
 استفاده کنیم؟آشپزخانه خود  کابینت در یروکش چوب چرا از پانل

. در اینجا به پردازیمدر ایم مقاله به بررسی پانل روکش چوبی به عنوان یک متلایر که هم زیبایی و هم ماندگاری به همراه دارد می

 شود.می همحافظت و نگهداری از آن پرداختبررسی معایب و مزایا و شیوه 

 

 ست؟یچ چوبی روکشپانل 

تخته خرده  ای یدست عی، چوب صنااز تخته سه ال هیال کی ینازک چوب است که رو یهابرشمجموعه ای از  یچوب روکشپانل 

در روکش  یذات یشده. الگوها یو روکش چوب مهندس یعیروکش چوب طب :وجود دارداز روکش   یاصل گونهدو است. چسبانده شده 

، کاشت یهاچوب ریسا ای، اغلب صنوبر شده یشده از چوب بازساز یکه روکش مهندس یماند ، در حالیم رقرارب رییبدون تغ یعیطب

 ویژه ای پیدا کند.شده است تا ظاهر  یزیرنگ آم

به  عتی، سبک و لمس طبطی، محگرما اضافه کردن یبرا محافظ.است و هم  ینیاست که هم تزئ یروکش سطح کی یچوب روکشپانل 

 .دیانتخاب کنها رنگ انواع واز  یمیتنوع عظ نیاز ب دیتوانی، مخود یآشپزخانه سفارش

 هایقوس ی، که داراتاج برای کاهش محبوب عبارتند از ؛ برشکند. یم مشخصدانه در روکش را  یچوب، الگو دادن برششیوه 

اغلب ، که یشود. برش چرخشیدر دانه مشخص م میخطوط مستق ی، که با الگوچهارم برش کیشکل در داخل است.  یضیبرجسته و ب

 آورد.به وجود می یچند رنگ و چرخش یدانه ا ورود به کار میدر تخته سه ال 

ها هستند. همچنین این پانلمقرون به صرفه تر یاقتصاد لحاظاز  رای، زنسبت به چوب جامد دارند یکم یایمزا یروکش چوب پانل

 این است که روکش این نوع یهستند. ضعف اصل یترک خوردگ ای یخوردگ چیپ آمادهکمتر  ها. این پانلهستند ستیز طیسازگار با مح

 نیست. پایینی قادر به شکل دادن هیال یآشکارساز در نظر داشتن بدون

تکه نازک از چوب جامد که  کی مشخص کنید.وجود نوار لبه  به وسیلهروکش و چوب جامد را  نیتفاوت ب این امکان را دارید شما

 شود. یاستفاده م هیپوشاندن لبه ناتمام رو یبرا



 در آشپزخانه شما چوبی روکشپانل استفاده از  یایمزا

 ییبایزجنبه شود تا از  یزیرنگ آم استقادر  نی. روکش همچنکندبی روحی اضافه می یی، بافت را به فضاروکش رنگ رنگ: انتخاب

 به کار رود. شتریب

 نمایش دهد.تواند آشپزخانه لبه سخت را نرم تر یروکش م :ینرم

 شود.یم ادغامآشپزخانه و اطراف آن  یسنگ( در فضا ای)مانند سنگ مرمر  یعیمواد طب ریبا سا یروکش به خوب: بودن یعیطب

انعطاف  یبزرگتر ورق برا سایزهایدر . جامد ارزان تر است یهاچوبروکش به نسبت  شکل: یداریو پا یدر طراح یریپذ انعطاف

 دارد. یخوردگ چیو پ یدر برابر ترک خوردگ یموجود است و مقاومت بهتر یطراح شتریب یریپذ

 در آشپزخانه شما چوبی روکشپانل استفاده از  معایب

کنند و یروکش عبور م هیاز ال قیعم یتواند مشکل باشد. گازها یروکش شفاف م رویخراش از  میترم مشکل است: بازسازی آن

 مجدد آن دشوار است. ریکنند که تعمیرا آشکار م نیریز هیال

 خودداری نمایید.اجاق گاز  ی، مانند پشتوکش در مناطق با درجه حرارت باالدر صورت امکان از ر :دهدمیرنگ  رییتغدر دمای باال 

