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 دو جداره و تک جداره یها شنیپارت
 یکه افراد دوست دارند فضا  دیرا مشاهده کن یموارد دیتوانیدارند م یو خصوص یعموم  یهاکه بخش  ییدر خانه ها

 ییافراد در خانه ها  شتریکه ب  نیا  لیامروزه به دلشان برسند.   یشخص یداشته باشند تا بتوانند به کارها اریدر اخت یخصوص

به آن  دیاست که با  تیحائز اهم اریساختمان آن بس یداخل ناتییتزو  یطراح کندیم یبا متراژ متوسط و کوچک زندگ

وارد عرصه  یدیجد یساختمان المان ها یو بازساز یداخل ونیدکوراس یدر صنعت طراح یتکنولوژ شرفتی. با پمیبپرداز

 کند.  جادیرا در خانه ا طیمح نیتواند بهتر یو م دندیدرخش بایاند که زشده یمعمار

 شنیدارد. پارت یداخل ونیو دکوراس یدر طراح یاریبس یها ییکه کارا  رودیجداکننده در فضا به کار م کیبه عنوان  شنیپارت

 کنندیافراد تصور م  شتریکرده است. ب  شتریآن ها را ب  تیمختلف آن ها محبوب یهااندازه  نیدارند و همچن یها انواع مختلف

باشد،  یاز خانه م  یتا سقف امتداد دارد و تنها به کار بردن آن پوشاندن قسمت هتکه چوب است ک کیبودن  شنیکه پارت

 طیمح یباسازیاز هم جدا کند و در ز  یباسازیز یتواند فضا را برا یرود و م یکوتاه هم به کار م  یدر قسمت ها شنیاما پارت

. اورندیمنزل به وجود ب طین فضا را در محیتوانند بهتر یها م شنیعالوه بر آن پارت  نیدارد. همچن یاریخانه هم نقش بس

 ییها شنیپارت یشوند، اما به طور کل یم یبند میتقس یمختلف یکه دارند به دسته ها  یها معموال بر اساس کاربرد شنیپارت

 اهافض یجداساز تیتمام چوب هستند که عالوه بر قابل یها شنیپارت ایاف   یروند از ام د یکار به کار م  طیمثالً در محکه 

 .اورندیرا به وجود ب یدکور یفضا توانندیم

استفاده از سبک مدرن است که معموالً   شودیاستفاده م  یداخل یاز آن در طراح  اریکه بس  یمعمار یاز سبک ها  یکی امروزه

را  زیهمه چ دیکن  یبه خانه نگاه م یصورت است که شما وقت نیشود که به ا یخانه ها با پالن باز و گسترده انجام م یطراح

 یاریاست و طرفداران بس  بایز اریبس ینوع طراح نیدر آن وجود ندارد. ا یوصو قسمت خص دیکن  یراستا مشاهده م کیدر 

به خلوت بپردازند و زمان خود را  یخصوص طیدوست دارند که در مح یافراد هر از گاه  رایز دیدقت داشته باش دیاما با  دارد

 کنند.  یدر آنجا سپر

 یهانهیکه هز  یو آجر یبتن یوارهایاستفاده از د  یبه جا بردیدر آن اند کار م کپارچهیکه پالن باز و   ییهادر خانه نیهم یبرا

چندگانه که  یفضاها نیتر یکه از اصل  دیآن کن  نیگزیها را جا شنیپارت دیتوان یم دیکن  یآن ها پرداخت م  یرا برا یادیز

 در منزل را دارند عبارتند از: کیتفک تیقابل

 منیو نش ییرایمشترک پذ یفضا 

 و اتاق خواب منیمشترک نش یفضا 

 مشترک اتاق خواب و مطالعه یفضا 

 راهرومشترک اتاق خواب و  یفضا 
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 و آشپزخانه یمشترک ناهارخور یفضا 

 منیراهرو و نش نیمشترک ب یفضا 

در کاهش انتقال سر و  یادیز اریشود که معموال نقش بس یفضا استفاده م یساز کیتفک یتک جداره برا یها شنیپارت

