
 چگونه یک آشپزخانه مدرن داشته باشیم؟

 

 اگر آشپزخانه است. آشپزخانه شما یکاربرد یفضا کیاز  نانیعامل در حصول اطم نیآشپزخانه مهمتر درست دمانیچ

 کند.یاستفاده از فضا کمک م نیشتریرا در ب زیهوشمندانه همه چ دمانیچ کی، عیبزرگ و وس ایکوچک و تنگ باشد 

یک آشپزخانه کند. پس برای اینکه برقرار میخوب تعادل  کارکردظاهر خوب و  نیب دیجدو مدرن آشپزخانه معاصر  کی

 . به تحقیق بپردازیمآنها  یمورد هر دوداشته باشیم باید در  مدرن

. برای داشتن مشاوره دهد به کار گرفته شدهو لوازم  یساز رهی، ذخدمانیچرابطه با تواند در یطراح آشپزخانه خوب م کی

، به آشپزخانه ییمدرن روشنا یها نهیگرفته تا گز یکمک ی، از ابزارهاهیتا در مراحل اول دیآماده باشیک آشپزخانه مدرن 

 هم توجه کنید.کوچک  اتیجزئ

 زیو پر ییروشنا، هی، تهوی، زهکشآب نیمانند تأم یخدمات تی، موقعمورد عالقه خودآشپزخانه  و راه اندازی قبل از نصب

 . مشخص گردد دیبرق با

، ساده و مدرن آشپزخانه یمدرن است. طراح ییآشپزخانه شما به فضا لیتبد یبرا دهیچیساده و پ نهیگز کیمدرن  هاینتیکاب

 یشتریب یفضا درعین جذابیت، کندی، به شما کمک ماز سطوح یبیمتفکرانه و ترک یی، روشناکپارچهی لیهمراه با وسا

 نمایش داده شود.

 آشپزخانه مدرن از کجا شروع کنم؟ کی یهنگام طراح

بودجه خود  مورد عالقه آشپزخانه برای یزیبرنامه رپس زمان ، است موضوع مورد توجه افراد کی شهیهم دیجد آشپزخانه

پس برای . در نظر بگیریدرا طراح  ای زیبرنامه ر کی مشاوره با کی، خوشتان آمد طرحی را دیدید که یوقت تعیین کنید.را 

 شروع کار صحبت با یک برنامه ریز و مشاوره حرفه ای بسیار حائز اهمیت است



و داشتن طراح آشپزخانه  دیباش یآماده ساز ،قبل از شروع خدمات آماده دی؟ شما واقعاً بامدرن آشپزخانهیک  و طراحی ساخت

حرفه ای و زبده خوب که شما را به آنچه مدنظرتان است اهمیت دارد.شرکت ورتینا در بردارنده متخصصین و مشاوران 

 اهید برسید.وخاوره رایگان به آنچه میبا ما تماس بگیرید و با مشدر این زمینه است. 

 

 کرد؟ یتوان طرح آشپزخانه مدرن را طراح یم چگونه

 یرا که در آشپزخانه فعلهاییفعالیاست که  نیا کار شروع یبرا آشپزخانه مدرن یکبرای  مکان خوب کیدر نظر داشتن 

و به چه  یزیچه چ ؟دیکن یم یچگونه زندگبداند خواهد یم نیشما همچنآشپزخانه . طراح دیکن ستیلنه  ای شودمیشما انجام 

به شما پیشنهاد آشپزخانه را  یها و لوازم مناسب برادهیتا ا ؟کندیم یآشپز با چه عالیقی یچه کس ؟دیکنیماندازه نگهداری 

 کند.

 دهید؟دوست دارید در کجا قرار می لوازم آشپزخانه خود را

 رهیجز یها و اجاق گازهانکیس رای، زتواند مهم باشدیم ییظرفشو نکیمانند س یدیکل خصوصیاتقرار دادن  باید بدانید که

 با دیگرن در ارتباط باشند. یهستند که دوست دارند هنگام آماده ساز ییمحبوب آشپزها یا

 مکان کاری در آشپزخانهتوان در اطراف هر  یرا م یساز رهی، محل ذخیک آشپزخانه مدرن یدیکل هایالماناستفاده از  با

 شود. یم دهیکش ییظرفشو نکیس کیو سطل نزد یآشپز لیکرد ، در کنار وسا یطراح

قرار توانند یمرطوب کجا م لیکه وسا گرددشوند. واین تعیین میمشخص می یآب و زهکش لوله کشی همچون یخدمات

