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  کند به عنوان یک هنرمند است.شود و شخصی که آشپزی میمحسوب میهنر  کی یآشپز

 از ظاهر مناسب آشپزخانه  یمهم بخش داشته باشد. و زیبایی مدرن  زاتی، با تجهبا کارکرد آسان یآشپزخانه ا تمایل ندارد یکس چه

 .دیکنیآشپزخانه خود انتخاب م نتیکاب یاست که برامتریالی 

نشان دهنده مدرن شدن آپشزخانه  ناتیتزئ و  یهندسهای شکل، صافح سط.اغلب اول آغاز شد یجنگ جهان زمانمدرن در  یطراح

 ی، درهایراق آالت زیبا ی، دارا هدار و ساد هی، زاوبراق یآشپزخانه مدرن اغلب با طراح یها نتیبه عنوان مثال ، کاب هاست.

 شود.شود و نکات الزم بیان میصحبت می ممبران مدل هایکابینتدر این مقاله در رابطه با  شوند.یم شناختهو سطوح صاف  ارهمو
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 :ها آشپزخانه نیمدرن تر

  یمخف یها آشپزخانه .1

 مشبک نتیکاب .2

  های متنوعمتلایر به روشاز  استفاده .3

 ایجاد تضاد رنگی .4
 ییظرفشو نکیس فراخ نمودن و تغیییر .5
 ها، چوب و دیگر متلایرمرمر سنگاستفاده نمودن از  .6

 چه کابینتی است؟ممبران  نتیکاب

 شود.ایجاد میطرفه  کیخام  MDFسطح  کی یبر رو PVC یغشاها فشردناست که با  متلایر ینوع از ممبرانل دهای منتیکاب

 تایید گردیه است. یبهداشت جهان به وسیلهکه باشند میو سالم  یضد باکتر های ممبرانباکس ایجادمورد استفاده در  PVC روکش

، گروه فسفات و دو زنجیره اسیدهاي چرب هاي تشكیل شده از گلیسرول، مولكولاز گلیسروفسفولیپیدها، غشاي سلولي ممبران از

 کند. یعمل م ییغشا یدهایپیل نیاست که به عنوان ستون فقرات ا یمولکول سه کربن کی سرولیساخته شده است. گل

 آشپزخانه شما مناسب است؟ یبرا چرا : ممبران مدل هایکابینت

وجود دارد  که یزیچ ؟ندستین بایعاشق آشپزخانه زافرادی چه است.  ییبایعملکرد و ز نیبهتر ستهیشامکانی است که شما  آشپزخانه

 .شماست یهانتیکاب مدل نهایی نیخراب کند. ا ایداده  رییتواند ظاهر آشپزخانه شما را تغ یکه م

داران ور هند لمینت طرفدر کشهستند. عصر امروز انتخاب ها در بازار  ترینپرسفارشاز  نتی، ممبران و لمکیلیاکرهای متلایر

 دارد.بسیار 

 



 ؟در کجا استممبران های مدل نتیکابمورد کاربرد 

های  قفسه، آشپزخانه و حمامباکس در  ب خصوص ،داخلی ونیو دکوراس یمعمار هایعرصهدر اغلب ممبران  های مدلنتیکاب

مرسوم ا هاتاق خوابدر طبقه بندی ، روکش کشوها و لباس هایباکس، استفاده از آن در  را  ی. اخروندبه کار می ونیزیتلومرتبط با 

 شده است.

 

 د؟ندار خصوصیاتیممبران چه های متریال نتیکاب

در ظاهر آن موجب  یژگیو نیای سه بعدی این محصول بعد از پردازش کردن سطح آن است. نما نتیکاب خصوصیات اصلی ترن زا

ی کنند نمایمیفضاهایی که از آنها استفاده به  ممبران مدل هایکابینت و زیباتر به نظر برسند. کیش ممبران مدل هایکابینتشده که 

این مدل است.  نیآسا اریبستوان گفت که کار می ممبرانمدل  یهانتیکاب نمودن زیتمدر رابطه با پاک کردن و دهد. یمشیک 

 ندارند.و مواد مضر  یباکترهیچ گونه  مورد استفاده متلایر تمیزی ها از نظرکابینت

 

