
0402مدل کابینت ممبران شیک و ترند  04  
 مدل کابینت ممبران چیست؟

 کابینت در ندرت به نئوپان از البته که است نئوپان یا و MDF از آن چوب مغز که است چوبی کابینت های مدل از دیگر مدلی وکیوم همان یا ممبران  کابینت مدل
 .است روکش مدل در MDF کابینت با آن فرق تنها و پایینش کیفیت دلیل به شود می استفاده آشپزخانه

 .است گرفته انجام وکیوم تکنولوژی با آن روکش که است فا دی ام کابینت لمد نوعی ممبران کابینت واقع در

  :وکیوم پرس دستگاه

 . میباشد وکیوم پرس دستگاه چوب روی بر روکش پرس قدیمی های دستگاه از

 .بسازند را دستگاه این از ای نمونه نتوانستند هیچوقت داخلی تولیدکنندگان و شد می کشور وارد چسن از وارداتی بصورت فقط ها دستگاه این از

 

 ممبران محبوبیت باالیی دارد ؟  چرا کابینت
 کار اجرای هزینه پیچیده و سخت تولید فرایند و کاری منبت دلیل به کالسیک سبک در است، کالسیک کابینت ی خانواده از ممبران کابینت مدل

 محبوبیت نیز کمتر هزینه بالطبع و کمتر شده تمام قیمت دلیل به ممبران کابینت کالسیک های کابینت میان در دارد، هم بیشتری قیمت بالطبع و باالتر

 .دارد کابینت های سبک سایر به نسبت بیشتری

 :ممبران کابینت لوکس و زیبا طراحی

 های لوله جای است، فضا آن شرایط با مطابق فرد، به منحصر اجرای البته و طراحی آشپزخانه، کابینت یک ساخت پروسه و فرآیند مهمترین از

 .دارد تاثیر ظاهری زیبایی در بسیار تاسیسات جانمایی و خروجی،هود و ورودی
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 همین به میباشد، نواز چشم ممبران کابینت طراحی در شما های گزینه بهترین از یکی ، اجرا و طراحی سابقه سال 8 از بیش با هامردیزاین گروه

 .است نموده ارائه عزیز مشتریان اختیار در را العاده فوق و رایگان خدماتی ، هامر منظور

 ای هزینه هیچ پرداخت بدون فروش از س خدمات و ضمانت و شده تمام قیمت ارائه با همراه را خود آشپزخانه ییجانما کاری، هر انجام از قبل تا

 پس خدمات سال 01 البته و کابینت نصب تا مرحله اولین از که معناست بدین خدمات این.شوید مند بهره هامر خدمات از.دهید انجام مشتری توسط

 .بود خواهیم همراهتان آن از
 

 نممبرا کابینت قیمت

  

 03/800/00رابزا بدون ساده وکیوم ممبران کابینت قیمت

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

  

 04/100/00ردا ابزار درب و چراغی زیر پاخور، تاج، ممبران کابینت قیمت

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

  قیمت مناسب کابینت ممبران

 است روکش همان یا کاور دارای کالسیک های کابینت سایر کردیم اشاره قبال که همانطور گیرد می قرار آشپزخانه کالسیک های کابینت دسته در ممبران کابینت
 .است وکیوم جنس از و شود می عرضه دارد باالتری های قیمت با که

 قیمت ارزان جزء و دارد پولیشی و استر پلی های رنگ و چوب چوب، روکش رنگ، به نسبت کمتری قیمت ممبران کابینت مدل باشید داشته نظر در پس
 .است کالسیک های کابینت ترین

 

  تنوع رنگ در کابینت ممبران
 !؟ است کدام شما عالقه مورد رنگ ، هستش کرم و مشکی ، سفید آنها ترین محبوبیت داردکه وکیوم های روکش رنگ در زیادی تنوع ممبران های کابینت مدل

 ؟سفید

 ؟مشکی

 ؟کرم
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 .است موجود وکیوم های روکش در مختلف رنگی های طیف در تمام ها رنگ این تمامی از ای قهوه رنگ خوشبختانه

  یطبیع حس القای

  .دارد ای گره بدون جنس و دارد باالیی استحکام و فشردگی زیرا ندارد چوبی معایب و محدودیت ممبران کابینت مدل

  .میکنند القا خانه صاحب به خوبی به را چوبی کابینت نشاط و دنبو طبیعی حس خود روکش جنس علت به همچنین



 

60912215042 
 .برای دریافت مشاوره ی رایگان و دریافت خدمات همین حاال تماس بگیرید



 

 دکنی کلیک اف دی ام کابینت های مدل دیدن برای
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 0402 مدل کابینت ممبرانویژگی های 
این ویژگی ظاهری تزئینی و شیک به مکان . پیدا می کند 3Dیکی از بهترین ویژگی های مدل کابینت ممبران اینه که پس از پردازش طرح ظاهر 

هد بود زیرا بادوام، این یک انتخاب ایده آل برای استفاده در خانه ها و محل کار خوا. حاوی باکتری و مواد مضر نیست. های استفاده می دهد
 .طوالنی مدت و قوی است

