
 ؟میآشپزخانه را انتخاب کنبرای  کفپوش نیچگونه بهتر

 

 شرکت ورتینا، لینیو و ی. از ورقه ورقه و چوب گرفته تا کاشوجود استهای فراوانی مگزنه، میزان بودجه شما بدون در نظر داشتن

 دهد.شما قرار می اریدر اخت دیدار ازیخود ن پوشکف انتخاب یرا که برا ییزهایچتمام 

نکته مهم  .هستندآشپزخانه  نتیکاب ایمهم لوازم  یهاانتخاب گیرید کهکنید این را در نظر میزمانی که آشپزخانه خود را بازسازی می

 پوش برایکف نیکه با بهتر اطمینان حاصل کنید آید؟چه مشکلیپیش می قادر به تحمل گرما نباشداگر کفپوش شما این است که 

 .دیکنیشروع م آشپزخانه

. لینیو ای ی، کاششده، چوب سخت ی، چوب مهندسنتیلم شود:بسه به سلیقه انتخاب میوجود دارد که  برای آشپزخانه کفپوش انواع

که همه کفپوشی را در نظر ، شما  در اصآشپزخانه شما دارد.  یبه بودجه و اهداف شما برا یبستگ چیزی که انتخاب شماست

 .برآورده کند راشما  یازهاین

 ؟عواملی مدنظرتان است آشپزخانه چه مورد کفپوش برای در

از  ینگهدار با انتخاب مناسب چیزی که بسیار اهمیت دارد این که کفپوش انتخابی زمان زیادی را از ما نگیرد. پس کم: ینگهدار

 .شود زیتمزمان  نیتر عیدر سر ایشود  زیتم یبه آسان دیآشپزخانه باکفپوش آشپزخانه آسان خواهد بود.  برای پوشکف

پس  .دیداشته باش مد نظر دارید،را که  ییبایدهد که کفپوش زیامکان را م نی. مقرون به صرفه بودن به شما ابه صرفه بودن: مقرون

 ه نیز باشد.فبه دنبال کفپوشی باشید در عین زیبایی و کیفیت مقرون به صر

کفپوش  به یابیدست یبرا.شدظاهر مدرن داشته با کی باآشپزخانه  دهید یکشما ترجیح می .است یمهم گزینه بسیار ظاهر ظاهر زیبا:

  زیبا و مناسب نیاز به زمان و جستجو دارید.

در نظر  برای آشپزخانه کفپوش دیخواه یم نیبنابرا کسی دوست ندارد انجام دهد.است که  یکفپوش پول اضاف ضیتعو نهیهز :دوام

، ممکن است را تحمل کند گرما یا سرما تواندیشما نم پوش اگر کف عمر طوالنی داشته باشد.که بتواند گرما را تحمل کند و  بگیرید

 زمان بیشتری داشته باشید.آن را  دیتا بتوان دیکفپوش مقاوم شروع کن کیبا بنابراین . دیکن ضید زودتر آن را تعویمجبور شو



 آشپزخانه یبرا یچوب متریال کفپوش

چوب سخت به . همیشه مد هستندسخت  یچوب یها. کفپوشمیبا چوب سخت شروع کنرا  انهکفپوش برای آشپزخصحبت در مورد 

تا با ظاهر به  دیکن یزیرنگ آم کفپوش خود را دیتوانی، مدیآشپزخانه خود را به روز کن قصد داریداگر دهد. میآشپزخانه شما گرما 

 هماهنگی داشته باشد.روز شده شما 

شما هستند. آشپزخانه  یکفپوش برا نهیگز نیگران تر گران قیمت هستند.سخت  یچوب یهاکفپوش یک مورد که وجود دارد این که

 این نوع کفپوش عاملی استو رطوبت ، گرما مقاومت در برابر آب همچنین دارد.مناطق پر رفت و آمد  دوام باالیی درچوب سخت 

 آن است. مستعد شما که آشپزخانه

 آشپزخانه یبرا یکفپوش چوب یایمزا
امکان دارد روزی از کاغذدیواری خود رسد.  یبه نظر نم یمیقدآشپزخانه شما هرگز با انتخاب این کفپوش  همیشه به روز است: 

 شوید.دلزده و خسته نمیسخت خود  یچوب یهااز کفپوش خسته شوید ولی

های از ویژگیو رطوبت ، گرما مقاومت در برابر آب. است یعالگزینه ای مناطق پر رفت و آمد  یچوب سخت برا :و مقاوم دوام با

 این محصول است.

