
 چه ویژگی دارد؟ آشپزخانه بهترین کابینت

 

، طرز کار تیفیمواد با کاین سه عامل   .تعیین کنید فاکتور از سه  یبیرا به عنوان ترک یی دارندسطح باال ی کهیهانتیکاب دیتوان یشما م

 منحصر به فرد.  یطراح جلوه خاص و کیو  شایسته

که به عنوان  بایز یهااتاق یای. ما رومیداردر نظر آشپزخانه خود  یبازساززیباسازی و  یبرا یبزرگتر اریبس یهابرنامه امروزهما 

  .یمبخش داشته باشش آرام و عیوس ییآنها احساس فضابا نوع طراحی  تصمیم داریم. ما را داریم باشدخانواده  برای تجمع یاصلمحل 

در ردنظر برساند.وم طراحیتا ما را به آن   آشپزخانه بهترین کابینت عواملی مورد نیاز است از جمله وسیعبلند و  یآرزوها نیچن با

مورد استفاده شما قرار ، شودمطالبی که گفته میصحبت کنیم. امیدواریم  بهترین کابینت آشپزخانهاین مطلب ما در نظر داریم در مورد 

 بگیرد.

همراه است که  فضایی. ستین میکنیم یآشپز در آن که شپزخانه فقط فضاییآ. بیشترین استفاده را دارد در منزل فضایی است آشپزخانه

 تیاهممیزان به التفات با  نی. بنابراپردازیممیاستراحت  به آنجادر یروز طوالن کیو بعد از  میکنیخود را شروع مبا اهل خانه صبح 

 دکوراسیون گردد.و  یخاص شما طراح یازهاینبا  ابقمط دی، باآشپزخانه

پزخانه آش یدر طراح یاساس المان کیها نتیاست که کاب نیشود ایآشکار م یکه به آسان ییهااز جنبه یکی ،آشپزخانه یبا شروع بازساز

 .نیاز دارید، امکان پذیر استبودجه شما با را که  یآشپزخانه ا نتیکاب نیبهترشما . هستند



 

 :را رعایت کنیمنکاتی نیاز است  آشپزخانه  نتیکاب نیبهترهنگام انتخاب 

 امکان دارد . ای به نظر برسد دهیچیپ شنهادیپ کیتواند  یم آشپزخانه نتیکاب نیبهتر، انتخاب هانهیهز میزان کاهش یتالش برازمان 

هستند که  ییفاکتورها نیاز مهمتر یبرخ ریموارد ز. تغییراتی دهدسخت افزار  ای دی، اسالمتلایر، ساخت تیفیدر کشود  سازنده ناگزیر

 .دیریدر نظر بگ دیبا آشپزخانه نتیکاب نیانتخاب بهترهنگام 

 نوع متریال .1

 . برندبه کار می آشپزخانه نتیکاببهترین ساخت به منظور  مواد متفاوتیاز  نتیکنندگان کاب دیتول

مونتاژ به ندرت به طور ساخت و  یآماده برا یهانتیکابشود. ا استفاده میهقاب ای نتیکاب یدرها یبرااغلب  یچوب اصل :یواقع چوب

 شوند.یساخته م یکامل از چوب واقع

محکم و ارزان تر  اریتخته سه ال بسمتلایر کنند. یاستفاده م نتیکاب هایباکس جادیا یبراکنندگان از تخته سه ال  دیتول اکثر سه ال: تخته

 د. ندار مشابه یظاهر هرچند، جداگانه است یچوب یهااز تخته

محصول دست ساز  کی . تخته فیبربرندبه کار می باال یبا چگال بریتخته فرنگ شده  یهانتیاز کاب بعضیدر  باال: یبا چگال بریف تخته

 است.ترنتر و ارزا تخته سه ال مقرون به صرفه ایو از چوب  ردیگ یاست. رنگ را خوب م

چسب با مواد  ای نیچوب و رز یهااز تراشه لفیقی، تمقرون به صرفه از تخته خرده چوب یهانتیاز کابشماری  خرده چوب: تخته

 ساخته شده از تخته خرده چوب ارزان هستند. یهانتی، اما کابخیلی دوام ندارنداگرچه در برابر آب این نوع ساخته شده اند. روکش دار 

 کابینتساخت سبک  .2

 یهاسبککند. به ظاهر ونما اشاره می نتی. سبک کابوجود دارد نتیکاب سبکمتنوعی و بی شماری در نوع و  یظاهر یهاانتخاب

 هستند.  امروزی یمناسب خانه هامدرن  یهاکابینتاست. ... و  ییروستا، ، مدرن، معاصریسنت از جملهدرب متداول 



