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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ؟چیست  کالسیک کابینت

کابینت    تاثیر گذار هستند.  و جمع و جوری آشپزخانه بسیارکه در چینش   کابینت ها یکی از اجزای الینفک اشپزخانه های امروزی می باشند

و در رنگ های رایج تولید می شد اما امروزه کابینت ها با طرح های متفاوت و رنگ بندی زیاد وارد بازار    گذشته در طرح های ساده  ها در

 .استفاده می کندفروش می شوند و هرکس متناسب با سبک و سلیقه خود در طراحی داخلی ساختمان از آن 

 . کابینت های به سبک کالسیک هستند  یکی از انواع کابینت ها که در طراحی داخلی سبک جدیدی را ایجاد کرده اند

جنس این نوع از کارها   از پرطرفدارترین و محبوب ترین نوع کابینت آشپزخانه هستند که امروزه بسیار مورد توجه اند . این نوع کابینت 

به لحاظ ظاهری این نوع کابینت نمایی سلطنتی دارند و روی  ای آن برجسته و روی آنها حکاکی های زیادی انجام شده است. چوبی و درب ه

دستگیره های فلزی آن نقش و نگاری برجسته طراحی شده است. استفاده از کابینت کالسیک ، فضایی نوستالژیک به دکوراسیون منزل داده و 

که هم قابلیت اجرا در فضای کوچک و هم بزرگ را دارد و به دلیل جا سازی   ی تمام چوب و کالسیک می باشد. تداعی کننده یک آشپزخانه 

زیادی که دارد فضای بیشتری را در اختیار کاربر قرار می دهد. به دلیل طرحی که دارد یک فضای لوکس را برای منزل فراهم می کند و  

 .نیز دارد عالوه بر کاربردی بودن جنبه تزئیی خاصی 

 

 

 ن توما0  •

o  

o  

  K01کد کالسیک کابینت

https://arinachoob.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%aa-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9/
https://arinachoob.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%aa-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  K02کالسیک تکابین

 ن توما0  •

o  

o  

  K03کد کالسیک کابینت

https://arinachoob.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%aa-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-k02/
https://arinachoob.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%aa-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-k02/
https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k03/
https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k03/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  K04کالسیک کابینت

 ن توما0  •

o  

o  

  K05کالسیک کابینت

https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k04/
https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k04/
https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k05/
https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k05/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  K06کالسیک کابینت

 ن توما0  •

o  

o  

  K07کد کالسیک کابینت

https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k06/
https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k06/
https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k07/
https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k07/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  K08کالسیک کابینت

 ن توما0  •

o  

o  

  K09کد کالسیک کابینت

https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k08/
https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k08/
https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k09/
https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k09/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  K10کالسیک کابینت

 ن توما0  •

o  

o  

  K11کد کالسیک کابینت

https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k10/
https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k10/
https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k11/
https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k11/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  K12کالسیک کابینت

 

 

 

 

 

 

 

 ک کالسی سبک به   های کابینت های ویژگی

 استفاده از یراق آالت برنزی یا مسی رنگ  •
 ستون ها و درب های حکاکی شده  •
 نمای تمام چوب  •
 طرح های برجسته و گاها تو در تو •
 استفاده از رنگ های گرم, مات و سفید •

 ککالسی کابینت  انواع

 دسفی  کالسیک  کابینت1-

برای طراحی و رنگ آمیزی کار استفاده شده است . رنگ سفید در طراحی داخلی و دکوراتیو کردن محیط   در این نوع از کابینت از رنگ سفید

 . نشان دادن محیط ، انعکاس نور و زیبایی خاصی که به فضا می دهد بسیار پر طرفدار است به دلیل ویژگی بزرگ 
 ( وکیوم )پرس ممبران کابینت2-

ه های کالسیک است که برخالف سایر کابینت های کالسیک که حکاکی روی آنها با دست انجام کابینت پرس وکیوم نمونه های دیگر قفس 

انجام می شود. بعد از حکاکی بر روی درب این کابینت ها,    (CNC) میشود, حکاکی بر روی کابینت ممبران توسط دستگاه های سی ان سی

