
  متمایز آشپزخانه یطراح برای یعمل یهادهیا

 

تا یک  طراحی کنیمکه آن را تا حد امکان خالق و شاداب اهمیت دارد  لیدل نیبه هم  .خانه شماست یآشپزخانه مرکز زندگ

را در  یادیزمان ز میدار لیاست که ما تما یو مکانو پز  پخت یشما برا یفضا نیا داشته باشیم. متمایز آشپزخانه یطراح

 هستیم.مواجه  و بی روح یآشپزخانه معمول کیبا  تیاکثر ما در نها وجود،ن ی. با اصرف کنیمآن 

 نیدر کمتر د. اما این امکان وجود دارددور باش یایرو کیتواند مانند  یکننده م رهیخو  متمایز آشپزخانه یطراح کی داشتن

 یآشپز یفضا کیآن را به  ات،یبا توجه به جزئ .دیکن یرا جمع آور ییجادوو  متمایز آشپزخانه یطراحیک زمان ممکن 

خود را  یاهایرو هتا آشپزخان دهداین فرصت را میآشپزخانه به شما  ونیدکوراس یهادهی. ادیمبدل سازخارق العاده 

 طراحی کنید.

 ؟ببخشیمجلوه  دیرا جد یمیآشپزخانه قدطراحی  کیچگونه 
 وارها،یآشپزخانه، د یهاهیاز روگردد. می متمایز آشپزخانه یطراحباعث ایجاد یک از نظر دکور  اتیتوجه به جزئ یکم

 یبرا بر این اساس. دیکن یطراح بایز ونیفضاها را با دکوراس نیتمام ا قادر هستیدفکر  یها، با کمنتیها و کابشخوانیپ

و کار  دیکن آمادهدارند  یاساس اترییبه تغ ازیکه ن یاز مناطق ستیچک ل کیاست که  نیا دیدار ازیکه ن یزیشروع تنها چ

 را شروع کنید.

 ؟زینت دهیمآشپزخانه را  نتیکاب چگونه

آشپزخانه شما  یاصل یفضاداشته باشید. این عامل  متمایز آشپزخانه یطراحیک  شودهایی است که باعث میاز المان هانتیکاب

را آشپزخانه اگر هماهنگی الزم در انتخاب این فاکتور مهم  شود.خانه محسوب می ینقطه کانون نیو همچن گیرددربرمیرا 

آشپزخانه  نتیکاب دیتوانیم یالک شهیگرفته تا ش نتی. از لمکنیدتبدیل میخالقانه  ییفضا تان را بهآشپزخانهشما انجام دهید، 

 انتخاب و طراحی کنید.و بودجه خود  قهیخود را به سبک، سل



 م؟یکن نیآشپزخانه را تزئ کی چگونه

 ،ینورپرداز وار،یرنگ، بافت د رییبا تغ از جمله:. داشته باشید متمایز آشپزخانه یطراح هایی بسیاری موجود است تاروش

بدون درز، ساده و پر زرق و برق را  یآشپزخانه ا دیتوانیهوشمند، م یساز رهیذخ یهاو راه حل یآثار هنر ینیگزیجا

 .دیکن یطراح یزحمت چیبدون ه

  د؟یده رییو پر زرق و برق تغ متیآشپزخانه مدوالر گران ق کیخود را به  یآشپز یفضا قصد دارید ایآ

مطالعه  متمایز آشپزخانه یطراح و یآشپز یکننده فضا رهیخ یبازساز یآشپزخانه را برا ونیدکوراس یها دهیا نیا

 های الزم را به شما بدهندورتینا مراجعه کنید تا راهنماییکنید.برای طراحی به مشاوران ومتخصصین ما در شرکت 

 آشپزخانه وارید کیروست ونی: دکوراسیآجر یوارهاید 

 د،ینسبتا ساده در آشپزخانه خود دار وارید کیاگر  پسافتد.  یها از مد نم یزود نیبه اطرحی است که  کیروست دکور

توجه را به خود  شهیندارد و هم یادیز یبه نگهدار ازیدکور آشپزخانه ن دهیا نی. اساختار زیبا دهید انینما یآن را با آجرها

 .است متمایز آشپزخانه یطراحو  یبازساز یبرا یراه عال کیآشپزخانه  یوارهایافزودن بافت به د کند. یجلب م

 

 ستیمالینیم متمایز آشپزخانه یطراح: یداخل های ال ای دیها و  المپ 

ها فضا را آشپزخانه و قفسه زیدر م یخال یهاشوند. گلدانیم هماهنگخوب با هم  اریبس در آن گلدانوجود و  آشپزخانه

را  کیچند المپ ش نیو همچن دیکن هیآشپزخانه خود ته یبرا یداخل های ال ای دیها و  المپ ن،یکند. بنابرایملوکس 

