
 مدل کابینت روکش چوب
 مدل کابینت روکش چوب چیست؟

. زخانه میشودمیباشد که حضور آن باعث ایجاد نظم و ترتیب در فضای آشپ آشپزخانه کابینت مدل کابینت روکش چوب یکی از فاکتورهای ضروری برای
 .یی داردچوب های طبیعی هستند واضح تر بخوایم بگیم از چوب ساخته میشن بدلیل دوام و ماندگاری باال و سختی طراحی و البته کمیاب بودن قیمت باال

تمام چوب بسیار گران قیمت باشد و بهای خیلی زیاد آن عالقه مندان به  تکابین روز قیمت دیگر موجب گشته تا برخی از چوب های طبیعیو عوامل مختلف
 .هنر کالسیک را از خرید کابینت آشپزخانه دلخواهشان پشیمان سازد

اگر به کابینت چوبی عالقه دارید می توانید مدل کابینت روکش چوبی را با . نگران این موضوع نباشید چون همیشه راه حلی برای این مشکالت وجود دارد
 .قیمت پایین تر و همان زیبایی های کابینت کالسیک انتخاب نمایید

  CNC و حرارت روی درب های کابینت کاور می شوند و سپس توسط دستگاه در این مدل کابینت روکش چوب ورق های روکش چوب به وسیله دستگاه

با سلیقه مشتری طراحی و ظریف کاری می شود و سپس در کارگاه نقاشی توسط نقاش های مخصوص کابینت با انتخاب رنگ توسط مشتری رنگ کاری 
 .می شود

با زیبایی چوب طبیعی با قیمت . االً با مدل های کابینت روکش چوبی مواجه شده ایداگر به دنبال کابینت های جدید برای آشپزخانه خود بوده اید، احتم
 .مقرون به صرفه، جای تعجب نیست که روکش چوبی جزو مدل های محبوب کابینت آشپزخانه باشد

نت های روکش چوبی را می توان چه در حال انجام یک بازسازی آشپزخانه مقرون به صرفه باشید و چه در حال طراحی آشپزخانه خود هستید، کابی
 .متناسب با هر بودجه یا سبک طراحی قرار داد

مشتریان ما . در هامردیزاین ، ما در همه ی سبک های کابینت سفارشی تخصص داریم و انواع کابینت های انتخابی را در روکش چوب ارائه می دهیم
 !مقاله همان پاسخ هایی را که به آنها می دهیم به شما می دهیماغلب در مورد کابینت های روکش چوب از ما می پرسند و در این 
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 04/900/00بچو روکش تکابین

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

  

 06/100/00هجزیر با چوب روکش کابینت

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

 مزایای مدل کابینت روکش چوب
 ریلی غیر و ریلی های دیواری کمد و دکور برای که جنسی کلی طور به .است بازار در موجود کابینت های سبک بهترین از چوب روکش کابینت مدل

  میشه استفاده جنس این از جاها اکثریت در و است عالی بسیار متلایر که دلیل این به است چوب روکش با MDF شود می استفاده
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 و باشد می زیاد متلایر این استحکام و مقاومت تر مهم همه از و خاص زیبایی و جذابیت دارای و دارد بسیاری شباهت ظاهری لحاظ از وبچ با متلایر این
 .است مناسب ای پروژه هر انجام برای

 لحاظ از باید اینکه و .دهد می نشان هوا رطوبت به نسبت خوبی مقاومت اورتان پلی و استر پلی توسط شدن کاور خاطر به چوبی روکش های کابینت
 چوب مغزی وارد و کند نفوذ خراش آن به آب و شود ایجاد خراشی MDF روی اگر .نشود ایجاد بدنه سطح روی خراشی تا باشد حواسمان خیلی مراقبتی

 .شود می چوب کردن باد باعث شود

 را ویژگی این خورد می ابزار CNC با راحت اینکه دلیل به MDF .میباشد آن اف دی ام مغزی دارد چوب روکش های کابینت مدل که دیگری مزیت

 .کرد سازی پیاده آن روی را مختلف و دلخواه های طرح انواع که دارد



 



 

 طراحی مدل کابینت روکش چوب شیک
 و تمیز ممکن جای تا را و قرینگی باید و است یکی کالسیک سبک با سبک این که دلیل این به کرد دقت خیلی باید چوب روکش های کابینت طراحی در

 سازی تکابین مراحل ترین مهم از یونیت های اندازه بودن یکسان.دهد می فضا به زیبایی بسیار سادگی کابینت در قرینگی وجود اینکه و دراورد قشنگ
 اه کابینت طراحی همچنین و است



 بچو روکش کابینت مدل اجزای

 مشتریان از بسیاری اما کند می شکیل و زیبا بسیار را کار چوب روکش کابینت مدل در جذاب های اکسسوری این و تاج و SMD نور بردن کار به

 .دهند می ترجیح را دکوراسیون و کابینت در سادگی

 چراغ زیر و سانت 9 رو تاج و میگیرند اندازه سانت 41 را پاخور ها کابینت اکثریت .هستن سازی کابینت ابزارهای ترین ساده هپل 3 و پله 2 های ابزار
 .کنند می گیری اندازه سانت 6 تا 1 بین هم رو
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 ابزارهای کالسیک کابینت روکش چوب

 .شود می زیبای و جذاب بسیار هآشپزخان فضای چوب روکش مدل کابینت صفحه روی در کابینت پله 3 و پله 2 کردن کالسیک با

 بسپارید بیرون به بخواید هم اگر کنید ایجاد را صفحه ی لبه کالسیک ی پله 3 و 2 ( فرز اور ) overfrez دستگاه با توانید می باشید فن اهل خودتان اگر

 .زند می باال بسیار هایتان هزینه

 رنگ کاری کابینت روکش چوب



 و فضا به طور کهنه و قدیمی حس یک تا میکنند استفاده بیشتر کابینت های درب برای تیره های رنگ از کاری نگر های کوره در معموال کارها رنگ
  .شود القا شخص

 طالیی،مشکی سفید: مثل گیرند می تری قشنگ و تر زیبا شکل بسیار دارند تمایز که هایی های رنگ کالسیک و چوب روکش کابینت سبک در
 .کند می زیبا بسیار را فضا که هستند هایی رنگ این .… و کرم و طالیی،برنز

 



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

 

 انواع روکش های چوبی برای کابینت آشپزخانه
 به بستگی مصنوعی یا باشد طبیعی ما روکش اینکه و دارد بستگی هسلیق و رنگ به اشخاص عالقه اساس بر و دارد زیادی تنوع کابینت چوب های روکش
 .دارد آن ار استفاده فضای و کاربرد

 و مزایا این ریز به ریز که است دکوراسیون و کابینت خدمات دهندگان ارائه و فروشندگان وظیفه که دارد را خودش خاصی بدی و خوبی روکشی هر
  .بدهند توضیح ها مشتری به را معایب
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