
 در آشپزخانه نیاز داریم؟ چه تعداد انواع کابینت

 

نقش مهمی را اعمال  انواع کابینت رسد،زمانی که فرصت به ایجاد ظاهری کامالً جدید به آشپزخانه تان می

نت افتد؟ بازسازی کابیکنند. اما اگر زمان یا بودجه الزم برای بازسازی کامل را نداشته باشید چه اتفاقی میمی

 .تواند فضای شما را با کسری از هزینه کامال تغییر دهدشما می

زخانه شما نیز از این آشپ کابینت انواع .داشتن محوطه ذخیره سازی مناسب برای صاحبان خانه ضرورت دارد

از نی کابینت انواع قاعده مستثنی نیست. برای حفاظت از لوازم آشپزی و ظروف غذاخوری و موارد دیگر به

 .دارید

پس باید در نظر داشته باشید که چقدر فضا نیاز دارید؟ این تا حد زیادی به آنچه در آشپزخانه خود دارید و فضایی 

 .که دارید وابسته است

 شود به چه مقدار فضای ذخیره سازی کابینت نیازمند هستید؟سوال مطرح می حال این

 .د داردمورد نیاز وجو کابینت انواع قبل از تصمیم گرفتن در این رابطه در اینجا چند نکته برای تعیین تعداد

 .به نحوه استفاده از فضای آشپزخانه خود فکر کنید .1

کند. اگر زمان کمتری را یین میزان فضای مورد نیاز شما کمک میشناخت شیوه استفاده از آشپزخانه به تع

 .های کمتری نیاز داشته باشیدصرف پخت و پز می کنید، ممکن است به کابینت
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 :های اضافی از خود بپرسیددر اینجا چند سوال است که باید قبل از اضافه کردن کابینت

 سایز فعلی آشپزخانه شما به چه اندازه است؟ 

 کنید؟یکبار آشپزی می چند وقت 

 های آشپزخانه شما رضایتمندی ندارید؟در استفاده از کدام بخش 

 کدام کشو استفاده بیشتری دارد؟ 

 شوند؟کدام کشوها در زمان استفاده از آشپزخانه بیش از حد پر می 

 .از تمامی اقالم موجود در آشپزخانه خود یک فهرست تهیه کنید .2

تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید چقدر فضای الزم نیاز فهمیدن اینکه چقدر فضای ذخیره سازی دارید می

 .دارید. هنگام بررسی موارد خود، آنها را به چند دسته تقسیم کنید تا روند کاری کارآمدتر شود

 :کنیمهایی که نیاز است اشاره میدر اینجا به بعضی از این دسته بندی

 کوچک لوازم 

 اقالم غذایی 

 قابلمه و تابه 

 ظروف کناری 

 ظروف دم دستی 

 .وسایل خود را تنظم و مشخص کنید .3

تواند فضای بیشتری را باز کند. این می تواند به شما خالص شدن از شر چیزهایی که دیگر به آن نیاز ندارید می

تواند استرس شما را کاهش دهد و فضا بدهد. نبود بی نظمی همچنین می انواع کابینت ایده بهتری درباره تعداد

 .را کاربردی تر نماید

 :کند آشپزخانه خود را از شلوغ دور کنیددر اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می

 ها و لوازم خود را تست و ارزیابی کنیددستگاه. 

 ر در نظر بگیریدمجموعه ظروف غذاخوری خود را کوچک تر و کم جا ت. 

 از قابلمه و ماهیتابه خود برای چندین کار استفاده کنید. 

 اقالم حجیم را محدود و کم کنید. 

 وسایل تکراری را بررسی کنید. 

هنگامی که آشپزخانه شما سازماندهی شده است، دیگر نیازی به نگهداری وسایل در اتاق غذاخوری یا جاهای 

 .دیگر نخواهید داشت



 .خود را مرتب کنیدآشپزخانه  .4

بیشتری اضافه کنید، در نظر داشته باشید که فضای شما چقدر کاربردی  کابینت انواع گیریدزمانی که تصمیم می

است. آیا می توانید به راحتی وسایل مورد نیاز خود را پیدا کنید؟ اگر وقت خود را صرف جستجوی اقالم خاصی 

