
 مدل کابینت هایگالس چیست ؟

هایگالس نه تنها ظاهر فوق العاده ای  کابینت آشپزخانه این مدل. مدل کابینت هایگالس دارای رنگ های متنوعی هستند و هر کدام شیک تر از دیگری هستند

 .دارند و ظاهری مدرن به آشپزخانه شما می بخشند، بلکه نگهداری از آنها نیز بسیار آسان است

 . کابینت هایگالس را برای شما به نمایش گذاشته است 000تا  0در ادامه این مطلب به هامردیزاین 

همین دلیل است که وقتی فرصت سفارشی کردن درب های کابینت آشپزخانه خود را داشته باشید، بسیار هیجان  به. کابینت ها نقش مهمی در فضای کلی خانه دارند
 . انگیز می شود

در طول سال ها، کابینت های براق به دلیل زیبایی و زیبایی ظاهری، توجه بسیاری از . زیرا به شما امکان می دهد راحتی فضای خود را شخصی سازی کنید
 .نه را به خود جلب کرده استصاحبان خا

آنها . آنها متناسب با هر نوع زیبایی و نوع مبلمان هستند. کابینت های آشپزخانه هایگالس با وجود اینکه روکش براق دارند ، اما ظاهر کلی آن خارق العاده است 
 .رنگ های زیادی دارند و بنابراین گزینه های زیادی برای انتخاب خواهید داشت

 . سیاه و سفید یک طرح کالسیک است و همیشه به همه مدل آشپزخانه ها می نشیندطرح های  

 کابینت آشپزخانه هایگالس

 .براقیت باال در کابینت آشپزخانه می تواند یک فضای محدود را بزرگتر و وسیعتر از اندازه اصلی خود نشان دهد

 .کند کند و فضای بازتری را ایجاد می یافته، پوششی براق ایجاد می ت، زیرا نور انعکاسوجور بسیار مناسب اس های کوچک و جمع روکش براق برای آشپزخانه

با این حال، رنگ های روشن تر نور . کند بلکه در عوض، آن را منعکس کنید تری را انتخاب کنید، تمام نور موجود در اتاق را جذب نمی حتی اگر رنگ تیره
 . گ سفید انتخاب رنگ بسیار مطلوبی استبنابراین، رن. بیشتری را منعکس می کنند

 چرا کابینت هایگالس از محبوبیت باالیی برخوردار است ؟
این کابینت ها دارای یک روکش براق در طیف گسترده ای از رنگ ها . کابینت های هایگالس آشپزخانه می توانند ظاهری شیک و مدرن به آشپزخانه شما ببخشند

 .مکان را می دهد تا ظاهر آشپزخانه خود را با سلیقه و دیزاین مدنظرتان سفارشی سازی کنیدو مواد است که به شما این ا

 :برای ایجاد کابینت آشپزخانه با براقیت باال برای خانه شما می توان از مواد زیر استفاده کرد

 اکریلیک

 الک الکل

 (براق با کیفیت باال با عناصر فلزی)تروموفویل 

 زیبا و بی همتا مثل کابینت هایگالس
معروف بوده و تا کنون هرگز از این روند خارج  0791براق ساتینی براق از دهه . کابینت های براق آشپزخانه، شکوه براق را به آشپزخانه های ما می آورند

 .دلیل؟ از نظر بصری جذاب است. نشده است

شود همه  های آشپزخانه قدیمی بسیار براق هستند و این باعث می برخی از کابینت. ه می درخشد طال نیستهر چیزی ک: در اینجا فلسفه ساده ای وجود دارد 
 .زده شوند شگفت

تی مناسب کابینت های صاف و براق، افزودنی چشمگیر به بازسازی آشپزخانه های مدرن هستند و برای آشپزخانه های سبک معاصر به جای آشپزخانه های سن
این می تواند برای فضاهای کوچک عالی کار . کابینت های براق نور را به طور موثری منعکس می کنند و اتاق را روشن تر و بزرگ تر می کنند بعالوه،. ترند
 !کند

 درخشنده و براق مثل کابینت هایگالس

 سال چندین طی در زیاد رنگ تنوع و خاص براقی و درخشندگی لحاظ به که است ام دی اف مدل کابینت از متفاوت نوعی هایگالس کابینت مدل
  .است گرفته قرار مشتریان از خیلی توجه مورد گذشته