 در نظر بگیرید. مالینیآشپزخانه م ونیدکوراس نیا لیتکم یبرا



 

  مدرن متمایز آشپزخانه یطراح: یچوبسقف 

سقف  ونیآشپزخانه مدرن با دکوراس کیخود را هوشمندانه به  یآشپز یفضا ؟گیریدمی دهیسقف آشپزخانه را ناد شهیهم ایآ

 . دیکن متمایز و زیباو آن را به کار ببرید به عنوان سقف کاذب آشپزخانه  یچوب یرهای. از تدیکن لیتبد

 آشپزخانه معاصر ونیباز: دکوراس یهاقفسه 

را  یچوب یها. قفسهرندیگیکند و قفسه ها کامالً در آن طرح قرار میباز رشد م یآشپزخانه معاصر در فضاها ونیدکوراس

متمایز و  یآشپزخانه ا به این شکل .دیآن قرار ده یخود را رو ینیو چ یو تمام ظروف سفال دیوصل کن یدر چیبدون ه

 . دیکن جادیا لوکس

 یمیآشپزخانه قد ونی: دکوراسکیسرام یهاینقاش 

عالقه  یمیقد یآشپزخانه کم ونی. اگر به دکوراسجلوه دهند بایز را مدرن وآشپزخانه  کی این توانایی را دارند تاها ینقاش

نه تنها آشپزخانه . آنها دیخود قرار ده یآشپز یرا در سرتاسر فضا یکاش ای یکیسرام یهایکه نقاش مالحظه کنید د،یدار

 .کنندیز به آن اضافه میرا ن یبلکه رنگ، بافت کنند،یتر مشما را خالق

 آشپزخانه مرسوم ونیباز: دکوراس یفضا 

 ونیخود را با دکوراس ید؟ خوب، فضانکنیکه راه شما را در آشپزخانه مسدود م دیدار یادیو سخت افزار ز زاتیتجه

شما  یهاتیکامالً با حساس دهیا نیا د،یآشپزخانه کوچک عالقه دار ونیدکوراس یهادهی. اگر به ادیآشپزخانه اپن شلوغ کن

 هماهنگی دارد.

 آشپزخانه یداخل ونی: دکوراسزیم کیدر  همه 



بزرگتر در آشپزخانه خود دو  یعال ونیدکوراس ینقطه کانون کیطور هوشمندانه مبلمان موجود خود را به عنوان  به

 نمایید.

آنها  د،ی. مطمئن باشدیاستفاده کن یآشپز یهر نوع فضا یآشپزخانه برا ونیدکوراس یبرا بایز یهادهیا نیاز ا دیتوان یم شما

 .استفوق العاده  زیدکور آشپزخانه کوچک ن یهادهیبه عنوان ا یحت

دکور  یهادهیا نیرا با ا خود ییایرو یآشپز یو فضا دیاستفاده را ببر تیکار نها نیهم یبرا  پیشنهادات ورتینااز  

 این گونه دکورها قیمت طراحی مناسب در عین زیبایی را دارا هستند. !دیکن جادیا زیآشپزخانه شگفت انگ

 

 متمایز و برجسته آشپزخانه یطراحشیوه صحیح 

 کی نیاستفاده شود. اچگونه آشپزخانه قرار است متوجه باشید است که  نیا زیچ نیترمهم ،یطراح ندیاز شروع فرآ قبل

آشپزخانه فقط یک مکانی که باید وجود داشته باشد تا پروژه تکمیل . باید به آن توجه کنداست که هر معمار  فرۀیند مهم

 هر کدام دیمختلف است که با های متفاوتشامل بخشآشپزخانه  کیکه  کنند باید بدانندگردد نیست. کسانی که طراحی می

 به آن توجه شود.کل پروژه طراحی در 

 یهانهیعملکرد و به حداقل رساندن هز یساز نهیبه یبراسبک  کی فیتعر ،یمشتر یدرخواست یطراح ایاز سبک  فراتر

 . بسیار اهمیت داردساخت قطعات مختلف 

 انیو جر آشپزخانه یکار یفضاها

 تعریف شده است:را در آشپزخانه  یحوزه کل 5

 خچالیکنسرو،  ،ییمواد غذا ینگهدار ی: فضایانبار 

 یآشپز لیظروف، وسا ،ی: لوازم خانگینگهدار محل 

 کردن زی: منطقه تمنکیس منطقه 



 و مواد آشپزی کار کردن یبزرگ برا شخوانیپ یفضا کیآل  دهی: به طور ایآماده ساز منطقه 

 پخت و پز: اجاق گاز و فر. منطقه 

شکل ممکن مرتبط  نیغذا به کارآمدتر کی هیته ندیشده و با فرآ بیبا هم ترک مستمر یو آشپز یآماده ساز نک،یس ،یانبار