 رنگ دهد. رییتواند تغیم دمای باال یچوب و روکش شفاف با قرار گرفتن در معرض طوالن رایز

پوشش شفاف روکش را در برابر مرطوب ممانعت کنید. در صورت امکان از استفاده از روکش در مناطق  با آب سازگاری ندارد:

 رطوبت ممکن است به مشکل بر بخورد.  یروکش با قرار گرفتن در معرض طوالن نیکند ، اما اگر ایرطوبت محافظت م

 

مقابل ، در دارای رنگ هستندکه  ییهاروکش خصوصا، هاروکشتمامی  :دهدتغییر رنگ میاشعه ماوراء بنفش  مقابلدر  جا گرفتن با

 نیکمک به مبارزه با ا یدر پوشش شفاف خود برا UV یهااز بازدارنده دیو با قادر هستندکنندگان  دیتول دهند.میرنگ  رییتغ نور

 استفاده کنند. مشکل

 

 خم شدن دارد. امکان ، صفحهبرابر نباشدبا قسمت جلو هر روکش  یاگر سطح پشت باشد: به یک اندازه کار در هر دو طرف دیبا روکش

که سازنده آشپزخانه  مطمئن شویدشود. یدر داخل پنل و حفظ شکل آن م برقراری تعادل دو طرف موجبدر  کسانیاستفاده از روکش 

 کند.یم استفادهاصل  نیشما از ا ینازک کار ای

 جادیا سطحچوب و  یبرا یمانع محافظت کیاورتان است که اساساً  یپوشش پل ستمیس کی نیا ،توجه کنید به موضوع پوشش شفاف اگر

کنند که یاضافه م روی سطحبراق  سطحاز آنها  ی. برخبرندمتنوع به کار میشفاف  یهاکتآشپزخانه  یهااز شرکت یاریکند. بسیم

 یهااکثر شرکت یداده شده برا حیروش ترج. دیبزن میضخ اریمات بس هیال کی مابقی. دیده شودبراق  اریشود روکش بس یباعث م

درصد سطح براق  30در حدود  کنواختی هیال کیو از  دارد یتر یعیطب کردیاست که رو یروکش چوب پانل یآشپزخانه و نجار

 .شود یم زیتم یبه راحتروکش  نیکنند. امیاستفاده 



 

 یروکش چوبپانل  شیوه نگهداری از

 شتریمحافظت ب یبرا به عالوه. همخوانی ندارد ریچشمگ یداشتن ظاهر یبرا رهیروشن با روکش ت یعی، سنگ طبآشپزخانه یک در

 .کشندروی ان میدر  یا شهیورق ش کی، یروکش چوبپانل 

 :این کارها انجام شود شوداستفاده ازآن توصیه میبرای اما  ستین ینگهدار یماده برا نیساده تر یروکش چوبپانل 

  آن ریخت، سریعا آن را تمیز کنیداگر در زمان استفاده چیزی روی. 

 با استفاده از این تمیز . دیکن ممانعت ندهیسا یهاپاک کننده ایقوی  ییایمیمواد ش یروکش چوبپانل  کردن سطح زیتم یبرا

 رود. یم نیپوشش شفاف به مرور زمان از ب هاکننده

 استفاده کنید. بریفکرویپارچه نرم م کی از یروکش چوبپانل  یپاک کردن روغن رو برای تمیز کردن یا 

 دیاستفاده کن یا شهیصفحه ش کیاز  شتریمحافظت ب یبرا روی میز با این روکش چیزی میل کنید، تصمیم دارید اگر. 

 دیکن یخوددار یروکش چوبپانل روی به  نیاجسام سنگ با ضربه زدن ای دنیکش از. 

