
 دیاز آنها اجتناب کن دیبا تان آشپزخانه دمانیچی که در نکات

 

 هیسرما کی دیآشپزخانه جد کیانجام داد؟  دیرا نبا ییآشپزخانه چه کارها چیدمانکه هنگام  دیکرده ا توجه نیتا به حال به ا

شما ارزش  ییبه دارا شهیظاهر و عملکرد، هم لحاظ. از آیدبه حساب می یهر خانه ا یبزرگ اما ارزشمند برا یگذار

 .دیرا فراموش کن قیدق اتیاست که جزئ نیا دیانجام ده دیخواه یکه نم یکار کیبخشد. اما یم

است علت  نیشود. به هم یدر آشپزخانه انجام م معاشرت دن،ینظافت، خوردن، نوش ،یآشپز در خانه مانند هاتیفعال اکثر

 یشما، سازمانده آشپزخانهچیدمان از سبک جدا . از اهمیت ویژه ای برخوردار است یو کاربرد بایآشپزخانه ز کی داشتن که

 . شوندمحسوب می یاصل یاجزا دمانیو چ

کنیم و امیدواریم که این مطلب به شما در طراحی صحیح در ادامه این مقاله به نکاتی در رابطه با چیمان آشپزخانه اشاره می

 آشپزخانه تان کمک کند. و کاربردی

 :مهم در چیدمان آشپزخانهو اشتباهات مرسوم نکات 

 مثلث آشپزخانهایجاد شده در . موانع 1

در نظر گرفته به عنوان مثلث آشپزخانه  را خچالیاجاق گاز و  نک،یس سه وسیلهاز آشپزخانه چیدمانو  یطراح متخصصان

به برنامه  ازیمثلث آشپزخانه نبخش  یطراح نیبنابرا .گیردمی بردررا  تیفعال نیشتریب یعنی مثلث آشپزخانه منطقه نیا اند.

 مثلثعملکرد را دارد، اگرچه  نیشتریب اغلب نکی، سالمان سه نیا نیمانع دارد. از بوجود بدون  یو دسترس قیدق یزیر

 داشته باشد. یشما دسترس زیم یکار یها ستگاهیا نیو همچن خچالیبه اجاق گاز و  یبه راحت دیشما با

ها، قرار گرفتن لوله لیبه دل برخی مواقعباشد.  تعبیه شده یلوله کش کینزد حتما دیشما با نکیکه س کامال روشن است

ر یک چنین اتقاقی در آشپزخانه افتاده باشد بهتر از با استفاده اگ. گیرندقرار می ینامناسب تیدر موقع نکیها با سآشپزخانه

 از یک لوله کش ماهر این را تغییر دهید.



 7از شتریب ایمتر  3کمتر از دینبا یمثلث کار کی یها هیتمام پااکیپ شما  آشپزخانه دمانیچ ایاندازه بدون در نظر گرفتن 
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و به  هستندقادرآشپزخانه  نتیبلکه اقالم پنهان شده در پشت کاب ن،یهستند. نه تنها ا یادیمواد ز اغلب دربردارنده هاآشپزخانه

وجود داشته به آنها  انآس یکه دسترس یخود در حال یلوازم خانگ یبرا مکانی ویژه افتنی داشته باشند. ازین یشتریب یفضا

 مشکل باشد.اری کتواند  یم باشد،

محدود باشد،  شاید اصلی فضای به کار رفتهگران هستند و اندازه های توکارطراحی ،چیدمان آشپزخانهدر  که ییآنجا از

 یفضا زیکوچک ن یهاآشپزخانه ی. حتشودشامل نمیرا  یکاف یسازرهیذخ یاست که فضا نیا یاشتباه بزرگ طراح کی

 .ندرا به حداقل رسا نیا این امکان وجود دارد، آشپزخانهچیدمان هوشمندانه  یزیرفته دارند، اما با برنامه رهدر

در  یبلند را با قالب بند اریبس یفوقان یهانتیکاب ،یاضاف یساز رهیذخ یفضا یآشپزخانه شما کوچک است، براسایز  اگر

 ها نتیکاب درنظر گرفتنشوند.  دهیها به سمت باال کشتا چشم دیسبز را در امتداد قالب قرار ده یفضا اینور  نظر بگیرید.

