
 مزایا و معایب ؟به چه شکل است Lآشپزخانه  چیدمان

 

 دمانی. چشودمحقق می یساز رهیذخ یو مکان ها یلوازم اصل ز،یم دمانیاست که با چ یشکلآشپزخانه  چیدمان

 نک،یبه س خچالیاست که هنگام حرکت از  یریمس ،آوردرا به وجود میکار آشپزخانه  هیمثلث اول ن،یو پالن زم

 نتیکاب یهاراه حل نیو انتخاب بهتر دیدآشپزخانه ج یطراحزمان . دیکنیم یغذا ط کی هیتا محدوده هنگام ته

 آشپزخانه است. یکل دمانیمالحظات، چ نیاز اول یکیخانه،  یبرا

آشپزخانه  یفضا کی جادیا یخود برا نتیکاب یاز رنگ رو قادر هستید شکل با پالن باز، Lآشپزخانه  چیدمان در

 هیو حاش دهندمی دیکار سف یزهایرا با م یکنتراست فوق العاده ا یچوب یهانتیکاب نی. ادیمشخص استفاده کن

 بخشند.یم دیسف میزهای کانتررا به  یکنند و جلوه برش چشم نوازیم جادیکار ا زیدر اطراف م یا

 یآن است. و سهولت یریو انعطاف پذ یشکل در سادگ L دمانیچ ییبایاندازه آشپزخانه شما هر چه که باشد، ز 

 سازگار کرد. یمختلف طراح یها قهیو سل یعمل یازهایتوان آن را مطابق با ن یکه با آن م



 Lآشپزخانه  چیدمان. اما شدآشپزخانه  یکربندیپ نیترشکل، محبوب Lآشپزخانه  چیدمان 2019در سال 

  ؟ستیشکل چ

 

 شکل Lآشپزخانه  چیدمان یهانهیگز

دهند. یم لیرا تشک ال ها است که شکل نتیاز کاب گریعمود بر همد واریشکل شامل دو د Lآشپزخانه  چیدمان

کوچکتر آشپزخانه  یطرف آن به کارها کی، معموالاست.  دمانیچ یسازگار لیآن به دل تیکه محبوب دیگویاو م

 یهاتیفعال یبرا گرید« بال». کندیصفحه عمل م یرو لیو وسا هانکیس یخانه برا هیعنوان پااختصاص دارد و به

 آورد.به وجود میرا  یشتریب یسازرهیذخ یو فضا داردیرا نگه م خچالیشده است، محدوده و  یطراحتر بزرگ

با  یگریبا اجاق گاز و د تواندیم وارید. ردیبه خود بگ یگریتواند شکل د یم زیشکل ن Lآشپزخانه  چیدمان

سبک  نیدر مرکز ا رهیجز کیاغلب . جای نگیرد Lممکن است در  خچالی ،یطراح نیباشد. اما در ا نکیس

 یادیمناسب است تا حد ز هصاحب خان یبرا  Lآشپزخانه  چیدمان تعیین این مورد که .آشپزخانه قرار دارد

 .پالن طبقه و در دسترس بودن فضا است ریتحت تأث



کند یرا در دو طرف اتاق متمرکز م یساز رهیذخ لیوساتمام  رایآل است، ز دهیا Lآشپزخانه کوچک، شکل  کیدر 

 بزرگتر به نظر برسد. یکل یشود فضایاعث مب نیگذارد. ایرا آزاد و باز م هیو بق

 پنجره گنجاندن

 یعال یامنظره تواندیو آن پنجره مگیرد پنجره قرار  کیدر مقابل آب مدرن  ریو ش نکیس شودیمداده  حیترج

 زیانگمنظره شگفت کیپنجره بزرگ به  کی دیتوانیقرار دارد و م یرونیب وارید کیاغلب در امتداد  L یپاارائه دهد. 

