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 روکش چوب نتیکاب
شود که بتواند  یم دایپ یو اصالت است. کمتر کس ییبایالقاء ز  ،یحس طراوت وشاداب ک،یحس نوستالژ یچوب تداع

ر خوردن درب ها( و ممبران )از لحاظ ابزا نتیکاب  قیروکش چوب تلف نتیو حس زنده بودن چوب را انکار کند، کاب ییبایز

mdf روکش چوب نسبت  نتیکاب  متی( است. قنتی)از نظر ظاهر کاب یچوب نتی) از لحاظ جنس بدنه و مغز درب ها( و کاب

نوع روکش چوب، روکش  نیارزانتر است. پر طرفدار تر  یچوب نتیو ممبران گرانتر است اما از کاب گالسیاف و ها  یبه ام د

 رد.یگ  یو هم مدرن مورد استفاده قرار م کیکالس  یکارها  یتوان نام برد. از روکش چوب هم برا یبلوط و ملچ م

باشد که روکش چوب توسط چسب و پرس بر  یم یعیاف خام و روکش چوب طب  یچوب متشکل از ام دروکش  نتیکاب

شود در نظر داشته  یده قرار داده مآشپزخانه مورد استفا  نتیکاب  یشود و به عنوان درب و نما یم دهیاف چسب  یسطح ام د

شود در واقع  یم دهیقسمت ها پوش نیزد و با رنگ ا چوبتوان روکش  یرا نم شهیکه ابزار زده م  ییکه محل ها  دیباش

 یدارا یچوب یها نتیاست کاب  نی( در همیعیچوب طب نتی) کاب یچوب نتیروکش چوب با کاب یها نتیکاب  یتفاوت اصل

 یروکش چوب فقط دارا یها نتیتراش )ابزار( خورده است اما کاب یدر محل ها یقسمت ها حت یچوب در تمام یگره ها

 یشتریابزار و تراش ب  یدارا کیسبک کالس دیدانیسطوح صاف است. همانطور که م یروکش نه مغز( رو یهم رو آنگره ) 

 یها نتیتا کاب خوردیچشم مبه  یشتریروکش چوب مدرن گره ب یها نتیدر کاب نینسبت به سبک مدرن است، بنابرا

مشکل به  نیروکش چوب ا یها نتیاما در کاب  استاز سبک مدرن    باتریز کیافراد سبک کالس  یلیاز نظر خ  دیشا ک،یکالس

 .دیآ  یوجود م

 سیگر  ایشود چسب  یم یاف خام سمباده کار  یصورت است که ابتدا ام د نیروکش چوب هم به ا نتیساخت کاب نحوه

در  کنواختیکشند تا چسب به طور   یشود و با فرچه سرتاسر چوب را خوب با فرچه م یم ختهیاف ر  یسطح ام د یبر رو

چوب در امتداد  یکه نقش ها  یدهند طور یروکش چوب را درکنار هم قرار م یسرتاسر چوب پراکنده شود سپس ورق ها

 یروکش ها رو با همان چسب، چسب کار گریکنند سپس طرف د  یم کسیو آن ها را با چسب در کنار هم ف رندیهم قرار بگ

سپس  ردیگ  یشود و تحت فشار پرس قرار م یاف قرار داده م  یسطح ام د یورق ها بر رو قهیدق ۴۰کنند بعد از حدود   یم

روکش ها هم محو شود. رنگ  نیشود تا مرز ب یم یمخصوص برش داده و کار سمباده کار یها غیچوب را با ت یها هاضاف

 یزیشاپان رنگ آم ایاورتان و   یپل ایاستر   یپل یبا رنگ ها انیو نوع سفارش مشتر ازیکش چوب بسته به نرو  یدرب ها یکار

 یشود و مجدد رنگ م یچوب زده م روکش نتیدرب کاب یبر رو ۶۰۰و سپس سمباده  ۴۰۰دست سمباده  کیشود  یم

 .ابدی یچوب ادامه م روکش نتیکاب  ییتا مرحله آماده شدن نها کلیس نیشود و ا
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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 1۰واحد  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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