
 نصب و راه اندازی کابینت آشپزخانهنحوه  

 

 یریاندازه گبه درستی فضا را  دی، باخود آشپزخانه یبرا جدید یطرح جادیو ا آشپزخانه نتیکابو راه اندازی نصب بل از ق

کف اندازه عبارتند از: ها گیریاندازه از دیگر . را به طور صحیح اندازه گیری کنیدها ، درها و پنجرهوارهایداندازه . دیکن

 ها تا سقف.پنجره یباالفضای ها و پنجره یتا باال نیی، پاتا پنجره

 شتریاطالعات ب کسب ی. برانیز توجه نمایید، گاز و برق  هایلوله کش تمامیبه  در زمان طراحی کابینت برای آشپزخانه 

 ند.با همکاران ما در شرکت ورتینا تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کن رابطه با نصب و راه اندازی کابینت آشپزخانهدر 

 تواند شما را درطراحی و راه اندازی کمک کند.مشاوره رایگان ورتینا می

 آشپزخانه  نتینصب کاب

 

تواند مانع شود را رفع کنید. این موانع شامل مشکالت تمامی مشکالتی که میها نتیکابقبل از شروع به نصب و راه اندازی 

 کفپوش، لوله کشی و یا دیوارها 

 دیرا مونتاژ کن یو ابزار و مواد اصل دیرا سفارش ده 

آشپزخانه  نتینحوه نصب کاب یریادگیآید. دقت عامل بسیار مهمی به شمار می نصب و راه اندازی کابینت آشپزخانهبرای 

جعبه ها تعدادی از کی در ذهن خودساده هستند.  اریواقعاً بس را به درستی بدانید هاکیتکناگر، اما سخت باشدممکن است 

 نیبهتر اگر برناه ریزی داشته باشید مهمترین موضوع این است که. دیکنیممتصل  واریبه د در نظر بگیرید که منظمرا 

 . دیسطح نگه دار یک را در زیچ ههم پیدا کنید.شروع را برای نقطه 

https://vertina-co.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/


پیچ گوشتی  نیازمند یک سری لوازم و ابزار هستید. این ابزار شامل  نصب و راه اندازی کابینت آشپزخانه انجام یبرا

 دریل، خط کش، قیچی، اره و...  ،شارژی، سوراخ کن

 

 کابینت آشپزخانه و شناسایی خریدشیوه 

 ؟با کیفیت است و آن را انتخاب کنمآشپزخانه من  نتیکه کابمتوجه شوم  چگونه 

  و با کیفیت تخته سه ال ساختمتلایر 

 تمام قدها کابینت یپشت صفحه 

 با کیفیت هایو یزاق هالوال 

 کشوهای بزرگ و با کیفیتک 

 طور کامل در کارخانه مونتاژ شده است. ... به 

 سخت و محکم یهاقاب 

 سایز استاندارد 



 

 نصب و راه اندازی کابینت آشپزخانه

با آنچه  نتیکه هر کاب دیکن دییتأو از قبل سایز و مکان و دیگر موارد آماده بودند  آماده نصب شدندشما  یهانتیکه کاب زمانی

  . در طرح است مطابقت دارد

 هرکدام در کجا باید نصب شود. همشخص کنید کرا  نتیکاب بیو ترتارتفاع در مرحله بعد 

تا محل  دیبکش یعمودرا به صورت خطوط  .قرار دهید نیزم ینقطه رو نیباالتر یدر باال وارید یخط تراز را رو کی

 بیابید.را  نیزم ینقطه رو نیبلندتر عالمت بزنید تا مشخص باشد. وارید یرا رو نتیهر کاب جایگاه .دیرا مشخص کن نتیکاب

 و اصلی شما معلوم گردد. هیپا یهانتیتمام کاب یتا قسمت باال دیخط تراز بکش کیو  اندازه بگیرید بلندترین مکان از

در مورد  ژهیبه واین موضوع . قرار بگیرندها کجا نتیکاب هیکنند که بقیم مشخص یگوشه ا یهانتی، کابدر اکثر مواقع

خود را با چسباندن به تمام  نتیکاب دمانیچ .است دو طرفصادق است ، که قاب صورت آنها رو به  یگوشه ا یهانتیکاب

 . دیکن یخود تا حد امکان بررس یها در جا نتیهمه کاب میو تنظای به کابینت گوشه هیپا یهانتیکاب

، هانتی. با نصب کابدر نظر گرفته اید ییافض زیآنها ن یکه برا دی، مطمئن شودارد ازیپرکننده ن یبه نوارها شما اگر طرح

 ریز ییظرفشو نکیس یهاهیها و پادهانهشوند. مطمئن شوید به راحتی باز و بسته میکشوها و درها  اطمینان حاصل کنید