 .د کنیدکنید، آشپزخانه خود را سازماندهی مجدمی

 :توانید فضای خود را به آنها تقسیم کنیددر اینجا برخی از فضاهای مرسوم وجود دارد که می

 مواد مصرفی 

 مواد غیر مصرفی 

 تمیز کردن 

 آماده سازی 

 لوازم آشپزی 

 

 .تمامی نماهای کشوها و انواع کابینت خود را محاسبه کنید .5

کند تا میزان فضایی را که در حال حاضر استفاده به شما کمک می کابینت انواع ا وگیری کشوهدانستن اندازه 

خواهید عرض کابینت، عمق کابینت و تعداد کشوها را کنید، مشخص کنید. برای پیدا کردن این عدد میمی

 .محاسبه کنید و در هم ضرب نمایید



 هایشود. کابینتهای مختلفی ایجاد میدر ارتفاع سانتیمتر عمق دارد و 03تا  03کابینت دیواری معمولی حدود 

های شما کوچکتر از اندازه استاندارد سانتیمتر ارتفاع دارند. اگر کابینت 60سانتیمتر عمق و  03پایه اغلب 

 .باشند، شاید بخواهید یک قفسه دیگر اضافه کنید

 نید، با یک طراح آشپزخانه مشورتپس از اندازه گیری، اگر هنوز مطمئن نیستید که کابینت اضافی اضافه ک

 .توانند شما را در مسیر درست هدایت کنندکنید. آنها می

 آشپزخانه برای خانه شما بهترین انواع کابینت

توانید به آشپزخانه خود و وجود دارد که میاگر قصد دارید آشپزخانه تان را ارتقا دهید در اینجا چند نوع کش

 .اضافه کنید

اگر در حال ساختن خانه جدیدی هستید، فوراً این موارد را در باالی فهرست بازسازی آشپزخانه جدید خود قرار 

 .دهید

 محل ذخیره سازی آشپزخانه 

انباری مکانی عالی برای نگهداری کوزه ها و قوطی های شماست. همچنین به شما اجازه می دهد تا فضای 

بیشتری را برای سازماندهی منطقی موارد به شما ارائه دهد. در اینجا برخی از انواع محبوب آشپزی آورده شده 

 :است

 .الم خود را به شکل موثر ذخیره کنیددهند اقاین نوع محل ذخیره سازی به شما امکان می :محفظه آشپزی

گیرند تا فضای ذخیره اینها اغلب در کنار لوازم آشپزی شما قرار می :محل ذخیره سازی به صورت کشویی

رای شوند و سینی های کشویی بسازی را به حداکثر برسانند و قابل دسترسی باشند. اغلب تمام دیوار را شامل می

 .دسترسی آسان دارند

کابینت های دیواری رایج ترین و راحت ترین مکان ها برای نگهداری وسایل فاسد نشدنی شما  :یواریکابینت د

 .هستند

دهد فضای خود را به راحتی این قفسه شبیه قفسه ادویه است که به شما امکان می :انباری به شکل قفسه

 .هستندسازماندهی کنید. آنها همچنین مکان مناسبی برای نگهداری قابلمه و تابه 



 

 دکوراسیون آشپزخانه انواع کابینت مورد استفاده در

 کابینت بیرون کش سطل زباله 

ضای شما را از نظر بصری جذاب اینها یک راه عالی برای پنهان کردن سطل زباله شما هستند و می توانند ف

تر نشان دهند. در نظر بگیرید که آن را نزدیک در قرار دهید تا به راحتی به سطل های زباله بزرگتر دسترسی 

 .داشته باشید

این کابینت همچنین سطل زباله شما را از جایی که غذایتان را آماده می کنید دور نگه می دارد. ممکن است 

 .یکی برای بازیافت و دیگری برای زباله های معمولی –انه نیز تهیه کنید بخواهید دو سطل جداگ

 کابینت ادویه 

این کشوها به شما این امکان را می دهند که ادویه های خود را در یک مکان مناسب نگهداری کنید. آنها همچنین 

تهیه  ید که یک قفسه چند طبقهکنند. در نظر بگیریافتن اقالم مختلف را بدون نیاز به حفاری در اطراف آسان می

 .های خود را یک جا ببینیدکنید تا همه ادویه

 محفظه کابینت گوشه ای 

های اضافی اضافه کنید. در اینجا چند نوع وجود دارد های استفاده نشده، کابینتبرای کمک به پر کردن گوشه

