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 کیتخت کالس
تخت  رد،یگ  یکه نه تنها امروزه، بلکه سال هاست مورد استفاده افراد مختلف قرار م  ییاز انواع تخت خواب ها  گرید یکی

 یآشنا نباشد. تخت ها  تانینام آن برا دیاما شا  دیا  دهیرا د کیشما تا به حال تخت خواب کالس یاست. همه  کیکالس

 نیاز ا  یشوند. برخ یرنگ م یو قهوه ا ییمانند طال ک،یو کالس نیسنگ یدارند و با رنگ ها یبزرگ یاغلب تاج ها  کیکالس

تخت ها از  نیا  نیبه آن ها ببخشد. همچن یشتریب ییبایدر قسمت تاج هستند تا ز ییلمسه ها یدارا کیکالس  یتخت ها

چوب آن را به دلخواه خود انتخاب  دیتوان یشوند. اما شما م یچوب گردو و آبنوس ساخته ممانند  یمحکم یچوب ها

تواند ظاهر  یو م یدار یبهتر تیفیاست؟ کدام چوب ک  یچه چوب کیتخت خواب کالس کی یچوب برا نی. اما بهتردیکن

 یمانند مبلمان و تخت خواب، چوب م یلیساخت وسا یمواد برا نیاز بهتر  یکیجلوه دهد؟  باتریشما را ز کیتخت کالس

مقاومت و تناسب آن ها با هرگونه  ،ییبایتوان به ز یمشترک آن ها م یها یژگیدارند که از و یباشد. چوب ها انواع مختلف

و  ریاست که چوب به تعم  نیافراد مختلف محبوب کرده است، ا  انیکه چوب را در م  یلیاز دال  یکیاشاره کرد.   ونیدکوراس

چوب در صورت  یها تخته نی. همچندیاست که از آن درست استفاده کن  یندارد، فقط کاف ازین یادیز اریبس ینگهدار

 یاز افراد و سازندگان تخت خواب ها  یشوند. برخ یم زیتم یسوراخ شدن سطح آن ها، به راحت ایشکستن، خط و خش 

 کنند.  یم یمختلف یکه دارد، دوست دارند و از آن استفاده ها  ییدوام و استحکام باال لیچوب را به دل ک،یکالس

 یلیوسا نیاز مهم تر  یکیتخت خواب است. تخت خواب  د،یابیخانه ها آن را ب شتریدر ب دیتوان یکه امروزه م  یلیاز وسا  یکی

کردن   هیدهند. ته یخود قرار م ستیل یها تمیآ  نیروند، آن را جزو مهم تر یبه خانه خود م یزن و شوهر یاست که وقت

 یآن وقت کاف  یبرا دیمهم است و با اریبس یشما، کار یجسم طیشرا نیتخت خواب مناسب با قد و وزن شما و همچن کی

 کند.  یم یبند میتقس یادیز یدارند که آن ها به دسته ها یمختلف اری. تخت خواب ها انواع بسدیبگذار

 دیاتاق خواب با  کی طیکنند. مح  لیخاص ساخته شده اند تا بتوانند خواب و استراحت را تسه یهدف یخواب برا یها اتاق

 دیخواه یهر شب به خواب خوب نکهیاز ا  نانیاطم  یو سالم مساعد باشد. برا یخواب شبانه کاف کی یبرا یبه اندازه کاف

 یادیخود توجه ز یاز افراد به تشک ها  یاریبس که  ی. در حالدینگه دار براحت و جذا من،یخواب خود را ا طیمح دیبا د،یرس

شما را به شدت  یتواند زندگ یخواب در اتاق خواب شما است که م یضرور لیاز وسا  یقطعه ا نیندارند، اما در واقع ا

 قرار بدهد. ریتحت تاث

در کل اتاق خواب  یعیطب ییبایز لیبه دل یتخت چوب یها میماده قاب تخت خواب فوق العاده محبوب است. فر کی چوب

 سیدانه نف یمقاوم در برابر رطوبت و الگو تیدوام، خاص لیهستند. به طور خاص، بلوط به دل یمستحکم و عال ک،یها کالس

تفاوت  لیداشت که به دل دیمبلمان خواه کیشما  ،یعیطب یقاب تخت چوب کیمواد قاب بستر است. با  نیاز بهتر  یکی

گرم کردن اتاق   یبرا یقاب تخت چوب کی. ستندین کسانیدانه  یدو الگو چیرد است. هکامال منحصر به ف  فیسطح ظر یها
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انتخاب   زین دیسف یقاب چوب کی دیتوان یم د،یخواه یبه خصوص روشن و سبک م یزیمناسب است. اگر چ زیخواب ن

 .دیکن

خانه از جمله تخت خواب استفاده  یچوب لیخاص مبلمان و وسا یازهایو ن یداخل یاست که اغلب در طراح  یماده ا چوب

