
 فاکتورهای مهمراهنمای انتخاب کابینت آشپزخانه ! 

 

 

کند. حاال این تحول می تواند خوب متحول میو سبک آشپزخانه شما را نتیجه  این قابلیت را داردآشپزخانه  برای مناسب نتیکابیک 

 توانید تا حد زیادی نکات مهم کابینت آشپزخانه را درک کنید. می آشپزخانه نتیکابانتخاب  یراهنمابا مطالعه این مقاله  باشد یا بد.

در شروع مشخص نمایید و برنامه ریزی کنید که چیدمان به چه صورت خواهد بود. این چیدمان با . دیشروع کن هیاول کلیات و مواردبا 

اب نوع کابینت اهمیت دارد و عامل تعیین کننده ای توجه به سایز آشپزخانه و سلیقه افراد متفاوت است. بودجه شما گزینه مهمی در انتخ

 است.

با فضای ذخیره شکل با  L رهیجز یهاکه آشپزخانه یدر حال .است نیبهتر های کوچکدر فضاها و خانواده میآشپزخانه مستق دمانیچ

شرکت ورتینا تالش دارد بهترین راهنمایی را در انتخاب کابینت برای شما به  بسیار مناسب تر است.بزرگ  یهاخانوادهزیاد برای 

 ارمغان آورد.

، بلند )اغلب مستقل  یواری( ، دشخوانیپ ری)ز هیاست: پا یاصل نتیاز چهار نوع کاب یبرخ ایآشپزخانه شما شامل تمام  ایکه آ دیکن نییتع

 .یقفسه بطر ایگوشه ، قفسه ،  نتیمانند کاب یتخصص یتواند به عنوان انبار استفاده شود( و واحدها ی، اغلب م

شما در کجا به  و دیگر وسایل ییظرفشو نیو ماش ظروف، خچالیکه  دیکن یابیارزگوید به شما می آشپزخانه نتیکابانتخاب  یراهنما

 نتیکاب دمانیچ یبه عنوان اسکلت برا بیترت نیاز اوقتی نوع ترتیب و دکوراسیون شما مشخص باشد  گیرد.قرار  مینحو  نیبهتر

 . دیکنمیاستفاده 

در زمان آشپزخانه  یکاهش آشفتگ یبرا گریکدیاز قرار دادن هر نقطه با فاصله حداقل دو متر از  هدفبرای نمونه یک نکته اینکه: 

 طبخ غذا اهمیت فراوانی دارد. 

https://vertina-co.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88/


 ؟را بشناسمآشپزخانه مناسب  نتینه کابچگو

 مشخص نمایید.را  نتیدرب کاب در شروع ظاهر 

 که مورد توجه تان است را در نظر بگیرید. نتیکاب های درمدل 

  تعیین کنید.و رنگ چوب خود را  سبک 

  ظاهر را مهم تلقی کنید. عملکرد و نوع 

 ها اهمیت دهید.به فاصله 

  بدانید.میزان فضای مورد نظرتان را 

 .تعداد قفسه بندی و کشو را در نظر داشته باشید 

 

 آشپزخانه نتیکابنوع درب کابینت در انتخاب 

 درب یسبک ها

آشپزخانه  هایبخش عظیمی از هزینه اهمیت فراوانی دارد.شما  نتیکاب یهابسبک در آشپزخانه نتیکابانتخاب  یراهنمابه عنوان 

  ی دارد.خانه شما سازگاروچیدمان آشپزبا سبک  نتیکاب هایدرب نیاز ا کیکدام  دینیببهمین سبک درب است. ، شما

آشپزخانه . دیبگذار شیظروف خود را به نما نیبهترتواند به گونه ای باشد که ها میدرب ها چوبی باشند و بسته؟ چرا همیشه باید درب

 تر کنید.بزرگتر و نورانی یا شهیش یهانتیخود را با کاب

اگر فضا برای لوازم شما بیشتر شود. تر کرده و  یشما را کاربرد یها نتیتوانند کاب یم یگوشه ا یو کشوها یبیج تاشو، یدرها

  پیشنهاد خوبی است. کری، سبک شدیاستفاده کن یتر یسنت اشیاخود از  یهانتیکاب یبرا دوست دارید

مدرن به همان  یهاباز در آشپزخانه یبند قفسه. دهید آشپزخانه خود یبه فضا یتر یسنتجلوه ، مبلمان یپشت زیم کی به کارگیری با

در  زیسبک ساده و تم نیا دیتوانیمچگونه  دینیبب سلیقه شما بستگی دارد کهبه این  .نیز الزم است یسنت یاندازه که در آشپزخانه ها

 طراحی آشپزخانه تان استفاده کنید.



