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 یواریکمد د
قراردادن اجسام  ایو  یکشو ها، طبقه بند  یمتر مخصوص فضا کیاز کف اتاق تا ارتفاع کمتر از   یواریدکمد   یبند میتقس

اتاق( تا متر )بسته به ارتفاع   کیاز ارتفاع حدودا کمتر از   یواریدکمد  یانیم یباشد. در فضا ی)مثل گاوصندوق ( م نیسنگ

اتو، رگال   زیمختلف مثل م یاکسسورها  یلباس، کتابخانه، جاساز یرگال ها خصوصم شتریمتر ب یسانت ۲۲۰ارتفاع کمتر از 

متر تا  یسانت ۲۲۰که از ارتفاع کمتراز   یواریدکمد  یباال ی. فضارهیگاوصندوق تو کار و غ  ایکوچک کروات، قاب جواهر،   یها

است که ما   یلیوسا یاست، که برا  روفمع یواریدکمد  یانبار  یاست به فضا  ازیتر مورد نم یسانت ۵۰سقف که حداقل  ریز

با استفاده از باکس  یواریدکمد  یداخل یفضا کیتفک یکه تا االن گفته شد چگونگ  ی. مواردمیکنیم دایپ ازیکمتر به آن ها ن

باکس جداگانه است،  کیکشو هرکدام   یفضا کی ایرگال لباس  یفضا کیباشد. به عنوان مثال  ی( مmdfاف )  یام د  یها

 دهد. یم لیشما را تشک قهیمورد سل یواریدکمد  یو اسکلت بند رندیگیهم قرار م یرو ایشما در کنار هم  تاقکه در ا

شما دارد اما  قهیآن بسته به سل  ییبایکه ز  رسدیم یواریدکمد  ییبایساخته شد، نوبت به ز یواریداسکلت کمد  نکهیاز ا  بعد

طرح اف، مات،  گالس،یمدرن مثل ها یواریدکرد، نوع کمد  یبند میتقس کیدر دو دسته مدرن و کالس توانیم یبه طور کل

است. البته سبک   یعیممبران، روکش چوب و چوب طب یواریدمثل کمد کیسانزو و سبک کال  یواریدکمد  ای یشیرنگ پول

باشد جنبه  لیمحل لباس و وسا نکهیاز ا  شتریکه ب  ینوع ایشده و  یکار  نهیآ  یواریدرا هم مثل کمد یگریخاص د یها

 یم یواریکمد د  انتخاب  پرداخت. میآن خواه  حیتوان مورد استفاده قرار داد، که در ادامه به توض یدارند هم م نیتریو

 یبازتاب دیکنیتان انتخاب م لیوسا یرا برا یفضا باشد چه نوع مواد یو سازمانده لیوسا ینگهدار یبرا نهیگز  نیتواند بهتر

که از   ییداشته باشند که افراد را به خود جذب کنند. کمدها یهایژگیو دیبا یوارید یباشد. کمدها یشما م قهیاز سل

و اجرا  یطراح یگوناگون  یدر مدل ها توانندیدارند و م ییباال تیفیهستند معموالً دوام و ک چوبروکش چوب و تمام 

افراد خانواده قرار دهند. کمدها   اریشکل را در اخت طیتواند مطابق با فضا اجرا شوند و مح یتمام چوب م یشود. کمد ها

و مقاوم  تیفیبا ک دیهم با دیکنیآن ها انتخاب م  یکه برا  یالیداشته باشند متر ییبایظاهر ز یدارا دیکه با  نیاز ا  ریبه غ

باعث  لیوسا ینیکه سنگ  دیدقت داشته باش دیبا دیرا در کمدها قرار ده لیوسا دیخواهیکه م  یمثال هنگام یباشد. برا

 تیحرفه فعال نیا  رکه د  یبهتر است که با استاد کاران نیهم یکمد نشوند و به مرور زمان عمر آن را کم نکند. پس برا  بیتخر

صورت است  نیا  بهیواریبه داخل کمد د یدسترس نحوه .دیانتخاب را داشته باش  نیبهتر دیتا بتوان دیمشورت کن کنندیم

 یممکن است باعث بروز مشکالت ییبه صورت لوال ای یلی)از کف تا سقف( به صورت ر کپارچهی یکه استفاده از درب ها

و  داردیمتر بعد از گذشت زمان و استفاده دائم تاب برم یسانت ۲۲۰از   شتریبه ارتفاع ب یواریدشود مثال درب کمد ندهیدرآ

 نیا  گریمشکل د نیهمچن شودینم هیمتر توص یسانت ۲۲۰با ارتفاع  یدرب ها لیدل نیبه هم شودیروز مشکالت مباعث ب

مشکل  نیحل ا یبرا ن،یچن نیا  یو موارد شودیم دهید یواریدداخل کمد اتیتمام محتو میکنیدرب را باز م یاست که وقت

درب  کیرا با  یانبار  یو فضا دهندیدرب پوشش م کیمتر است را با  یسانت ۲۲۰را که ارتفاع آن کمتر از  نییدرب قسمت پا
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کمد   تیکه بسته به موقع  لیبه صورت ر ایبه صورت لوال است  ای یواریدنحوه باز شدن درب ها در کمد .دهندیپوشش م

وچک اتاق استفاده کرد ک  یاز فضا  توانیباشند بهتر م یلیکه داخل اتاق هستند ر  ییشما در خانه دارد. اگر کمد ها یوارید

 یپر بودن فضاها شتریشود. در کمد داخل اتاق ب یوارد نم تاقداخل ا یکند و به فضا  یخط حرکت م کیدر  یلیچرا که درب ر

 یدکور یبایفرم ز کیرا ساخت  تیاهم  نیشتریب ییرایداشت. اما در کمد داخل پذ یادیز تیاهم  یاستفاده از فضا  تیو نها

تر است و  صوجود دارد خا ییرایکه در قسمت پذ  ییها یوارید ظرافت داشته باشد. سبک کمد دیمثل بوفه با شتریکه ب

 یم لیتشک یکوچکتر  یندارد. درب ها از اندازها یاستفاده از لوال مانع  نیندارد.همچن یمانع رهیدر آن استفاده از دستگ

و استفاده  یقاب ساز ،یواریدکمد  یدرب ها یرو یکار  نهیهد، آد یم یواریدرا به کمد یخاص ییبایز نیتریشوند. وجود و

درب  یدر کمدها رهیخانه شما ببخشد. استفاده از دستگ یواریدبه کمد یریچشمگ ییبایز تواندیم یواریداز ستون در کمد

 رونیکه از سطح چوب ب  یا  رهیدستگ شودیدر داخل خود جمع م یلیکه درب ر  یباشد. هنگام یتو م رهیبه صورت دستگ یلیر

باشد استفاده از  ییکه درب به صورت لوال  یواریشود. اما در کمد د یدر داخل خود م یلیزده باشد مانع جمع شدن درب ر

 ندارد. یمانع رهیدستگ

 

 گریت کابینتدرباره  
و  نتیشکل ممکن آغاز کرد. گروه کاب نیتر یخود را به قو تیفعال شیسال پ 1۵ 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
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احمد   ابانیخ بایدر تهران شهر ز زیکارگاه ما ن  نیواقع شده است، همچن 1۰واحد  ۵طبقه  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  ۵ 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  

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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