و  رندیقرار بگ نیزم یبر رو یشود به راحت یهستند که باعث م یادیز یستون ها یتک جداره دارا یها شنیصدا ندارد. پارت

تک جداره معموالً محدود  یها شنیپارت یآن حفظ شود. رنگ بند  ستادهینشود و حالت ا یلغزندگ یبند شنیکه پارت  یبه طور

 میاف با فر  یام د  یها شنیبه پارت توانیم یمعمول یها شنیپارت نیترجی. از راشودینم دایدر آن ها پ یادیهستند و تنوع ز

نصب آن  نیهستند و همچن اجرامتفاوت در ساختمان ها قابل   یها معموال در ارتفاع ها شنیاشاره کرد. پارت  یموینیآلوم

 راقیتک جداره امکان استفاده از  یها شنیشود. در پارت یانجام م  یبه راحت یباشد و در زمان کوتاه یآسان م  اریهم بس

 یتک جداره، انواع مختلف یها شنیشود. پارت یساختمان م ناتیدر تزئ ییبایدرب ها وجود دارد که باعث ز یآالت بر رو

 است.  لیتک جداره شش م شنیاز آن ها پارت  نهنمو کیدارند که 

 یها از ستون استفاده نم شنیپارت نیتکه و بزرگ دارند که در ا کیساخت قاب  تیدو جداره معموالً قابل یها شنیپارت

قرار  نیزم یبه ستون بر رو ازیبدون ن تواندیآن م  یدارد و استحکام باال یمقاومت کاف شنیبدنه پارت نکهیا  لیشود. به دل

به  لیپروف یاست که به صورت زائد در طراح  یاز آن ها حذف خطوط  یکیکه   دارد یادیز یعلت ها  هاشنیپارت ییبای. زردیگ

 کیهر  ییبایآن هاست . ز  ییبایرا انتخاب کند ز شنیپارت خواهدیکه م  ییارهایاز مع  یکی انیمشتر ی. معموالً برارودیکار م

داشته باشد  یمنحصر به فرد ییبایز یبصر حاظاز ل  دیقطعًا با میکن  یانتخاب م  یادار  طیمح ایمنزل  یکه برا  ییها الیاز متر

رنگ ندارند و  تیها معموالً محدود شنیپارت نی. ادیکن  افتیاز آن در  یاحساس خوب  دیکن  یکه به آن نگاه م  یتا زمان

 یها لیدو جداره از پروف یها شنیساختن پارت یرا که مد نظرشان است را انتخاب کنند. برا یتوانند هر رنگ یم انیمشتر

. اگر دهندیقرار م شنیشده درون پارت زیبا روکش آنادا ومینیآلوم  هیال  کیاستحکام آن ها   یشود که برا یاستفاده م  ۱۰* ۱۰

باشد در استحکام  یآن ها م  ییبایو ز نهیتنها هز مییتکجداره و دوجداره را بگو شنیپارت نیاوت بجمله تف کیدر  میبخواه

 دیهستند که آن ها را در ابتدا با یبیو معا ایمزا یها دارا شنیاز پارت  کی. هر دارددر آن ها وجود ن یتفاوت چیه الیو متر

 .دیمنزل تان انتخاب کن ونیدکوراس یطراح یرا برا نهیگز  نیبهتر دیتا بتوان دیکن  یبررس

 

 گریت کابینتدرباره  
و  نتیشکل ممکن آغاز کرد. گروه کاب نیتر یخود را به قو تیفعال شیسال پ ۱5 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
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 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 ۱۰واحد  5طبقه  39پالک  یسعادت آباد، سرو شرق

 یو چهار ساعته بوده و ساعات کار ستیب نتیکاب  تیگر  تیسا یبانیقرار دارد. پشت 97پالک  یاسالم  یمتر ۱2کوچه   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

 

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

https://decotarhco.com/


 

Greatcabinet.ir    گریت کابینت  –کابینت آشپزخانه شرکت  

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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