
 ؟ چیست انزو کابینت مدل

 در .گیرن می قرار اون روی مخصوص، های دستگاه توسط ، گوناگون جنس با کاورهایی سپس .میشه اجرا اون روی نظر مورد طرح که بوده اف دی ام جنس از انزو های کابینت اصلی   متریال

 .متفاوت نسبتا   متریال و طرح با اما است، ممبران کابینت نوع یک کابینت آشپزخانه این حقیقت،

کابینت شما  ساخت. نیز در اولوبت قرار دهیدترین بخش هر آشپزخانه می باشند، هنگام خرید کابینت نه تنها باید جنبه های فضای کابینت خود را در نظر بگیرید، بلکه طراحی و سبک را  ها مهم در حالی که کابینت

 . متناسب با سبک زندگی شما به یک فضای خاص مشخص از خانه شما تبدیل می شود

 ؟ چیست ممبران با انزو روکش تفاوت

 باهاش دارید که کاری کابینت از حتما.است میل شانزده حدود در و کمتر ورق قطر کابینت ممبران در حالیکه در میشن، ساخته میل پنج و بیست قطر با MDF ورق از انزو های کابینت معمول  

    ؟ است وکیوم از بیشتر انزو کابینت مدل روکش قطر که بپرسید کنید می کار

 .است کمتر مبرانم از از انزو کابینت مدل های لبه قطر میخوره برش دستگاه با انزو کابینت مدل طرف چهار اینکه بخاطر

 از ترکیبی ظاهری لحاظ از کابینت این بگیم تونیم می نتیجه در و .هستن روشن خاکستری و براق سفید حتی و روشن های رنگ به اکثرا زیاده بسیار ممبران  کابینت های رنگ در تنوع حالیکه در
 .براقه سفید هایگالس و ممبران کابینت

 .دارند ممبران های کابینت به نسبت بالتری قیمت انزو های کابینت مدل که میرسیم مساله این به کردیم اشاره بود ممبران و انزو کابینت مدل در که اییه تفاوت و ها ویژگی به نتیجه در و

 

 رنگ آمیزی کابینت انزو

تواند  آمیزی مجدد آنها می توجه داشته باشید که رنگ اما. رنگ سفید خنثی، تمیز، مینیمال برای اکثر افراد جذاب است. رنگ آمیزی مدل کابینت های انزو در مقابل تعویض آنها را در نظر بگیرید

 .ای هزینه داشته باشد، زیرا این کار کامال  کار تخصصی ، سخت و زمانبری است های جدید کارخانه گاهی بیشتر از خرید درب

همچنین ممکن است نصب روکش یا چوب جدید را در بالی . قایسه هزینه انجام دهیدها را محاسبه کنید و یک م آمیزی یا تعویض درب، قیمت گیری در مورد رنگ به عبارت دیگر، قبل از تصمیم

 .درب های کابینت در نظر بگیرید

تخته سه ل بادوام ترین و  وضعشون خوبه یا شکسته؟ مالمینه هستند یا تخته سه ل ؟ تخته خرده چوب و مالمین ارزان ترین مواد موجود در بازار هستند در حالی که. به وضعیت کابینت نیز توجه کنید

 .در دسترس ترین محصولی است که برای کابینت ساختمان استفاده می شود

 .درصد در بازسازی آشپزخانه خود صرفه جویی خواهید کرد 05به طور کلی، با تغییر چهره به جای تعویض کابینت، . اگر فرم کابینت ها بد شکل باشند، تعویض درب ها فایده ای ندارد

 

 

 

 

 

 

 مدل های کابینت کالسیک

 چقدره؟ انزو کابینت مفید عمر

 :اثرگذارن اونها عمر طول بر نگهداری (۲ و ساخت (۱ ی دوره دو در گرفته صورت فعالیتهای بگیم تونیم می کلی بطور اما کرد؛ بیان انزو کابینت عمر طول برای رو ثابتی عدد نمیشه

 روکش نوع شده، استفاده متریال ضخامت و کیفیت مثل   عواملی ساخت ی دوره در: ساخت (PVC اورتان پلی یا)، داشته انزو کابینت مفید عمر در زیادی تأثیر تونن می رفته بکار چسب کیفیت و 

 .باشن

 دارن اثر انزو کابینت مفید عمر بر …و ضربه نشدن وارد کار، ابینتک نصب ی نگهداری،نحوه شرایط استفاده، نحوه قبیل از عواملی هم نگهداری ی مساله در: نگهداری. 

