
 .ر کاربرد داردها در آشپزخانه که بسیاترکیب رنگ

 

به وجود خود را  یعال یتا پالت رنگ ادغام کنید یو لوازم جانب وارهایآشپزخانه، کفپوش، د نتیمختلف را در کاب یهارنگ

شماست استفاده  یشخص ذوقکه نشان دهنده  زیمتمامکان به  دنیالهام بخش جهتها در آشپزخانه رنگ بیترک نی. از اآورید

 .دیکن

به فضا است.  تیشخص قیتزر ها به منظورروش نیاز بهتر یکیرنگ  .شما باشد یسبک شخصنشان دهنده  دیبا آشپزخانه

بدون  تنظیماتی که کی ی. برادیکن میتنظ یها را به درستنسبت باید به نوعی باشد کهشما ها در آشپزخانه رنگافزودن 

از  انتخاب کنید. آنها دشوار است ینیگزیدارند و جا یشتریب نهیکه هز هیعناصر پا یرا برا یخنث یهاگرنباشد،  یمانیپش

 . ی پایه هستندهاهایی از این المانکه نمونه یو لوازم خانگ زیکف، م نت،یجمله کاب

ا هبخش ریو سا یها، نورپردازپنجره ،یپشت یهارنگ وارها،ید یبرا تر نهیهزکم یهایروزرسانها را با بهرنگدر ادامه 

 رییمناسب، طرح رنگ آشپزخانه خود را با تغ متیو با ق یبه راحت قادر خواهید بود ،راهبردا نیاز ا فاده. با استدیکنشناسایی 

 دیداربه آن عالقه که  یبا رنگ ،یسطوح و لوازم جانب ی. هنگام انتخاب رنگ براتغییر دهیدو روند محبوب خود  قهیسل

به عنوان الهام ها در آشپزخانه رنگ بی. از ترکشوند بیبا هم ترک یکه به خوب دیمکمل باش یهابه دنبال رنگ. دیشروع کن

 .دیاستفاده کن دیکه دوستش دار یپالت جادیا یبرا

 ها در آشپزخانهرنگهای مناسب ترکیب

 زرد وقرمز ترکیب 

 یدر طراح ها در آشپزخانهرنگترکیب این امروزه  است.در اروپا محبوب بوده  سالیان سالگرم آشپزخانه  یرنگ بیترک نیا

آرام  ییکلبه روستا کی ،یسیعمارت باشکوه انگل کیتا حس  دیکن بیترک ییرا با زرد طال رهیمدرن محبوب است. قرمز ت



د، از رنگ زرد به عنوان رنگ لنگر اتاق استفاده دیده شو ترآشپزخانه شما بزرگ نکهیا ی. برادیرا القا کن بایز یالیو کی ای

 ردن طرح بیفزایید.متمایز ک یقرمز را برا لوازمسپس  د،یکن

 روشن یآب و رهیت یآبترکیب 

 ها در آشپزخانهرنگ ترروشن هی. با سابه وجود آوریدرنگ آشپزخانه جاودانه  بیترک کی ،یمختلف آب یهاهیسا بیترک با

ظروف  ،یفرش، صندل قیتر را از طر رهیت یآب یهارنگ در ادامه. دیشروع کن وارید نت،یتر مانند کاب بزرگ وسایل یرو

 .هستند نزدیک به هم نیریز یهارنگ یدارا یآب یهاکه رنگ اطمینان داشته باشید. دیکن یپنجره ها معرف ای

 ییطال وسبز ترکیب 

، رودبه کارمی وارهاید ای نتیکاب یرو ادیز هایاندازهدر  یوقت ییطال وسبز ترکیب  ،ها در آشپزخانهرنگر ترکیب د

 ،یفلز ییطال یلوازم جانب نیو سنگ، و همچن یبازتابنده، مانند کاش دیکند. با استفاده از سطوح سفیها را سبز مآشپزخانه

نور را منعکس  براق یها. روکشدیرا روشن کن ایجاد شده هیسا ،ییروشنا لیو وسا رآالتیش نت،یمانند سخت افزار کاب

 آورد.ارمغان میرا به آشپزخانه شما  یکنند و درخشندگیم

 

 ینارنج و یآبترکیب 

 گر،یکدیمقابل  قا  ی. در چرخه رنگ دقدبیشتری دهیدبه آشپزخانه خود جان  یپر انرژ آشپزخانه ها دررنگ این  بیترکبا 

 است  یچوب یروشن و کارها دیسف یهانتیکابمکمل شود. هر دو رنگ یم جور میمال یکامال  با آب یپررنگ مرکبات ینارنج

