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ه به حساب می آید که وسایل بسیار زیادی در آن قرار می گیرد. برای زیبایی بخشیدن به آشپزخانه آشپزخانه یکی از مهم ترین قسمت های هر خان

می تواند در منظم و مرتب بودن خانه نیز نقش بسیار موثری داشته باشد به   آشپزخانه  نت کابی  باید از کابینت های شیک و زیبا استفاده کرد.

کرد.  انتخاب  را  کابینت  ترین  مناسب  منزل،  کلی  دکوراسیون  به  توجه  با  باید  سبب   همین 

ز آن یافت می شود. به دلیل کابینت یکی از مهم ترین وسایل هر آشپزخانه به حساب می آید که امروزه در هر خانه ای نمونه های مختلفی ا

ها را انتخاب  استقبال زیاد افراد از کابینت، انواع مختلفی از آن در بازار وجود دارد که شما می توانید با توجه به سبک دکوراسیون خود، یکی از آن  

 و خریداری کنید. 
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ی   آشپزخانه   کابینت   داخلی   دکوراسیون   در   مهم   عنصر

هر فرد دوست دارید خانه ای زیبا و شیک داشته باشد و از دکوراسیون خاصی در منزل خود استفاده کند. یکی از مهم ترین قسمت های 

توجه   داخلی  دکوراسیون  این قسمت می دهد. به همین سبب باید در طراحیخانه، آشپزخانه می باشد که درون آن، کابینت نمای زیبایی به  

داشت.  آن  به  ای   ویژه 

ی قرار دادن وسایل و منظم نشان دادن خانه می دانستند اما در حال حاضر با توجه به بزرگ بودن آن در گذشته افراد کابینت را تنها فضایی برا

شود.  می  توجه  آن  به  دکوراسیون  طراحی  در  خانه،  زیبایی  روی  آن  زیاد  تاثیر  و   ها 

ایفا می کند زیرا آشپزخانه یکی از قسمت های مهم خانه به شمار می رود که در معرض   داخلی  دکوراسیون  کابینت آشپزخانه نقش مهمی در 

طراحی می شوند که این امر کابینت دید قرار دارد. در گذشته آشپزخانه ها حالت مخفی داشتند اما در حال حاضر آشپزخانه ها به صورت اپن  

 باید توجه ویژه ای به آن داشت.  داخلی دکوراسیون  آشپزخانه را بیشتر نمایش می دهد. به همین سبب در طراحی
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ی   در   آن   کلیدی   نقش   و   آشپزخانه   کابینت  ل   بازساز  منز

وست دارند که به هر نحوی  برای همه ی افراد تا به حال پیش آمده است که بعد از مدتی از دکوراسیون و مدل خانه ی خود خسته شده اند و د

تغییر فکر  به  اگر  حتی  باشد.  می  آشپزخانه  کابینت  تغییر،  برای  ها  گزینه  بهترین  از  یکی  کنند.  ایجاد  خود  منزل  در  تغییری  توانند،  می   که 

کل منزل شما ایجاد کند. زیرا همانطور   زیادی در  کابینت می تواند تغییر  که می دانید کابینت  دکوراسیون آشپزخانه ی خود نیستید، تغییر 

باشد. داشته  خانه  ظاهر  در  کلیدی  نقش  تواند  می  و  کند  می  اشغال  خود  به  را  خانه  از  زیادی   حجم 

و آشپزخانه باید توجه ویژه ای به کابینت آشپزخانه داشت. در حال حاضر مدل های مختلفی از کابینت وجود دارد که شما می   خانه   بازسازی  برای

مهم   توانید با توجه به دکوراسیون منزل خود یکی از مناسب ترین آن ها را خریداری کنید. انتخاب رنگ نیز در بازسازی و انتخاب کابینت بسیار 

 آن توجه کنید. است که باید به 
 کابینت   های   سبک   بهترین 

ب طراحان سعی کرده اند که نمونه های مختلفی از کابینت را طراحی کنند که هر فرد با هر سلیقه ای بتواند نمونه ی مورد نظر خود را انتخا