 اصالح نمایید.، پوشکل کف ضیبه تعو ازیبدون ن دیتوانی، مبسته به ضخامت چوب سخت مجدد: شیپاال یتقابل

 آشپزخانه یبرا یچوب کفپوش بیمعا
برای آنها خوب رطوبت ولی ، سخت مقاوم هستند یچوب یاهکفپوش اگر چه :قابلیت آسیب رسانی داردرطوبت  میزان دما و راتییتغ

 . گرددشما  آشپزخانه یکفپوش برااین نوع فشار در  جادیا یحت ای یخوردگ چیتواند منجر به پیرطوبت م ریی. تغنیست

 تمیز کردن این نوع متلایر کفپوش بسیار سخت است.  مشکل است:آن کردن  زیتم

 است.  زیادی همراه یا نهیبا هز یاین متلایر در عین زیبایی که دارد ول :قیمت باال

تخته سه ال  نیریسطح ز یآن را رو دیتوان ی، فقط مامکان رطوبت را در خود دارد از آنجا که چوب سخت  نصب محدود است: نوع

 . دیباالتر از آن نصب کن ای نیدر سطح زم



 آشپزخانه یشده برا یمهندس چوبی کفپوش

 

تواند در برابر یاست اما م یچوب سخت واقع یدارادارای طرفداران زیادی است. این متلایر شده  یمهندس یچوب یهاکفپوش

 ارزان تر از چوب سخت است.  این گونه. را بادوام نگه داردشما  آشپزخانهکفپوش برای مقاومت کند تا رطوبت 

 آشپزخانه یشده برا یمهندس کفپوش یایمزا

لایر ضدخش این متکند. یساخته شده اند که در طول زمان دوام آنها را حفظ م یادیز یها هیشده از ال یمهندس یهاپوشکف – بادوام

 دارد. مقابله با رطوبت یبرا بانیپشت هیال کیدوام و  یبرا یاصل هیال کی، یچوب سخت واقع. است

شما  یچوب یهابه کفپوش دیکرده ا نهیکمتر هز نکهیدوستانتان با دانستن ا دیاست. بگذار یچوب واقعمتلایر این  –ارزان  نیگزیجا

 عالقه مند شوند.

، دیهست رییکه آماده تغ یهنگام. دیباشننگران رطوبت  زمان تمیز کردن، آن یپشت لیبه دل -آن آسان است  ریی، تغکردن آسان زیتم

 میضخ یچوب سخت شما به اندازه کاف هیکه ال دیفقط مطمئن شو استفاده کنید و تغییر دهید. دیجد ینما یها را براکفپوش نیا دیتوانیم

 .است

. دیخود باشنگران کفپوش  ستی، الزم نشود نصب یدر هر مکان  این قابلیت را دارداز آنجا که  -راحت تر از چوب سخت  نصب

 زد.، چسب ، منگنهخیشده را م یمهندس یچوب یهاپوشکف دیتوانیم

 آشپزخانه یشده برا یمهندس یچوبکفپوش  بیمعا

کف  دیتوان یکه م دیهست ی، محدود به تعداد دفعاتچوب سخت کیو نه  دیدار یچوب هیال کیاز آنجا که شما  -کردن محدود است  زیتم

 . دیکن زیو تم دیخود را سنباده بزن



 آشپزخانه یبرا نتیکفپوش لم

 

. اگر بسیار طرفدار پیدا کرده است نتیلمکفپوش است که  نیا قتیحق ؟شوددر مورد آن صحبت میکه مدام  ستیچ نتیلم متلایر نیا

 موجود است.در انواع مختلف  و، نصب آن آسان است و ارزان است. بادوام است یکفپوش عال کیلمینت ، دیدار یبودجه کم

 آشپزخانه یبرا نتیکفپوش لم یایمزا

خود صرفه  نهی، در هزدیخودتان آن را نصب کن یبه راحتآشپزخانه شما است. کفپوش  یبرا نهیگز نیارزان تر نتیکفپوش لم :ارزان

 . دیکنیم ییجو

معموالً از  کفپوش لمینتآسان است.  اریآن بس هیساختار چند ال لیبه دل نتیلم یکردن و نگهدار زیتم آسان: یکردن و نگهدار زیتم

 داشت. دینخواه ینگران چیه ودخ پوشکردن کف زیتمزمان باال ساخته شده و در برابر آب مقاوم است.  یبا چگال بریتخته ف

 یهازمیشده است و با مکان یشناور طراحپوش کف کیبه صورت  نتیکفپوش لم بسیار آسان است. نتینصب کفپوش لم آسان: نصب

 گیرد و قفل شود. در محل قرار یقفل مخصوص ساخته شده است تا به راحت

 آشپزخانه یبرا نتیکفپوش لم بیمعا

در برابر آب ، به اندازه چوب سخت دوام نخواهد داشت. به کار نرفته  یاز آنجا که چوب واقع نسبت به چوب سخت: یکمتر دوام

 دارد.را  یو پارگ شیسا یاز کفپوش چوب شتریها ب، اما در طول سالمقاوم تر است

 یگران تر متیبرچسب ق یدارا یواقع یظاهر چوب .موجود است در همه نوع  نتیکفپوش لم دارد: نتیلم تیفیبه ک یبستگ ظاهر

 .دیدار ازیتر ن میضخ نتیتخته لم کی، به یواقع یظاهر چوب یاست. برا

 نی. ادیکن زیخود را مجدداً تم یکفها دیتوان یاست ، نم ریتصو کی نتیاز آنجا که لم ها را اصالح کرد:پوشکف این نوع توان ینم

 .دیکن یداریرا خر دیجد یتمام کفپوش ها دیاست ، با رییبدان معناست که زمان تغ



 آشپزخانه یبرا یکاش پوشکف

 