 است.آشپزخانه مدرن  کی یسرزندگ یبرا یعال یو راه

 سبز و رهیت یخاکستر ترکیب

 یرا رو ی. خاکستربسیار کاربرد داردرنگ آشپزخانه مدرن  بیترک کی یبا طراوت برا ییمویسبز لو  رهیت یخاکستر

و  یفرش، آثار هنر ،یا رهیجز هیمانند چهارپا ضیقابل تعو عناصر یو رنگ سبز را برا استفاده کنیدتر  یعناصر دائم



 ،ییباال نتیدر کاب دیسف یادیرنگ را با مقدار ز ره،یاز حد ت شیب یاز ظاهرممانعت ی. برابه کار ببرید زیم یرو یلوازم جانب

 ادغام کنید و تعادل ایجاد کنید. یقسمت پشت ای وارهاید

 

 بنفش و یخاکسترترکیب 

ایجاد  ریو چشمگ یسلطنت یها، جلوه امناسب رنگ بیدر آشپزخانه باشد، اما با ترک شجاعانه ایتواند انتخاب یبنفش م رنگ

با  ترکیب قرار دهد.  ریفضا را تحت تأث نکهیبدون ا کندیکمک م یبنفش سلطنت لوازمبه  یخنث ای هیپاهای المان. کندمی

 در محیط تعادل برقرار کنید. دیسف یادیبا مقدار ز یو سلطنت یغن یهارنگ

 یقهوه ا و یآبترکیب 

 یرا با آب یشکالت یاقهوه ر،ییدر حال تغ ایمدرن  یهاخانه یدارد. برا یجهان تیجذاب آشپزخانه ها دررنگ این بیترک

 ییبه سبک روستا ی. در آشپزخانه ااستفاده کنیدچند رنگ برجسته روشن  ،یبصر تیجذاب یو برا دیکن بیتند ترک یآسمان

به کرم رنگ را  هایبخشگرم و دنج،  یداشتن ظاهر یسپس برا ،یندمگ یو قهوه ا یتخم مرغ یرنگ آب ،یمزرعه ا ای

 . کار ببرید

 دیسف و اهیسترکیب 

 ،یمشک هایبخشبا  دیسف هیعناصر پا بی. با ترکآوردبه وجود میرنگ ساده و متعادل آشپزخانه را  بیترک کی دیو سف اهیس

را  یبصر تیجذاب ،یکفپوش کاش ای یواریکاغذ د د،یو سف اهیس یپشت هیال کی. با استفاده از لذت ببریدجاودانه  ییاز دوتا

 تشدید کنید.

 

 زرد و یخاکسترترکیب 



آشپزخانه معاصر  کی یبرا یخنث دیعنوان رنگ جدبه  دیدر رنگ سف یخاکستر رنگها در آشپزخانه، رنگدر ترکیب 

ها، حس آرامش نتیکاب ای وارهاید یرو نهیبه عنوان رنگ پس زم یرد. با استفاده از رنگ خاکسترثبت کرده استخود  گاهیجا

حفظ آرامش،  ی. براداضافه کنیرا  یسرزندگ ،یرنگ برجسته روشن مانند زرد آفتاب کی ی. با معرفآوردرا به ارمغان می

 . زینت دهید میسبز مال ایسرد  یفضا را با رنگ آب

 قرمزو  یمشکترکیب 

د. رنگ متحد شو رهیت یکه با رنگ خنث یآشپزخانه است، به خصوص زمان یهمه کاره برا زیرنگ شگفت انگ کی قرمز

. اگر دیرا انتخاب کن یمدرن، رنگ قرمز نارنج یظاهر ی. برادیقرمز خود را با توجه به سبک آشپزخانه خود انتخاب کن

 . دیرا امتحان کن قیعم یبا رنگ شراب هیسا کی د،یتر هست یسبک سنت کیبه دنبال 

 یآشپزخانه عالمناسب برای کردن پالت رنگ  دایپ مراحل

 یتینهایتعداد ب ؟دوست داریدرا  ییهاچه رنگ دیبدان هر چند شایدوجود دارد.  ییها نهیآشپزخانه، گز ها دررنگهنگام انتخاب 

طرح  کی. دیرا در نظر داشته باش زیهمه چ دیرنگ، با ابهنگام انتخ. موجود استانتخاب  یها براها و رنگتن ها،هیاز سا

  شود.کامل نمی دیکنیانتخاب م نتیکف و کاب وارها،ید یکه برا ییهاتنها با رنگ یرنگ

 کنیم:های تاثیرگذار میدقیقی به الماننگاه  ر،یدر ز

 دیخود را انتخاب کن نتیکاب یرنگ ها. 