 ستفاده می کنند. کند. بهترین و محبوب ترین سبک های کابینت، سبک مدرن و کالسیک می باشند که افراد زیادی از آن ها ا

ن   آشپزخانه   کابینت   مدر
یکی از سبک های جدید کابینت آشپزخانه که محبوبیت زیادی بین افراد دارد، سبک مدرن می باشد. به این سبک ساده و مینیمال نیز گفته 

ل خود انتخاب کنند. از ویژگی می شود. این سبک در عین سادگی، زیبایی چشم نوازی دارد که سبک شده است افراد زیادی آن را برای سبک منز

کرد.  اشاره   … و  بودن  دستگیره  بدون  بودن،  ساده  به  توان  می  سبک  این  مهم   های 

ین  این کابینت ها به گونه ای طراحی می شوند که شما می توانید در کنار آن ها از لوستر های زیبا نیز استفاده کنید. به دلیل ساده بودن ا

های خاص و خنثی نیز برای آن ها استفاده شود. به طور مثال بیشتر کابینت های آشپزخانه به سبک مدرن،  کابینت ها، سعی می شود از رنگ 

هستند.  .… و  ای  نقره  خاکستری،   سفید، 
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م  از مهم ترین مزایای کابینت آشپزخانه مدرن می توان به ساده و شیک بودن، نگهداری آسان، مدرن بودن، روشنایی آشپزخانه، مناسب برای تما 

 آشپزخانه ها و … اشاره کرد. 

 کالسیک   آشپزخانه   کابینت 
کابینت کالسیک یکی از شیک ترین و مجلل ترین سبک های دکوراسیون داخلی می باشد که می تواند شکوه و جلوه ی خاصی به خانه و 

و برق زیادی به کار رود. در ساخت    آشپزخانه ی شما بدهد. کابینت های کالسیک بیشتر از چوب ساخته می شوند و سعی می شود در آن ها زرق

شود.  حفظ  آن  کالسیک  سبک  تا  شود  استفاده  سنتی  های  طرح  و  تاج  از  شود  می  سعی  ها  کابینت   این 

 کابینت های کالسیک خود به سه دسته ی تمام چوب، روکش چوبی و ممبران تقسیم بندی می شوند که قدرت انتخاب شما را باالتر می برند. 

ردیم افراد زیادی به این سبک عالقه مند هستند و از آن برای کابینت های خانه ی خود استفاده می کنند. کابینت ها سبک  همانطور که بیان ک

کالسیک مزایای بسیار زیادی دارند که از مهم ترین آن ها می توان به پوشش دهی کامل آشپزخانه، کمد های زیاد، طرح های سنتی و شلوغ و 

 …. اشاره کرد. 

وع   کجا   از   آشپزخانه   کابینت   رش سفا   برای   کنیم؟   شر
  اگر می خواهید کابینت های آشپزخانه ی خود را تغییر دهید، در ابتدا باید یک مرکز تخصصی طراحی کابینت را پیدا کرده و با آن ها مشورت

طراحی   شما  برای  را  کابینت  بهترین  شما  نیاز  به  توجه  با  توانند  می  مراکز  این  مشاوران  باشید.  کنند.داشته  نصب   و 

ثال شما شما می توانید سالیق و نظریه های خود را با آن ها در میان بگذارید تا آن ها بتوانند به بهترین شکل شما را راهنمایی کنند. به طور م

ینت و …. با  می توانید در مورد مدل کابینت، سبک دکوراسیون منزل خود، بودجه ی مورد نظر، تعداد کابینت، تعداد قفسه و کشو، رنگ کاب

تخصصی   نتیجه اولین قدم برای سفارش کابینت آشپزخانه، انتخاب یک مرکز  آن ها صحبت کنید تا با مشورت بهترین تصمیم را بگیرید. در 

 کابینت می باشد. 