 یبرا نهیگز نیبادوام است و راحت تر یکاش. گیرداده قرار میتی است که بسیار مورد استفصنع کی آشپزخانه پوش برایکف یکاش

دارد که  نیبه ا یبستگ متیشما در ظاهر و ق یها نهیاست و گز ینیچ ای یکیسرام آشپزخانه پوش برایکف یکردن است. کاش زیتم

 . دیکدام را انتخاب کن

 آشپزخانه یبرا یکاش پوشکف یایمزا

 با هر سبک و رنگی دارای دوام و مقاومت باال است.، دیکنیهر آنچه را که انتخاب م دوام:

  .است آشپزخانه یبراپوش کفارزان  نهیگز کی کی. سرامدیدار یمتیق و با هر یادیز یهانهی، شما گزیبا کاش ها:انتخابتنوع در

 آشپزخانه یبرا یکاشپوش کف بیمعا

، از جمله مالت یمختلف ی، به ابزارهانصب یبرا متصل کنید. توانیدکفپوش کاشی را خودتان نمی مشکل است: یو راه انداز نصب

 . دیدار ازین لریفاصله دهنده و س

 ریتورم ز لیبه دل یتا از ترک خوردن کاش دیرا انجام ده یاطی، اقدامات احتبتن یدر صورت نصب رو مقاومت با توجه به کیفیت:

 شود.  یریجلوگ پوشکف

شود. یرنگ لعاب م ایشود و سپس با طرح  ی، در کوره پخته مشود یاز خاک رس ساخته م یکیکفپوش سرام  طرح فقط در سطح:

، مطمئناً شما تراشه کند کیسرامو  یآن. اگر کاش ریسطح است و نه ز یفقط رو دیکه انتخاب کرده ا یبدان معناست که ظاهر نیا

 شود.  ینشان داده م یعیرنگ خاک رس طب

 



 آشپزخانه یلوکس برا لینیکفپوش و

 

ها کم و تخته. رول ی، کاشاست: رول یانواع مختلف یدارا لینیکفپوش و.بسیاری این گزینه است از موارد مورد عالقه یکیقطعاً 

 دارند.  یب حرفه اابه نص ازیشوند و نیدر مناطق بزرگ استفاده م شتری، اما بهستند نیتر نهیهز

 کیپوست و چوب  لینیونصب کرد. ، قفل شدن و شناور کردن و چسباندن یبردار هیتوان به روش ال یها را میها و کاشتخته

 . میکنینم هیتوص یاستفاده دائم یدهد ، اما ما آن را برایارائه م یکفپوش موقت عال

 آشپزخانه یلوکس برا لینیوکفپوش  یایمزا

نسبت به  یشتریب یهانهی. شما هرگز گزدی، قفل کن(ی)به طور دائم دی، چسب بزندیپوست کنده و بچسبان دیتوان یم نصب: یها نهیگز

 داشت. دینخواه لینیو

 لینیاست و و یظاهر یشما دارا ییایو. آشپزخانه رکندیم شهیتر و با دوام تر از هم بایرا ز لینی، ودیجد یبا فناور :بایو ز کیش

 به آن کمک کند. یابیتواند به شما در دستیم

 وها. الگ ای، ، چوبسنگ :ظاهر

 آشپزخانه یلوکس برا لینیوکفپوش  بیمعا

شده کمتر  یو مهندس ینیچ یهاتواند گران باشد. اگرچه هنوز چوبی، مشده  یداریلوکس خر لینیبسته به نوع و متفاوت است: نهیهز

 تواند گران تر از ورقه ورقه باشد.ی، اما ماست

 سخن پایانی

 شما بهتر است؟ یبرا کی، کدام هی یافتیداآگآشپزخانه  برای کفپوش یهایژگیکه از و اکنون

ها و ، بافتهامدرن. اندازه آشپزخانه و رنگ یاباشد و  یی، چه روستامکمل آشپزخانه شما باشد باید دیکنمیرا انتخاب  ییهافپوشک

 . داشته باشیدموجود را در نظر  یالگوها



هستند. مناسب سخت  یچوب یها، کفپوش دیرا در آشپزخانه خود داشته باش وشپکف نیتر تیفیباک دیخواه یو م دیدار ییبودجه باال اگر

 .کنندیم جادیدر آشپزخانه شما ا کیکالس یآنها با دوام هستند و ظاهر

با دوام هستند و در  کیو سرام نتیلم یهای، کاشدیداشته باش ییبایز یهاپوشو کف دیکن ییخود صرفه جو نهیدر هز قصد دارید اگر

 دارند. کیکالس یظاهر شهیکف آشپزخانه هم یهایشما وجود دارند. کاش ییایظاهر رو لیتکم یانواع مختلف برا

، شما همچنان از داشتن الوهه عکمتر. ب نهیدر آشپزخانه و هز شتریچوب سخت است ، اما با دوام ب یها یژگیو یدارا یچوب مهندس

 .دیدر آشپزخانه برخوردار هست یچوب واقع

 