 های مدل ممبران:مزایای کابینت

 : هاز مزایای این نوع  پوستها

شکستن و ترک  اقاتی همچوناتف، با این شرایط. شدن آن است یقسمت طراح کیدر و لوک و فشرده صورت تک ببه  .1

دما را تحمل  دیشد راتییتواند تغ یاست و م داریپا اریمواد بس یچگال .دوام بسیار باالیی دارندو  در آن وجود نداردخوردن 

 ند.ک

 .در لبه ها وجود ندارد ینوار چیاست که ه نوع متلایر نیتک قطعه بودن ا  .2
 هستند. یکدست  ریتصو کیبه عنوان  یکپارچگی ورنگ  لحاظاز  ممبران .3
 از جنس یهابدر همین امر موجب شدهدرب وجود ندارد.  یو رطوبت در لبه ها یبردار هیاز ال یناشبرآمدگی و آماس  .4

 باشد.آشپزخانه و حمام  هاینتیکاربران در کاب توجهممبران مورد 

 .هستند یغن اریممبران بسهای مدل نتیکاب یهامدل .5



به وجود توان  یرا م طرح دلخواهیهر . ی داردسازگار یونیسکه با هر دکورا متنوعی دارد یها، الگوها و مدلهاسبک .6

 آورد.

 اریخود بس یمحصول به خود نیا .شود دیرنگ تولدر هر  قادر است، ممبران بسیار متنوع است های مدلنتیرنگ کاب  .7

 دهد.می یشتریجلوه بآن اضافه شده به  یرنگ ها یها یژگیمنحصر به فرد است که از هم جدا شده و و

 دهد.میبه آن  کیو درجه  یسلطنت اریبس یاف دارند که ظاهرص اریبس یسطح .8
 کنید. زیآن را تم نیاز است  ، فقطدمجدد ندار یزیبه رنگ آم یازین ممبران .9

 نتیکاب یهابدر دهند.داخلی خانه ارائه می ونیسبک دکوراس یمناسب برا یهانهیممبران گز نتیدرب کابتولید  یهاشرکت

  باشند.موجب زیبایی و دوام آن میها روکش نیا صیقل بودنمات باشند. و یا براق  این امکان را دارد که یاممبران 

 

 ممبران:مدل های کابینت مشکالت

 .شودمیگران قیمت شدن آن  تواند منجر به  یکه م در رابطه با تجهیزات الزم هزینه باالیی دارد .1

 باال قرار داد یدر دما یمدت طوالن یتوان آن را برا ینم .2

 شود یمحو م دیرنگ آنها با قرار گرفتن مداوم در معرض نور خورش .3
 احتیاج دارد.منظم به صورت  یحفظ ظاهر به نظافت و نگهدار یبرا .4
 استفاده نمود. ییایمیش یهاپاک کنندهاز توان نمی آن جدا شود برخورد خشن پوست اگر به خاطر .5

 

 ؟دهدیم هم تغییر رنگبعد از استفاده  ممبران های مدلنتیکاب ایآ

از  وجود، نی. با اگرددنمیمحو  ای، زرد شودبه کار گرفته میها در پنجرهاغلب ، که شودروکش می PVCبا مواد رویه آنجا که  از

با ظروف  MDFاز  ریغ یماده مصنوع چیکه ه مطمئن باشید، پوشانیده شده است PVC، با یرونیب بخش یعنی، سطح کیآنجا که فقط 

 با آن در ارتباط نباشد. زخانهآشپ

 

 :ممبران های مدلنتیهنگام استفاده از کاب مهم نکات

 شوند.  حفاظت دیخورش میو نور مستق اندازهاز  شیب یاز گرما دیها بانتیکابگونه   نیا 

 استفاده شود. در آشپزخانه هودو  دور باشدپخت  نیدر ح به وجود آمدهاز بخار و رطوبت  بایستی 

  از آنها در  تمد یاستفاده طوالن یممبران در برابر رطوبت و آب مقاوم باشند ، توجه به آنها برا یها نتیاگر کاب یحت

 روز اول سالم تر خواهد بود.