 شود؟   می   انجام   چگونه   آشپزخانه   کابینت   قیمت   محاسبه 
ید قبل از انتخاب به آن توجه داشت. برای اطالع داشتن در مورد کابینت هزینه و قیمت همیشه یکی از دغدغه های اصلی افراد می باشد که با

موارد   آشپزخانه، باید به موارد زیادی توجه کنید زیرا عوامل مختلفی روی قیمت کابینت تاثیرگذار می باشد. از مهم ترین این عوامل می توان به

 زیر اشاره کرد. 

 کابینت   متراژ 
توسط   یکی از مهم ترین عوامل برای تعیین قیمت کابینت آشپزخانه، متراژ محلی است که شما برای آن به کابینت نیاز دارید. محاسبه ی این متراژ

را  افرادی صورت می گیرد که کابینت کار هستند و قوانین خاص اندازه گیری متراژ را می دانند. بعد از محاسبه ی متراژ، می توان قیمت خاصی  

 برای هزینه ی نهایی در نظر گرفت. 

 کابینت   مدل   و   جنس 



یکی دیگر از عوامل مهم در تعیین هزینه ی کابینت، جنس و مدل انتخابی شما می باشد. هر کدام از مدل های کابینت، قیمت متفاوتی با  

با دیگری دارد که در هزینه ی نهایی کابینت   دیگری دارد. به طور مثال ام دی اف، پی وی سی، چوب، فلز، سنگ و …. هر کدام قیمت متفاوتی

 آشپزخانه تاثیرگذار می باشند. 

الت   یراق   آ
ای  یراق آالت یکی دیگر از عواملی هستند که می توانند روی قیمت نهایی کابینت تاثیر گذار باشند. هر روزه یراق آالت جدیدی برای کابینت ه

ه خود جذب می کند. مدل بسته شدن درب کابینت ها، جک های کابینت، مدل سینک و ….  آشپزخانه وارد بازار می شوند که نظر هر فردی را ب

 از مهم ترین یراق آالت به شمار می روند. 

 طبقه   و   قفسه   تعداد 
یراق  هر چقدر تعداد قفسه و طبقه در طراحی کابینت، بیشتر باشد، هزینه ی نهایی آن بیشتر خواهد شد زیرا باید در ساخت آن از مواد اولیه و 

 آالت بیشتری استفاده کرد. در نتیجه در زمان طراحی کابینت آشپزخانه به این مورد دقت داشته باشید. 

 آشپزخانه   کابینت   های   ترند 
ینه با توجه به افزایش روز افزون طراحان دکوراسیون داخلی و روی کار آمدن عالیق و سبک های جدید، ترند ها و ایده پردازی های زیادی در زم

 بینت آشپزخانه صورت گرفته است که از زیباترین و محبوب ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.ی کا

 متفاوت   های   رنگ   در   اف   دی   ام   کابینت 
د. ام  نییکی از محبوب ترین و رایج ترین انواع کابینت آشپزخانه، کابینت ام دی اف می باشد که در بسیاری از خانه ها می توانید آن را مشاهده ک

دی اف از ترکیب چسب رزین و خرده چوب دور ریختنی در فشار زیاد و گرمای باال ساخته می شود به همین سبب برای حفظ محیط زیست گزینه 

کرد.  استفاده  یکدیگر  کنار  در  اف  دی  ام  مختلف  های  رنگ  از  توان  می  ها،  کابینت  این  بیشتر  زیبایی  برای  باشد.  می  مناسبی  بسیار   ی 

بال و محبوبیت زیاد این کابینت ها، ویژگی های منحصر به فردی است که این کابینت ها دارا می باشند. ظاهر این کابینت بسیار دلیل استق

زیبا و شیک است و می تواند نقش موثری در دکوراسیون منزل شما داشته باشد. مقاومت و استحکام این مدل بسیار باالست و می تواند در  

