
 

Greatcabinet.ir    گریت کابینت  –کابینت آشپزخانه شرکت  

 یمنش زیم
که   شودیاز آن استفاده م  یادار  یهاقسمت یداخل یاست که در طراح  یاز موضوعات  یکیآن   دیو نحوه خر یمنش زیانواع م

ها در آن  یدارد و تعداد منش یکمتر  نیمناسب است که مراجع ییشرکت ها یکوچک برا  یمنش زی. ممیاکرده  یها را بررسآن

مدرن اجرا کرد که عالوه  یآن را با سبک ها  توانیکه م  شودیم دهید طیمعموالً در مح زهایسبک از م نیباشد که ا یکم م

متناسب  تواندیکوچک و کم واحد هم م  یساختمان ها یالب  یبرا یمنش زیم نیهم داشته باشد. همچن ییکارا  ییبایبر ز

 نیبه ا زی. کوچک بودن ابعاد مدیایبه نظر ب بایز طیباشد که در مح یزیدر ابعاد و سا دیکوچک آن با  رشیکانتر پذ  باشد و

 یمتفاوت یکوچک هم کاربردها  یزهایکه م  میمنحصر به فرد را دار یها یطراح یندارد. ما در شرکت ها ییکه کارا  ستیمعنا ن

 بدرخشد. طیدر مح ییبایبه ز تواندیکه م  آورندیرا به وجود م

به  یمنش یزهایم یاف برا  یآن با ام د  بیکه معموالً ترک  دیآن استفاده کن  یرو یبرا نیکور  بیاز ترک  دیتوانیم زهایم یبرا

و هر کدام مخاطب خاص خود  کنندیم دیمتفاوت آن را تول یدارند که قطعًا برندها یادیانواع ز  یمنش یها زیرود. م یکار م

به  میکنیکه آن را اجرا م  یهنگام یعنیآن اشاره کرد،   یبه نداشتن درز در اجرا توانیآن م  یکل  یها یژگیو را دارد. اما از

در قسمت  دیتوان یم الیمتر نیاست. از ا  الیباکتر یآنت  نکهیتر از آن اتواند حذف شود مهم یآن م  یرو یدرزها یراحت

 .دییمانند آشپزخانه دارند استفاده نما یادیز یکه حاو  ییها

ساختمان  ناتیو تزئ یادار  یهادر قسمت یمحصوالت کاربرد یو برا سازندیآن را م  mdfساده که معموال از جنس  یمنش زیم

منحصر به  یها یژگیو نیرا به خود جلب کرده و همچن نیتوجه مخاطب الیمتر نیا  یو سادگ ییبایکنند. ز  یاز آن استفاده م

اجرا   یس یو یاستحکام معموال از نوار پ  شیافزا  یبرا زیم یهاداشته است. در لبه اهرا با خود به همر  یادیفرد آن طرفداران ز

باشد.  یساده م یمنش تیاهم  یهایژگیاز و  یکی نیارتفاع را دارند و ا  میتنظ تیکه قابل  ییها هیشوند و استفاده از پا یم

 یم یطراح یو طبق اصول ارگونوم ستانداردبه صورت ا زیباشد بلکه همه چ ینم یاصول  ریغ  زهایم نیدر ا یسادگ نیهمچن

نسبت  رایباشد ز یمناسب یها نهیتوانند گز یرا دارند م یکه امکان پرداخت کمتر  ییشرکت ها یساده برا یمنش زیشود. م

 دارد. یکمتر  نهیسبک ها هز هیبه بق
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 گریت کابینتدرباره  
و  نتیشکل ممکن آغاز کرد. گروه کاب نیتر یخود را به قو تیفعال شیسال پ 15 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  5طبقه  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  5 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

 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
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 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  

.greatcabinet تیوبسا ir  

great.cabinet@ نستاگرامیا  

Greatcabinet@ تلگرام  

.info@greatcabinet لیمیا ir  
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