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 ممبران نتیکاب
نئوپان است که البته از نئوپان  ایو  MDFاست که جنس مغز آن از نوع   یچوب یها نتیاز کاب  ینوع ومیوک ایممبران  نتیکاب

 نتیدر نوع روکش است. در واقع کاب MDF نتیشود و تفاوت آن با کاب یبه ندرت استفاده م تیفیبودن ک نییپا لیبه دل

نکته الزم است  نیا  یآور  ادیانجام گرفته است. البته   ومیوک یتکنولوژ بااست که روکش آن   MDF نتیکاب  یممبران نوع

باشد. پرس  یآن م  یدر نوع درب ها نتیباشد و تفاوت انواع کاب یم دیسف MDFها از  نتیاست که جنس بدنه تمام کاب

 یداخل دیتول ی مرحلهدستگاه ها هرگز به  نیچوب بوده است. ا یپرس روکش بر رو یدستگاه ها میممبران نسل قد ومیوک

 شدند. یوارد م یخارج یاز کشورها  یو تماما به صورت واردات دندینرس

 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

آشپزخانه از دو بخش ورق خام و روکش ساخته   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 هایعیوب طبچ 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

و منبت و سرستون  یبوده است، حکاک انیرانیا  قهیهمواره مورد پسند و منطبق با سل یسنت یوسبک ها کیکالس  نتیکاب

از چوب   شدندیکه در گذشته اجرا م  کیکالس  نتیجنس کاب ند،یآ  یبه شمار م نتینوع کاب نیا  ریناپذ ییجدا یها اجزا

 ادیز ییبایکه عالوه بر ز  شدیانجام م  یبه صورت دست یهمگ نتیابک  نیبه کار گرفته شده در ا یو ابزارها یو حکاک یعیطب

 جادی( امکان انتیلم ندینوع پرس روکش )فرآ لیبه دل MDF یها نتیدر کاب نیبه همراه داشت، همچن زین ییباال نهیهز

با به  شه،یو ش نآه  عیبه صنا CNC یرو بعد از ورود تکنولوژ نیباشد. از ا ینم یصفحه چوب یبر رو ینقش و نگار و حکاک

به جود آمد و درسال  یچوب یصفحه ها یبر رو نیدلنش ینقش و نگارها جادیچوب، امکان ا عیدر صنا یفناور نیکار بستن ا

 کرده است.  دایپ یرانیا  یخود را در آشپزخانه ها یجا یممبران به خوب نتیکاب  ریاخ  یها

 یکه تخصص  ۳DMAXطرح مورد نظر ابتدا در نرم افزار  ت،یگر  ونیو دکوراس نتیممبران در شرکت کاب نتیساخت کاب یبرا

شده توسط دستگاه  یمدل طراح یشود، در مرحله بعد یو مدل م یباشد طراح یم یبعد ۳ ینرم افزار در عرصه طراح نیتر

CNC فیدستگاه تعر یکه برا  یمختصات یها تمیآرت کم( طبق الگور  ای کسیمخصوص خود ) رادون ینرم افزار ها لهیبه وس 

 یساز ادهیشود، بعد از پ یم یساز ادهیطرف روکش شده( پ کی ایصفحه چوب )صفحه چوب بدون روکش  یشود بر رو یم

 بادپمب  قیمرحله سطح چوب از طر نیشود، بعد از ا یصفحه چوب سطح آن کامال با سمباده پرداخت م یرو یبعد ۳طرح 

صفحه چوب به اتاق چسب برده  یکار  زیشود، بعد تم CNCاز   ماندهیو براده باق یآلودگ  ایاز هرگونه گرد و خاک   یکامال عار
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صفحه چوب آماده پرس  یشود، بعد از چسب کار یرغوب آغشته مپمپ با چسب چوب م لهیشود و سطح آن به وس یم

شوند، بعد از روشن کردن  یم دهیچ ومیدستگاه وک یتخته ها رو همرحل نیباشد. در ا یهمان روکش ممبران م ای ومیوک

سپس المنت ها شروع به داغ شدن کرده و باعث  ردیگیصورت م یقو یداخل دستگاه توسط مکنده ها یهوا هیدستگاه تخل

به  استآن سوار    یکه روکش رو  یمناسب قسمت یبه دما دنیکه بعد از رس  ند،ینما یدر ورق روکش م یریحالت خم جادیا

 یسطح چوب خورده به رو یکه قبال رو  یشود و توسط چسب یم دهیشده کش CNCقطعات  یآمده و به رو  نییسمت پا

 چسبد. یچوب 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 استیس. اهداف و دیریتماس 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  ۳9پالک  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 9ه ساعت روز شنبه تا پنجشنب 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 ،یطراح. میکن  یرا ط تیموفق یتا با شما هر روز پله ها دیده یاریراه ما را  نیا
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 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  نرا یکننده ممتاز در سطح ا  دیبه عنوان تول تیگر

 .میبوده ا شگامیپ نتیکاب  دیبرتر در صنعت تول یها
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