 کلمه سه این از منظورمان دقیقا هایگالس کابینت مدل میگوییم ما وقتی که است این است برخوردار زیادی اهیمت از جا این در که موضوعی اما
 چیست؟

  .پرداخت خواهیم است چیزی چه در ساده و سفید اف دی ام کابینت با تفاوتش و چیست هایگالس کابینت ازمدل منظور که موضوع این به ادامه در
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 این تمام چوب مغز واقع در ، میباشد اشتباه کامال است متفاوت هم با هایگالس کابینت مدل و اف دی ام و ممبران کابینت نوع و جنس که فکر این
  .میباشد آن روکش جنس در آنها تفاوت و بوده اف دی ام جنس از ها کابینت مدل

 جنس که میشود گفته کابینتی به هایگالس کابینت پس ، میباشد برجسته و براق معنی به است مشخص اسمش از که همانگونه هایگالس کابینت مدل
 .است شده پوشانده برجسته و براق ورق با آن کشرو و میباشد MDF)( اف دی ام از آن مغز

 کار نمای عنوان به که جاهایی و ها درب ، دکورها فقط و شود می درست مات سفید MDF از ها کابینت بدنه فقط که است ذکر قابل هم نکته این
 .میشوند ساخته برجسته و براق نوع از شود می دیده قرار

 کابینت هایگالس از چه متریالی ساخته می شود ؟

 انواع روکش هایگالس
  :سگال پلی روکش با fmd ورق

 0۱ ها روکش این ضخامت ، میشود تولید تر سبک و تر محکم ولی طلق شفافی به کربنات پلی نوع یک از پلیالک یا گالس پلی های روکش
 این با کابینت منظورمان بیشتر هایگالس کابینت مدل میگوییم صحبت در وقتی . میشود چسبانده مالمینه ها روکش این روی و میباشد متر میکرون

  .میباشد روکش جنس

 شده تبدیل کابینت و یدیوار کمد های درب محبوب گزینه به ، بیشتر رنگی تنوع با و تر ارزان ای گزینه عنوان به پلیمر ، گذشته سال چند طی در
 دارند ضخامت متر میلی دهم سه معموالا  ، هستند موجود مات خیلی پوششی هم و برجسته و براق هایگالس صورت به هم که پلیمری ورقات .است

 .شوند می پرس فا دی ام ورقات روی و

 با حتما پس .هست هایش رنگ نداشتن تنوع معرض در بیشتر و ندارند مقاومتی خراش و رفتگی تو برابر در اکریلیک مانند پلیمری ورقات
 .باشید داشته همکاری دهند می ارائه را خوبی قیمت و باالیی کیفیت که پلیمر ورقات معتبر تولیدکنندگان

 .شوند می پرس فا دی ام الیه روی عالی کیفیت با پلیمری های ورق رزین، و چسب از تفادهاس با قدیمی و سنتی شده پخته مراحل جای به

 

  :کاکرلی روکش با FMD ورق

 رنگ شیشه مانند ، باال براقیت با مقیاس در مواد . دهیم انعکاس را ورودی نور از درصد 71 تا 91 حداقل باید سطح یک باالی درخشیدن برای
 . است شده آمیزی

 و غیرعملی ، شکننده تجاری های مغازه و کار دفاتر و مسکونی منازل از بسیاری در شیشه اما.است نقصی بی برجستگی ویژگی دارای نبنابرای
 .است خطرناکی کار بخوصصش های سختی دلیل به آن با کارکردن یا شیشه نصب و حمل معایب از یکی .دارد باالیی ی هزینه

 صفحات بقیه به نسبت باالتری برجستگی سطح اکریلیک صفحات .است جامد اکریلیک ، برجسته و براق سطوح برای عالی های مورد از یکی
 .کرد ترمیم یا تعمیر دوباره را آنها شود می رفتگی، تو و شدن خراشیده صورت در و دارند

 می پسندیده سفید و روشن طوسی رنگ به بیشتر که هایی رنگ ، است اکریلیک هایگالس مشتریان های انتخاب بیشترین و ترین محبوب مورد از
 .است …و خراش ، گرما برابر در مقاومت با همچنین و باال کیفیت با عالی اکریلیک ماده یک این .شوند

