
 م؟یینما یخانه خود را بازساز یمیچگونه آشپزخانه قد

 

 میما دوست دار د؟ینصب کن دیکفپوش جدآیا  ؟کرده اید یرا بازساز تانخود خانه یمیآشپزخانه قد یاحمام  تا به حال ایآ

 .میکوچک به اشتراک بگذار ایشما را، بزرگ بازسازی خانه پروژه 

 روزانه خود یشوند و غذاها یکه همه در آن جمع م ییجا شود.محسوب میخانه  کی و مرکز قلبهر خانه ای آشپزخانه 

. شودیم مهمترین قسمت خانه محسوبفروش  زماناست که در  ییهااتاق نیتراز مهم یکی نی. اما همچننیمک یرا آماده م

 یکه بودجه بازساز ستیمهم ن د؟یریگیخود در نظر م یفضا سازیتازه  یرا برا خانه یمیآشپزخانه قد یبازساز کی ایآ

های قدیمی بپردازیم، امیدوارم که مثمر ثمر واقع خواهیم به مبحث بازسازی آشپزخانهدر این مقاله می تا چه اندازه است.شما 

 شود.

گیرد به بازسزی خانه ، صاحبخانه تصمیم میساخته شده است چند سال گذشته درهایی که در برخی منازل به خصوص خانه

 . دازدبپر

هایی از این تغییرات را در این گیرد. نمونهبا تغییراتی در طراحی، لوازم و... صورت می خانه یمیآشپزخانه قد بازسازی

 دهیم.مقاله مختصر توضیح می

 گیردهایی که در بازسازی مورد توجه قرار میالمان

های کابینت قدیمی هستند و در بازسازی موردی اساسی در تغییرات دستگیره خانه یمیآشپزخانه قد در :نتیکاب یها رهیدستگ

 دیاست که مطمئن شو نی. بخش مشکل ادیکن چیفقط آنها را پ .ساده است اریبس نتیکاب یهارهینصب دستگشود. محسوب می

داشته خود را در نظر  یهاگیرهاندازه و شکل دست دیبا ،یریاندازه گ در زمان. باشند گریکدیکه آنها در مرکز و همسطح 

 .مورد استفاده هستند چیدو پ ای کیبا  اغلب نتیکاب یهارهیدستگ باشید.

 ییهارهی. اما اگر دستگدیسوراخ کن را قصد دارید متصل کنیدرا که  ییفقط جاو ساده هستند  اریبس چیپ کی دارای هارهیدستگ 

ها سوراخ نیکه تفاوت ب دیکن جادیتکه کاغذ ا کی یقالب رو کی کنمیم هیهستند، توص چیدو پ یکه دارا دیکنیرا نصب م



نگران  ستیالزم ن نیبنابرا د،یکن لیو در دینگه دار نتیکاب یقالب را رو یبه سادگ قادر خواهید بودکند. سپس  یریگرا اندازه

 . دیباش یریگ اندازه

خرید لوازم جدید هم به ایجاد جلوه ای مدرن کمک  کنند.فکرمیافراد به آن که  مواردی است نیاز اول یکی نیا :یخانگ لوازم

 . تاثیر فراوانی در طراحی جدید و مدرن دارد خچالیو  ییظرفشو نیماش و،یکروویما لوازم جدید از قبیل کند.بسیاری می

برای این کار متخصص  کیکنم از  یم هیکه به شما توص نجاستیا د،یستیراحت ن یاگر با لوله کش :ظرفشویی نکیس

 میگو ی. من مدیاستفاده کن استاندارد شدهنصب  یکربندیآسان بود اگر از پ اریخود بس یبه خود نکی. نصب سدیاستفاده کن

قرار گرفته  نکیس ریدر ز یوصل شده و به خوب زیهمه چ نکهیاز ا نانیاطم یها، برا یتمام لوله کش یهنگام راه انداز

  کنید.آزمون و خطا  لوازم متصل شده رااست، 

. همه ستین دهیچیپ یلیکشد، اما در کل، خ یطول م یبه نظر برسد و مدت آوردلهره  یتواند کار ینصب کفپوش م :کفپوش

 شود.یخود خالصه م یبرش و قفل کردن هر قطعه در جا، یریبه اندازه گ زیچ

 یاگر در نقاش. و رنگ به آشپزخانه اضافه کنم ییروشنا یتا کم گرددتغییر رنگ و متلایر دیوارها باعث می :دیوارها ینقاش