 دیخواه یحال، اگر م نیبا ا .دیباز داشته باش یاز فضا یکامل دیو د یعیدهد تا نور طب یاجازه م نیا. دیکن جادیا

 رگذاریعامل تاث کی نیادهد. یم رییرا تغ یکربندیپ نیکه چگونه ا دیبدان د،یداشته باش نکیس پشتپنجره در  کی

 در آشپزخانه شما خواهد بود. یو لوازم خانگ نتیدر قرار دادن کاب

 باز یمفهوم یطراح

 جادیا یآسان برا نهیگز کیشکل  Lآشپزخانه  چیدمانباز همچنان محبوب هستند.  یمفهوم یها آشپزخانه

 لیکار را با محدود کردن وسا نی. اکندیمجاور فراهم م منینش یآشپزخانه و فضاها نیب ارچهکپی انیجر کی

پالن طبقه روان  نیاسر فضا با احرکت در سربه این صورت که . هددیانجام م یرونیب واریآشپزخانه به دو د یضرور

 شود.انجام میتر 

 است یکوچک عال یفضاها یبرا

باز  یمفهوم یبندطبقه یهارحو ط یصنعت یهابا آشپزخانه یروانیش ریز یهادر اتاق Lآشپزخانه  چیدمان نیا

 یفضاها ی. براکنندیمکار  یگوشه صبحانه در فضا گنجانده شده است، به خوب ای یکه در آن اتاق ناهارخور

 یتر است، مانند اتاق غذاخوربزرگ یفضا کیاز  یآشپزخانه احساس کند بخش دیخواهیم کهکوچک تا متوسط 

 است. یعال من،یو اتاق نش

 کیشده است،  لیباز در وسط تشک یفضا کیراست با  هیزاو کیدر  یشکل که از دو طرف اصل Lآشپزخانه  کی

دهد یبه شما امکان م ریانعطاف پذ یبا پالن باز است. طراح یزندگ یفوق العاده کارآمد و مناسب برا دمانیچ

که آنها را در دسترس  یدر حال د،یده رارق دیخواهیرا همانطور که م یکردن و آماده ساز زیمناطق پخت و پز، تم

 .دیقرار ده گریکدی

خود در  یرا در طراح یا رهیجز مکتین کیکند،  یشکل فراهم م Lکه آشپزخانه  یا باز سخاوتمندانه یفضا با

 . دیرینظر بگ

 . دیافزا یما به عملکرد آشپزخانه شما م یساز رهیذخ یهاو راه حل یاز لوازم جانب یگسترده ا فیط



 

 شکل Lآشپزخانه  چیدمان یایمزا

 طرح نیسازگارتر 

با  شود.محسوب میآشپزخانه  دمانیچ نیاست و سازگارتر جیرا اریشکل در استفاده بس Lآشپزخانه  چیدمان

جادارتر از آنچه واقعا هستند به نظر  یحت توانندیشکل م Lآشپزخانه  یهاقدم زدن، طرح یکف برا ادیز یفضا

 برسند!

 طبقه باز یپالن ها یآل برا دهیا 

 دمانیچ یبرا یکاف یمجاور، فضا واریدهد. با دو دیکف باز وفق م یخود را با طرح ها یشکل به راحت L آشپزخانه

برخوردار  یریآشپزخانه از انعطاف پذ ریجزا یمرزها نییدر تع نی. همچندیدار خود رهیو غ نکیس ل،یلوازم، وسا

 است. یشده است، عال بیترک انهبا آشپزخ یغذاخور یکه فضا ییو استفاده از آن در جا دیهست

 دیخود را جدا کن نکیآشپزخانه و س. 



( و منطقه آشپزخانه شما یکردن را با جدا کردن منطقه آشپز زیپخت و پز و تم ندیفرآ Lآشپزخانه  چیدمان

 کند!یآسان مشستشو 

 ریانعطاف پذ یمناطق کار 

 شخوانیپ هیپا کیدهد، مانند یانعطاف را ارائه م نیشتریخود ب یشکل با مناطق مجزا Lآشپزخانه  چیدمان

. از طرف ویکروویما و اجاق گاز یبرا یگریختصاص داده شده است، دکردن منطقه ا زیشکل که به تم Lآشپزخانه 

 .گنجانده شده باشد یدر طراح رهیجز کیاگر  گر،ید

 دیگوشه هوشمندانه را اضافه کن یراه حل ها. 

 باشد.  یاگوشه یسازرهیذخ کیهوشمندانه و ش یهانهیگز تواندیشکل م Lآشپزخانه  چیدمان

 کوچکتر یفضاها یکارآمد برا 

مجاور  واریشکل فقط به دو د Lآشپزخانه  چیدمان نیا رایز است کارآمدکوچک و متوسط  یهاآشپزخانه یبرا

 یگال یها. آشپزخانهدیکن لیتبد یکاربرد Lآشپزخانه  یطراح کیخود را به  یآشپزخانه گال دیتوانیدارد. م ازین

 وارید کیدر طرف مقابل است. با آزادتر شدن  شخوانیشامل دو پ دمانیچ رایو تنگ هستند، ز کیفضا باراز نظر 

 .به آشپزخانه شما بدهد یتراحساس بزرگ تواندیتر شدن حرکت، مو آسان

 کندیمثلث کار حرکت را آسان تر م. 

