
 مدل کابینت نئوکالسیک

 کابینت توسط که اورتان پلی رنگ و خام اف دی ام ورق از استفاده با و کالسیک کابینت از تر  ساده طرحی با کالسیک سبک آشپزخانه کابینت های مدل محبوب سری نئوکالسیک کابینت مدل

 .شود می کاور شرکتی برند های معتبر و ای حرفه کاران

 . دارد بیشتری خرج و زحمت MDF و هایگالس  مدل کابینت مقابل در اما است تر پایین ها کابینت سایر به نسبت نئوکالسیک کابینت مدل های مخارج و خرج

ترکیب خطوط کالسیک با اشاره ای از مدرنیته یک سبک . کابینت آشپزخانه نئوکالسیک بهترین انتخاب برای زمانی است که شما آشپزخانه ای پر از وسایل لوکس و گران قیمت است 
 .شه جذابیت بیشتری داردبنابراین کابینت آشپزخانه با معماری نئوکالسیک همی. نئوکالسیک مسحورکننده برای آشپزخانه ایجاد کرده است

 : 0202ویژگی های کابینت آشپزخانه نئوکالسیک 

با محیطی مرطوب مانند آشپزخانه،  متفاوت از کابینت های آشپزخانه معمولی، کابینت های آشپزخانه نئوکالسیک با چوب طبیعی ساخته می شوند، این یک چوب با عمر طوالنی است،
پس از مدتی استفاده نگران تاب برداشتن یا تاب برداشتن کابینت . تمرکز، سازگار با همه شرایط. کامالً جامد، انعطاف پذیر و پایدار هستندکابینت های آشپزخانه با چوب طبیعی 

 .نخواهید بود زیرا چوب طبیعی هر چه بیشتر از آن استفاده کنید زیباتر می شود

 انواع کابینت نئوکالسیک

 بکار نئوکالسیک کابینت مدل اجرای و ساخت در بیشتری مواد و چوب چه هر چوب زیاد با کم رفتن بکار تر مهم همه از البته و چوب نوع به بستگی السیکنئوک کابینت اجرای و ساخت ی هزینه
 . شود می تمام بیشتر بسیار بچو قیمت هم طرفی از اما و برد می باال بشدت را نئوکالسیک کابینت مدل دوام و عمر چوب بکارگیری.میابد افزایش آن قیمت باشد رفته

 پس خدمات و چوب مغز ضمانت همان و داده کاهش بسیار را ها هزینه طبیعی چوب روکش با خام MDF بکارگیری با هامردیزاین باشد می قیمت مشتریان اکثریت اولویت اینکه به توجه با

 .کند می میگرا مشتریان برای را فروش از

 

 های کابینت نئوکالسیک چیست؟ ویژگی

 کنند می اجرا زیبا و ظرف بسیار رو اون جزئیات به دقت با که ساده بسیار ای دایره و صاف خطوط بکارگیری کالسیک نئو کابینت مدل ویژگی ترین قشنگ البته و بهترین از. 

 میکنن بهش ای ویژه توجه بسیار هم نئوکالسیک های کابینت مدل در شود می رعایت کالسیک های کابینت در که همانطور بودن همسان . 

 اونهاست طرفدارترین پر طوسی و سفید اما میشه طراحی روشن های رنگ در بیشتر نئوکالسیک های کابینت. 

 اختیاری بصورت که است شده ذکر قرارداد در آپشن این اما دهد می قرار خانه صاحب اختیار در را زیادی فضای و شود می اجرا انهآشپزخ سقف تا همیشه نئوکالسیک کابینت مدل اجرای 
  .است کارفرما

 میاره ارمغان به رو ویترین حالت و میره بکار شیشه کابینت های درب داخل که است این کالسیک نئو کابینت مدل های ویژگی و ها قشنگی از دیگر یکی . 

 

 ظاهر کابینت نئوکالسیک چجوریه؟

 صورت به ای ساده قاب خودش حالت ترین ساده در و نیست هم طور مدرن حالت و ساده هم خیلی اما نکردن اجرا رو ککالسی سبک کاری منبت و جزئیات نئوکالسیک کابینت روی مدل اینکه با
 .میشن کالف هم با فارسی یا زبانه و کام با طرح نوع به بسته که میشه ساخته چوب یا فا دی ما از مواقع اکثر نئوکالسیک کابینت مدل های درب قاب جنس .میشه دیده در داخل آفست

 ئوکالسیک چیست؟معموالً جنس کابینت ن

 رنگ هم چوبی کابینت روی معموال .کنند می استفاده چوب روکش اف دی ام از آن باالی قیمت علت به اما هست ککالسی و نئوکالسیک های کابینت مدل انجام برای گزینه بهترین همیشه چوب
 .کنند می

 

 تزئینات کابینت نئوکالسیک

سادگی تزئینات آشپزخانه نئوکالسیک باعث میشه جزئیاتی مثل دستگیره یا استفاده از سبزینگی و ظروف و …. به فضا جذابیت بدن. نورپردازی هم اهمیت خیلی زیادی در این سبک داره؛ لوستر 
 کالسیک ساده با نورهای مخفی در قسمت های ویترین و دکوری نئوکالسیک، جذابیت و زیبایی به فضا اضافه می کنند

 

. 