 یپتوها ایملحفه ها  ایبوم  یبا برزنت ها دیتوانیرا که م یزیهر چ دیکن یکنم سع یم پیشنهادفقط  د،یتازه کار هست وارهاید

 .دیمحافظت کن یتصادف یهاخود در برابر چکه لیوسا ایتا از مبلمان  دیبپوشان یمیقد

ها، سقف، قالب نتیتر مانند کاب قیدق یهادر اطراف اتاق خود در قسمت هیحاش کی جادیا یبرس صاف و پهن برا کیاز  

 یمن احساس م ،ی. به طور کلدیپر کردن مناطق بزرگتر استفاده کن یغلتک برا کیسپس از  د،یاستفاده کن رهیو غ یریگ

 کند.  یتر م یجذاب تر و هم کاربرد یرها آشپزخانه من را هم از نظر بص یبه روز رسان نیکنم ا

 

 :دیکن یآشپزخانه خود را گام به گام بازساز ه صورتچه بدر زیر توضیح داده شده که 

 .دیکن جادیخود را ا یاز موارد ضرور یستیلفکر کنید و  -1



همیشه که  ستین یآشپزخانه کار یو آسان باشد، بازساز عیسر یبه روز رسان کیتواند یم وارهاید یزیکه رنگ آم یحال در

که در  یدمانیسبک و چ یبندیاستراتژ یمهم است که برا د،یانجام ده این کار را اگر خودتان یحت نی. بنابرادیانجام ده

 ییروستا یظاهر خانه ها ای دیو مدرن را دوست دار زیخطوط تم ای. آدیبگذاربود، وقت  دیخواه یاز آن راض ندهیآ یهاسال

 .دیکن هیخود ته دیآشپزخانه جد دید یتمرکز رو یبرا یاز موارد ضرور ؟را

 .دیکن میبودجه خود را تنظ -2

بودجه  نییتع نیتان پولتان تمام شود، بنابرا آشپزخانه یاست که در اواسط راه بازساز نیا دیخواهیکه م یزیچ نیآخر

مورد  یتمام اجزا سهیمناسب و مقا یگذار متی. قدیکن نییخود را تع تیاولو ستیل بنابر بودجهاست.  یاتیتان ح آشپزخانه

 ایآ نکهیرود و ا یپول شما به کجا م نکهیاز ا یبه شما درک روشن یحرفه ا یبازساز کیآشپزخانه با  یبازساز یبرا ازین

 دهد.یاست، م نانهیبودجه شما واقع ب

 .دیباش ییصرفه جو یبرا ییهابه دنبال راه  -3

 ییصرفه جو یبرا ییهاراه شهیهم د،یرا وارد کن یحرفه اشخصی  ای دهیدکه خود انجام میآشپزخانه  یبازساز کی خواه

ها را نتیکاب ای د،یرده باال صرف نظر کن نتیکاب نهیموجود، از گز یهانتیآشپزخانه وجود دارد. با انتخاب کاب یدر بازساز

 .دیض کنیعوتو درها را  دینگه دار

 .دیکن یجمع آورقرار دهید و اطالعات الزم را  مدنظررا  مشاوره با دیگران  -4

که  دیها، تا مطمئن شورکابرق ژهیبه و د،یداشته باش ازیمتخصص ن کیآشپزخانه خود به  یاز بازساز ییهابخش یبراشاید 

شده است.  مهیب ومجوز  یبه درست یکه حرفه ا دیکن دییکه تأ دیفراموش نکن به طورصحیح انجام گرفته است.برق  یکشمیس

 .دیآن را کنترل کن یکاربرد یهاهینکات و توص نیا

 

 آشپزخانه: ونیدکوراس رییدر هنگام تغ ییصرفه جو یبرا یدیموارد کل

 :نتیکاب



 .دیخود را رنگ کن یهانتیکاب عیسر دیتجد یبرا کند.یآشپزخانه شما کمک م نوع نمایو  فیبه تعر نتیکاب سبک

. دیکن یو آنها را بازساز دیموجود خود را نگه دار یهانتیهستند، کاب استفاده. اگر قابل دینکن نیگزیجا د،یشکل ده رییتغ

متفاوت  اریبس تواندیآشپزخانه م ونیدر دکوراس دیجد یهانتیکاب نهیکه هز دیبدان تغییر دهیدبه طور کامل  دیقصد دار اگر