به کار برده که  ید. بسته به مواد و سخت افزارنباش آشپزخانه ها دررنگتوجه شما در انتخاب طرح  نیاول دیها بانتیکاب

 یدرصد از فضا 40حدود کنند.صرف میآشپزخانه شما را  یاز بودجه بازساز یمیآشپزخانه معموال  ن یهانتیکاب ،شودمی

 .گیردکابینت در بر میآشپزخانه شما را  یبصر

 دیخود را انتخاب کنوسایل  یرنگ ها. 

شما  یهانتیکاب هیبا بق ظاهر وسایل شماکه چگونه  داشته باشیددر نظر  دیبا د،یکنیمستقل استفاده م یاگر از لوازم خانگ

 .دیکن یداریخر دیخواهیکه کدام لوازم را م دیبدان قایدق نکهیشود مگر ا ییتواند نها یشما نم نتیکاب مطابقت دارد.

 یرنگ بند یرا رو ریتاث نیشتریشما ب ییظرفشو نکیو س ییظرفشو نیماش خچال،ی ،شودمی یصحبت از لوازم خانگوقتی 

 یکار، به سادگ نیانجام ا یاز طرح" به نظر برسند. برا یشما "بخش یکه لوازم خانگ دیخواهی. شما مداردآشپزخانه شما 

 شما هستند.  نتیکه مکمل طرح رنگ کاب دیرا انتخاب کن یلیوسا

 دیخود را انتخاب کن میز پیشخوان. 

اغلب  شخوانیپ یزهایو بودجه، م یعمل توجهاز  ریمهم است. به غ میتصم کی یادیز لیآشپزخانه شما به دال زیم انتخاب

به شما  پزخانهآشدر یبصر یها وجود نداشته باشد، هماهنگنتیکانترها و کاب نیب یاگر انسجام .به سطح چشم هستند کینزد

 خورد.مشکل بر می

 دیکفپوش را انتخاب کن. 

چه  دیاوقات دشوار است که بدان ی. اگر نه، گاهدهدنمایش میمجاور خانه شما رنگ کف آشپزخانه شما را  یهااتاق عموالم

که تاکنون انتخاب  یبا تمام عناصر یبه خوب دینه. هنگام انتخاب رنگ کف آشپزخانه، با یزیکند و چه چ یکار م یزیچ

 نگ باشد.هماه دیکرده ا

و  کیکالس دیسف یهانتیاز کاب ماندنی بیترک کیهستند.  یمحبوب یهاانتخاب یهمگ نتیو لم یکاش ،یچوب یهاکفپوش

 .کندیاستفاده م نتیوش لمپکف ایچوب گرم 

 دیخود را انتخاب کن واریرنگ د 



توسط  یبه طور کل وارهایکه د یدارند. در حالو جذابیت   هیروح جادیدر گره زدن اتاق به هم و ا ینقش مهم وارهاید

دیده  شتریام شود باشتباه انج یفضا است که وقت از یشوند، هنوز هم قسمت یو قفسه پوشانده م یپشت یها هیها، النتیکاب

 شود.می

آشپزخانه به  یوارهاید یزیها و پشت سر هم تعادل داشته باشد. رنگ آم نتیبا کف، کاب یکه به خوب دیرا انتخاب کن یرنگ

که  یشما باشد، صرف نظر از سبک یمکمل اکثر عناصر انتخاب دیبا یکبوتر یخاکستر ایکرم  د،یبه سف لیما یرنگ ها

 . دینکیانتخاب م

 دیرا انتخاب کنهای مورد استفاده سخت افزار یهارنگ. 

 چیکه ه یدر حال. ییوشنار لیو وسا نتیکاب یهارهیدستگ رآالت،یمانند ش ی. عناصرشودمیدیده  اتیدر جزئ ییبایزبیشتر 

که  کندیکمک م ییفضا جادیبه ا . همین امرموجود نیست یافزارسخت یهامورد هماهنگ کردن رنگ مدون درقانون 

 به نظر برسد. هیاز بق ترشدهیزیربرنامه

 سخن پایانی

و حرکت  ر به نظر برسد. انتخاب نقطه شروعکار دلهره آو کیطرح رنگ آشپزخانه روان ممکن است در ابتدا  کی جادیا

الهام  یداشت. برا دیو منسجم خواه بایز ییکه فضا کنندضمانت می ک،یبه  کیموجود در آشپزخانه  هایالمانتمام  انیدر م

 به ما مراجعه نمایید. ،یگرید زیو هر چ نتیآشپزخانه، کاب پوشو افکار در مورد انتخاب کف یاز طراح شتریگرفتن ب

 

 :انتخاب رنگ در آشپزخانهدر مورد  نایبرند ورت تیمز

 .باشدیسازه م یعمران یها تیفعال یو اجرا یداخل ونیر امر دکوراسمتخصص د 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)… 

 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 یسرپناه برا

 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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