 نکهیکند بدون ا  یرا به خانه وارد م عتیاست که طب  یو طراوت در خانه، ماده ا ییبایز جادیشود. چوب امروزه عالوه بر ا یم

 یبرا ینوع اصل ۵ ک،یتختخواب کالس یطراح یچوب برا نیانتخاب بهتر  هنگامخانه مدرن نامطلوب به نظر برسد. در  کیدر 

 :دیدر نظر داشته باش دیجود دارد که قطعًا باچوب و

تخت  یها میفر هیته ایاست که به دنبال ساخت   یکسان  یانواع چوب برا  نیاز محبوب تر  یکیچوب ماهون  ماهون: چوب

است و اگر با دوام و مقاومت همراه   یتساو کیخود  یاز چوب سخت به خود  یهستند. رنگ غن کیتخت کالس ایمدرن 

استفاده و   زانیبسته به م یکند. چوب ماهون واقع  یم لیدر بخش چوب لوکس تبد یجنس عال کیباشد، آن را به عنوان 

 .دیچوب، خوب فکر کن نیقبل از انتخاب ا د،یدار یاگر بودجه محدود  نیگران باشد، بنابرا  اریتواند بس یخلوص آن م

چوب سخت و کامالً محکم  کی نیمشهور است. ا بایز اریبافت بس یرنگ و دانه ها لیچوب گردو به دل درخت گردو: چوب

شماست که با گذشت زمان شاهد استفاده منظم از آن  کیکالس  یمبلمان و تخت خواب ها یبرا یخوب نهیاست، و گز

شما  ونیدکوراس لیتکم یبرا زین یروشن و گرم قهوه ا یه هایاست اما سا  یشکالت یبود. چوب گردو معموالً قهوه ا دیخواه

نگه داشتن آن، آن را به  تینادر است، اما دوام و قابل یروزمره، کم یبا نمونه ها سهیموجود است. مسلمًا، گردو در مقا

که دارد کامال   ییباال تیفیبرخوردار است که در برابر ک یباالتر متیکند. عالوه بر آن از ق  یم لیتبد ستهیشا یگذار  هیسرما

 است.  یمنطق

 ت،یفیباک یاست. چوب  یمتنوع اریدانه و رنگ، چوب سخت بس یها نهیدوام، گز ت،یفیبلوط به لطف ک درخت بلوط: چوب

زند،  یلک م یبه خوب نیکند. بلوط همچن  یم شیدر مناطق با کف پا مانند اتاق خواب، آزما یحت ح،یصح یدر صورت نگهدار

دانه  تیالک خوب با موفق  کیشود. بهتر است،  یشما سفارش ودموج ونیتواند متناسب با دکوراس یکه م  یمعن نیبه ا

 دهد. یم شیچوب را نما یعیطب

 یمدرن استفاده م یو البته تخت ها کیکالس  یمبلمان و تخت ها یدرخت برا نیاز چوب ا  چوب درخت بلسان: ایرز  چوب

تخت  یاگر قاب ها  نیبخشد. بنابرا یشما ُبعد م یاست که به فضا  یعال  یرنگ قرمز واضح و بافت یچوب دارا نیشود. ا

و  دیاست که شما به دنبال آن هست  یزیباشد همان چ شتهرا دا یادیز شیکه تحمل سا  دیکن  یخواب با ظرافت طراح

رود،  یتجارت ارزش آن باالتر م قیمقررات دق لینادر است، که به دل یچوب نیاست. ا  نهیگز  نیاستفاده از چوب گل رز بهتر

پرورش  یخالقو ا یداریمعتبر و اصل بوده و از نظر پا دیکن  یم یداریکه خر  یکه چوب درخت  دیحاصل کن نانیاطم  نیبنابرا

 داده شده است.
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شود، ماندگار است.  یسال که از آن مراقبت م نیچند یاست که برا  یمستحکم و عال اریچوب ساج بس درخت ساج: چوب

 یمحتوا ن،یکند. عالوه بر ا  یم لیتبد یلذت بصر کیآن را به   م،یمستق یچوب، همراه با دانه ها یو قهوه ا ییطال رنگ

را تصاحب کنند، مقاوم  یدارند مبلمان چوب لیمزاحم که تما یها اسها و س انهیچوب ساج آن را در برابر مور یعیروغن طب

 کند.  یم

 

 گریت کابینتدرباره  
و  نتیشکل ممکن آغاز کرد. گروه کاب نیتر یخود را به قو تیفعال شیسال پ 1۵ نتیکاب  تیگر  ونیو دکوراس نتیگروه کاب

 یداخل ونیو مدرن و دکوراس کیکالس  یها نتیانواع کاب  دیو تول یطراح نهیبا سابقه درخشان خود در زم تیگر  ونیدکوراس

 زیتهران در خدمت شما همراهان عز یسفارش نتیو کاب ونیدکوراس اتارائه دهنده خدم  نیدر حال حاضر به عنوان بهتر

