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 آشپزخانه  کابینت
. ستیعنوان قابل حذف شدن ن  چیتوان گفت که به ه یم تیو مهم است و با قطع یبخش ضرور کیآشپزخانه   یبرا نتیکاب

که نظم را به فضا ارائه   یظرف و ظروف بوده است، به گونه ا ل،یقرار دادن وسا یبرا شتریها ب نتیدر گذشته توجه به کاب

 یکه از ان استفاده م  ییبودن فضا لیافراد به شک  یو عالقه  ونیکوراسد  یبر رو ادیدهد. اما امروزه باتوجه به فکوس ز

 نتیمختلف کاب یشوند و با انتخاب مدل ها یدر نظر گرفته م زین ونیبحث دکوراس یبرا یها به عنوان عنصر نتیکنند، کاب

بهتر است به آن توجه  انهآشپرخ  نتیکه در خصوص کاب  یگرید ی. نکته دیمد نظر خودتان را داشته باش یفضاساز دیتوان یم

 در دسترس شما است. یفضا زانیم د،یکن

 یکه رو  لیاز وسا  ینباشند شما با حجم یکاف  یهستند و اگر به اندازه  لیگذاشتن وسا  یمکان خوب برا کیها  نتیکاب

 ی.اگر فضادیعمق و ارتفاع آن توجه کن  نت،یپس به ابعاد کاب د،یشو یمواجه م دیآن ندار  یبرا ییدستتان مانده اند و فضا

 ۲ استفاده از حداقل  نیو همچن نتتانیعمق و ارتفاع کاب  شیبا افزا دیبتوان احتماال  دیندار نتیکاب  شتریتعداد ب یبرا یکاف

 .دیکن  جادیآشپزخانه تان فضا ا  یبرا یها عمود یاکسسور  یو طراح یکمد  نتیعدد کاب

 طیمح یطراح یمدرن را برا نتیو کاب کیکالس  نتیآشپزخانه را در دو سبک کاب  نتیکاب  ونیدکوراس ینرهایزایو د طراحان

 یو چه در مدرن از دو بخش اصل کیآشپزخانه چه در سبک کالس  نتیساختار کاب یآشپزخانه در نظر گرفته اند. به طور کل

 نتیکه به کاب  یزیهستند و چ کسانیآشپزخانه   یها نتیکاب  یو درب، بدنه ها در تمام نتیشده است. بدنه کاب لیتشک

خته آشپزخانه از دو بخش ورق خام و روکش سا  نتیانواع کاب  یدهد نوع درب آن است. جنس درب در تمام یم یمدل خاص

 یم یخاصمدل  نتیکه به کاب  یزیاف خام است و چ  یآشپزخانه مغز درب ها از ام د  نتیانواع کاب  یشده است. در تمام

 ی! با توجه به دو نکته فوق اگر درب هایعیچوب طب یها نتیاف است، البته به جز کاب  یام د  یدهد روکش قرار گرفته رو

 است.  کسانیها  نتیکاب  یدر تمام دینیبیکه م  یزیچ دیآشپزخانه را باز کن  نتیهر کاب

 یرنگ یشاد و رنگ یآشپزخانه   کی دیخواهیخورند، اگر م ینم یشاد امروز یبه درد رنگ ها کیبا سبک کالس ییها نتیکاب

 یام د  یها نتیرنگ ها کاب نیا  یبرا نهیگز  نیبهتر دیتا دستتان باز باشد. شا دیمدرن برو یبه سمت سبک ها دیداشته باش

توانند نظرتان را جلب کنند.  یدهند م یقرار م ارتانیکه در اخت  یرنگ ی دامنهباشند که با توجه به  گالسیها نتیکاب  ایاف 

 .دینرو یو خاکستر یمشک دیاز سف  ریغ  ییبه سمت رنگ ها یلیخ میبگو دی!( بادیاما )اگر نظر ما را بخواه

برخوردار باشد،  یساز رهیبه جهت ذخ ییرا باال ببرد. اگر آشپزخانه شامل درها یهر خانه ا متیتواند ق یم کیدرجه  نتیکاب

در  یدیآشپزخانه عامل کل  کی یها نتی. از آنجا که کابافتیرا در خانه  یگرید دهیچیپ یداخل یها ییبایتوان ز ینم گرید

در  نتیاست. کاب  یاتیح اریخانه بس یفضا یطراح یمناسب برا یسبک ابآشپزخانه هستند، انتخ  کی تیشخص فیتعر

چهارم بودجه  کیاز   شیآشپزخانه ب  نتیرسد، اما از آنجا که کاب یبه نظر م یساختمان نسبتاً سطح یسازه ا یبا اجزا سهیمقا

https://decotarhco.com/


 

Greatcabinet.ir    گریت کابینت  –کابینت آشپزخانه شرکت  

عنصر،   نیکردن ا  مشخصقبل از  یاست معماران و طراحان داخل  یدهد، ضرور یآشپزخانه را به خود اختصاص م  یبازساز

 ییاز سبک و کارا  شتریب یها حت نتیقسمت در انتخاب کاب نیتر یو اساس نیام دهند. مسلمًا مهمترخود را انج قاتیتحق

در  یاز مواد اصل  یکیو صاحبان خانه، چوب را به عنوان  یاز معماران، طراحان داخل  یاریمناسب است. بس الیانتخاب متر

آشپزخانه،   نتیکاب  یراه حل برا نیبهتر شهیهم نیشود، بنابرا یکه چوب جامد منبسط و منقبض م  میاند  ینظر دارند. اما ما م

توان استفاده کرد  یشده م یمهندس یموارد از محصوالت چوب شتری. در عوض در بستین شخوانیپ یزهایم ایکفپوش ها 

با تراکم متوسط  بریاز تخته ف  نتیکاب  یجعبه ها رکاربردهستند. انواع پ نانیآن ها به همان اندازه ارزان تر و قابل اطم  رایز

(MDF تخته سه ال، تخته خرده چوب ،)روش  نیمتداول تر دیشود. شا یو بعضًا از فوالد ضد زنگ ساخته م نیمالم ای

کردن تراشه ها و   بیساخت تخته خرده چوب، از ترک یو کمدها، استفاده از تخته خرده چوب باشد. برا نتیساخت کاب

 گرید یها نهیمخلوط از همه گز نیشوند. ا یکنند، سپس با هم در صفحات ذوب م  یچسب استفاده م کیچوب با  ذرات

که واقعًا آن را در کنار هم   یزیشده است و تنها چ لیچوب خرد شده تشک یدر اصل از تکه ها رایمقاومت را دارد ز نیکمتر

 دارد چسب است. ینگه م

 

 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 پوش آندر فرو 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
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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 1۲کوچه   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 نتیابگروه ک

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 تیفیبا ک 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   باتماس 
 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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 شوید گریت کابینتزیر خیلی سریع وارد سایت شرکت   QRبا اسکن کد 
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