 قرار دارد. یزیدر کنار چه چ مشخص کننده این است کهکار  انیو جر بگیرند

 یبرا ییظرفشو نیماش کیرا در نزد غذاخوریخوب است که ظروف  برای نمونه .دیآشپزخانه فکر کن به شیوه به کارگیری

 در نظر بگیرید.راحت تر  هیتخل

 



 ؟شوداستفاده می ییهالیها و استاچه رنگعصر حال حاضر یبرا

 یعی، سنگ طب، برنج براقیمانند چوب غن یعیمواد طب یدر حال حاضر بر رو مدرن آشپزخانه یک طراحی و ساخت روند

 شده است.ها متمرکز از بافت یبیو ترک

دهیم که امنیت بیشتری داشته باشد تا راحت تر تررجیح می، کنیمسپری می را در آشپزخانه یادیکه ما زمان ز ییاز آنجا

و  یبه بازساز دنیالهام بخش یراه برا نیمورد عالقه خود بهتر یهادهیا یتابلو جادیآشپزخانه ها و ا ریتصاو شیمایپ باشیم.

 است.فرآیندها  نیبه روز بودن با آخر

 یهستند و به راحت یضد باکتر یعیبه طور طب رایهمچنان محبوب هستند ز تیکوارتز کامپوزسطوح صاف مدرن مانند 

 یهاهی، بافت خشن و سای، با چوب غنو مودب هستند کیتار طرهیرنگ آشپزخانه هنوز تحت س یهادهیشوند. ایپاک م

 و سبز. یآب قیعم

 

 و شیک آشپزخانه مدرنیک  یطراح

با مقدار  بایساده و زسبک  نی. ابه وجود آورید یستیمالینیم ونیو دکوراس زیبا خطوط تم مدرن آشپزخانهیک توانید شما می

 .دیکن جادیآشپزخانه مدرن ا نیتزئ یهادهیمدرن خود را با ا یطراح باید بتوانیداست.  یساز رهیعملکرد و ذخ یادیز

 دیتوانیم و کفپوش ی، نورپردازوسرامیک یکاش، نتیسخت افزار کاب یبرا ادیز یهانهیبا وجود گز در یک طراحی مدرن

 یعیطب یهافتبااز ، جذاب و جالب آشپزخانه مدرن کی جادیا یبرا .دیکن یطراح یبا عناصر کاربرد مدرنآشپزخانه یک 

 را در متن زیر ذکر کرده ایم.آشپزخانه مدرن  یطراح یها دهیاز ا ی. برخاسنفاده کنیدمختلف  یهاو رنگ

 اسپرسو رنگ تیره و یهانتیکاب 

 رهیتبا رنگ  یهانتیهستند. رنگ مات به کاب و مورد توجه محبوببسیارآشپزخانه مدرن  یک یدر طراح رهیت یهانتیکاب

 وجود دارد.مدرن  یهاکه اغلب در آشپزخانه دهدنشان میسرد را گرم  لوازم با خاصیتو  دهدجلوه میرنگ 



 ضد زنگ فوالد 

آشپزخانه  یک یبرا یسطح عال کی نی. ابسیار مورد توجه واقع شده استمدرن در طراحی و خنک  زیفوالد ضد زنگ تم

، رآالتی، شضد زنگ لی. لوازم استدیکن زیرا تم ییمواد غذاغالباو  دیکن زیکه الزم است سطوح را تم یی، جااستمدرن 

از  یاری. از آنجا که بسنددهیبه خود م بایز یآشپزخانه مدرن جلوه ا یهانکیس یمخصوص و حت ی، هودهاسخت افزار

  موجود است.ضد زنگ  یانواع محصوالت با روکش فوالد

 بلوند چوب 

زیبا به  یی، فضاآشپزخانه مدرن یک ی، در طراحشودیمادغام که با فوالد ضد زنگ  علی الخصوص زمانی، دچوب بلون

آشپزخانه  نتیکاببا ادغام . نمایش دهندچوب روشن را به  یتوانند گرمایم ریجزا و هاپوش، کفهانتی. کابآوردوجود می

 یهایکاش پوشآشپزخانه مدرن، کف یک. در تعادل ایجاد کنید یطراح برنامه ریزیتر در  رهیروشن و مدرن را با عناصر ت