 کمد و کابینت های درب .است متر میلی  دهم نه تا متر میلی دهم هفت حدود معموالا  آن ضخامت و شود می پرس FMD روی بر آکریلیک ورق
 کابینت سبک دنبال به که مشتریانی برای و است تر دوام با و مناسب با بسیار ، شود مخلوط صنعت در PUR چسب با که زمانی اکریلیک یدیوار
 .است عالی گزینه یک ، هستند مدرن های

  .افتد نمی  خش و خط و نموده حفظ را خود برجستگی زمان گذشت با روکش نوع این

 .میباشد خش ضد کامال اکریلیک سطح که گفت نمیشود البته

 .میشوند برطرف ای حرفه کاران کابینت پولیش با شده ایجاد های خش و خط که البته

 .باشد می مدرن سبک به آشپزخانه یک برای خوب مکمل یک عالی کیفیت با ماده این

 .است معروف خود نظیر بی برجستگی و کیفیت دلیل به اکریلیک ، هایگالس محصوالت میان در



 .آورد می ارمغان به سبکی هر برای را نظیری بی برق و زرق و درخشندگی ، بودن برجسته لطف به اکریلیک

 .ماند نمی باقی سطوح روی انگشتان جای آثار مات بینظیر پوشش با

 مناسب کامالا  اکریلیک و ، خواهید می که هرسبکی در شما که است چیزی همان دقیقاا  هوایی و آب تغییرات و حرارت و آب برابر در مقاومت
 .نیست اینطور همیشه اما هستند، براق فوق های درب از تر ارزان کمی براق های درب.است ها سبک این با سازگار

 درهای که است ذکر شایان همچنین .کنید نگاه ما براق های درب از وسیعی طیف به ابراینبن باشد، داشته بستگی اندازه مانند مواردی به تواند می
 زیرا هستند آل ایده آشپزخانه برای براق فوق درهای – هستید چیزی چه دنبال به شما که دارد بستگی واقعاا  این اما .هستند تر سخت کمی براق فوق
 .دکنن می مقاومت بهتر کمی روزانه سایش برابر در

 سطوح آن براق های درب .گرفت نخواهند قرار آب و بخار گرما، معرض در کنید، می تعویض را خود خواب اتاق درهای مثال عنوان به اگر اما
 .دهند می شما به مناسب بسیار های قیمت با را جذاب و درخشان

  :سگال المی یا UV)( روکش با FMD ورق

 برجستگی ها سال تا که است باال قدری به UV پوشش کیفیت سطح ، میشود داده کاور UV میکرونی ندچ الیه چند توسط ورقات این بیرونی سطح
  .میکنند حفظ را خود

 ضربه و خش و خط برابر در باالیی مقاومت دارد را کاور این که ورقی همچنین ، میشود ها ورق روی بر صاف سطحی ایجاد باعث UV کاور
 .میدهد ورق به را بودن آب ضد ویژگی اورک این ،همچنین دارد تورفتگی و

 .دهد می ارائه را برجستگی سطح نود٪ که کننده براق الک با سپس و شوند می کاور تزئینی روکش یک در که هستند هایی پانل ها صفحه این 

 های کاور.کنند می استفاده خاص و نزد الک جدید و 2122 فناوری از آشپزخانه بینظیر کیفیت با هایگالس های کابینت ساخت و تولید مرحله در
 UVاست خورشید نور تابش معرض در آشپزخانه وقتی حتی ، کنید جلوگیری درها جلوی در رنگ تغییر از تا کند می کمک شما به. 