 ماس بگیرید.ت متخصصان و مشاوران ما در ورتیناو راهنمایی با مشاوره  ی، براداشتن مشکل یا والی در این رابطهصورت  رد

  ؟زیر توجه کنید تهستید به نکابه دنبال استفاده از روکش در آشپزخانه  اگر

 هایکابینت کنندگان دیهمه تولباشد. داشته اورتان  یدرب پل هزینه سنگین تری به نسبتتواند یاست که م یمحصول یروکش چوبپانل 

 یهاکننده آشپزخانه دیبه عنوان تولاز آن در طرح آشپزخانه خود دارند. به کارگیری کار با روکش و  یبرا های مختلفیسبکآشپزخانه 

تا نحوه  با نمونه کارهای خود آشنا کنیمشما را که  خرسندیم اریبس ما ، کار با پانل روکش چوبی کاربرد فراوان دارد.یناویسبک اسکاند

 در کابینت آشپزخانه ببینید. یروکش چوبپانل ما را در استفاده از این عملکرد 

 نییکه سبک و احساس اتاق شما را تع دیکن یاست که شما متناسب با آن انتخاب م ییهانتیکاب نی، اخصوصیت دیگریاز هر  شتریب

و  یروکش چوبپانل آنها  پرکاربردترین انی، اما در متوان از آنها استفاده کرد یوجود دارد که م یادیکند. طرح ها و مواد ز یم

 جامد هستند. یچوب یهانتیکاب



 یزیبا چ دی. شما باکه دارد است ییبای، ظاهر زجامد یچوب نتیکاب ای یروکش چوبپانل  نتیکابدیگر در به کارگیری عامل مهم  کی

 .دیبرو شیکه متناسب با سبک مورد نظر شماست پ

 برای کابینت آشپزخانه یروکش چوبپانل قیمت 

 چقدر است؟برای کابینت اشپزخانه   یروکش چوبپانل ورق  کیقیمت 

 د؟یکن یداریخر دیتوانیروکش چوب را از کجا م

 وام این محصول به چه اندازه است؟میران ماندگاری و د

 این روکش محافظت کنیم؟ از چگونه

قیمت این محصول به  آید.و دیگر محصوالت برای افراد پیش می یروکش چوبپانل تمامی این موارد سواالتی است که در زمان خرید 

که از چه  یکی از فاکتورهایی که روی قیمت اثرگذار است الیه زیرین این روکش است. تمامی این مواردی که ذکر شد بستگی دارد

 تماس حاصل فرمایید تا شما را راهنمایی کنند. ورتیناالع از این مورد با کارشناسان ما در برای اط متریالی استفاده شده است.

 

 ؟است چگونهروکش  یچوب نتیکاب

وصل کرده  یچوب ارزان تر یرونوع چوب  کینازک از  ی. نوارهااز دو گونه ساخته شده اند دارای روکش اغلب یچوب یهانتیکاب

اما  تهیه شده است یاز چوب گرانتر نتیکاب نماکه  ی اینیعن. کابینت آشپزخانه استفاده شود یاصل بدنهزیبایی  ت ومحافظ یکه برااند 

  .کرد یزیرنگ آم و یا زد هسمبادآن را  توانمیکمتر است.  اریساخت آن بس نهیهز

 ست؟یجامد چ یچوب یها نتیکاب

 سمباده یمحصوالت چوب ریمانند ساتوان یم این متلایر را هم .تهیه شده اندنوع چوب جامد  کیاز چوب جامد از جنس  یهانتیکاب

 کرد. ییزدا الک  یا و کرد یزی، رنگ آمزد



 یمنزل شما بستگبا ناسب بودن تو م قهیاست که به سل یانتخاب شخص کیشما  یمناسب برا نتیکابانتخاب  در مورد  یریگ میتصم

 است. نیشما بهتر یبراچه چیزی که  دیریبگ میتصم دیتوانی، ماین فاکتورهااز  یدارد. با آگاه

متخصصان ما آماده کمک به شما در  میو ت دیریبا ما تماس بگ، جامد یچوب یهابدر مورد روکش و در شتریکسب اطالعات ب یبرا

 خواهند بود. آشپزخانه شما یا بازسازی دیجد نتیپروژه کاب

 

 :پانل روکش چوبی کابینت آشپزخانهدر مورد  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 یطراح نت،یکاب یآشپزخانه، انتخاب و طراح ونی)دکوراس یداخل یطراح… 

 نتیکاب انواع(mdf، ،ممبران و نتیکاب پانل روکش چوبی)… 

 یسرپناه برا کی می. ما باور داردیکن یتا شما راحت زندگ میینجایواقع شود. ما در ا دیشما مف یتوانسته باشد برا این مقاله  میدواریام

 هنر ما است. تیو خلق رضا ستین تیشما آخر رضا

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