با گروه  دیهست نتیکاب  دیاست؛ پس اگر به دنبال خر  بیرق یب یمتیو با ق تیفیک  نیگروه کار با باالتر  نیاست؛ تخصص ا

 نیکمتر“ قرار گرفتن در نقطه  نتیکاب  تیشرکت گر یکل  یها استی. اهداف و سدیریتماس بگ تیگر  ونیو دکوراس نتیکاب

 نتیکاب  تیهدف در دستور کار است. گر نیآشپزخانه شما بر اساس ا  یاست و طراح”  آن  تیفیک  نیو باالتر نتیکاب  متیق

است   دیتول تیفیک  نیبر قرار گرفتن در باالتر یکار سع  یو دقت نظر بر ارگونوم نتیتمام شده کاب متیهمواره با تمرکز بر ق

 یتمام ییایها نداشته است. در حال حاضر با تالش و پودر فروش آن یریتاث چیه یاقتصاد  طیاست که شرا  لیدل نیبه هم

بخش  یتمام تیفیک  شیبا افزا میتوانسته ا تیگر  ونیو دکوراس نتیکاب  میدر ت ییو اجرا یطراح یها نیو تکنس نیمهندس

در  یمختلف ی. شاخصه هامیکن  دایدست پ یروزافزون یها تیمحصوالت خود به موفق نیو همچن ییو اجرا یطراح یها

مانند  ییآشپزخانه خود موثرند، شاخص ها  ونیدکوراس رییتغ یشرکت مناسب برا کیدر جهت انتخاب  یمشتر یریگ  میتصم

 ژیو پرست تیها، شخص یمتدها و تکنولوژ نیآن ها با بروزتر  دیو تول تیفیمحصوالت با ک ،یقبل یپروژه ها قتیتجربه و موف

تمام  تیآشپزخانه که ما در گروه گر  نتیمناسب کاب متیق تیشده و در نها نییتع شیاز پ  یبودن زمانبند دیمق ،یکار

در تهران،  نتیکاب  تیگروه گر  دفتر .مینهاده ا یادیبن یشاخص ها نیا  یخود را بر حفظ و ارتقا تمام یتالش و هدف اصل

احمد   ابانیخ بایدر تهران شهر ز زیکارگاه ما ن  نیواقع شده است، همچن 10واحد  ۵طبقه  39پالک  یسعادت آباد، سرو شرق

 یو چهار ساعته بوده و ساعات کار ستیب نتیکاب  تیگر  تیسا یبانیقرار دارد. پشت 97پالک  یاسالم  یمتر 12کوچه   یکاشان

و کارشناسان  رانیبا لطف منان با همت و تالش مد امروز  باشد. یعصر م  ۵ یصبح ال 9روز شنبه تا پنجشنبه ساعت  ازمجموعه  

شد اکر در  میپس خوشحال خواه م،ییفزایب ونیصنعت دکوراس تیفیبر ک میتوانسته ا تیگر  ونیو دکوراس نتیگروه کاب

مدرن  شپزخانهآ  نتیانواع کاب  یو اجرا دیتول ،ی. طراحمیکن  یرا ط تیموفق یتا با شما هر روز پله ها دیده یاریراه ما را  نیا

 وم،یممبران و پرس وک یهادرب ،یو یست ت ،یسمونیخواب، س سیسرو ره،یو غ کیاعم از ممبران، انزو، نئوکالس  کیو کالس

 یباشد. تجربه، بهره بردار یم نتیکاب  تیمجموعه گر یها تیاز جمله فعال  یو مسکون یتجار ،یادار  یهاونیدکوراس یاجرا
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 یمشتر یریگ  میتصم یفاکتور ها  نتیکاب  متیو از همه مهمتر ق تیفیک  با هیبا مواد اول والتروز و ساخت محص یاز تکنولوژ

ما  یهدف اصل م،یرا سر لوحه راه مان ساخته ا یمدار یوقفه مشتر یب یتالش یریو به کار گ یزدیبا پشتبانه لطف ا باشدیم

 تیفیکه محصول با ک  یانیخواهند، مشتر یم تیفیبا ک یکه محصول  یانیبوده و هست، مشتر انمانیگسترش دامنه مشتر

 ونیو دکوراس نتیاهداف گروه کاب  نیمهم از واالتر نی! هم سو شدن با اخواهندیممکن م نتیکاب  متیق نیرا با ارزران تر

از طرح   یریامر با بهره گ  نیبوده است به موجب ا ریمس یاز همان ابتدا  رانیکننده ممتاز در سطح ا  دیبه عنوان تول تیگر

 .میبوده ا شگامیپ نتیکاب  دیبرتر در صنعت تول یها

 

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

91282512520 همراه تلفن  

021 -88079257 دفتر تلفن  

عصر  6صبح الی  8شنبه تا پنجشنبه   کاری  ساعت  
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