیتوانیشما م دارید.

 نیست آنرا دور بیاندازید.مناسب  اهدا ایفروش  یهستند که برا

 یهانتیکابداشت. اگر  دیخواه زین نهیگز نیدارند، چند ظاهر فتیبه ل ازیشما فقط ن آشپزخانه یمیقد یهانتیکاب اگر

ها را و سپس آن دیها را سمباده بزنآن دیتوانیم ،را دوست داریدهستند و با سبک آن  یشما چوب آشپزخانه یمیقد

ها و درب ینیگزیدارد، جاجدید شدن  به ازین زیسبک ن نیا دیکنیاگر فکر مو لکه گیری کنید.  دیکن رنگ مجدد

، هستند نتیلماز جنس شما  آشپزخانه یمیقد یهانتیکاب. اگر دیریدر نظر بگ دیرا با سبک جد نتیافزار کابسخت

 متلایرکه از  دیتا مطمئن شو دیمشورت کن یمتخصص نقاش کیتر باشد. با  دهیچیپ یکم شایدمجدد  یزیرنگ آم

 .دیکنیم ادهمناسب استف فنونو

به آن اضافه  جدید ییهاروکش . همچنیندیآنها را سمباده بکش دیتوانیخود، م یمیقد یهانتیکاب یزیبدون رنگ آم

 رسد.یم دیجد یچوب یهابه رنگ با  یکه تقر دیکن

جدید حمام  ایآشپزخانه  نتیحال انتخاب کاب آید. اگر دربه حساب میخانه  یاجزا نیاز گران تر یکیخانه  نتیکاب

دهد. ید و به خانه شما جلوه مگردیم ییصرفه جو نهیدر هز آشپزخانه یمیقد یهانتیکاب استفاده ازبا  د،یهست

 . بردباال میارزش خانه شما را شوند،  یها به روز منتیکه کاب یهنگام

گردد، ذکر کرده میخانه  یو به روز رسانشما  آشپزخانهبه  دنیروح بخش جذابیت و در ادامه مواردی را که باعث

 ایم.



 

 آشپزخانه قدیمی هایهای روح بخشیدن و استفاده مجدد کابینتراه

 دیرا رنگ کن آشپزخانه یمیقد یهانتیکاب:  

که  مطمئن شوید. دیکن آمیزی رنگ تیفیبراق با ک مهیرنگ تازه با رنگ ن هیال کیرا با  خود یمیقد یهانتیکاب

 کی ای مشاوره معماری داخلی مثل ورتینا کیاز  ج،یحداکثر نتا یشده اند. برا یسنباده کار بدون رنگ یهانتیکاب

 .دیریمشاوره بگ ودخ نتینوع خاص کاب یساز برا نتیکاب

 هاکابینت افزودن سخت افزار دربیا  رییتغ: 

 نتیبه کاب یدیظاهر جد این امکان را دارد نتیکاب یسخت افزار یهارهیها و دستگکشش ،یکیزیدرب ف رییبدون تغ 

مس  کل،یکروم، ن از جملهمدرن  یرا ارائه دهد. فلزات مناسب و بهتر یعملکردگردد. همین امر موجب میشما بده

 یلیمستط یهارهیگرفته تا دستگ کناز یهاو درب یستیمالینیها از م. سبکدیفوالد ضد زنگ را انتخاب کن ای

 وجود دارند. تریو منحن تردهیچیپ

 دیتاج را اضافه کن یقالب بند : 

 د،یدار ازین ترفاوتو مت مجلل ی، اما فقط به ظاهرقرار دارند یخوب طیشما در شرا آشپزخانه یمیقد یهانتیکاباگر 

. دهدیبه آشپزخانه شما قد و عظمت م یچوب نتیکاب اتی. جزئدیها را اضافه کنهتاج و دندونمانند  یچوب اتیجزئ

یک شکل همه اجزا را به طور همزمان ، موجود یهانتیببا کا دیجد یچوب یلکه ها مطابقت و هماهنگی یبرا

 کنید.

