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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

  مدرن خانه آشپز کابینت

 ن مدر  کابینت با آشنایی

ها از این  های نوساز و آپارتمانشود و بسیاری از خانه در دکوراسیون آشپزخانه روز به روز گسترده می  های طرح مدرناستفاده از کابینت

 . کنندنوع کابینت بیشتر استقبال می

این که تمیز کردن این نوع کابینت   اند چوب را در کنار متریال خشک فلز و سنگ بیشتر مورد استفاده قرار دهند. باطراحان داخلی سعی کرده

 .ها از مطلوبیت و کیفیت باالتری برخوردار هستندنسب به دیگر جنس   ها نیاز به زمان بیشتری دارد ،

 .شوندها نکاتی را رعایت فرمایید مسلماً از طول عمر بیشتری برخوردار میای که اگر شما در مراقب از آن گونهبه 

ها جدا بود نحوه طراحی و زیبایی آن چندان سبک معماری آن با امروزه متفاوت بود و فضای آشپزخانه از سایر بخشدرگذشته به این خاطر که 

ها منزل کامالً  دهد که تطبیق آن با سایر قسمتکرد. اما امروزه آشپزخانه تقریباً یکی از نماهای اصلی ساختمان را تشکیل میجلب نظر نمی

 . موردتوجه است

 .باشدها متشکل از فلز و چوب میاند ولی جنس اصلی آن شدههای مختلف ساختهاز جنس  در طراحی و ساختها کابینت

 

 

 

 ن توما0  •

o  

o  

  N01کد مدرن کابینت

https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet/
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 ن توما0  •

o  

o  

  N02کد مدرن کابینت

 ن توما0  •

o  

o  

  N03کد مدرن کابینت

https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n02/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n02/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n03/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n03/
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 ن توما0  •

o  

o  

  N04کد مدرن کابینت

 ن توما0  •

o  

o  

  N05کد مدرن کابینت

https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n04/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n04/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n05/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n05/
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 ن توما0  •
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  N07کد مدرن کابینت

https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n06/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n06/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n07/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n07/
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 ن توما0  •

o  
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  N09کد مدرن کابینت

https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n08/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n08/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n09/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n09/
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  N11کد مدرن کابینت

https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n10/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n10/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n11/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n11/
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https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n12/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n12/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n13/
https://arinachoob.ir/product/modern-cabinet-n13/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 

 یچوب هایکابینت  انواع

  .تواند هم به شکل مدرن و هم کالسیک ساخته شوند و متناسب با هر سلیقه و سبکی با محیط هماهنگ شوندهای جنس چوبی میکابینت

کار   که در طرح کالسیک سبکشوند درصورتیهای متنوع طراحی میبندیها بسیار ساده و در رنگدر انواع مدرن این نوع کابینت طرح

شوند. همچنین نوعی کابینت مدرن معروف به های برجسته روی کار با معموالً دو رنگ رایج ساخته میقش و طرحیونانی هست و ن–رومی 

ست  کابینت پست مدرن نیز به تازگی طرفداران زیادی پیدا کرده و استقبال خوبی از کابینت پست مدرن شده است . که در آینده درباره کابینت پ 

 . مدرن بیشتر خواهیم پرداخت

امکان روکش کردن   شوند کهای روشن و تیره ساخته میها جنس چوب بیشتر در دو رنگ رایج قهوهدانیم خود کابینتان طورکه میهم

 . انگیزی را برای محیط آشپزخانه شما رقم بزنندتر نیز وجود دارد . تا فضای شگفتهای متفاوتبارنگ

های جدید امکان تنوع رنگ و طرح  ها استهای پرطرفدار این نوع کابینتره که از رنگای روشن و تیباوجود استفاده رایج از دو رنگ قهوه

 .باشدهای چوبی نیز مسئله بسیار مهمی میدر کابینت

ای که گونهدر هر صورت امکان انتخاب راحت است به  های تیره در آشپزخانه باشید و چه مالیم و یا روشن باشیدچه طرفدار استفاده از رنگ

 .تری را فراهم آوریدبخشبازتر و انرژیتوانید فضای آشپزخانه دل ما با انتخاب درست رنگ موردنظر خود مطابق با فضای منزل میش

 ن مدر هایکابینت  مزایای
 تنوع در طرح و رنگ  •
 دوام و طول عمر باال •
 قیمت مناسب  •
 امکان تغییرات فراوان در طراحی  •
 های مقاوم از جنس سنگ، شیشه، سرامیک و غیره ..در طراحی آن امکان استفاده از رویه  •
 طرح برای هماهنگی با هر سبک از سلیقه ظاهر زیبا و خوش  •
 پوش آشپزخانه قابل تطابق با طرح کف  •

 ت آالیراق  و دستگیره انواع نصب قابلیت

 مدرن  کابینت ساخت در  شدهاستفاده  های متریال نوع

خت کابینت مدرن عمدتا از ورق های ام دی اف و هایگالس که داراری رنگ بندی و طرح های فراوان هستند استفاده میشود. یراق  برای سا

 .االت ظریف دیگر نشانه های این سبک هستند

 ن مدر کابینت های مزیت

ه این نوع کابینت در مقایسه با دیگر کابینت تنوع رنگی که در کابینت های مدرن مشاهده می شود یکی از برتری ها و مزیت هایی که است ک  •
 .های موجود در بازار دارد. استفاده از رنگ های شاد و پرانرژی می تواند جلوه و ظاهری بسیار حیرت آور در محیط آشپزخانه ایجاد کند

ر ارتفاع زیاد می تواند باعث شود که  نکته مهمی که در کابینت های مدرن رعایت می شود استفاده مفید و بهینه از فضا است. ساخت کابینت د  •
از فضای موجود به نحوی کامل موثر و مطلوب استفاده کرد. این مزیت را به سختی می توان در دیگر مدل های کابینت موجود در بازار  

 .مشاهده کرد
مهم نیست که آشپزخانه شما کوچک   عدم محدودیت نصب از دیگر مزیت هایی است که برای کابینت های مدرن می توان به آن نیز اشاره کرد. •

 .است یا بزرگ؛ در هر صورت می توانید کابینت های مدرن نصب کرده و تفاوت زیبایی را در دکوراسیون منزل خود به وجود آورید
دکوراسیون های  کابینت های مدرن به سادگی تمام اجرا می شوند و این سادگی چیزی نیست که دلزدگی و خستگی ایجاد کند. همیشه المان ها و  •

 .ساده جذابیت خاصی با خود به همراه داشته اند

 ن مدر های کابینت از نگهداری افزایش های روش
 .درب های کابینت را به آرامی و آهستگی باز و بسته کنید و از پرتاب درب ها برای آنکه سریع تر بسته شوند به شدت اجتناب نمایید •
 .کردن درب ها و داخل کابینت ها زمانی را در نظر بگیریدهر چند وقت یک بار برای نظافت و تمیز  •
 .اشیاء مرطوب و خیس را داخل کابینت ها قرار ندهید. کابینت ها از جنس چوب هستند و تماس چوب و آب اتفاقات خوشایندی را رقم نمی زند •
 .از قرار دادن حجم وسیعی از وسایل، در داخل کابینت ها نیز خودداری کنید •

 


