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 یشیرنگ پول نتیکاب
رنگ  یشود، از فناور یکه به سبک مدرن اجرا م  نتیسبک از کاب نیا  داستیپ ”یشیرنگ پول نتیکاب“ ز اسم همانطور که ا

است که   دیسف یا  هیشکل به رنگ پا یریخم ینام ماده ا شیشود. پول یاستفاده م  نتیسبک از کاب نیدر ساخت ا شیپول

انزو   نتیمطمئنا در کنار آن نام کاب دیکرده باش  قیتحق یشیرنگ پول یاه نتیدارد، اگر در مورد کاب شیسمباده و پول تیقابل

 ییکنند اما تفاوت ها  یم یاز شرکت ها آن را با نام انزو هم معرف  یبعض یشیرنگ پول نتیکاب  حیقبل از توض دیا  دهیرا شن

ساخته شده  شیبدنه و نما از رنگ پول یکه جنس رو  ندیگویم ینتیبه کاب یشیپولرنگنتیآن ها است. در واقع کاب  نیب

با رنگ  تواندیم یبا هر سبک ینتی. پس هر کابردیگیدرب و نما قرار م یبر رو لیم ۳ شهیش هیال  کیمثل  شیباشد، رنگ پول

با طرح  ینتیکاب  ای دیکن  دیتول یشیرا با استفاده از رنگ پول گالسیبا سبک ها ینتیکاب  دیتوان یشود. شما م دیتول یشیپول

سطح سمباده  دیبا یاست که بعد از رنگ کار  نیدرشت باشد ا دیتراش ها با نکهیا  لیدل زیبزرگ نه ر یها راشممبران با ت

 یم انینما شتریب یشیکامل را ندارد پس هرچه سبک کار مدرن تر باشد رنگ پول  یامکان سمباده کار  زیر یبخورد و تراش ها

شود،  یاستفاده م  نتیکاب  ینما و درب ها یبرا ومیانزو از وک  نتیکاباما    یشیپولرنگنتیدر مورد کاب یحاتیاز توض  نیشود ا

است در واقع   لیم ۲۵ضخامت درب ها  نیاست و همچن  یتراش خاص در کناره درب ها دارد که به صورت پله ا ینوع

 ومیکبه و  تنسب یباالتر متیق یشیکرد اما رنگ پول  دیتول یشیبا رنگ پول وم،ویانزو بدون پرس وک  یها نتیکاب  توانیم

بودن پاشش  ریوقت گ ومیوک یها نتینسبت به کاب یشیرنگ پول یها نتیعوامل گران تر بودن کاب  گرید نیدارد، همچن

 و تراز کردن درب ها است. یرنگ کار طیبودن مح زولهیآن، ا  متیق ،یشیرنگ پول

 قیرق ینرروغنیت رینظ یابتدا با اضافه کردن حالل  شیپول یریصورت است که ماده خم نیبه ا نتینوع از کاب نیاجرا ا  نحوه

 یو مراحل دیآ  یبه حساب م یفنون در رشته نقاش نیاز باالتر  یشی. استفاده واجرا رنگ پولدیآ  یدرم عیشده وبه صورت ما

 پاشندیبه سطح کار م سولهیرنگ را با پ شیرنگ پول عیبه ما شیپول ریکردن خم  لیرا دارد. بعد از تبد یحساس و سخت

رنگ در مرحله  دنیاست چرا که رنگ کار بعد ازپاش  یرنگ ضرور دنیپاش اتیانجام عمل  یکامال تراز برا  یاستفاده از سطح

 یرنگ را برا دنیپاش اتیساب مزند و بعد دوباره عمل ۶۰۰و سپس  ۴۰۰نرم یاول رنگ را بعد از خشک شدن با سمباده ا

 کینزد یکه ضخامت  یدهد به طور یمرحله انجام م ۴کار را تا   نیزند و ا یب مدهد دوباره رنگ را سا یبار انجام م نیدوم

 شیرنگ پول دنیقطر دارد بعد از پاش لیم ۱۶اف خام که   یام د  کیسطح  یعنیشود  یبه قطر سطح اضافه م لیم ۳به 

شود که به  یظاهر منما و درب ها  یبر رو لیم ۳ شهیش کیسطح مثل  کیرسد و  یم لیم ۱۹تا  ۱۸اف به   یضخامت ام د

 دایاف با هم اختالف پ  یطرف ام د ۴ یسطح تراز نگذارد قطر ها کیاف را در   یشدت مدرن است، اگر از ابتدا رنگ کار ام د

مدرن  یبایشوند وسبک ز یپله م لیم ۳ ات ۲درب ها به اندازه  یشیپولرنگ  نتیکاب  کیکنند و بعد از نصب درب   یم

 کنند.  یرا خراب م یشیپول رنگ نتیکاب
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 گریت کابینتدرباره  
و  نتیشکل ممکن آغاز کرد. گروه کاب نیتر یخود را به قو تیفعال شیسال پ ۱۵ 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 ۱۰واحد  ۵طبقه  ۳۹پالک  یسعادت آباد، سرو شرق

 یو چهار ساعته بوده و ساعات کار ستیب نتیکاب  تیگر  تیسا یبانیقرار دارد. پشت ۹7پالک  یاسالم  یمتر ۱۲کوچه   یکاشان

و کارشناسان  رانیبا لطف منان با همت و تالش مد امروز  باشد. یعصر م  ۵ یصبح ال ۹روز 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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