تخت خواب
یکی از وسایلی که امروزه می توانید در بیشتر خانه ها آن را بیابید ،تخت خواب است .تخت خواب یکی از مهم ترین وسایلی
است که وقتی زن و شوهری به خانه خود می روند ،آن را جزو مهم ترین آیتم های لیست خود قرار می دهند .تهیه کردن
یک تخت خواب مناسب با قد و وزن شما و همچنین شرایط جسمی شما ،کاری بسیار مهم است و باید برای آن وقت کافی
بگذارید .تخت خواب ها انواع بسیار مختلفی دارند که آن ها به دسته های زیادی تقسیم بندی می کند.
اتاق های خواب برای هدفی خاص ساخته شده اند تا بتوانند خواب و استراحت را تسهیل کنند .محیط یک اتاق خواب باید
به اندازه کافی برای یک خواب شبانه کافی و سالم مساعد باشد .برای اطمینان از اینکه هر شب به خواب خوبی خواهید
رسید ،باید محیط خواب خود را ایمن ،راحت و جذاب نگه دارید .در حالی که بسیاری از افراد به تشک های خود توجه زیادی
ندارند ،اما در واقع این قطعه ای از وسایل ضروری خواب در اتاق خواب شما است که می تواند زندگی شما را به شدت
تحت تاثیر قرار بدهد.
چوب یک ماده قاب تخت خواب فوق العاده محبوب است .فریم های تخت چوبی به دلیل زیبایی طبیعی در کل اتاق خواب
ها کالسیک ،مستحکم و عالی هستند .به طور خاص ،بلوط به دلیل دوام ،خاصیت مقاوم در برابر رطوبت و الگوی دانه نفیس
یکی از بهترین مواد قاب بستر است .با یک قاب تخت چوبی طبیعی ،شما یک مبلمان خواهید داشت که به دلیل تفاوت
های سطح ظریف کامال منحصر به فرد است .هیچ دو الگوی دانه یکسان نیستند .یک قاب تخت چوبی برای گرم کردن اتاق
خواب نیز مناسب است .اگر چیزی به خصوص روشن و سبک می خواهید ،می توانید یک قاب چوبی سفید نیز انتخاب
کنید.
ً
مطمئنا در بحث دوام بهترین ماده قاب تختخواب،
مورد بعدی در راهنمای خرید قاب تختخواب ما یک قاب تخت فلزی است.
قاب های فلزی فوق العاده محکم هستند و آزمون زمان را تحمل می کنند .قاب های تخت خواب فلزی در طرح های متنوعی
موجود است و به همین ترتیب متناسب با انواع سبک های داخلی است .خواه دنبال یک تختخواب کامال ً زیبا ،یک تختخواب
مینیمالیستی یا یک تختخواب صنعتی باشید ،می توانید یک قاب فلزی متناسب پیدا کنید .بنابراین ،اگر به دنبال یک قاب
تختخواب ساده و در عین حال خیره کننده هستید که سال ها برای شما دوام بیاورد ،فلز یک انتخاب عالی است.
استفاده از مخمل به عنوان ماده قاب تختخواب یک روند طراحی داخلی بسیار شیک و مدرن است .یک قاب تخت مخملی
با ظاهری لوکس ،به اتاق خواب شما بعد و عالقه می بخشد.
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رنگ های متنوعی برای انتخاب وجود دارد ،از جمله مد روز و نقره ای براق و آبی استیل خیره کننده .مخمل یکی از بهترین
مواد قاب تخت است زیرا نرم ،لوکس ،راحت و شیک است .با وجود پارچه داخلی “لحظه ای” ،مخمل یک ماده فوق العاده
کالسیک است که در یک اتاق خواب زیبا آزمایش زمان می کند.