 دیاضافه کن های خودبه کابینت را یا شهیش یدرها: 



 نیگزیجا یا شهیش یرا با درها چوبی یا آهنی یدرها د،اضافه کنی ییروستا تیها جذابنتیبه کاببا این هدف که 

 . دیها قرار دهنتیکاب نیرا در ا ینیتریاقالم و ای ینیظروف تزئ د،یدار شهیبه اضافه کردن ش می. اگر تصمدیکن

 جایگزین: یهانتیکاب 

مناسب هستند.  یبازساز یدارند، برا یخوب و ظاهری یساختار یکپارچگیهستند، اما هنوز  یمیکه قد ییهانتیکاب

 است.  دیجد یبا درها ینیگزیکشوها و جاو  یمیقد یدرها رییشامل تغ یبازساز

  درها برداشتن کامل 

بگذارند.  شیرا به نما و لوازم ظروفاست که دوست دارند  یکسان یباز برا مهین یهانتیها و کابقفسه

 ینیحس تزئ شان،یوارهایتر کردن آشپزخانه و دروشن یباز برا یهابا استفاده از قفسه توانندیها مآشپزخانه

 .دیبه ظروف ببخش ییبایز نهیتا پس زمرنگ آمیزی کنید ها را نتیکابتوانید داخل می بیافزایند.به آن 

 قدیمیآشپزخانه  هاینتیکاب یروو  ریز ینورپرداز 

 شیب ییکه با روشناداشته اشید باشد. در نظر  زیبهبود عملکرد آن ن یتواند به معنایم یمیقد نتیکاب جدیدتر کردن 

 ریز ییاو روشن کندمحیط را بزرگتر می ی. نورپردازدیخود بده یهانتیبه کاب یجان تازه ا نت،یکاب ریاز حد و ز

 کند.زیباتر میرا  نتیکاب

  بیافزایید.موجود  یهانتیرا به کاب بیشترامکانات  

را  شینما یهاقفسهو  مانند قفسه بشقاب یدارند، امکانات یکه هنوز ظاهر خوب آشپزخانه یمیقد یهانتیکاب یبرا

متخصصین در این زمینه مراجعه به  ی بیشتر و جذابترهادهیا ی. برادیخود را به روز کن یتا ظاهر فعل دیاضافه کن

 نمایید.

 



 هماهنگ کنید.خود  لیوساا را ب نتیصفحات کاب  

مطابقت  نتیکه با صفحات کاب دیرا انتخاب کن یلوازم افت،یبهبود  یظاهر ییبایشما از نظر ز نتیکه کاب یهنگام

و  خچالیکنند.  یم یطراح کشوهادرها و  یها را با جلونتیاست که کاب یکسان یخوب برا نهیگز کی نیدارند. ا

و  تیجذاب یبرا میبا پوشش قابل تنظ یانواع یخنک کننده دارا/یشیگرما یو کشوها ،ییظرفشو نیماش زر،یفر

 هستند. کپارچهی هماهنگی

 دیمجاور گسترش ده یهارا به اتاق نتیکاب : 

مجاور  یو ناهارخور منیدر اتاق نش دیجد یهانتیارتقاء کاب د،یندار در داخل آشپزخانه یسازرهیذخ یاگر فضا

 . دیریفضا و بودجه خود در نظر بگ یابیارز یساز را برا نتیکاب کیممکن است مشکل شما را حل کند. استخدام 

 بهبود دهید.رساندن  بیآشپزخانه خود را بدون آس دیتوانیکه م یهایروش

 یهوشمندانه برا دهیچند ا نجایدر ا د،یتر هستمدرن ییاما همچنان مشتاق فضا د،یدار یبودجه محدود اگر

 آسان و مقرون به صرفه وجود دارد. ع،یسر یهایروزرسانبه

 اهمیت دهید.آشپزخانه موجود  دمانیبه چ 

 رهیبرق و غ وارها،ید ،یکمدها، لوله کش ییجابجا .دهدیکاهش م یقابل توجه زانیشما را به م یها نهیکار هز نیا

 کرد. دیاهپس انداز خو شتریب د،یخودتان انجام ده دیبتوان شتریهر چه ب هزینه زیادی به همراه دارد.