 می شما ی پزخانهآش به را بودن لوکس از ای جلوه و کردند تولید را ترندی و مدرن و شیک ظاهری مطمئناا  آشپزخانه های کابینت اصول این در
 .دارد وجود انتخاب برای روشن و خنثی رنگ ها میلیون و سایه تنوع ، کرد اشاره آن به توان می که ویژگی مهمترین و آورد

  :یکریستال روکش

 .دارد همراه به را خاصی براقی و درخشندگی  کریستالی روکش از نوع این هستش، کریستالی های روکش FMD های روکش 2122 مدل

  .نمیشود کاسته آن جلوه کیفیت و براقی از سال سالیان گذشت با و دارد باالیی مقاومت خش و خط برابر در نیز روکش نوع ینا

 

 نقاط مثبت و منفی کابینت هایگالس
روکش کابینتی که انتخاب می کنید تاثیر زیادی بر ظاهر و احساس فضای شما می . در زمانی از سال هستیم که تمایل داریم آشپزخانه خود را ارتقا دهیم

تر برای آشپزخانه های کابینت های براق بیش. اند ای پیدا کرده شان محبوبیت فزاینده های براق به دلیل ظاهر بصری دیدنی های اخیر کابینت در سال. گذارد
 .سبک معاصر مناسب هستند تا سبک های سنتی

  

اگر با فضای کوچکی کار . کابینت ها نور را منعکس می کنند که به نوبه خود باعث می شود اتاق شما بزرگتر و روشن تر به نظر برسد –بازتاب نور 
 .کند کنید، انعکاس نور نیز یک امتیاز است، زیرا سایه نور اتاق شما را جذب نمیتری را انتخاب  اگر رنگ تیره. می کنید، این امر به ویژه مفید است

شما به مواد تمیز . تمیز کردن آسان یک مزیت بزرگ است و لکه ها و لکه ها به راحتی با یک پارچه مرطوب بدون خش پاک می شوند –تمیز کردن 
 .کننده خشن یا حالل نیاز ندارید

 .هستند و نیازی به درمان یا آب بندی خاصی ندارند کابینت ها ضد آب –ضد آب 

 .درهای براق به آشپزخانه شما حس مدرن و لوکسی می دهند –احساس مدرن 

 

تری  اگر رنگ تیره. به دلیل انعکاس اثر انگشت بسیار نور، کثیفی و خراش روی آنها بسیار بیشتر از کابینت های مات یا نیمه براق است –انعکاس نور 
 .اینها به تمیز کردن منظم تری نیاز دارند. تر است تر، بسیار محسوس های براق رنگ روشن کنید، هر نقصی نسبت به درب ب میانتخا



یکی دیگر از ایرادات اصلی یک سطح براق این است که به راحتی لکه ها، لکه ها و سایر عالئم را در مقایسه با روکش مات بیشتر نمایان  –تمیز کردن 
های کوچکی در خانه دارید،  اگر بچه. می توانید در کابینت های باالتر از براق کننده استفاده کنید، زیرا انعکاس نور در سطح چشم مشهودتر است. می کند

 .از سطح اثرانگشت کودک نیز باالتر خواهند بود

 .به دلیل محبوبیت درب های براق، کمترین قیمت را ندارند –قیمت ها 

 

 تراح شدن تمیز 

 البته) .است ما برای خوب امتیاز یک این و میگرید خود به آلودگی و  لکه سخت خیلی سطحی برجستگی نداشتن دلیل به هایگالس کابینت
 مانندهست روغنی و صاف خیلی سطحش که دلیل این به همچنین ( رود می راحت خیلی ها لکه این که نیست دست و انگشت لکه منظورمان

  .میباشد شدن تمیز قابل دردسر بی و راحت

 و شوند می پاک خوردن آب راحتی به ها لکه و کثیفی .شود می تمیز براحتی که است این هایگالس کابینت امتیاز و ویژگی ترین مهم و بهترین
 .اندازد نمی زحمت به کردن تمیز برای را شما

 بآ ضد 

 .ندارد خوردگی آب مورد در خاصی مراقبت و روش هیچگونه به نیازی و باشد می آب ضد کامال ها کابینت 

 نمدر احساس 

 .بخشد می شما فضای به مدرن و اعیانی ای جلوه درخشان و برجسته های درب

 نآسا نگهداری و تعمیر 

 سطوح تا کنید ترکیب را آب با سرکه کردن مخلوط حتی یا مالیم شوینده مواد کمی آب به آغشته دستمال روی کافیست فقط هایگالس سطوح برای
 رایب.ببرید بین از را لجبازی سطح های لکه یا ها لکه ، ساینده ای خامه کننده پاک یک از استفاده با . .بماند پاکیزه و درخشان طوالنی مدت برای
 .بکشید خود کابینت روی آب به آغشته مقداری یا خشک دستمال یک با بگیرید را مطلوبی ی نتیجه هایگالس کابینت تمیزی در اینکه