 تعبیه شده است نتی، درها داخل کابهانتیاز کاب یدر برخ.دارای قاب نیستند گرید یقاب چهره هستند و برخ یها داراتنیاز کابتعدادی 

با توجه به فضا و نوع ساخت  بهترین کابینت آشپزخانهانتخاب  د.همین امر باعث شده است تا ظاهری یکدست و زییبا داشته باشنو 

 گیرد.صورت میآشپزخانه 

 

 ابزار و یراق با کیفیت و مناسب .3

از  یاری. بسشودها محسوب میمهمترین الماناز  گرید یکی آشپزخانه نتیکاببهترین  لیتکم یبرا یا همان ابزار و یراق  افزار سخت

دهند  یم حیترج گرانیکه د یدر حال. کنند و زیباتر زیرنگ متما رهیت ابزار و یراقروشن را با با رنگ  یهانتیکاب دوست دارند مردم 

 باشند. یچوب دهو کشن رهیدستگ یممکن است دارا ییروستا یسنت یها نتیروشن داشته باشند. کاب یقلیفلز ص

ت شده اند که بتوانند وزن استاندار را تحمل یعنی تسهستند.  نامهیلوال درب بسته با گواه یدارا استاندارد و با کیفیت یهانتیکاب تمام

 یطراح یهااز سبک گسترده ای فی، در طیمسکون نیو همچن یتجار نتیکاب یاتصاالت مناسب برا کنند و به آسانی باز و بسته شوند.

 باشند. کیو ارگونوم یکاربرد اریکه بس باید به گونه ای ساخته شده باشد نتیکاب ابزارهای. وجود دارد

 

 و سطح آمیزی گنوع رن .4

 شود. یم نییو بودجه تع قهیبر اساس سل یادیتا حد ز آشپزخانه نتیکابین ربهتسطح و  رنگ

قطعات چوب ساخته شده  نیها تنها از بهترنتیکاب نیاما از آنجا که ا .دارد یعیظاهر طب یزیچوب رنگ آم شده: یزیرنگ آم چوب

 اغلب گران هستند.  ،اند

نکته ای که حائز اهمیت است این است که . شوندهماهنگ  یداخل یبا هر سبک طراح اغلب این امکان را دارند رنگ شده  یهانتیکاب

و  مناسب تراغلب  یزیرنگ آم یچوب یهانتی. کابپوشش دهدرا  نییدرجه پا یهاچوبعیوب  و قادر است ترنگ معموالً مات اس

 هستند. یرنگ یچوب یهانتیاز کاب مقرون به صرفه تر



موارد متنوع زیادی کند. یممشخص آنها را رنگ  و پوشاند و ظاهر یتخته خرده چوب را م یهانتیاست که کاب یمواد نتیلم :نتیلم

 شده رنگچوب به ندرت به اندازه  نتیلم .هستند موجود نیو مالم ی، چوب مصنوعینازک از چوب واقع یاز جمله ورقه ها نتیلم از

 دارد.استحکام 

 هستند. نوع  نیتر جیرا نتیشده و لم یزیرنگ آم یهانتی، کابآماده مونتاژ یهانتیکاب در

 تعبیه کشو در طراحی .5

ها کننده یاز بازساز یاریتر شدن آن است. بس یکاربرد یفضا برا یساز ی، امکان سفارشدیآشپزخانه جد یطراح هایمزیتاز  یکی

نوعی شده اند.  یطراح گرید لیوسا ای، قابلمه و تابه ظروف ینگهدار یاز آنها به طور خاص برا یکنند که برخیمتعبیه را  ییکشوها

در آنجا قرار کوچک  لیوسا ریجات و سا یجات ترش هیتا ادو شوددر نظر گرفته میها نتیکاب نیبماکه  وجود دارد یعمود یکشوها

 گیرد.

 نیتحمل کند. به همبتواند کشو را  اتیوزن محتو دیکشو با کف. دهدنشان مینحوه عملکرد کشو را  به طور معمولسخت افزار کشو 

با اتصاالت  یچوب ییکشو یها. جعبهدر نظر داریمچوب سخت جامد را با کف کامالً ضبط شده  یهااست که ما استفاده از کناره لیدل

 اتصاالت استانداردمدت  یطوالن ییبای، دوام و زاستحکام لین به دلی. اشوددر نظر گرفته می آشپزخانه نتیکاببهترین  یبرا استاندارد

 است.