 در حال حاضر شما  گوید از مواد سازگار که امروزه تنوع باالیی دارد استفاده کنید.میبه شما  آشپزخانه نتیکابانتخاب  یراهنما

 اهمیت دارد: آشپزخانه نتیکابانتخاب  یراهنماسواالتی که در 

 را انتخاب کنم؟  یچه سبک 

 کند؟  یآشپزخانه من بهتر عمل م یبرا یزیتوانم بفهمم که چه چ یچگونه م 

 دهد؟  یرا ارائه م یشتریب یساز رهیذخ یها نهیکدام سبک گز 

 من مطابقت دارد؟ یساز رهیذخ طیبا شرا یسبک به خوب نیا ایآ 

 

 آشپزخانه نتیکاب وقفسه بندیکشوها 

آشپزخانه خود و هم در  لیشده را هم در وسا یساز یشخص موارد داشته باشید.خود را در نظر  یآشپزخانه فعل یساز رهیذخ چگونگی

 نظر داشته باشید.در  یآشپزخانه سفارش

به مکان قرارگیری  را در آشپزخانه در نظر بگیرید.گرفته تا تمام قطعات  کپارچهی یهاخچالیها و مانند اجاق یاصل یلوازم خانگ از

 لوازم تزیینی و لوازم ضروری فکر کنید.

را در برنامه ، بهتر است کشوها دیب هستنامرت یاگر مستعد کمدهامفید باشند. کوچک آشپزخانه  یتوانند در فضاهایباز م یهاقفسه 

  خود قرار دهید. 

 یهانتیکنند. کشوها بهتر است در کابیاستفاده م طراحی خوداز کشو و در یبیمدرن از ترکبا سبک  یهاآشپزخانه در عصر امروز

به کارگیری اندازه کشوها یک روش عالی برای چیدمان لوازمی از قیبل تابه، قاشق و چنگال و غیره هستند. ، به کار رود نییسطح پا

روزانه که شما  ییکمد و کشوها یفضا زانیم نییتع برای کند.به شما در چیدمان کمک می یلوازم اصل نیبه طور منظم و همچن طروف

 کنددر آشپزخانه نیاز دارید کمک شایانی می

 



 در کابینت اشپزخانه یقطعات و لوازم جانب

 یهاآنها در حال حاضر سبک ی، هر دوبرای کابینتدرب  ایکشو  با در نظر گرفتنکند بیان می آشپزخانه نتیکابانتخاب  یراهنما

که انتخاب  ییهادسته یلوال و دونده بر رو انتخابنوع  انتخاب نوع لوال و یراق آالت بسیار مهم است. .انتخاب دارند یبرا یدتریجد

 اثرگذار است.  دیکن یم

با  یهالهیکه م یبخشند ، در حال ییروستا تیتوانند به فضا جذاب یم یسنتبا سبک  یهاکنند. دستهیآشپزخانه کمک م ییبایها به زدسته

 مدرن هستند.، طرح ساده

 به گذشته موجود است.نسبت  یشتریب نتیکاب یهادر حال حاضر سبک یعنی اینکه و متلایر  مواد تکنولوژیدر  شرفتیپ

عالقه مات و روکش دار  یا شهیش یهاکرد. درب یزیتوان به رنگ دلخواه رنگ آم یخام را م نتیکاب ی، درهاکیآشپزخانه ش یبرا

 ادیبا نور ز ییاهآشپزخانه یمقاومت باال برا سطوحکند.های متضاد در طراحی ایجاد جلوه میایجاد رنگ مندان زیادی پیدا کرده است.