درباره گریت کابینت
گروه کابینت و دکوراسیون گریت کابینت  15سال پیش فعالیت خود را به قوی ترین شکل ممکن آغاز کرد .گروه کابینت و
دکوراسیون گریت با سابقه درخشان خود در زمینه طراحی و تولید انواع کابینت های کالسیک و مدرن و دکوراسیون داخلی
در حال حاضر به عنوان بهترین ارائه دهنده خدمات دکوراسیون و کابینت سفارشی تهران در خدمت شما همراهان عزیز
است؛ تخصص این گروه کار با باالترین کیفیت و با قیمتی بی رقیب است؛ پس اگر به دنبال خرید کابینت هستید با گروه
کابینت و دکوراسیون گریت تماس بگیرید .اهداف و سیاست های کلی شرکت گریت کابینت قرار گرفتن در نقطه “کمترین
قیمت کابینت و باالترین کیفیت آن” است و طراحی آشپزخانه شما بر اساس این هدف در دستور کار است .گریت کابینت
همواره با تمرکز بر قیمت تمام شده کابینت و دقت نظر بر ارگونومی کار سعی بر قرار گرفتن در باالترین کیفیت تولید است
به همین دلیل است که شرایط اقتصادی هیچ تاثیری در فروش آنها نداشته است .در حال حاضر با تالش و پویایی تمامی
مهندسین و تکنسین های طراحی و اجرایی در تیم کابینت و دکوراسیون گریت توانسته ایم با افزایش کیفیت تمامی بخش
های طراحی و اجرایی و همچنین محصوالت خود به موفقیت های روزافزونی دست پیدا کنیم .شاخصه های مختلفی در
تصمیم گیری مشتری در جهت انتخاب یک شرکت مناسب برای تغییر دکوراسیون آشپزخانه خود موثرند ،شاخص هایی مانند
تجربه و موفیقت پروژه های قبلی ،محصوالت با کیفیت و تولید آن ها با بروزترین متدها و تکنولوژی ها ،شخصیت و پرستیژ
کاری ،مقید بودن زمانبندی از پیش تعیین شده و در نهایت قیمت مناسب کابینت آشپزخانه که ما در گروه گریت تمام
تالش و هدف اصلی خود را بر حفظ و ارتقا تمامی این شاخص های بنیادی نهاده ایم .دفتر گروه گریت کابینت در تهران،
سعادت آباد ،سرو شرقی پالک  39طبقه  5واحد  10واقع شده است ،همچنین کارگاه ما نیز در تهران شهر زیبا خیابان احمد
کاشانی کوچه  12متری اسالمی پالک  97قرار دارد .پشتیبانی سایت گریت کابینت بیست و چهار ساعته بوده و ساعات کاری
مجموعه از روز شنبه تا پنجشنبه ساعت  9صبح الی  5عصر می باشد .امروز با لطف منان با همت و تالش مدیران و کارشناسان
گروه کابینت و دکوراسیون گریت توانسته ایم بر کیفیت صنعت دکوراسیون بیفزاییم ،پس خوشحال خواهیم شد اکر در
این راه ما را یاری دهید تا با شما هر روز پله های موفقیت را طی کنیم .طراحی ،تولید و اجرای انواع کابینت آشپزخانه مدرن
و کالسیک اعم از ممبران ،انزو ،نئوکالسیک و غیره ،سرویس خواب ،سیسمونی ،ست تی وی ،دربهای ممبران و پرس وکیوم،
اجرای دکوراسیونهای اداری ،تجاری و مسکونی از جمله فعالیت های مجموعه گریت کابینت می باشد .تجربه ،بهره برداری
از تکنولوژی روز و ساخت محصوالت با مواد اولیه با کیفیت و از همه مهمتر قیمت کابینت فاکتور های تصمیم گیری مشتری
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میباشد با پشتبانه لطف ایزدی و به کار گیری تالشی بی وقفه مشتری مداری را سر لوحه راه مان ساخته ایم ،هدف اصلی ما
گسترش دامنه مشتریانمان بوده و هست ،مشتریانی که محصولی با کیفیت می خواهند ،مشتریانی که محصول با کیفیت
را با ارزران ترین قیمت کابینت ممکن میخواهند! هم سو شدن با این مهم از واالترین اهداف گروه کابینت و دکوراسیون
گریت به عنوان تولید کننده ممتاز در سطح ایران از همان ابتدای مسیر بوده است به موجب این امر با بهره گیری از طرح
های برتر در صنعت تولید کابینت پیشگام بوده ایم.

تماس با شرکت گریت کابینت
برای سادگی کار شما عزیزان لینک های شبکه های اجتماعی در بخش زیر قابل کلیک هستند.
09128251252

تلفن همراه

021 -88079257

تلفن دفتر

شنبه تا پنجشنبه  8صبح الی  6عصر

ساعت کاری
وبسایت

greatcabinet.ir

اینستاگرام

@great.cabi net

تلگرام

@Greatcabi net

ایمیل

info@greatcabinet.ir

با اسکن کد  QRزیر خیلی سریع وارد سایت شرکت گریت کابینت شوید
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