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 آشپزخانه  کابینت  انواع
 طیمح یطراح یمدرن را برا نتیو کاب کیکالس  نتیآشپزخانه را در دو سبک کاب  نتیکاب  ونیدکوراس ینرهایزایطراحان و د

 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 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  نتیبهر کا

در  ادیخاص و تنوع رنگ ز یو درخشندگ ییبایاف است که به لحاظ ز  یام د  یها نتیمتفاوت از کاب ینوع گالسیها نتیکاب

 گالسیها نتیکه منظور ازکاب  دیایب شیسوال پ دیرا به خود جلب کرده است. اما شا انیاز مشتر  یلیتوجه خ ریاخ  یسال ها

(HIGH GLOSSچ )یام د  یها نتیتفکر که جنس کاب نیاست. ا  یزیاف ساده در چه چ  یام د  نتیو تفاوتش با کاب ستی 

 یاف م  یها از جنس ام د نتیکاب  نیباشد، در واقع مغز تمام ا یو ممبران با هم تفاوت دارند کامال غلط م گالسیاف و ها

مشخص است به  نهمانگونه که از اسم آ  گالسیها نتیباشد. در واقع کاب یباشد و تفاوت آن ها در جنس روکش آن ها م

باشد و روکش آن  یاف م  یشود که جنس مغز آن از ام د یگفته م  ینتیبه کاب گالسیها نتیباشد، پس کاب یبراق م یمعن

 یمات ساخته م دیاف سف  یها از ام د نتیذکر شود که بدنه تمام کاب دینکته هم با نیبا ورق براق انجام شده است. البته ا

 نتیشوند. روکش کاب یکار قرار دارند از نوع براق ساخته م  یکه به عنوان نما  ییقسمت ها وشوند و فقط درب ها، دکور ها 

 نیگزیباال است، اغلب در بازار به صورت ورق و به عنوان جا تیفیوبا ک یمصنوع کیپالست کی ک،یلیکه از اکر  گالسیها

 ،یعال  تیبراق یدارا کیلیاکر  یها نتیکابکند.    یمقاوم را در برابر خرد شدن فراهم م یشود و سطح یاستفاده م  شهیش

مانند  نهیآ  یشوند. و انعکاس یو لک نم دهیخورند، تراش یترک نم یسبک معاصر است. آن ها به راحت یمناسب آشپزخانه ها

 آن هاست.  یکند جنس روکش ها  یم زیمتما گریکدیبراق را از  یکه ورق ها  یزیکنند. آن چ  یم جادیرا ا

نوع روکش ها حالت  نیاز ا  یباشد، البته بعض یروکش مات م ایاف و   یام د  یدرواقع همان روکش معمول نهیمالم روکش

ماده  نیرود. ا یم نی( از بنهیتابش نور و نوع جنس مالم لینوع روکش بعد از گذشت زمان )به دل نیا  تیبراق دارند که براق

مقاومت  نیدر برابر ضربه، مقاومت در برابر درجه حرارت باال و همچن مقاومتمقاومت در برابر اصطکاک،  یها یژگیو یدارا

فقط به  نیکنند، ا  یفراهم م ییباال تیشما براق یبرا دیتول یتمام روش ها یاست. به طور کل  ییایقل یدهایدر برابر اس

مقرون به صرفه  یماده ا نهمچنا  نیمالم ،یبراق باشد. به طور کل ییخواهد محصول نها یگردد که چقدر م  یشخص برم

 است و با گذشت زمان رنگ آن  داریپا ،یالک  نیمالم ن،یمقاوم است. عالوه بر ا اریبه لطف پوشش الک بس نیاست. مالم
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 یم لیمحصول منحصر به فرد تبد کیاست، اما پوشش الک آن را به   یسنت نیگرانتر از مالم  نیمالم نیشود. ا یمحو نم

 کند.

