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 کیکالس  یعیچوب طب نتیکاب
در تمام نقاط  نتیسبک از کاب نیاست چرا که در طول دو قرن ا  نتیکاب  یسبک ها نیتمام چوب از کامل تر کیکالس  نتیکاب

 نیاول  یعیچوب طب الیدهد. استفاده از متر یجا ایمختلف مردم دن یها قهیاجرا شد و توانست خود را در ذهن و سل  ایدن

و به وجود اوردن انواع  نیزایشدن صنعت د شرفتهیبا وجود پ ی. حتاست  گرید ینسبت به سبک ها نتینوع کاب نیا  یبرتر

 نیزاینعت ددر ص الیمتر نیو برتر نیهنوز اول یعیهر کدام در نوع خود خاص هستند چوب طب رکهیچشم گ یها الیمتر

 است.

. مقاومت چوب دربرابر ضربه و ضد آب بودن کشدیها را به سمت خود م قهیسل یبودن چوب همه  یعیبودن و طب زنده

باال انواع  اریها است. تنوع بس نتیکاب  گرینسبت به د یگرید یآشپزخانه برتر  یها نتیانواع کاب  هیآن نسبت به بق  ینسب

درشت  یچوب گردو با گره ها اینامنظم  یچوب راش را باگره ها دیتمام چوب است. تصور کن نتیسبک کاب گرید یچوب برتر

قاب عکس هست چوب رز وود با  کیبه  هیمنظم که خود شب یبرجسته، چوب ملچ با گره ها یچوب بلوط با گره ها ایچوب 

 یجا یدر جا یعیچوب طب بایز تهیکال  کی تواندیآن ها م  یباال اریو تنوع بس ییقایافر  یبایز یانواع چوب ها  ،یرنگ زرشک

چوب،دست  یرو یحجم دهندگ جادیچوب و امکان ا یتراش رو جادیتمام چوب شما استفاده شود. امکان ا کیکالس  نتیکاب

 نتیسبک کاب انیتا بتوانند هر آنچه که در ذهن مشتر گذاردیباز م نتیکاب  یسبک ها یاز همه   شیطراحان و استادکاران را ب

 تمام چوب نقش بسته است را اجرا کنند. کیکالس

 تیمرکز کیدر ابزار درب ها و در انتها ساخت  یتقارن ساز نتیکاب  یدر طراح یتقارن ساز جادیامکان ا  کیکالس  یطراح در

برخوردار  یادیز یاز اختالف سطح ها  کیکند نا گفته نماند که سبک کالس  جادیرا ا کیها سبک کالس یتقارن ساز نیا  نیدر ب

 یاف ساخته م  یکه با ام د  نتیکاب  یسبک ها گریشود.برخالف د یم جادیاتوسط ستون ها و سرستون ها   شتریاست که ب

 کنند.  یساز ادهیرا پ یا  دهیکه هر ا  ستیشود دست طراحان و استاد کاران باز ن

 یرا تا حد یابزار تراش و منبت کار  جادیروکش چوب و ممبران امکان ا نتیتمام چوب مثل کاب نتیمشابه کاب ینمونه ها در

 ۶از   شیب یچرا که تراش کار دیمنبت کن ای دیاف را تراش ده  یسطح ام د متریلیم ۶از   شیب دیتوانیشما نم رایز دیدار

 کند.  یم فیشما را ضع نتیکاب  متریلیم

 یتراش انواع منبت ها و تراش ها یچوب دست استادکار برا یتمام چوب به خاطر تراکم و قدرت باال کیکالس  نتیدر کاب اما

 نیاف با ا  یبه نصف ام د کینزد یاف دارد وزن  ینسبت به ام د یدر کل وزن کمتر یعیچوب طب نیباز است همچن قیعم

باز و  یها به مرور زمان صدا نتیسبک کاب هیدارد و مانند بق یبهتر خور چیانواع لوال مقاوم تر است و پ  یحال در نگهدار

اف بعد از چند سال شل شده و باعث   یام د  یلوال ساده بر رو کی یها چیبه عنوان مثال پ د،یشنویرا نم نتیببسته شدن کا

اما در   ستندیا  یدرب ها نا تراز م گرددیشکل منظم درب ها در هنگام بسته بودن م رییدرهنگام باز و بسته شدن و تغ یصدا
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عنوان بعد از چند   چیاست که لوال به ه  یافتد چرا که تراکم چوب به گونه ا  یاتفاق اصال نم  نیا  کیتمام چوب کالس نتیکاب

 کیکالس  نتیکاب  تیمز گریسبک خاص د کیدر  یزیتنوع در رنگ ام یچوب و حت یزیشود. تنوع در رنگ ام یسال شل نم

 ین را به صورت کهنه کارو آ  میریرا در نظر بگ یتمام چوب واحد کیکالس  نتیکاب  کیمثال اگر ما  عنوانتمام چوب است به  

شود  یاستفاده م  یشاد در کهنه کار یاز چند رنگ و رنگ ها  شتریکه ب  میدار کیبه شدت کالس ینتیکاب  میکن  یزیرنگ ام

خاص سطح  یاستفاده از رنگ  یبه جا یعنی میکن  یزیام  گتمام چوب همان واحد را به صورت خود رنگ رن نتیاگر ما کاب  یول

 کی می( آن را براق کنیرپوششیاورتآن شفاف )غ  یپل ایاستر   یو با استفاده از پل مینرم کن ایچوب خام را ساب زده  یبایز

را وارد خآنه خود کرده  عتیآنگار طب  میبرجسته به کار بزن یبا استفاده از چوب بلوط رنگ ای میمدرن ساخت کیکالس  نتیکاب

 خود است. یرقبا نیدر ب نتینوع کاب نیکاملتر  کیکالستمام چوب   نتیکه کاب  میریبپذ دی.پس بامیا

در قسمت  ییطال یروشن ها هیسا جادیاز کار، ا  یپارچه در قسمت یکوب  هیرو جادیامکان ا  یها حت الیمتر ریبا سا یشنیهمن

 اد،یبا عمق ز یشده حت یمنبت کار یدر قسمت ها یدر بافت چوب حت یدست کیکردن کار،   یالکچر  یابزار خورده برا  یها

دادن درب ها و عدم استفاده  نت،تراشیصفحه کاب جادیا  یو گوارتز( برا نیجلوه کردن انواع سنگ ها )کور بایو ز ینیهمنش

روکش چوب قسمت  نتیمنبت شده )مثال در کاب یدر قسمت ها یدر پوشش رنگ مورد نظر حت یدست کی ره،یاز دستگ

 یبه طور وندش یدر رنگ م یدوگانگ جادیچوب هستند و باعث ا یقد طرح گره امنبت شده فا یابزار خرده و قسمت ها  یها

باشد اما قسمت منبت شده که خام است رنگ  اسنیخورد تا گره چوب نما یم یپوشش ریکه قسمت روکش چوب رنگ غ

 بایز یکاران را برا  نتیاست که دست طراحان و کاب  یعیچوب طب یها نتیکاب  یها تیها از مز نی( همه ا خوردیم یپوشش

 .ردگذا  یآشپزخانه شما باز م  طیمح شتریشدن هرچه ب

 

 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
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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

 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  
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great.cabinet@ نستاگرامیا  

Greatcabinet@ تلگرام  

.info@greatcabinet لیمیا ir  
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