 .باال قرار دارد یهاپنجره

  مرتبط با یهانتیو آنها و کاب دی، کشوها و درها را بردارهاقفسه نصب و راه اندازی کابینت آشپزخانه از در مرحله بعد 

نیاز به گشتن هر کدام از آنها نباشد و به بعداً  . این کار برای این است کهدیکن یشماره گذار و یا برچسبیآنها را با نوار 

 جویی شود و سردرگم نشوید.صرفه در زمان راحتی 

  کنید و عالمت بگذارید. یریبا دقت اندازه گ وارید یو محل دستگاه را رو هیپا نتیکاب، هرشروع کنید یگوشه ا یهانتیاز کاب

 



 دیکن میآشپزخانه: جعبه ها را سطح و تنظ هیپا یها نتیکابنصب و راه اندازی کابینت آشپزخانه در ادامه 

دور از خطوط  نچیا 1/4را  یگوشه ا یهانتیکاب .دیقرار ده اندازه گیری شدهاز خط  نچیا 1/4را  هانتیکاب قسمت از نیاول

را  نتیکابو سپس  دیاست بچرخان کنواختی یبا خط تراز افق نتیکاب یکه باال ییرا تا جا هی. پادیقرار ده یعمود تیموقع

 .دیجلو و عقب تراز کناز قسمت 

 نتیکاب پیچ کنید.به عقب  نتیکاب قیها را از طر چیو پ دی، لبه ها را بکشوجود دارد یفاصله ا نتیو پشت کاب وارید نیاگر ب

 نتیکاب یهاقابها را کمی شل کنید و اول گیره. دیاول محکم کن نتیو آن را به کاب دیو بکش دی، تراز کندیرا قرار ده یبعد

 . دیرا دوباره محکم کن رهی، سپس گشوند کدستیکه کامال  دیکن میتنظ یرا طور

 

 قرار دهید.را  فضاهای باز پرکننده ینوارها هیپا یهانتیکابدر قسمت 

نوارهای . قرار دهید تا فضای باز اضافه را بپوشاندپرکننده را  ی، نوارهافاصله دارند واریها از دنتیکاب در هر قسمت که

دهند  یرا ارائه م یا پرکننده یکنندگان نوارها دیتول همهشود.های متفاوت تولید میهای مختلف توسط شرکتپرکننده با جنس

این  های متنوع موجود است.در اندازه است وها متفاوت طول این پرکنندهآنها مطابقت دارد.  نتیکه با نوع چوب و سطح کاب

 .کنندیرا پر م دیوارها و نتیکاب نیب یفضاهاها نوار

 

به کار ببرید را  یادیپرکننده ز یبود نوارها دیمجبور خواه نیاست ، بنابرا کنواختیبه ندرت  وارهایو د نتیکاب نیب فاصله

، دیبزن در کار برش یاست که کم نیا آشپزخانهو راه اندازی کابینت  نصبهنگام  یاستراتژ نیبهتر تا کار شما زیباتر شود.

 .دیسنباده بزن ایسپس سطح را به عقب 

محکم را   پرکننده ینوارها .دیآنها را محکم کن قادر نخواهید بود، شوندیمتصل م وارهایپرکننده به د یکه نوارها یهنگام 

قرار  وارید یتوانند رویاست م کمکه عرض آنها  ییهاپرکنندهراحت تر شود.  نتیآنها به کاب چاندنیو پ ید تا حفاریببند

 ندارند. و محکم کردن یبانیبه پشت یازیو نبگیرند 

 

 

 .دیانجام ده یو برق کش ی: لوله کشهیپا یهانتیکاب نصب و راه اندازی کابینت آشپزخانهدر مرحله بعدی از 

 

خطوط  یرا برا ییهاسوراخ .دیها را قطع کن یو خروج یو آبرسان هیتخل یهالوله یهادهانه شویدمیمجبور به احتمال زیاد 

به  واریشما از د هی. اگر خط تخلبزنیدبرش در روی کابینت  ییرا با اره مو شکل  یمربع یها. دهانهایجاد کنید یآبرسان

 توانید برش بزنید.میدر اطراف آن  یلیسوراخ مستط کی ی، به سادگ دیآ یم رونیب یا هیصورت زاو

 

 .دیکن میرا تنظباید آنها  رهیشبه جز یهانتیکابنصب در 

 

ممکن  عرض کمی دارد رهیشبه جز نتیکاب نیاگر اول. متصل نماییداستاندارد  هیپا نتیرا به کاب رهیشبه جز نتیکاب نیاول