 :بیاید پایین انزو کابینت مدل عمر است ممکن دلیل این به اما داره مفید عمر سال ۲5 معمول و میانگین بطور انزو کابینت

 .نشه استفاده ساخت ی مرحله در مرغوبی و کیفیت با جنس و متریال از_1

 .باشد داشته معمولی وضعیت هم کابینت از استفاده و بشه اجرا کیفیت با بینتکا نصب ی نحوه_2
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 های مدرن هستش یا کالسیک؟ کابینت انزو جزو مدل

 نیز انزو کابینت مدل که گفت میشه هنتیج در پس.دارند کاری منبت مشابه های کاری کنده و برجسته سنتی نقش دارای بگیم بخوایم کلی بطور میگیرند قرار کالسیک سبک ی دسته در که هایی کابینت

 .میان بحساب کابینت کالسیک های سبک جزء ممبران کابینت مانند

 قیمت کابینت انزو

  

 5/900/000انزو روکش وکیوم

 فروش از پس خدمات سال5 / گارانتی سال 6 / ساله 6 ضمانت با آالت یراق / شرکتی MDF بدنه / بعدی 3 رایگان طراحی / طول متر هر
 

  
 7/100/000انزو روکش رنگ پلی یورتان

 فروش از پس خدمات سال5 / گارانتی سال 6 / ساله 6 ضمانت با آالت یراق / شرکتی MDF بدنه / بعدی 3 رایگان طراحی / طول متر هر
 

  
 7/400/000انزو روکش رنگ پلیشی

 فروش از پس خدمات سال5 / گارانتی سال 6 / ساله 6 ضمانت با آالت یراق / شرکتی MDF بدنه / بعدی 3 رایگان طراحی / طول متر هر
 

09122150426 
 .برای دریافت مشاوره ی رایگان و دریافت خدمات همین حاال تماس بگیرید

 میگویند؟ انزو کابینت سبک این به چرا اصالا 

 و هست انزو رسمی نمایندگی معدودی تعداد فقط کشور در اما .میکنه فعالیت دکوراسیون و کابینت تولید و طراحی صنف در که زنتیکو شرکت به مربوط است ایتالیایی برندی اسم حقیقت در انزو

 .معروفن انزو کابینت به میشن، بازار وارد و ساخته زنتیکو شرکت های کابینت مشابه های طرح با که هایی دکوراسیون و  کابینت باقی

 مدل های کابینت ام دی اف

 است؟ ممبران و هایگالس اف، دی ام از تر گران انزو کابینت چرا

 انزو که کردیم اشاره قبلی های بخش در البته.دارد بالتری قیمت هم علت همین به و دارد برتری ممبران کابینت به نسبت روکش جنس و روکش ورق،ضخامت ضخامت از هم انزو کابینت زیرا

 .است رفته بکار بهتر حتی و بیشتر انزو در که است ظرافتی و فناوری بخاطر سبک دو این قیمت تفاوت و است ممبران کابینت سبک از از نوعی
 

 خرید؟ قسطی بصورت رو انزو کابینت میشه

 و ها ضمانت تمامی هم پرداخت ی نحوه این در ما.کنند بندی قسط را خود پروژهای کارمزد درصد صفر با که است کرده فراهم خود مشتریان تمامی برای را امکان این دیزاین هامر بله بگم باید

 .میکنیم ارائه هم فروش از پس خدمات

 قیمت روز کابینت و کمد دیواری
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