پا با مثلث کار همگام است، که به شما  کیتراف انیشکل معموالً با به حداقل رساندن جر Lآشپزخانه  چیدمان

 !دیحرکت کن خچالیو  اجاق گاز نک،یس نیب یدهد به راحتیامکان م

 شکل Lآشپزخانه  چیدمان بیمعا

 تواند مشکل ساز باشد یم یفاصله گذار. 

 L یهادارد. آشپزخانه زیخود را ن بیآل است، معا دهیطبقه باز ا یهاپالن یشکل برا Lکه آشپزخانه  ییآنجا از

که  دهندیقرار م واریرا در امتداد دو د شخوانیپ یباال یکه فضا یلیگسترده باشند، با وسا اریبس توانندیشکل م

 .موضوع ارزش قائل باشند نیا یخانه ممکن است برا باناز صاح یکاربر آشپزخانه ناکارآمد است. برخ یبرا یگاه

  ستیچند آشپز مناسب ن یبرا 



در  ادیز یمحدود، دست ها ی. با فضاستندیچند آشپز مناسب ن یتر براکوچک یعمود یهابا طرح ییهاآشپزخانه

 کند!یمنطقه را دشوار م یمحل کار، ناوبر

 ممکن است دشوار باشد یگوشه ا هیپا نتیکارکردن کاب 

کند مگر یها/ تابه ها را از گوشه خارج مشود و قابلمهیشکل سخت م Lگوشه آشپزخانه  هیپا نتیبه کاب یدسترس

 .میبهبود عملکرد آن استفاده کن یبرا یاز لوازم جانب نکهیا

 زیچالش برانگ یمثلث کار 

 یبرا یآشپزخانه اضاف رهیجز نیشود. بنابرایم زتری، چالش برانگتر باشد یمثلث کار آشپزخانه طوالن انیجر اگر

 شود.یم هیمثلث کار توص انیکوتاه کردن طول و جر

 

 ستین ریبزرگ امکان پذ یآشپزخانه ها یبرا 



 نیاز حد پهن شده اند. ا شیب لیوسا رایز ،شود ینم هیبزرگتر توص یآشپزخانه ها یطراح یبرا دمانیچ نیا

 باز است! ایمتصل است  یگریکه به اتاق د ییفضا یکار را برا نیبهتر

 لوازم یبرا یگوشه ا یفضا 

وجود  "L"در وسط  یبزرگتر شخوانیپ یفضا رایز د،یکوچک را با هم خرد کن لیاست الزم باشد همه وسا ممکن

 دارد.

 یساز رهیذخ شیافزا یبرا رهیجز 

 ازیمورد ن یآشپزخانه اضاف رهیاست، جز ازیدر آشپزخانه شما ن یساز رهیذخ یفضا شیافزا یکه برا یمواقع در

 است.

 شکل بهتر است؟ Lمدرن آشپزخانه  یطراح یبرا ییاندازه فضا چه

 .است مناسب بزرگ وکوچک، متوسط  یفضاها یشکل برا Lآشپزخانه  دمانیچ

 

 کنم؟ افتیشکل در Lآشپزخانه  یطراح یبازساز یبرا یتوانم برآورد یکجا م از

کنند  ییراهنما و انتخاب چیدمان آشپزخانه آشپزخانه یتوانند شما را در بازسازیمدر شرکت ورتینا کارشناسان ما 

 . دیکن دایخانه خود پ یبرا یراه حل مناسببا این مشاوره و 

 :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 

 یو بازساز یتحقق دوره پروژه ازجمله نوساز یبرا ییاقدامات اجرا یبند تیو اولو یزمانبند 

 .بیو تخر

 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…) 

. ما باور دیکن 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 میدار

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

را درکنار خود  نهیزم نیمتخصص در ا کی دیدار زاین یخود رقم بزن یحس خوب را برا جادیو ا یبهبود یرا برا

 .دیداشته باش

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