آشپزخانه  یفصل ایبزرگ  لیوسا یساز رهیذخ یفضا اتالف موجبقسمت  نی. عدم استفاده از اکار خوبی است خچالی یرو

 کنداین امکان را فراهم می. نیز فکر خوبی استآشپزخانه  نییپا نتیرا در پشت کاب ییهاقفسه حتی در نظر گرفتنشود. یم

 اضافه کند. آشپزخانهچیدمان در  یاضاف یفضامترمربع  1.5حدود تا 

 کم شخوانیپ یفضادر نظر گرفتن . 3

ب که یهاتیفعال یتمام داشتناست. با در نظر  شخوانیپ یکمبود فضا آشپزخانهچیدمان مورد در اتیشکا نیاز بزرگتر یکی

قرار  آشپزخانهیدمان چباز را در  یتا حد امکان سطح افق دیخواهیم به کانتر دارند ازین و گیردصورت می آشپزخانه در



 شکل است. Lبه آشپزخانه  رهیجز کی در نظر گرفتن، اجرایی کردن این مورد یبرا انراه آس کی. دیده

 

 و خوبنبود نورکافی . 4

. هنگام کار ستیخوب ن یو فضا یموضوع فقط طراح. دیداشته باش یفینور ضع دیتوانیاست که در آن نم یاتاق آشپزخانه

برخوردار است. به عالوه، هر چه  ییباال تیاز اهم یمنیمناسب کار ا یابزار آشپزخانه، نورپرداز ریو سا زیت یبا چاقوها

 کنید. نزیبایی آشپزخانه خود را نمایاقادر خواهید بود بهتر  د،یدر اتاق داشته باش یشترینور ب

 رییتغ .دیکن ممانعت امر نیخود از ا آشپزخانه دمانیچخود بر اساس  ییروشنا ،کیاستراتژ یزیبا برنامه ر دیتوان یشما م

 اجرایی کردن نور مناسب است. یراه ها برا نیاز موثرتر یکیمنبع نور  نیو نصب چند ییانواع روشنا

 یدر باال زهای. آودیده شیو عملکرد آشپزخانه را افزا ییبایتا ز دیاستفاده کن ینیم زیآو یسر کی ای زیآو یهاچراغ از

 ریصبحانه و جزا یبارها یکوچک رو یزهایاز آو یسر کیکه  یدر حال . گزینه بسیار عالی استآشپزخانه  نکیس

 یکارها یبرا ینور کاف یکه کانترها دارا دیتا مطمئن شو دینصب کن را نتیکاب ریز ییکنند. روشنایکار م یآشپزخانه به خوب

 مفید هستند.معمول آشپزخانه 
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صفحه و  یدر باال بک اسپلششد که چرا نصب  دیو متوجه خواه دیموجود در آشپزخانه فکر کن یتمام بخار، آب و چرب به

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

 است. یواریکاغذ د ایساده تر از رنگ  اریبس کیپالست ایفلز 

 

 مناسب هیتهونبود . 6



و  دیشده ا یشود. اگر تا به حال وارد خانه کسیمحو م وجود داشته باشد، یآشپز وقتی بوی بد آشپزخانه مانچید نیبهتر

 کرد. دیمناسب را درک خواه هیتهو تیاهم د،یرا که در هوا معلق مانده است حس کرده ا شبید یها یماه یبو

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

 دهد.یم شیشما را افزا لیکند و عمر وسایمآشپزخانه شما کمک  یزیبه تم نیبخشد. همچنیداخل خانه شما را بهبود م یهوا

 

