
 

 راهنمای خرید و انتخاب کابینت متناسب با دکوراسیون آشپزخانه

  

 

 

قصد داریم  وب سایت دکوراسیون داخلی معماریاناز مجله  با نام راهنمای خرید و انتخاب کابینت این مقاله آموزشیدر  

راهکارهایی در زمینه انتخاب مناسب این المان اثرگذار جهت برخورداری حداکثر هماهنگی با دکوراسیون با شما را 

بخشی جدایی ناپذیر از دکوراسیون آشپزخانه است.  فکابینت ام دی او انواع  کابینت مدرناستفاده از آشپزخانه آشنا کنیم. 

 دلیل پرداختن مجله معماریان به این موضوع نیز به همین سبب است. 

 

 

 با این روش صاحب بهترین کابینت آشپزخانه شوید  :بخوانید بیشتر

 

 

   کابینت مدرنیا انواع  کابینت ام دی افاهمیت و ضرورت استفاده از 

دکوراسیون داخلی خانه و به با ورود ام دی اف به بازار طراحی دکوراسیون داخلی، تحولی چشم گیر در کیفیت و قیمت 

ویژه آشپزخانه ها ایجاد شد. ام دی اف ها متریالی بسیار مقاوم و در عین حال به مراتب ارزان قیمت تر از چوب های 

از ام دی اف در کابینت آشپزخانه به حدی است که امروزه تقریبا تمامی بدنه های کابینت ها  طبیعی هستند. مزایای استفاده

 اف می سازند. در ادامه برخی از مزایای کابینت ام دی اف را برای شما بیان کرده ایم.را از ام دی 
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چند سالی است که توانسته است در بازار دکوراسیون داخلی آشپزخانه ایران نیز جایگاهی مناسب پیدا کند.  کابینت مدرن

معموال ارتفاعی بیشتر  وم استفاده شده برعکس سبک های کالسیک کابینت، به صورت یکپارچه و در کنار ه کابینت مدرن

استفاده خالقانه از قفسه ها و لوالهایی است  کابینت مدرناز کابینت های کالسیک دارند. یکی دیگر از اصلی ترین مزایای 

ظروف و وسایل آشپزخانه بیشتری را جای بدهید. در ادامه برخی از مهمترین که به شما اجازه می دهند در فضایی محدود 

 را مطالعه خواهید کرد.  کابینت مدرنیژگی های کابینت ام دی اف و و

 

 

 

 :  کابینت ام دی افمزایای 

  : مقاومت و طول عمر بسیار باال 

دی اف، از آنها متریالی بسیار مقاوم و با طول عمری باال می سازد.  مروش ساخت و فشرده سازی صفحات ا

 توانند حداقل یک دهه با کیفیت و سالمت بمانند.کابینت های ام دی اف استاندارد می 

 : مقاومت بیشتر در برابر حرارت و آب  

برعکس چوب های طبیعی، کابینت ام دی اف در مقابل رطوبت، ریزش آب و حتی گرمای شدید بسیار مقاوم 

در برابر رطوبت حساس بوده و به سرعت دچار پوسیدگی  چوب های طبیعی با زیبایی بسیاری که دارند، اما .هستند

 می شوند. 

  : تنوع در رنگ و طرح 

یکی از جذاب ترین ویژگی های کابینت ام دی اف برای طراحان داخلی، عدم محدودیت آنها در انتخاب رنگ است. 

لیت را دارند که به راحتی صفحات ام دی اف این قابپالت های متنوع ورق ام دی اف شامل صدها رنگ می باشند. 

از هر هر نوع روکشی را بر روی خود جای دهند. تنوع رنگ کابینت های ام دی اف به قدری است که تقریبا 

 رنگ اصلی می توان در ده ها تنالیته مختلف استفاده نمود.

 



 

 

 
 

 

 :  کابینت مدرنمزایای 

  : زیبایی بصری 

تهیه می شوند، دارای شفافیت و جذابیت های گالس که از متلایر های مختلفی همچون ام دی اف و  کابینت مدرن

و می توانند عالوه بر آشپزخانه، فضای بصری فوق العاده ای هستند. رنگ های آنها بسیار قوی و جذاب است های 

 کل خانه شما را نیز متحول نماید. 