 است. ضربه زیادپرمصرف و مستعد  یسطوح بافت دار مناسب آشپزخانه ها .مناسب است

 دهد.  شیارزش ملک شما را افزا یبه طور کلدهد که مطابقت بهتری داشته باشد و این امکان را به آشپزخانه شما میشما  نتیکاب سبک

ها و ها، رنگاز سبک یاریتواند دلهره آور باشد. بس یها منتی، انتخاب سبک مناسب کاب دیهست دیآشپزخانه جد یدر وسط طراح یوقت

مدرن استفاده  یهانتیاز کابگویم از خود بپرسید: می آشپزخانه نتیکابانتخاب  یراهنمابه عنوان  انتخاب وجود دارد. یمواد مختلف برا

 ؟دیکنیم ستفادها یسنت یهانتیاز کاباین سبک مناسب است؟  گریچند سال د ؟دیکنیم

انتخاب  یراهنما. اهمیت داشته باشدو نظم در آشپزخانه  ینگهدار یتواند برایم ونیو دکوراس لیآشپزخانه شما عالوه بر استا نتیکاب

مناسب  ییهانتیکه چه نوع کاب دیریبگ میتصمبتوانید تا  دیکن یبررس دقیقخود را  یآشپز عادات دیشما باگوید می آشپزخانه نتیکاب

 است.

 



 یو سفارش یسفارش مهی، نسهام نتیکابنوع 

 صرف یک یا چند روز قابل استفاده است. غالبا. شوندساخته میاستاندارد  ماتیو تنظ سایزهابه طور کامل در  اغلب شرکتی یهانتیکاب

انتخاب  یراهنما شوند.دارند و سریعا نصب میمناسب تری  متی، اما قمحدودتر است یسفارشموارد ها نسبت به اندازه ها و سبک

 کند.در زمان محدودیت مالی و فضای مشخص آشپزخانه این مورد را پیشنهاد می آشپزخانه نتیکاب

را  هامدلها و از اندازه یتر عیوس فیط کنند. این نوعشروع ه ساخته شدن میشما  از سمت پس از سفارش یسفارش مهین یهانتیکاب

 کند.راحت تر میشما باشد سلیقه و نیاز را که متناسب با  یآشپزخانه ا یطراح این نوع. کنندعرضه می یمعمول یهانتینسبت به کاب

 بیشتر و هزینه باالتری نسبت به شرکتی دارد. نتیکابزمان تحویل این نوع 

 یزیهر چ با  یتواند تقر یم یساز سفارش نتیکاب کی. شوندساخته میه نیاز مشتری باشد کاستاندارد  ایدر هر اندازه  یسفارش یهانتیکاب

 ی، سبک درب و جلوبدون قاب ایدار  میطرح فر دیتوانی، میکربندیبسازد. عالوه بر اندازه و پ و با سلیقه شما از ابتدا دیدار ازیرا که ن

از دو مدل دیگر هزینه باالتری  یسفارش یهانتیکاب. را به سلیقه خود برگزینیدرنگ  نی، نوع روکش مورد نظر خود و همچنکشو

 تفاوت دارد.ساز  نتیبسته به برنامه کاب این نوع کابینت یمدت زمان الزم برادارند. 

 

 :آشپزخانه نتیکابانتخاب  یراهنمادر  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 سقف ساختمان یکار نهیساختمان و پت یساخته و سبک  و نقاش شیپ یوارهاید یریکارگ به 

 (.اتاق کودک و ی، طراحانتخاب و طراحی کابینت، دکوراسیون آشپزخانه) یداخل یطراح… 

  د برای شما مفید واقع شود.توانسته باش آشپزخانه نتیکابانتخاب  یراهنمامقاله   میدواریام

 هنر ما است. تیو خلق رضا ستین تیشما آخر رضا یسرپناه برا کی می. ما باور داردیکن یتا شما راحت زندگ میینجایدر ا ما

حس خوب  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 یرا برا

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

 021-22305566تماس:  شماره

 

 سخن پایانی
 

از  .وجود دارد یریادگی یبراموارد فراوانی ، دشوار است. به هر حالکاری بس  آشپزخانه نتیکاب هیبا اصول اول ییاوقات آشنا بعضی

انواع  با داشتن کمی اطالعات در این موارد .دیانتخاب کن دیتوانیکه م و...ها و یراق آالت و روکش هامتلایرها، نتیکاب هایشکل

راهنمای خوبی برای ، مقاالتمجموعه  نیبا ا است دواریام شرکت ورتینا .شناسیدرا می دیریدر نظر بگ دیکه با نتیکاب یهاطرح

 برای شما باشد.و ساخت ساختمان  ی، در پروژه نوسازآشپزخانه نتیکاب یبازساز