 دیخود استفاده کن لیدوباره از وسا. 

با  د،یندازیآشپزخانه را دور ب نکیس نکهیو قبل از ا دیشما هنوز سالم هستند، دوباره از آنها استفاده کن لیوسا اگر

 دیآب جد ریش کی یرا برا دیکنیرا که پس انداز م یپول  .دیمرور کن یآن را به خوب میمال ندهیپاک کننده سا کی

 !دیخرج کن

 رنگ 

به  دیسف ای یرنگ روشن، خنث هیرنگ است. با دادن چند ال متیرنو ارزان ق کیشروع  یراه برا نیتر ساده

 .دیو خسته را روشن کن کیتار یسقف، قاب درها و پنجره ها فورا  فضا وارها،ید

 هانتیکاب رییتغ 

هستند  یمیسالم هستند اما فقط قد یآشپزخانه است. اگر از نظر ساختار نتیکاب دیبه آن توجه کن دیکه با یبعد نکته

 یدارد، درها، جلو نهیهز نتیکل کاب ضیتعو یکه برا یانهیاز هز یبا کسر دیتوانیدارند، م یوحشتناک یهاهیسا ای

 .دیکن ضیتعو ای دیافزار را رنگ کنکشوها و سخت

 یهانتیکاب بیشتر محصول رنگ مناسب وجود دارد. کیباشد،  نتیلم ای یشما چوب آشپزخانه یمیقد یهانتیکاب چه

موجود نصب  یرا در واحدها نیگزیجا یهاتوان دربیکه م یاندازه استاندارد هستند، به طور یآشپزخانه دارا

 سیسرو کیآن ها توسط  یزیآمرنگ  نهیهز د،یخود دلسرد شده ا نتیکاب یتمام درها یزیرنگ آم دهیکرد. اگر از ا

درب ها باشد، و روکش کار سخت  ضیکمتر از تعو یممکن است حت نیا .دیکن یآشپزخانه را بررس یزیرنگ آم

 است. . یو حرفه ا

 دیکمد را بردار یدرها 



 دیموجود جدا کن مکتین یرو یها نتیاست که درها را به طور کامل از کاب نیا عیسر یاز راه حل ها گرید یکی

پشت قفسه ها را با  ی. حتدیمطبوع و مدرن داشته باش یتا ظاهر دیکن نیگزیساده و باز جا یهاآنها را با قفسه ای

 کند. دایپ یشتریب تیتا رنگ و جذاب دیخط بکش ای یزیرنگارنگ رنگ آم یکاغذها

 دیجد مکتین کی 

 نیگزیها را جاآن دیتوانی. البته مدیدار نهیگز نیاند، چند دهیرا د یبهتر یو اسپلش بک شما روزها زیم اگر

 .انتخاب وجود دارد یبرا نهیهزکم نهیهزاران گز.دیکن

 

 سخن پایانی

 نی. بنابراستیبه دور انداختن آنها ن یازین گریآشپزخانه، د یها و درهانتیکاب افتیباز یبرا دیمف اریبس یهابا روش

قدم  کی دیخواه ی. اگر مدیپول پس انداز کن یمقدار ندیفرآ نیو در ا دیخانه خود را منحصر به فرد کن دیکن یسع

شما قادر خواهید بود با هزینه کم  .دیما را مرور کن دیآشپزخانه جد هایکابینتاز  یعیوس فیط د،یجلوتر برو

قدیمی آشپزخانه خود را تعمیر و بازسازی کنید و با این کار جلوه جذاب و زیبایی به آشپزخانه و خانه های کابینت

روز رسانی و بازسازی منزل و محل کار خود با مشاوران و متخصصان ما تماس خود ببخشید. در رابطه با به 

 حاصل فرمایید.

 

 آشپزخانه یمیقد یهانتیاستفاده مجدد کاب در مورد نایبرند ورت تیمز

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

 .باشدیم

 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)… 

 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 تیشما آخر رضا یسرپناه برا کی

 

 یبهبود یرا برا یریی. هر تغدیت کنملک سکون 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 جادیو ا

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

 021-22305566تماس:  شماره


