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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 چوبی  کمد

های چوبی بدون طراحی در داخل و تقسیمات اصولی ناکارآمد هستند و یافتن وسایل را برای شما سخت و دشوار می کند . در انتخاب کمد 

 . طرح کمد چوبی با توجه به ابعاد فضای خود بسیار دقت کنید

فضا را برای قرار دادن انواع لوازم شما را تواند با یک طراحی خالقانه و دارای چندین بخش مختلف بهترین توجه داشته باشید یک کمد می

 . داشته باشند

 

 چوبی   دیواری کمد

 . وقتی صحبت از کمد چوبی می کنیم اولین موردی که به ذهن ما می رسد کمد دیواری است

برد و هم فضای استفاده شما  های نامرتب هم زیبایی خانه شما را از بین میکمد دیواری یکی از لوازم اصلی و مفید برای هر منزل است. اتاق

ترین بهترین روش خالص شدن از شر این مسئله های مختلف کمد دیواری عملیکند استفاده از مدلهای مختلف را تنگ و سخت میاز بخش

 . ا طراحی های کاربردی نیاز خود را برای داشتن یک کمد چوبی جادار برآورده کنیدباشد بمی

 لباس کمد

ای دارد و از آن برای قرار دادن لباس استفاده می شود  شود که انواع مختلف در هر خانهعنوان محصولی ساخته میبه iکمد لباس امروز

تر بیشتر  محصوالت و مواد مختلفی ساخته می شود که ام دی اف به دلیل قیمت مناسبکمدهای لباس با توجه به محل قرارگیری و استفاده از 

 .باشدمورد استفاده در ساخت این نوع کمد می

های مختلف موجود می  هایی نسبت به کمد دیواری دارد کمد لباس به صورت آماده در بیشتر ابعاد در بازار در طرح و رنگکمد لباس تفاوت

 . بینی شده است را نداردصب در محل خاصی که از قبل پیشباشد و نیاز به ن

 دیواری  کمد قیمت

ها را به سلیقه خود ارائه می دهند قیمت کمد ها با توجه به کنند و آنتولیدکنندگان انواع مختلفی از کمد دیواری کمد چوبی لباس را تولید می

ترین عامل در تعیین قیمت کمد نوع جنس است کیفیت در ساخت کمد  های مورد استفاده در ساخت و همچنین ابعاد متفاوت است اما مهممتریال

ها موضوع دیگری نیز می باشد که تاثیر گذار است استفاده از کشو در طراحی کمد دیواری یا لوازم مطمئناً برای شما هزینه در بر خواهد 

 . داشت

 

 کمد چوبی 

 
 

 R01 مد چوبیک
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 R02 کمد چوبی

 
 R03 کمد چوبی

 
 R04 چوبیکمد 

 
 R05 کمد چوبی
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 R06 کمد چوبی

 
 R07 کمد چوبی

 
 R08 کمد چوبی

 
 R09 کمد چوبی
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 R10 کمد چوبی

 
 R11 کمد چوبی

 
 R12 کمد چوبی

 
 R13 کمد چوبی
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 R14 کمد چوبی

 
 R15 چوبیکمد 

 
 R16 کمد چوبی

 
 R17 کمد چوبی
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 R18 کمد چوبی

 
 R19 کمد چوبی

 
 R20 کمد چوبی
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 R21 کمد چوبی

 
 R22 کمد چوبی

 
 R23 کمد چوبی

 
 R24 کمد چوبی
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 R25 چوبیکمد 

 
 R27 کمد چوبی

 
 R28 کمد چوبی

 
 R29 کمد چوبی
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 R30 کمد چوبی

 
 R31 کمد چوبی

 
 R32 کمد چوبی

 
 R33 کمد چوبی

 
 R34 کمد چوبی
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 
 R35 کمد چوبی

 
 R36 کمد چوبی

 
 R37 چوبیکمد 

 

 

 

 

 

 
 ؟  کنیم  توجه هاویژگی  کدام به  دیواری  کمد خرید  هنگام

 : ها توجه کردهنگام خرید و انتخاب کمد دیواری مواردی وجود دارد که باید به آن 

ه شده است ترین مواد ساختشده در ساخت کمد دیواری یا کمد چوبی که از بهترین و باکیفیتترین مورد جنس یا موارد مواد استفادهاولین و مهم

زیرا ساخت و نصب یک کمد دیواری برای خریدار هزینه باالیی دارد و در کنار هزینه زمان و انرژی بسیاری برای نصب این کمد دربر   .

 . توانید به راحتی برای تغییر کمد دیواری خود در هر لحظه و هر مکان اقدام نماییدگیرد و شما نمیمی

های مختلف و مفید برای شما باشد که بتوانید به خل این کمد است یک کمد دیواری باید دارای بخشدومین نکته طراحی و تقسیمات دا

 . ترین شکل از آن استفاده کنیدراحت

های های روشن در اتاق خواببندی کمد دیواری می تواند در دکوراسیون داخلی متریال بسیار تاثیر گذار باشد انتخاب رنگنکته سوم رنگ

 . کند تا فضایی باز و زیباتری را حس کنیدما کمک میکوچک به ش
 سالن   برای کمد  انتخاب

های زیبا قابل اجرا در  خواهیم بگوییم این است که کمدها امروزه به دلیل طراحی ها فقط متعلق به اتاق خواب نیستند چیزی که میکمک

ها توجه کامل به زیبایی و مطابقت با دیگر  فاده از کمد در سالن های منزل هستند نکته مهم در زمان استهای پذیرایی و دیگر بخشسالن 

 . های دکوراسیون منزل است به طور شفاف باید بگوییم در صورت استفاده باید تمام موارد را فدای زیبایی کنیدبخش
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