 خود افتیگرفتن باز دهی. ناد7

است.  نکیس ریفراتر از چسباندن سطل ز آشپزخانه چیدمان، برخورد با زباله در زیادی دارد تیاهم افتیکه باز گونه همان

را در  افتیمواد قابل باز یبرا یبنددسته یهاسطل .دیکن هیخود ته یهاکارآمد و مسئوالنه زباله تیریمد یبرا یابرنامه

 .دیآشپزخانه خود بگنجان یطراح

 

 در نظر گرفتن مد روز .8

ها و انتخاب نباشند. رنگ نیممکن است بهتر شرفتهیپ زاتیروند آشپزخانه و تجه نیآخر ست،یاشتباه ن کیلزوماً  نیا اگرچه

ظروف  نیدتریکالن خود را در جد یگذارهیسرما یبازده وقتچیدارند و ممکن است ه یکوتاهمد روزعمر یهاطرح

 انتها هستند. یکه ب دیآشپزخانه باش لیساو و های جدیدتکنولوژی. به دنبال دیآشپزخانه مشاهده نکن

 آشپزخانه یبا متخصصان طراح ی. عدم همکار9

در واقع  دیاست. اگر اشتباه انجام ده جیاشتباه را کی نهیدر هز ییصرفه جو یآشپزخانه برا یپروژه طراح کی شروع

 قادر هستنددارند و  ها و اطالعات رادهیا نیدتریجد ی. طراحان حرفه اکندتلف میرا  یشتریب یتواند پول، زمان و انرژیم

  کنید. ییخود را شناسا یازهایبه شما کمک کنند تا ن



 سخن پایانی

و با  میزنیگپ م م،یخوریغذا م م،یکن یم یاست که آشپز ییما، آشپزخانه جا تیاکثر یمتفاوت، برا یبا وجود سبک زندگ

 یو کاربرد بایز دیبا زیها نآشپزخانه رایز ستیفضا ن نیتنها هدف ا ذیلذ ی. معاشرت و غذامیخوریخانواده و دوستان غذا م

به همان اندازه  هیاول یو ساختار سازمان دمانیچ یزیکه در دسترس است، برنامه ر نهها و ظاهر آشپزخاباشند. با تنوع طرح

 مهم است.

 چیدمان د،یترندها برو نیاست که به دنبال آخر زیکه وسوسه انگ همانطور. داشته باشد خیکه تار دیرا انتخاب نکن یطرح

 یشود و خبریظاهر م ندهیکه احتماالً در چند سال آ یطرح . از انتخابدیکن لیتر تبد دهیسنج یخود را به انتخابآشپزخانه 

خود در نظر  ییایرو پزخانهآش یرا در هنگام طراح نی. استیآشپزخانه ارزان ن ینیگزی. جادیکن یاست، خوددار یمیقد

 بگیرید.

 ورتینا می. تهدایت کننددر آن زمینه آسان است که متخصصان شما را  یزمانآشپزخانه  چیدماندر  جیاجتناب از اشتباهات را

 یآنها سازگار است، تخصص دارد. اگر برا یازهایکه کامالً با ن بایز یهاآشپزخانه یدر کمک به صاحبان خانه در طراح

 .میکنیکه به شما کمک م می. ما خوشحالدیریگبا ما تماس ب د،یدار ازیآشپزخانه خود به کمک ن یبازساز

و دیگر موارد متفاوت است. ما به شما اطمینان  هامتلایر و تعداد وابسته به سایز فضا، نوع چیدمان آشپزخانهقیمت طراحی و 

 ها را برای شما رقم بزنیم.دهیم بهترینمی

 

 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)… 

سرپناه  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 تیشما آخر رضا یبرا

 یرا برا یریی. هر تغدیملک سکونت کن کیدر  دیخواهی. اگر مدیرا به فروش برسان یملک دیخواهیم دیاگر قصد دار شما

 .دیرا درکنار خود داشته باش نهیزم نیمتخصص در ا کی دیدار ازین یخود رقم بزن یحس خوب را برا جادیو ا یبهبود

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