 ست؟مزایای کابینت نئوکالسیک چی

 ؛داره تلفیقی سبکی نئوکالسیک کابینت که گفتیم رو نکته این مقاله این در بارها و بارها
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 رو ها این دوی هر مثبت های ویژگی تونند می نئوکالسیک سبک انتخاب با که نیست جذاب براشون هم مدرن سبک سادگی اما پسندن نمی رو کالسیک سبک شلوغی که مناسبه افرادی برای یعنی
 .باشند داشته باهم

 .دارد تری پایین ی هزینه کالسیک سبک به نسبت و است شده جویی صرفه بسیار سبک این های هزینه در نئوکالسیک های کابینت در پیچیدگی نبود و اجرا و طراحی در سادگی خاطر به

 .دارد که است زیادی طرح و تنوع علت به سبک این به طرفداران ی عالقه و ، تایناس همه ارشد که هم چوب و میشه کاور مختلفی های روکش نئوکالسیک های کابینت مدل در چون

 میدن نشون خودشون از ای عالی مقاومت حرارت و رطوبت برابر در همچنین و دارن ضدآب خاصیت میشن کاور کالسیک نئو روی که هایی روکش
 

 

 معایب کابینت نئوکالسیک چیست؟

 رنگ اگر چون بذاریم باید رو دقتمون تمام مرحله این در و مهمیه، بسیار کابینت روی اون اجرای نحوه و انتخاب باال رنگ تنوع علت به و میشن، کاور رنگ با نئوکالسیک  کابینت های مدل اکثر 
 .بشه کابینت نشدن رنگ تمیز یا شدن تار یا کدر باعث ممکنه و نمیشه انجام خوبی به آمیزی رنگ بشه استفاده نامناسبی یا ناهمسان

 بشه تعویض باید و نیست فراهم مجددش کردن رنگ و ترمیم امکان کند پیدا تماس اشیا این با اگر و نداره مقاومتی … و قیچی ، چاقو مانند برنده و تیز اشیای مقابل در نئوکالسیک کابینت . 

 دستگاه با باید نئوکالسیک های کابینت CNC دارد زیادی تاثیر نهایی نتیجه در اون کیفیت چنین هم و دستگاه  مجری که باشید داشته را الزم دقت پس ن،بخور برش. 

 

 

 راهنمای خرید کابینت نئوکالسیک

 های راهنمایی شما به که داره رو قصد همین هامر نئوکالسیک کابینت مدل ی مقاله از بخش این در و بشود راهنمایی باید باشد مرغوب و کیفیت با کالسیک نئو کابینت خرید هدفش که کسی

 .بکند را الزم

 تعریف برایتان هامر که فاکتورهایی با اما.میگذارند کاله را مشتریان سر و میکنند سوءاستفاده موضوع این از کابینت تولیدکنندگان از برخی نئوکالسیک کابینت باالی محبوبیت و کاربرد بدلیل

 :نباشید موضوع این نگران دیگر است کرده

 میباشد واناچای یا کاستامونا یعنی جهانی های استاندارد دارای و موجود های برند بهترین و مشهورترین از نئوکالسیک کابینت اف دی ام استاندارد متلایر .2

 .رنگ کاور دستگاه نوع .0

 .کالسیک نئو کابینت مدل ظرافت و درکیفیت که جزئیاتی و CNC دستگاه نوع .3

 .دارد نهایی محصول در سزایی به تاثیر کابینت نقاش مهارت و رنگ نوع کابینت، رنگ کیفیت تر مهم همه از و .4

 .نئوکالسیک کابینت در مصرفی آالت یراق برند و جنس .5

 
 

 نکاتی درباره کابینت آشپزخانه نئوکالسیک

 کنید استفاده طوسی سفید مانند روشن های رنگ از است کم آشپزخانه محیط نورگیر اگر. 

 کنید پرهیز کابینت توی و داخل سنگین اجسام گذاشتن از. 

 کنید پر را فضا آن معمول ی اندازه به پس اندازد می ریخت از را کابینت ظاهری فرم کابینت داخل زیادی کردن پر. 

 میشود قسمت آن کردن باد باعث زیرا کنید پرهیز کابینت داخل و رو به نمدار و خیس اجسام گذاشتن از. 

 نکنید استفاده خیس کامال دستمال یا شوینده مواد از هیچوقت پس باشد می آب به آغشته کمی دستمال یک نئوکالسیک کابینت نظافت راه بهترین. 

 باشید داشته آشپزخانه در بیشتری فضای تا کنید استفاده کمدی های کابینت از شود می پیشنهاد است انتانآشپزخ فضای از بیشتر شما وسایل و است کوچک شما آشپزخانه اگر. 

 بسپارید هامردیزاین مجرب و تجربه با کاران استاد به راحت خیال با را آن توانید می  افتاده خشی و خط آن روی و است می کالسیک نئو کابینت مدل شما، آشپزخانه فعلی دیزاین اگر نهایت در 

 .کنند بازسازی را آن اول روز مثل که
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