و ضربه مقاومت باالیی از خود نشان دهد. برای افزایش زیبایی خاص بودن این کابینت ها می توان از پی وی سی، روکش،   برابر رطوبت، حرارت

سب، فویل و … استفاده کرد. از مهم ترین مزایای کابینت ام دی اف می توان به مقاومت باال، ظاهر زیبا، نگهداری آسان، تنوع باال، قیمت منا

 … اشاره کرد.  انعطاف پذیری باال و 



 
 هایگالس   کابینت 

ترند های زیبای کابینت آشپزخانه که محبوبیت زیادی بین افراد دارد، کابینت هایگالس می باشد. این نمونه درخشندگی زیادی به   از  یکی 

آشپزخانه شما می دهد و زیبایی آن را دو چندان می کند. کابینت هایگالس زیر مجموعه ی کابینت مدرن می باشد با این تفاوت که در ساخت  

بیشتر   کرد. آن  استفاده   .… و  سفید  مشکی،  قرمز،  بنفش،  های  رنگ  از  توان  می  مثال  طور  به  شود.  می  استفاده  خاص  های  رنگ   از 

ت در حال حاضر به کار گیری رنگ های مکمل و متضاد در کنار یکدیگر، یکی از ترند های جذاب در امر کابینت به شمار می رود. این مدل کابین

 از مهم ترین آن ها می توان به تنوع باال، ایجاد درخشندگی، مقاومت زیاد، روشن شدن آشپزخانه و … اشاره کرد.  مزایای بسیار زیادی دارد که

 سیاه   و   سفید   های   کابینت 
نه شپزخایکی از جذاب ترین رنگ ها برای کابینت های مدرن، سیاه و سفید می باشد. این رنگ ها را می توان در کنار یکدیگر و یا به تنهایی برای آ

ید،  استفاده کرد. اگر به رنگ های شاد و فضاهای روشن عالقه دارید، از کابینت های سفید استفاده کنید اما اگر فضای تیره و خاص را می پسند

 می توانید کابینت های سیاه و تیره را برای آشپزخانه انتخاب کنید. 

 دستگیره   بدون   کابینت 
ترند های جذاب و محبوب بین افراد، ک از  زیبایی دو چندانی به فضای آشپزخانه می دهند. اگر یکی  ابینت های بدون دستگیره هستند که 

 دوست دارید دکوراسیون آشپزخانه ی شما خاص و منحصر به فرد باشد حتما روی این گزینه دقت داشته باشید. 

 آشپزخانه   کابینت   اجرای   در   مهم   نکات 
 برای اجرا و نصب کابینت باید به نکات مختلفی توجه داشت که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد. 

اگر آشپزخانه ی شما کوچک است سعی کنید در زمان اجرا و نصب کابینت به مدل یک طرفه رجوع کنید. در این صورت فضای   •

هزینه ی کمتری نیز پرداخت می کنیدکافی برای وسایل دیگر آشپزخانه خواهید داشت و  . 



اگر فضای آشپزخانه ی شما بزرگ است، قدرت انتخاب بیشتری دارید و می توانید از مدل های ال شکل، دو طرفه و یو شکل  •

های  استفاده کنید. عالوه بر آن می توانید کابینت را به شکل جزیره نیز نصب کنید. مدل جزیره، یکی از جدیدترین و زیباترین مدل 

 .اجرای کابینت می باشد که در حال حاضر افراد زیادی را به خود جذب کرده است

برای نصب و اجرای کابینت سعی کنید از دیوار های خالی استفاده کنید و فضای کافی برای پنجره، وسایلی مانند یخچال، هود،   •

 .ماشین لباسشویی، ماشین ظرف شویی و … قرار دهید

کابینت آشپزخانه را بر عهده ی گروه های متخصص قرار دهید تا آن ها با مهارت و تجربه ی کافی، بهترین   سعی کنید اجرا و طراحی •

 .و مناسب ترین کابینت را با توجه به نیاز شما اجرایی کنند 

 