 ییهانتیب، کادر محل قرار گرفت رهیشبه جز نتیکاب نیاول نکهیاز ا بعدستفاده نمایید. اپرکننده  ینوارها دیاست مجبور باش

 یهانتی، کابکابینت جزیرهبهتر است قبل از شروع به کار  قرار دارند متصل کنید. نیزم یرو یدائم یرا که به بلوک ها

 .دیدر وسط آشپزخانه داشته باش یمشخص یکار یتا فضا دیخود را نصب کن ییباال



 

 .دیرا نصب کن ییباال یهانتیکابدر ادامه نصب و راه اندازی کابینت آشپزخانه 

 

ً یاست که آنها را دق نیباال ا زیآو یها نتیب کابتنها قسمت مشکل در نص که آنها  یدر حال دیمناسب قرار ده تیدر موقع قا

برای نصب کابینت باالیی نشانه گذاری  را با خیم یهامکان .ی استکار سخت کی نی. ادیکنیمتصل م گریکدیو  واریرا به د

 مشخص شدهها در محل مناسب با استفاده از خطوط  چیقرار دادن پ یبرا مشخص نمایید.را  نتیکاب تیخطوط موقعکنید. 

 ها متصل شوند.به همین منوال کار را ادامه دهید تا تمامی کابینت. تنظیم کنید وارید یرو خیم یهامحلو  نتیکاب

 .ها را متصل کنیدها و یراقدرب کابینت را متصل کنید و وسایل تزیینی و قابکار  در آخر



 

 آشپزخانه نتیکابو راه اندازی  نصب و قیمت ها نهیهز

 :عمومی ترین سوال در هنگام نصب و راه اندازی کابینت آشپزخانه 

 ؟استآشپزخانه من چقدر  نتیکابقیمت  .1

 خواهد داشت؟ نهیآشپزخانه من چقدر هز نتیکابو راه اندازی نصب  .2
 

 و شکل اندازه

است  ییهانتیاندازه و شکل آشپزخانه شما و تعداد کاب نصب و راه اندازی کابینت آشپزخانهتاثیرگذار بر قیمت  مورد نیاول

 ه نیاز به نجار باشدک در آشپزخانه شما وجود داشته باشد بیعج یهاگوشه ای هی. اگر زاوکنیدرای فضای خود استفاده میب که

 د.نکه تعداد کابینت بیشتر نیاز دارد هزینه بیشتری را به همراه داربزرگتر  با فضای یها. آشپزخانهدارد یشتریب نهیهز

 و موقعیت مکانی محل

 ی، مکان شما است. بسته به محل زندگاثرگذار استآشپزخانه  نتیکاب و راه اندازی نصببر قیمت  مواردی کهاز  گرید یکی

 موجود است. نتینصب کاب متیاز ق وسیعی فیط

 یسفارش مهین ای یسفارش

و  یسفارش مهین یها2نتیکاب. و ساخت متفاوت تر و بیشتر استنصب  یهانهیهز حتما، باشند یها کامالً سفارشنتیاگر کاب

 هستند و ارزان تر است.قابل نصب  یبه سادگساخته شده  شیاز پ



شوند های سفارشی با توجه به کل فضای شما سفارشی ساخته میشوند. کابینتمیکارخانه ساخته  طیدر محها نتینوع کاب نیا

از جمله: جای یخچال، ماشین  شوندها تعبیه میها تمامی بخشدر این نوع کابینت پس به همین دلیل گران قیمت تر هستند.

 ظرفشویی و لباسشویی، جای ماکروفر و ...

 میریدر نظر بگ دیرا که با ییفاکتورها نیاست. ما همه مهمتر یآشپزخانه بسته به عوامل مختلف نتینصب کاب یشما برا نهیهز

را داشته  و بهترین کیفیت دیریتماس بگمشاوران ورتینا با و دیباش شتهدا یبرآورد مناسببه این ترتیب قادر هستید  .میکرد انیب

 . و کمترین هزینه را انجام دهید باشید

 

 

 :نایاستفاده از برند ورت تیمز

 .باشدیسازه م یعمران یها تیفعال یو اجرا یداخل ونیر امر دکوراسمتخصص د 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 یآشپزخانه، طراح یدفتر کار، طراح ی)طراح یداخل یطراح… 

  مقاله ما را دنبال کردید و امیدواریم استفاده الزم را برده باشید. میممنون

با کمترین هزینه داشت که  دیفرصت را خواه نیا د،یکنیصحبت م نهیزم نیمشاوره و متخصص در ا کیکه با  یهنگام

 را داشته باشید.بهترین 

هنر ما  تیو خلق رضا ستین تیشما آخر رضا یسرپناه برا کی می. ما باور داردیکن یتا شما راحت زندگ میینجایدر ا ما

 است.

 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
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