  به کار نبرید.کردن  زیتم یکننده برا دی، سفکننده قی، رقنمک از جمله ییایمیاز مواد ش  

  ی ممبران نباید استفاده نمود.هاکابینت یبر رو سوراخ کردنوسایل از  

 

 ممبران هاینتیکاب متیق

الک دار مناسب تر  یهانتینسبت به کاب هانوع کابینت. این متفاوت است تیفیالگو و ک ،با توجه به مدلممبران های مدل نتیکاب متیق

 دارد. لیو پروف نتیروکش لم نسبتبه  یباالتر متیاست و ق

 بستن آن  ندیفرآ نیبنابرا به این دلیل ساخته شده است و لیاز فوممبران که  به دلیل است نیا. ممبران باالتر استنصب  سختیو  نهیهز

شاوران و کارشناسان ما در گروه برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با قیمت وسواالت دیگر با م دارد. نیاز  یشتریبه تالش ب

 ورتینا تماس حاصل فرمایید.



 

 رانهای جنس هیگالس یا ممبکابینت

اغلب با  یا شهیشبه شکل  یهاتخته .روکش شده است نیاز مالم ریغ پالکسی رویهاز یک  های با متلایر و مدل هایگالسدر کابینت

  پوشیده گردیده است.کاغذ  ای نیمالم سمت دیگر آن از و  شوند.حفاظت میسلفون  هیالصفحه  کی

 دیبا ی ممبرانهاتخته نیا دیمتر است. هنگام خر یلیم 16متر ضخامت  یسانت 280*  122 نتیابلعاب ک یابعاد مورد استفاده برا

به مشکل بر  دادن ، هنگام برشنداشته باشند یخوب UVاگر پوشش  رایز .دیرا بدست آور تیفیک نیتا بهتر توجه داشته باشید اریبس

 . خوردمی



 ممبران مدل یها نتیکاب راهنمایی جهت حفاطت و نگهداری از

 . افزایدو لوازم و پوشش را می هانتیکاب دیعمر مفشما آشپزخانه گهداری و محافظت از ن

 نتیاز کاب مراقبت

 باکردن  زیتمحفاظت مانند  بخش باشد. به مدت طوالنی استفاده شود و کامال رضایتشما  نتیکابشود موجب می، نگهداری خوب با

موجب زیبایی  رنگ ظاهری، براق بودن و تنوع در ییبای. زهابا استفاده از پاک کنندهاز صدمه زدن  ممانعتدادن و  قلی، صدقت

  و شایسته ای از آنها مراقبت کنید دوام زیاد خواهد داشت. اگر به طرز صحیح .شودآشپزخانه شما می

 هاکابینت از نصب پسنکات 

 هیال کی. دیخشک کنآب اضافه آن را بگیرید و  گریدپارچه نرم  کیبا سریع و  دیکن تمیزپارچه نرم و مرطوب  کیها را با نتیکاب

با  شیپول استاندارد باشد. وسازنده  یهادستورالعمل طبق دیرا انتخاب کن یالک بزنید. روی سطح کابینت  تیفینازک از الک با ک

 نماید.حفاظت میاز حد  شی، لکه و رطوبت بیباال از خراش جزئ تیفیک

 :نایاستفاده از برند 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 یریرگکا به 

 (.اتاق کودک و یاتاق کنفرانس، طراح یدفتر کار، طراح ی)طراح یداخل یطراح… 

را به شما  یدیو اطالعات جد میمثمر ثمر باش میکه توانسته باش میدواری. امدیرا مطالعه فرمود های مدل ممبرانمقاله کابینتکه  میممنون

 .میانتقال داده باش

 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  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 یخوب را برا

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

 22305566-021تماس:  شماره

 

 سخن پایانی

 یبرا یمحصول خوب متوجه شده اید که این نوع متلایر، مطالعهرا  ل ممبراندهای مکابینت هایو ویژپی بیو معا ایکه مزا همانطور

صاف و  رایاست ز هابه کارگیری در کابینت و باکس یآل برا دهیمحصول ا کی نیشما هستند. ا یبه فضا و زیبایی جلوه  بخشیدن

هایی دارد ولی معایب و مزیت ی. هر محصولبه وجود آورد دکنندگانیبازد یارا بر یجلوه خوباین نوع متلایر قادر است  .است بادوام

 بیکند معا یاست که به ما کمک م یریچشمگ اریبس یایمزا یممبر دارا. چیره شوند بیبر معا ایمزا چیزی که اهمیت دارد این که

 دارند.، ادنها ارزش برای پول دروکش نیا پس با توجه به همه این موارد. در نظر نگیریمکوچک را 

 