 .دیکنیرا انتخاب م نهیگز نیترگران - یکامالً سفارش ای یسفارش مهین نوع باشد، بسته به

 :کفپوش

 .دیانتخاب کن کباریرود )نوزادان انسان و خز( و چند وقت  یآن راه م یرو یچه کس نکهیرا بر اساس ا کفپوش

 شود. یادیز ییتواند باعث صرفه جویمجدد آنها م لیتکم د؟یدار ینسبتاً خوب طیدر شرا یکفپوش چوب ایآ

را به طور  یباشد تا کاش زیتواند کار فشرده و چالش برانگ یآن آسان است. اما نصب آن م یبادوام است و نگهدار یکاش

که از قطعات آسان  نتیرسد. لمیسنگ به نظر م ایچوب سخت  ،یکاش هیشب نتیلم کفپوش. دیکن یو دوغاب ده کنواختی

 است. قدیمی خانهآشپزخانه  یبازساز یبرا یانتخاب عال کیشده است،  لیو قفل" تشک کی"کل

 :کانترها

آشپزخانه  یبا بازساز یکه چه سبک دیمهم است که نه تنها بدان نی، بنابرابسیار استآشپزخانه  یزهایم یبرا متلایر یهانهیگز

ظاهر و  دیتوانیم نیاست، بنابرا نهیگز نیبهتر یحضور دیخر نیز اهمیت دارد.هر نوع  متیشما مطابقت دارد، بلکه ق

 .دیچوب و کوارتز را به دست آور ن،یکور ت،یگران نت،یمانند سنگ مرمر، لم ییهانهیاحساس گز

 :یخانگ لوازم

 دیتوانیآشپزخانه شما مناسب هستند، م یدر بازساز یکیزیو ف ییبایهستند و از نظر ز یخوب طیلوازم موجود شما در شرا اگر

 خچال،یلوازم آشپزخانه با  یداشته باشند، بسته بند ضیبه تعو ازی. اما اگر ندیخود عبور کن یهانهیهز ستیاز ل نهیهز نیاز ا

 کاری آسان است. ویکروویو ما ییظرفشو نیاجاق گاز، ماش

 



 

 متداول سواالت

 چقدر است؟ قدیمی خانه  آشپزخانه یبازساز نهیهز

های قیمتعمده  یبازساز کی ویا آشپزخانه یجزئ یبازساز کیمتفاوت است.  اریآشپزخانه بس یبازساز نهیهز نیانگیم

  متفاوتی دارد.

 د؟یکن یرا بازساز قدیمی خانه  آشپزخانهخودتان  دیتوانیم ایآ

و درخواست کمک از خانواده و  فهی. انجام وظدیآشپزخانه انجام ده یبازساز کی دیتوان یم د،یاگر زمان و مهارت دار بله،

ممکن  ،یمانند برق و لوله کش یموارد یحال، برا نیرا کاهش دهد. با ا مانکاریپ کیاستخدام  یها نهیتواند هز یدوستان م

 .دیرا استخدام کن یباشد که افراد حرفه ا نیکار ا نیاست بهتر

 د؟یکنیم یآشپزخانه را بازساز بیچه ترت به

در را  ییافزار، کانترها و روشناکفپوش، سخت ،یلوازم خانگ ها،نتی. سپس تمام کابدیکن نییاهداف و بودجه خود را تع ابتدا

 نت،ی، کفپوش، کابواری. دیکیالکتر ای یکشلوله ،یساختار یروزرسانکامل همراه با هرگونه به یشینسخه نمانظر بگیرید. 

 . دیرا نصب کن یو لوازم خانگ زیم

 کرد؟ ییآشپزخانه صرفه جو یبازساز نهیتوان در هزیم چگونه

کمتر از چوب  یبه طور قابل توجه نتیلم ی، کفپوش چوبنمونه . به عنواندیباش متیق گران نماییتر با دنبال اقالم ارزان به

 .کندیبه کنترل بودجه شما کمک م زیارزان تر ن یدارد. انتخاب سخت افزار و نورپرداز نهیسخت هز

 :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)… 

 یتا شما راحت زندگ میینجایما در ا باشد.واقع شده  دیشما مف یبرا بازسازی آشپزخانه قدیمی خانهمطالعه مقاله  میدواریام

 هنر ما است. تیو خلق رضا ستین تیشما آخر رضا یسرپناه برا کی می. ما باور داردیکن

 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
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