 تیفیو با ک مستحکم نتیکاب یهاقاب .6

 یهادارد. نصابیرا نگه م نتیجعبه کابحمل و نصب در زمان . قاب شوندموجب ایجاد ثبات می، تیفیبا دوام و با ک نتیکاب یهاقاب

 ست کهدلیل آن این ا. تر استزمانبر رای، زکنندیم افتیدر یشتریب نهیبدون قاب هز یهانتینصب کاب یاغلب برا نتیکاب یحرفه ا

 دیقسمت نصب با نیدارند ، بنابرا نتیکاب یدرها نیبکمی فاصله بدون قاب  یهانتیدارد. کاب دقیق تریبه نصب  ازیبدون قاب ن نتیکاب

 دارد. ویژه ای تیناهموار باشند اهم وارهایکه ممکن است کف و د ییدر فضاها ژهیامر به و نیکامالً هم سطح باشد. ا

 یداخل یکردن فضا زیتم .7

بسیار مستحکم و مقاوم  دیبا زین نتیکاب درون یک یفضا .کردن داشته باشد زیتم قابلیت یتبه راح دیآشپزخانه با نتیکاب یداخل سطوح

 و دیگر موارد باال باشد. یزیرنگ آم در نظر گرفتن  ها بدوننتیتا عمر کاب باشد

 یبرا یباال در برابر رطوبت سطح کامل اریمقاومت بس لیحال مشابه هستند. آنها به دل نیدو ماده متفاوت و در ع نتیو الم نیمالم

 هستند.با دانه چوب با رنگ روشن  نتیو لم نیمالم نتیکاب یداخل هایبخشهستند. اکثر  نتیکاب یداخل یفضا

 و یک تکهبا دوام  صفحه پشت کابینت .8

 یپانل کامل پشت کیهستند.  صفحه پشتی یک تکه و مستحکم یدارا تیفیبا ک آشپزخانه نتیکاببهترین ، استحکام و سهولت نصب یبرا

متصل شود. اگر نصب مستلزم  یوارید یها خیبه م میبه طور مستق نتیاز پشت کاب یدهد که در هر نقطه ا یامکان را م نیا نتیبه کاب

 ساده تر خواهد بود. ی، اصالح در قسمت پشتبرق باشد ای یدر اطراف لوله ، لوله کش نتیبرش کاب



 

 هزینه ساخت کابینت

با  ییهانتیکند تا کابیامر به شما کمک م نی. ادیباش باال ساخت خصوصیات، به دنبال نتیکاب یهانهیهز سهیو مقا نتیکاب دیهنگام خر

 .دیخانه خود انتخاب کن یبراو در عین حال زیبا   تیفیک

 سخن پایانی

در ارتباط متخصصان  . بادیانجام ده یادیزهای و بررسی قاتیتحق دی. شما باستیآشپزخانه شما مانند قدم زدن در پارک ن یطراح

نحوه   توانند شما را راهنمایی کنند تا انتخاب مناسب و مقرون به صرفه ای داشته باشید.مشاوران و متخصصان ورتینا می .باشید

مجدد مجبور به تغییر بعد از چند سال  ای کندبرای شما کار میسال  20از  شیشما ب نتیکاب ایکند که آ یم نییشما تع یریگ میتصم

 .دیکن دایپ یعال تیفیکو با  آشپزخانه نتیکاببهترین  عشرو ی. براهستید

آشپزخانه  یفضا یآشپزخانه برا نتیکاب نیانتخاب بهتر  دیرا انتخاب کن نتیلم ایو چه از جنس چوب  یسفارشاز نوع  یهانتیچه کاب

 آورد.به وجود میو جذاب  یکاربرد یو آشپز یغذاخور یفضا کیشما به 

مشکل مدت یک یا دوسال به ها در نتیاز کاب ی. متأسفانه برخهستند بایبادوام و ز یطوالن یهاسال یبرا آشپزخانه نتیکاب نیبهتر

موجب ایجاد ظاهری زشت و زننده شل  یها، لوالشده  دهیخراش سطح، شدن کشوها دهیکج ، کش یدرهامشکالتی از جمله . ورندخیبرم

 . دیساخت باال انتخاب کن تیفیرا با ک آشپزخانه نتیکاب نیبهترمهم است که  لیدل نیکند. به همیم

 

 :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. 

 ازیسب با سبک مورد نمتنا 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 یاتاق کنفرانس، طراح یدفتر کار، طراح ی)طراح یداخل یطراح… 

 .میرا به شما انتقال داده باش یدیو اطالعات جد میمثمر ثمر باش میکه توانسته باش میدواری. امدیمقاله را مطالعه فرمود نیکه ا میممنون

 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 یدبهبو 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

 

 