به همین دلیل با شرایطی مانند شکستگی و . مزیت این روکش ها این است که به صورت یک تکه پرس شده به صورت مونوبالک طراحی شده اند
نواری وجود ندارد، آنها از نظر رنگ  یکی دیگر از مزیت های تک تکه بودن این است که لبه های آن. ترک مواجه نمی شوند، سال ها دوام دارند

 .و طرح به عنوان یک تصویر یکپارچه هستند

به همین دلیل درب های کابینت ممبران مورد عالقه کاربران در . عالوه بر این، به دلیل پوسته شدن و رطوبت لبه های درپوش، تورم وجود ندارد
 .کابینت آشپزخانه و حمام است

 .های مختلفی وجود دارد که با هر دکوراسیونی سازگار است ها، الگوها و مدل ر غنی هستند، سبکهای کابینت غشایی بسیا مدل

رنگ کابینت ممبران نیز نامحدود است، می تواند در هر تن رنگی تولید شود، نمودار رنگ کابینت . هر الگوی دلخواه، الگوی قابل تولید است
 .غشایی راهنمای خوبی برای انتخاب خواهد بود

. الوه بر این، شرکت های درب کابینت غشایی گزینه های مناسب برای سبک دکوراسیون مورد نظر برای ایجاد در خانه را ارائه می دهندع
 .کابینت ممبران با جایگزین های روکش در سبک های مدرن، کانتری و سایر سبک ها چشم و سلیقه را به خود جلب می کنند

به خصوص برای آشپزخانه و . صاف بودن این روکش ها نیز مزیت بزرگی را ایجاد می کند. براق یا مات باشند درهای کابینت ممبران می توانند
 .حمام، برندهای کابینت ممبران محصوالت شیک تولید می کنند



 

  معایب کابینت ممبران
 

 ربیشت نظافت به نیاز

 دلیلش میشوند پاک براحتی ها لکه که نماند ناگفته البته . است شده استفاده نگار و نقش و شیار از آن روی زیرا دارد بیشتری نظافت به نیاز ممبران کابینت مدل این
 .شود می استفاده PVC وکیوم روکش از ممبران کابینت مدل در که است این هم

 تتعمیرا برای مناسب طرح کردن پیدا دشواری

 کار خیلی بازار در قبلی درب مشابه طرح کردن پیدا صورت این در ، ببیند آسیب کابینت درب ضربه یا و جسمی اصابت اثر بر سهوا است ممکن اوقات گاهی
  .باشند نداشته دشواری کار خیلی مواقع این در تا میدهیم انجام خود مشتریان برای را خدمات این ما هامر گروه در البته ، نیست راحتی

 دکنی کلیک انزو کابینت های مدل دیدن برای

 قیمت کابینت ممبران
 با مطابق است، ۵۷ ارتفاع به دیواری کابینت متر یک و ۰۹ ارتفاع به دیواری کابینت متر یک شامل ممبران کابینت متر یک قیمت که زمانی مختصر طور به

 .دارد را کابینت متر یک قیمت ۰۶% دیواری کابینت و متر یک قیمت ۰۶% زمینی کابینت سازان، کابینت اتحادیه
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 کابینت متر ۷ تان آشپزخانه در اگر مثال عنوان به است، آشپزخانه در دیواری و زمینی های کابینت نبودن یکسان دلیل به ممبران کابینت قیمت بندی درصد دلیل
 .باشید داشته زمینی کابینت متر 3.۷ و دیواری

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکنی کلیک اینجا دیواری کمد و کابینت روز قیمت دیدن برای

 کدام سبک از کابینت آشپزخانه را باید برای فضای خود انتخاب کنیم؟
 و شما سازی ذخیره نیازهای بعد مرحله.شود کار شما آشپزخانه در میخواهید که است کیفیتی و قیمت اولویت: دارد نیاز جواب با دلیل سه به کابینت سبک انتخاب
 :ایم گرفته نظر در شما آشپزخانه برای کابینت نوع سه ما مطلب این در.باشد می آشپزخانه کابینت و خانه سبک مرحله اخرین

 هپای های کابینت( 2

 می تر راحت شما برای را آشپزخانه ملزومات به آسان دسترسی کابینت سبک این . شود می ساخته پایین ارتفاع با ها پیشخوان برای ممبران های کابینت اکثریت
 .نکنید سازی ذخیره فضا برای بسیاری حد تا کند می کمک شما به کابینت برای کشو گذاشتن .کند

 دبلن های نتکابی( 0

 ی حوزه تحلیلگر ، هورلی مت. دارند ارتفاع فوت نه تا فوت شش معمول طور به آنها .کرد استفاده نیز مستقل انبار عنوان به توان می بلند های کابینت سبک از

 بلند های کابینت علت همین به دهند می ترجیح خانه از بیرون به را خانه در غذا صرف ها امریکایی بیشتر :گوید می تحلیل این درباره مقاله یک در دکوراسیون
  . یابد می بیشتری محبوبیت مردم بین در بیشتر سازی ذخیره فضای به نیاز دلیل به

 یدیوار های کابینت( ۳

 .شوند می نصب دیوار روی که هستند باالیی های کابینت این . کنند می تبدیل نیاز مورد بسیار سازی ذخیره فضای به را دیوار فضای آنها 

 دکنی کلیک چوب روکش کابینت های مدل دیدن برای
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