تفاده از این نوع کابینتها در مقایسه با دیگر کابینت های هم سنخ از نظر آنها را با دستگاه پرس وکیوم روکش می شوند به همین دلیل اس

 .اقتصادی مقرون به صرفه تر است

https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k12/
https://arinachoob.ir/product/classic-cabinet-code-k12/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 یروم کابینت3-

در ساخت این نوع کابینت از طرح های رومی مثل ستون که از طرح های معروف به نام رومی است بهره گرفته اند . نمای این کابینت ها از 

 .گرفته است و برای کسانی که به طراحی های یونانی و دکور رومی عالقه دارند بسیار مورد استفاده قرار می گیردسبک رومی بهره زیادی 

 ک کالسی و مدرن  کابینت تفاوت

 .کابینت های وکیومی یک کابینت تمام چوب است اما کابینت مدرن از متریال های چون ام دی اف وهایگالس ساخته شده است-1

 .کابینت کالسیک دارای حکاکی های زیاد با نقش های برجسته است اما کابینت مدرن کامال ساده ساخته شده است-2

 .فید و قهوه ای تولید شده اما کابینت های مدرن در رنگ های مختلف ساخته می شوندبه سبک کالسیک در رنگ های رایج س  کابینت های-3

کالسیک ها از مقاومت بیشتری در برابر رطوبت و استفاده از مواد شیمیایی برای نظافت دارند اما کابینت های    کابینت های مدرن به نسبت-4

 .کالسیک به شدت نیاز به مراقب و توجه دارند

 ک کالسی سبک های نتکابی مزایای

 با هر دکوراسیونی به راحتی قابلیت هماهنگی دارد و جذابیت خاصی به فضا می دهد   –

 امکان سفارش طرح مورد نظر بر روی این کابینت ها وجود دارد   –

 قابلیت پوشش دهی زیاد و ایجاد فضای الزم برای جا سازی ظرف و ظروف  –

 رنگ های زیبا، گرم و متنوع رایج  –

  

 ی چوب کالسیک کابینت تاثیر
برخی افراد از تاثیر و قدرت کابینت کالسیک چوبی در ایجاد یک فضای زیبا و متفاوت در محیط منزل غفلت کرده و شاید آن طور که باید به  

می کنند. از آنجایی که خانم این مورد اهمیت نمی دهند. اهمیتی که زیبایی و ظاهر کابینت ها باید داشته باشند را تنها خانم های خانه دار درک 

ها چندین ساعت در روز را در محیط آشپزخانه سپری می کنند به همین جهت الزم است که نسبت به نصب کابینت هایی زیبا و با طرح هایی  

 .تاثیر گذار در آشپزخانه اهمیت داد

ن منزل خود می توانید موردی که بیشترین تناسب و  کابینت ها در طرح و ها سبک های متفاوتی ساخته می شوند و شما با توجه دکوراسیو

بینت را هماهنگی را دارد انتخاب نمایید. البته گاهی اوقات نیز حتما الزم نیست همه چیز با یکدیگر تناسب داشته باشد. اگر می بینید یک مدل کا

اب نمایید و از نصبش در محیط آشپزخانه نهایت لذت و  خیلی دوست دارید هیچ ایرادی ندارد؛ آن چیزی که تمایل بیشتری به آن دارید را انتخ

 .شادی را تجربه کنید

  تاثیری که کابینت ها بر منظم کردن محیط آشپزخانه دارند را هیچ وقت فراموش نکنید. معموال در خانه اغلب ایرانی ها وسایل اضافی زیادی

این وسایل نداشته باشد به راحتی ذهنش مشوش شده و نمی تواند آن طور   وجود دارد؛ حال اگر یک خانم خانه دار فضای زیادی برای قرار دادن

که باید و شاید به امورات خانه رسیدگی کند. به همین دلیل معموال توصیه می شود کابینت های آشپزخانه به شکلی نصب شوند که بتوان 

انه به کمترین حالت ممکن برسد. اگر نصاب کابینت کالسیک  بیشترین استفاده را از فضای موجود برد و فضای پرت یا بی استفاده در آشپزخ

 .چوبی در چیدمان کابینت ها در کنار هم خالقیت و نوآوری به خرج دهد می توان فضایی با بیشترین کارایی در اختیار داشت
 


