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 کیکالس  نتیکاب
. آشپزخانه به عنوان قلب دیبهتر است که ابتدا با آشپزخانه خود شروع کن دیمنزل خود هست ونیدکوراس رییاگر به فکر تغ

زخانه در خانه ها از نکات جادار بودن آشپ نیدرون آن قرار دارد. بنابرا یاز لوازم ضرور  یاریشود و بس یتپنده منزل شناخته م

 اریآشپزخانه بس  نتیکاب  ونیدکوراس یاست که امروزه در طراح  یمهم یاز پارامترها  خانهدر آشپز  ییبایاست. ز  یمهم و ضرور

سه سبک عبارتند از  نی. ارندیگ  یآشپزخانه در نظر م  یها نتیکاب  یسه سبک برا نرهایزاید یشود. به طور کل یبه آن توجه م

 سبک مدرن است. و کیاز سبک کالس  یقیکه تلف  کیسبک مدرن و مدرن کالس ک،یکالس  نتیسبک کاب

سبک عمدتا  نی. در امورد استقبال عموم مردم قرار گرفته است اریاست که امروزه بس  ییاز سبک ها  یکی کیکالس  نتیکاب

کند   یم جادیرا در خانه ا یمیقد و کیکالس  ییها فضا نتیکاب  نیشود. ا یتر استفاده م نیو سنگ نیسرد و مت یاز رنگ ها

بودن  یسنت یلیارتفاع به دل  کیکالس  نتیتوجه قرار گرفته اند. در کاب مورد اریمنازل بس ونیدکوراس یکه امروزه در طراح

خواهد شد. استفاده از  یو سنت بایگرم و ز  ییعامل موجب به وجود آمدن فضا  نیشود که هم یکم در نظر گرفته م  نیزاید

در  یسلطنت یو کاخ ها نازلاز م  نتیکاب  نیا  یاست. چرا که طرح ها  یتجمالت یخانه ها یمناسب برا نتیسبک از کاب نیا

درها، ستون  یشده و دارا یطراح یروم یاست که به سبک معمار  ینتیکاب  کیکالس  نتیگذشته الهام گرفته شده است. کاب

اغلب از چوب   کیآشپزخانه کالس  یها نتیساده و طرح دار باشد. کاب ریشده غ یمنبت کار یابزارخورده و سرستون ها  یها

مدل  نتیکاب  یدر مورد طراح شتریب میدار یاست. در ادامه سع  شتریها ب نتیکاب  ریها از سا آن  متیشوند و ق یساخته م

 .میآشپزخانه صحبت کن  نتیسبک کاب نیدر ا رگذاریو عناصر تأث کیکالس

مانند  یسبک سنت یها یژگیاز و  یآشپزخانه شامل برخ  کیکالس  ی. طراحرندیگ  یاشتباه م  یترا با سن کیافراد کالس  یبرخ

رسد،  یآشپزخانه م  کینوبت به کالس یحال، وقت نیآشپزخانه است. با ا  ریها در جزا هیپا یروکش دار و حت یوارهایتاج، د

مدرن،  یمتفاوت هستند.طراح یدارند، با نوع سنت یدوره خاص جادیبه ا لیماکه ت  یدیبردن زوا نیاز ب  لیعناصر به دل  نیا

 نهیمالم MDFو استفاده از ورق  یزینداشتن به رنگ آم ازیمقرون به صرفه، ن متیق ع،یسر یمهم آن اجرا یها یژگیکه از و

ن به سبک مدر نتیکه درکاب  تندهس یالیمتر نیتردیاف خام و رنگ، جد  یام د  زین رایباشد. و اخ یچوب م یبجا گلسیو ها

است   نتیکاب  الیمتر نیتر یسنت نیشوند. ا یآشپزخانه از چوب ساخته م  کیکالس  یها نتیروند. از نظر مصالح، کاب یکار م

تا کرم  دیسف نیآشپزخانه ب  کیکالس  یها نتیکاب  یبرا یپالت رنگ یمتناسب است. به طور کل کیبا سبک کالس یو به خوب

توانند باعث باال رفتن ارزش فروش خانه به  یاست که م  نیآشپزخانه ا  کیکالس  یها نتیبزرگ کاب یایاز مزا  یکیاست. 

 یب یو گرما تیبودن، جذاب یعالوه بر کاربرد  کیکالس  یها نتیگران است. کاب  یالیشوند چون چوب متر یقابل توجه زانیم

اتاق   یصدا میدر تنظ ینقش مهم نیها همچن نتیشوند. کاب یجلوه دادن فضا م یمیآورند و باعث صم  یانتها را به فضا م

طرح  شتریهرچه ب ییبایباعث ز اتینکات به ظاهر کوچک و توجه به جزئ تیرعا ک،یآشپزخانه کالس  کی جادیا  یدارند. برا

و  مکر   ،یمانند قهوه ا ییاست، اما رنگ ها  نیاول  ییبایاز نظر ز  دیتمام سف نتیسبک، کاب نیشود. در ا یم کیسبک کالس
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مهم است که  یاز پارامترها  گرید یکی نتیطرح و مدل کاب م،یکه بگذر  نتیدارند. از رنگ کاب یادیز یاضاتق زین یخاکستر

منزل شما را جذابتر نشان دهد. استفاده از مواد درجه  ونیتواند دکوراس یم یو حفظ سادگ یاعتدال در سبک طراح  تیرعا

طول عمر مبلمان شما  شیآشپزخانه، هم باعث افزا  یو صندل زیم نت،یکاب  جملهاز   ون،یمختلف دکوراس یدر ساخت اجزا کی

 کند.  یمنزل را دو چندان م ونیدکوراس ییبایشود و هم ز یم

 

 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
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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  

.greatcabinet تیوبسا ir  

great.cabinet@ نستاگرامیا  

Greatcabinet@ تلگرام  

.info@greatcabinet لیمیا ir  

 شوید گریت کابینتزیر خیلی سریع وارد سایت شرکت   QRبا اسکن کد 

 

https://decotarhco.com/
https://greatcabinet.ir/
https://www.instagram.com/great.cabinet/
https://t.me/Greatcabinet