شود،  یساخته م شتریسبک تر و با استحکام ب یول شهیش تیکربنات به شفاف  یپل یالک از نوع  یپل ایگالس   یپل روکش

 نتیشود کاب یدر کالم گفته م یشود. وقت یپرس م نهیروکش مالم یباشد و بر رو یم کرونیم ۱۸روکش  نیضخامت ا

مقرون به  یا  نهیبه عنوان گز مریپل ر،یچند سال اخ یباشد. در ط ینوع روکش م نیبا ا نتیمنظور با کاب شتریب گالسیها

 گالسیکه هم به صورت ها  یمریپل یشده است. ورق ها لیتبد نتیمحبوب درب کاب نهیبه گز شتر،یب یصرفه با امکانات رنگ

 باندهچس MDFبستر  یمتر ضخامت دارند و رو یلیم ۰.۳براق و هم پوشش فوق العاده مات در دسترس هستند، معموالً 

 نیرنگ هستند. بنابرا یدر معرض ناسازگار شتریو ب ستندیدر برابر خراش مقاوم ن کیلیمانند اکر یمریپل یشوند. ورق ها یم

پخته  ندیفرآ یاست. به جا  یکند ضرور  یباال استفاده م تیفیبا ک یمریپل یکه فقط از ورق ها  نتیه کابکنند  دیتول کیکار با 

 شوند.  یچسبانده م MDF هیال  یباال رو تیفیبا ک یمریپل یورق ها ،با استفاده از چسب یشده سنت

بازتاب سنج  کیرا منعکس کند، همانطور که توسط  یدرصد از نور ورود ۸۵-۸۰حداقل  دیسطح با کیدرخشش باال،  یبرا

درصد  ۱۰۰شده  ینقاش شهیشده است. ش یزیرنگ آم شهیباال، مانند ش تیبا براق اسیشود. مواد در مق یم یریاندازه گ

 یو تجار یمسکون یاز کاربردها  یاریدر بس شهیب و نقص است.اما شیع  یب تیبراق تیخاص یدارا نیبازتابنده است و بنابرا

خرد شدن  ایبه ترک خوردن  لیوزن و تما لیحمل و نصب آن به دل یحت ای شهیاست. کار با ش  یعمل  ریبر، شکننده و غ نهیهز

 خطرناک است.

دارند و در  یباالتر تیجامد سطح براق کیلیجامد است. صفحات اکر کیلیسطح براق، اکر یبرا یعال  یها نهیاز گز  گرید یکی

کرد. ضدآب هستند و در معرض آفتاب تاب   میترم ایتوان آن ها را دوباره اصالح  یشدن و خراب شدن، م دهیصورت خراش

 ییلوکس اروپا یجامد در آشپزخانه ها کیلیاکر  یکه پانل ها  یحال، در حال نیدهند. با ا یرنگ نم رییخورند و تغ ینم

 ون به صرفه هستند.و مقر نیسنگ اریبس گرید یاز کاربردها  یاریمحبوب هستند، در بس

 میمال ایو روشن  یو خاکستر دیبه رنگ سف شتریکه ب  ییاست، رنگ ها  کیلیاکر  گالسیانتخاب ها ها  نیمحبوب تر از

بر  کیلیباال است. ورق آکر ییایمیبا مقاومت در برابر خراش، گرما و ش یواقع کیلیماده اکر کی نیشوند. ا یم دهیپسند

 کیلیاکر  نتیمتر است. درب کاب یلیم ۰.۹متر تا  یلیم ۰.۷ حدودشود و ضخامت آن معموالً  یچسبانده م MDFبستر  یرو

که به دنبال   یانیمشتر یبا دوام و مناسب است و برا اریشود، بس بیدر صنعت ترک شرویپ PURکه با چسب لبه دار   یهنگام

 یا  نهیگز  ندر صنعت به عنوا  کیلیاکر  گالسیها تیمحبوب شیمناسب است. افزا نهیگز  کیمدرن هستند،  یساز نتیکاب

وجود  یغن  یگرفته تا فلز  یاز قرمز براق، زرد، نارنج  دیجد یها است که به علت در دسترس بودن رنگ ها نتیکاب  یبرا

 باشد. یم MDF ینوع روکش رو نیگالس در واقع براق تر  یپلکس ای کیدارد.روکش اکرل
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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 ۹۷پالک  یاسالم  یمتر ۱2کوچه   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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