 

 



 

 
 

 

 : فضای بیشتر  

توجه به استفاده حداکثری و بهینه از فضای محدود آشپزخانه  کابینت مدرنیکی از مهمترین موضوعات در طراحی 

آشپزخانه با بهره گیری از خالقیت طراحان و همین طور انواع قفسه های مدرن توانسته اند  کابینت مدرناست. 

م ترین شکل ممکن دسته بندی نموده و جای در یک فضای محدود، ده ها قلم ظرف و اسباب آشپزخانه را به منظ

 دهند. 

 



 

 
 

 

 آشنایی با کابینت های گالس و بررسی معایب و مزایای آن  :بخوانید بیشتر

 

 

   کابینت مدرنو انتخاب رنگ  کابینت ام دی افتوجه به رنگ بندی 

در کابینت های کالسیک، خریداران با محدودیت رنگ فراوانی مواجه بودند. کابینت های چوبی نهایتا در چند تنالیته روشن 

در بخش انتهایی از راهنمای خرید و انتخاب کابینت، و تیره موجود بودند و کابینت های آهنی نیز زیبایی و جذابیتی نداشتند. 

 ه با انتخاب رنگ کابینت آشنا خواهیم کرد. شما را با چند موضوع مهم در رابط
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 رنگ های گرم و سرد در کابینت آشپزخانه هر کدام دارای ویژگی هائی هستند.

  : رنگ های گرم در کابینت ام دی اف -

رنگ های گرم می توانند طراوت و شادابی را به فضای آشپزخانه شما بیاورند. در صورتی که آشپزخانه شما 

مناسبی ندارد بهترین انتخاب برای آن استفاده از یک رنگ کابینت گرم است. البته هارمونی رنگ های نورگیر 

 دکوراسیون داخلی منزل شما در انتخاب رنگ کابینت ام دی اف بسیار موثر خواهد بود.

 



 

 
 

 

  : رنگ های سرد در کابینت ام دی اف -

هایی با نورگیر کافی است. به ویژه اگر از کابینت های رنگ های کابینت سرد بهترین انتخاب برای آشپزخانه 

های گالس استفاده می کنید و آشپزخانه ای پر نور دارید، جلوه این زیبایی ها چند برابر می شود. های گالس  مدرن  

 های براق سفید یکی از محبوب ترین انواع کابینت های مدرن هستند.

یته های خنثی و یا سرد است. به ویژه در گونه های های گالس غالبا رنگ رنگ بندی کابینت های مدرن معموال در تنال

 های سرد طرفداران بیشتری دارند.

 



 

 

 

 

 آشنایی با کابینت ممبران و بررسی معایب و مزایای آن  :بخوانید بیشتر

 

  توجه به نور پردازی در آشپزخانه ای با کابینت مدرن :

یکی از زیبائی های کابینت ام دی اف و کابینت مدرن امکان استفاده خالقانه در نورپردازی آنها است. معموال در کابینت 

 بخش های ویژه ای برای نورپردازی جود دارند که به جذابیت کابینت شما تا حد زیادی می افزایند. مدرنهای 

، البته در این سبک از طراحی کابینت محدودیت هایی نیز وجود هفراهم بودامکان نورپردازی در کابینت های ام دی اف 

 اشارهدارد. از مرسوم ترین نور پردازی های کابینت های ام دی اف می توان به بخش های باالی گاز و در اطراف هود 

 کرد.
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ما در آن مقاله به عه نمایید. را مطال راهنمای انتخاب وسایل تزیینی آشپزخانهبه شما توصیه می کنیم مقاله ما در رابطه با 

 سرفصل های ساده اما جذابی در نحوه دکوراسیون آشپزخانه اشاره داشتیم که می تواند مکمل مناسبی برای این مقاله باشد. 

 

 

آشنا کرده  دکوراسیون داخلی منزلتوانسته باشیم شما را با مهمترین سرفصل های  این سری مقاالتامیدواریم با ارائه این 

محصوالت دکوری را با بهترین قیمت و ضمانت اصالت کاال شما می توانید انواع  معماریانفروشگاه تخصصی در باشیم. 

 خریداری نمایید. 

 

 

https://memarian.org/blog/guide-choice-decorative-kitchen/
https://memarian.org/blog/guide-choice-decorative-kitchen/
https://memarian.org/shop/


 

 

 

 

 

 

 

https://memarian.org/shop/