 اه طرح انواع 

 فلزی های ترکیب با همراه اقتصادی قیمتی با آشپزخانه یک اجرای و طراحی .دارد مختلف ترکیبات برای متنوعی های سبک و رنگ هایگالس
 .است پذیر کانام

 می شما آشپزخانه به را پاکیزگی و فضا به بودن جادار حس که ترکیبی های رنگ از استفاده همچنین و…و سنگ ذغال ، الی و گل مانند هایی تم
  ..دهد

 متنوع بندی ترکیب  

 ضد فوالد با ترکیب در براق و برجسته گالسهای کابینت با آشپزخانه یک ، نمونه عنوان به .دارد مواد انواع ترکیب با باالیی سازگار هایگالس
 شود می ها مواد ترکیب به نوبت که زمانی و .دنج هم و است مدرن هم چوب با مخلوط در که حالی در ، رسد می نظر به ظریف بسیار زنگ

 .نداریم محدودیتی

 

   نگهداری کابینت هایگالس
 دکنی خودداری باال دمای با تماس از  

 دست از را خود شکل داغ حد از بیش دمای توسط کابینت .کنید جلوگیری هایگالس کابینت سطح با گرم آب ظروف و داغ جساما مستقیم تماس از
 ایجاد از جلوگیری برای کاببینت سطح به …و قیچی ، چاقو مانند تیز اجسام برخورد از بعدی مورد و شود می کابینت تغییررنگ باعث یا دهد می

  .کنید ریجلوگی خش و خط هرگونه



 ددهی کاهش را سنگین بار

 چوب از شده ساخته های کابینت از برخی .نگذارید کابینت روی را سنگین اجسام کنید سعی ها کاببینت تمامی در بلکه هایگالس کابینت در تنها نه 
 .کند می وارد ها بینتکا به جدی آسیب سنگین اجسام گذاشتن و باشد می وزنی محدودیت و ظرفیت دارای انسان توسط مصنوعات و

 درک یک کاور پایانی هایگالس در طراحی و اجرای آن در آشپزخانه

 ؛ اکریلیک و ترموفیل ، براق الکی چوب یا براق شده نقاشی چوب :دارد وجود درخشان نهایی کاور نوع سه ، فضا اصالح برای 20 قرن در
  .دارند براق و زیبا ای جلوه اکریلیک های چوب

 کار دفتر ، منزل داخلی فضای میتوانید شما و دهد می ارائه زیاد مدت با کاری برای را جذابی و بخش لذت محیطی فضای بصری جذابیت این
 .بگذارید اشتراک به خود دوستان و خانواده با را است شده اجرا و طراحی جدیدا که را …و

 

 عوامل موثر بر قیمت کابینت هایگالس
 میکند درگیر را خریدار ذهن موضوع این و کنند پیشنهاد مختلفی های قیمت ثابت طرح یک برای کابینت تولیدکنندگان است نممک اوقات از خیلی

 که کرد فکر موضوع این به باید اما است تر منصف کرده اعالم پایینی قیمت که کسی یا و نیست منصف کرده اعالم باالیی قیمت که کسی آیا که
 ؟ میکنه اجرا رو هست ما نظر مد که کیفیت همان داده تری ینپای قیمت که کسی اون

 خود کار کابینت از باید که است این مهمه خیلی که ای نکته اما.بیاد دستمان صنف اصلی قیمت تا کنیم جستجو خوب باید کابینت خرید موقع
 .بگیریم فروش از پس خدمات و االت یراق و کابینت کیفیت ضمانت

 و گیزیر، ،واریو،AGEیلدیز،آیشیک، و TAG های شرکت ، میگیرد صورت مختلفی خارجی و داخلی کنندگان تولید توسط  FMD ورق تامین
 تکنولوژی پای به پا داخلی کنندگان تولید از بعضی که هرچند ، باشد خارجی یا و ایرانی است ممکن نیز ها ورق روی استفاده مورد روکش هچنین

  است شده فروخته ایرانی جنس از گرانتر خارجی جنس بوده تا اما هستند حرکت حال در دنیا روز

 

 

 مدل های کابینت ام دی اف
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