 دهند.را برای جلوه بیشتر در کنار هم قرار میروشن  یچوب یهانتیبلند و کاب یهابا روکش یسقف رهیت

 مرمراز جنس  میزهای 

 یدر الگو یخاکستر یطوس ی. سنگ مرمر اغلب دارابسیار محبوب هستند کیش دیتخته سنگ مرمر سف با جنس یزهایم

 یریجلوگ یبرا نی، بنابرا. سطوح مرمر متخلخل هستندشودتلفیق میبا عناصر ضد زنگ معاصر  یاست که به خوب یعیطب

ً یتقو هرگز غذا را مس دیرا پاک کن آلودگیلکه بالفاصله  جادیاز ا  .دیزینر زیم یرو ما

 رنگارنگ یهانتیکاب 

. ترکیب رنگی استبه صورت ها نتیکاب یزی، رنگ آممدرن یطراح در محبوب فرآیندهای مورد توجه و از گرید یکی

ادغام  کیش سطوحو  لوازمبا  یهستند که وقت یسرگرم کننده ا یهااز رنگ یسرمه ا ی، آبی، سبز زمردسوخته ینارنج

 است. آشپزخانه مدرن یک دمانیدر چ به کارگیری یآسان براالمان  کی نیرسند. ایهمچنان مدرن به نظر مشوند، می

 



  یهندس لیوسابه کارگیری 

دهد. این وسایل سبکی مدرن به محیط آشپزخانه می، رهیجز باالیمتعدد بر  یزهای، چه لوستر بزرگ و چه آوییروشنا لیوسا

با عناصر گرد  ییروشنا لیبرخوردارند. وسا ویژه ای در میان افراد تیهستند از محبوب زیو خطوط تم یاشکال هندس یدارا

است. مبلمان مدرن آشپزخانه به فضا  یآشپزخانه مدرن و افزودن نرم کلساده و مربع ش یهاشکستن لبه یبرا یعال یراه

 مالیم ایجاد کنند. یطراح یک تواندیم زینگرد  یزهایو م یسازکپارچهی یهایمانند صندل

 متروبه شکل  یکاش 

. خطوط واضح و سطح رودبه کار میمختلف آشپزخانه  یهااز سبک یاریبس یبرا به خاطر بودن همیشهمترو  دیسف یکاش

فضا را بازتر  دیتمام سف یوارهای. دهماهنگی داردآشپزخانه مدرن  ونیبا ظاهر ساده دکوراس یمترو به خوب یبراق کاش

 کنند.یم لیمدرن آشپزخانه کوچک تبد یطراح یمناسب برا یا نهیدهند و آن را به گزینشان م

 باز یبند قفسه 

به  یخنث ایضد زنگ  یفوالد یها. قفسهرودبه کار می ونیو دکوراس یساز رهیذخ یبرا ییباز به عنوان فضا یهاقفسه

 نیرا از ب نتیکاب یدرها ینی، سنگباز یبه قفسه بند نتیکاب لیدهند. تبد یدر آشپزخانه مدرن اجازه م یظروف و لوازم جانب

 یمیقد یهاها و آپارتمانبه سبک آشپزخانه که در خانه ییهادر آشپزخانه خصوصا دهد.بازتر نشان میبرد و آشپزخانه را یم

 شوند.دیده می

 و هندسی هنرمندانه یهاکییموزا

و  ی، درخشندگیساز یگرما و سفارش یکنند اما برایسبک مدرن را حفظ م زیرنگارنگ خطوط تم کییموزا یهایکاش

 یآسان برا یراه کییموزا ی، کاشرنگچند  ایرنگ باشد  کی یکه دارا دیرا انتخاب کن یچه طرح روند.به کار میرنگ 

 است. یآشپزخانه مدرن خنث یحطرا کیبه  یعناصر رنگ هماهنگی و ادغام

 سخن پایانی

 ماتیتقس یدارا نیدهند. آنها همچنیآشپزخانه را گسترش م کهطبقه باز هستند  یهاپالن یمدرن آشپزخانه دارا یهاطرح

ساده اما  یظاهریژگیو و سمیمالینیرنگ هستند. م کی یمشخص شده اند و دارا قیهستند که به طور دق یزیمتما یمنطقه ا

 است.ها آشپزخانه نیاخصوصیت  کیش

 :در طراحی یک آشپزخانه مدرن 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(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

 021-22305566تماس:  شماره

 

 