انواع ایجاد منجر به  آورد کهبه وجود می کیبار یمنطقه کار مثلث کیو پخت و پز  یآماده ساز نک،یاست. قسمت س

 شود.یمختلف آشپزخانه م

 

 های آشپزخانه متمایز و زیبا موارد الزم برای طراحی کابینت

 و درب یبند قفسه 

TFL  ساخت قفسه و درب  یبرا نیهمچن .آشپزخانه است نتیکاب طراحیمورد استفاده در  مواد اولیه نیتر یاصلیکی از

 نیاست و ب شتریآن از خود آشپزخانه ب ینیطول عمر تخم رایکارآمد است، ز اریماده بس کیتریسم . برندنیز به کار می

حفظ  نیکه در ع دیبساز یطرح دیتوانیم د،یکن تریعمر آشپزخانه را طوالن دیخواهیاست. اگر م ریسال متغ 15تا  10

 هر از چندگاهی تغییر دهید.کمتر ظاهر آشپزخانه را  نهیبا هز دیتوان یم بیترت نیدهد. به ا رییفقط درها را تغ ا،هسازه

 کانتر وجود دارد.  یاز مواد برا یانواع مختلف

 فشار باال پوشانده شده است نتیاز لم یلخت با ورقه ا شخوانیورقه: پ ورقه 

 و مرمر است تیانواع آن کوارتز، گران نی: پرکاربردترسنگ 

 ندیآیبه دست م کیلیمانند اکر یباتیکه عموماً از ترک ی: موادریسا 

 هیپا یتخته ها 

داشته  نتیدر برابر رطوبت مانند تخته سه ال با روکش لم شتریبا مقاومت ب یبهتر است محصول نت،یقسمت از کاب نیا در

 است. یسخت افزار یساخته شده توسط شرکت ها یکیپالست ای یفلز یاضافه کردن لوازم جانب گرید نهی. گزدیباش



 میقطعات قابل تنظ ایها  ماژول 

است که ساخت و  لیدل نیبه ا نی. ادیرا ترک کن یاضاف یفضا دیبا د،یدار واریدو د نیآشپزخانه ب نتیکاب کیکه  یهنگام

 یفضاها نیتوان از ایمتر م یسانت 10تا  5از  میشود. با استفاده از قطعات قابل تنظیساز هرگز به اندازه طرح تمام نم

 مراقبت کرد. یخال

رنگ ها و اشکال در هر جنس دلخواه است. گوش دادن  بیآشپزخانه وجود دارد. ترک لیتکم یبرا یشمار یب یها نهیگز

 است، مهم است. نیآشپزخانه او بهتر یبرا ریکدام سبک و تصو نکهیا صیتشخ یبرا یو درک مشتر

 کند: جادیرا ا متمایز آشپزخانه یطراحتواند  یوجود دارد که م زین یکوچک اتیجزئ ن،یبر ا عالوه

 نازک  یزهایم 

 یداخل یهارهیدستگ 

ها استفاده از  نهیاز گز یکیبه نظر برسند.  یقلیشوند درب ها ص یباعث م یسنت یهارهیبا اجتناب از استفاده از دستگ

 .است که در لبه درب قرار دارند یمیمستق یهارهیدستگ

 دیجد یهایآور فن 

قابل مشاهده  یهاو قفسه هیادو ینصب قفسه ها ایدارد  یکه وزن را نگه م یمتر با سخت افزار 1به عرض  ییکشوها 

 هستند.  دیجد یاز فناور یخوب یظروف نمونه ها

 ینورپرداز 

 کپارچهیراه حل  کی یها برانتیشده در کاب هیتعب ید یال ا یاستفاده از چراغ ها 

 سخن پایانی

 با حرکت و( فضا) کافی سازی ذخیره فضای ،(کاری جریان) خوب کار گردش: کاربردی آشپزخانه یک کلیدی ویژگی سه

 .بود خواهد شما نیازهای با متناسب شما آشپزخانه کنید، توجه مورد سه هر به اگر(. حرکت) باال کیفیت

 همانطور اما - کنید استفاده متمایز آشپزخانه یطراح برای تزئینات و مواد ها،رنگ از ترکیبی از آشپزخانه، طراحی هنگام

 .کنید محدود تاکید دو و اصلی رنگ یک به را خود پالت دهید،می انجام نشیمن اتاق یک در که

 :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)… 



تا شما راحت  میینجاید. ما در اده واقع ش دیشما مف یبرا زیآشپزخانه متما یطراح یعمل یهادهیامقاله  مطالعه میدواریام

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

و  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 جادیا

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

 021-22305566تماس:  شماره