 :که باید در نظر بگیرید
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 کشوهای گوشه ای: 

ها نصب می شوند و به شما این شود و بر روی غلتکهای مختلف محسوب میاین کشوها از انواع کابینت 

 .دهند تا آنها را به بیرون بکشیدامکان را می

 های گوشه کورکابینت: 

گیرند تا فضا را پر کنند، اما برخی از اقالم ذخیره شده را از های کابینت قرار میها در گوشهاین نوع کابینت

 .کننددید پنهان می

 

 ی ذخیره سازی آشپزخانه را به حداکثر برسانیم؟چگونه فضا

ره توانید فضای ذخیجدید نیست، همچنان می هایانواع کابینت اگر تصمیم دارید که زمان مناسبی برای نصب

 .سازی فعلی خود را به حداکثر برسانید. در اینجا چند نکته برای شروع شما وجود دارد

 .ظروف را در جعبه کارد و چنگال نگهداری کنید

دهد ظروف بیشتری را ذخیره کنید. مرتب کردن این به صرفه جویی در فضا کمک می کند و به شما امکان می

 .شودتر میوسایلتان هنگام دستیابی به یک ظروف خاص مانند چنگال نیز آسان



های خود می تواند راهی عالی برای افزودن دن لیوانقالب ها را برای لیوان های خود نصب کنید. آویزان کر

 .از ظروف شیشه ای برای نگهداری اقالم استفاده کنیدفضای بیشتر به سطح باشد. 

هد دتواند به سازماندهی بیشتر اقالم خاص مانند مواد خشک کمک کند. همچنین به شما این امکان را میاین می

های پهنتر فضای کمتری را اشغال های باریکتر نسبت به جعبهشهکه ببینید چه چیزی داخل ظرف است. شی

 .کنندمی

 سخن پایانی

رید گیآشپزخانه شما مکانی برای پختن یک غذای خوب و گذراندن اوقات خوش خانواده است. وقتی تصمیم می

 .یدر بگیرتان رسیده است، این نکات را در نظهای مختلف بیشتری به آشپزخانهزمان اضافه کردن کابینت

 :مزیت برند ورتینا

تیم مبنا با برند تجاری ورتینا کادری متخصص در امر دکوراسیون داخلی و اجرای فعالیت های عمرانی سازه 

 .باشدمی

 سبک شناسی و ایجاد هویت ساختمانی و مشاوره توسط تیم فنی و مهندسی. 

 طراحی و ارائه پالن های معماری متناسب با سبک مورد نیاز. 

 یز کیفی و ریالی و اصالح طرح متناسب با بوجه پروژهآنال. 

 زمانبندی و اولویت بندی اقدامات اجرایی برای تحقق دوره پروژه ازجمله نوسازی و بازسازی و تخریب. 

 تامین تجهیزات و بررسی کیفی مصالح و تجهیزات. 

 اجرای طرح توسط تیم متخصص و متعهد. 

 ارائه تضمین کیفی و خدمات ساالنه. 

  و نقاشی ساختمان و پتینه کاری و سقف ساختمان  کارگیری دیوارهای پیش ساخته و سبکبه 

 (طراحی داخلی )دکوراسیون آشپزخانه، انتخاب و طراحی کابینت، طراحی اتاق کودک و… 

 انواع کابینت(mdfپانل روکش چوبی، کابینت ممبران و ،…) 

ه توانسته باشد برای شما مفید واقع شود. ما در اینجاییم تا های مختلف در آشپزخانامیدواریم مقاله نیاز به کابینت

 .شما راحت زندگی کنید. ما باور داریم یک سرپناه برای شما آخر رضایت نیست و خلق رضایت هنر ما است

خواهید در یک ملک سکونت کنید. هر تغییری شما اگر قصد دارید میخواهید ملکی را به فروش برسانید. اگر می

بهبودی و ایجاد حس خوب را برای خود رقم بزنی نیاز دارید یک متخصص در این زمینه را درکنار را برای 

 .خود داشته باشید

 .کنیم که به ما اعتماد کنیداگر افتخار دادید و مارا بعنوان یک متخصص انتخاب کردین، از شما درخواست می
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