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 کابینت چوبی چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟
در اینجا برخی از ایده . کابینت چوبی و در کل سبک چوبی از نظر طراحان و مجریان دکوراسیون های خانه بهترین است 

 .چوبی را برای شما آورده ایم که می توانید از بین آنها مورد دلخواه تان را انتخاب کنید کابینت آشپزخانه های طراحی

اما … ، چوب بلوط ، چوب گردو یا همون راش و  MDF برای کابینت های آشپزخانه متلایر های زیادی وجود دارد مانند
 .انتخاب این متلایر بستگی به هزینه و سلیقه ی شما دارد

یشه جایگاه ویژه ای در دنیای همانطور که ما آشپزخانه های شیک با کابینت های براق را دوست داریم، کابینت های چوبی هم
 .طراحی داخلی خواهند داشت

 استقامت کابینت چوبی

های چوبی آشپزخانه  توانند یک افزودنی جذاب برای هر سبک آشپزخانه باشند کابینت شده هستند و می های چوبی آزمایش کابینت
بخشند یهای طبیعی بسیار، شخصیت و بافت زیادی به طراحی آشپزخانه مدرن م با جذابیت . 

اگر . عالوه بر این، کابینت های چوبی بسیار بادوام هستند و می توانند به زیبایی با هر طرح و سبک رنگی ترکیب شوند
ها بدهید تا با  ای به آن خواهید هر از چند گاهی رنگ تازه خواهید چیزی که در شکل طبیعی یا افرا خود باشد، اگر می می

توانید از این سبک استفاده بکنید همراه باشید، می روندهای به سرعت در حال تغییر . 

اما مشکل این است که . انواع مختلفی از انواع چوب وجود دارد که می توانید بر اساس سلیقه، سبک و بودجه خود انتخاب کنید
اند تفاوت زیادی جزئیات، پولیش، رنگ یا حتی کوچکترین دسته می تو! طرحی را انتخاب کنید که مناسب آشپزخانه شما باشد

 .در طراحی کابینت چوبی شما ایجاد کند

بنابراین در اینجا برخی از ایده های جاودانه طراحی کابینت آشپزخانه چوبی را برای شما آورده ایم که می توانید از بین آنها 
 .انتخاب کنید
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 قیمت کابینت چوبی
  

تمام چوب) قیمت کابینت چوبی   )13/800/000 

 شرکتی / یراق آالت با ضمانت 6 ساله / 6 سال گارانتی / 5سال خدمات پس از فروش MDF هر متر طول / طراحی رایگان 3 بعدی / بدنه
 

  

 4/900/000قیمت کابینت روکش چوب

 شرکتی / یراق آالت با ضمانت 6 ساله / 6 سال گارانتی / 5سال خدمات پس از فروش MDF هر متر طول / طراحی رایگان 3 بعدی / بدنه
 

 کدام سبک از کابینت آشپزخانه را باید برای فضای خود انتخاب کنیم؟
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چه چیز دیگری نیاز دارید؟ این  –و میزنهارخوری سفید   تیره آشپزخانهشده  های کاشی پوش های چوبی روشن با کف کابینت
کابینت های دیواری دارای اسکلت چوبی . طراحی خیره کننده آشپزخانه دارای کابینت های چوبی با ترکیب صنعتی مدرن است

 .با کرکره های شیشه ای هستند که این آشپزخانه را کامال شیک نشان می دهد

ه دارای ترکیبی از کشوها و کابینت های کرکره ای با دسته های لبه دار هستند که حال و هوای سبک صنعتی کابینت های پای
این سبک و رنگ برای آشپزخانه یک زوج جوان مناسب است. مدرن را به شما می بخشد . 

 

 کابینت های چوبی طبیعی برای ظاهری طبیعی

وب برای یک خانواده بزرگ که به فضای ذخیره سازی زیاد و سپس مقداری بیشتر این طرح کامل کابینت آشپزخانه از جنس چ
این ترکیب از کابینت های دیواری، کابینت های پایه، کشوها و بخش کابینت بلند، فضای ذخیره سازی ! نیاز دارند ایده آل است

 .کافی را برای ظاهری بدون درهم و برهم ارائه می دهد

. ُتن رنگ گردویی با هر سبک یا پالتی که انتخاب کنید به خوبی همنشینی می کند. ل کالسیک استطراحی ساده و در عین حا
دستگیره های سفید به یک طراحی تک رنگ اضافه می کند و این طراحی کابینت از هر سانت فضا استفاده می کند تا همه چیز 

 .را مرتب نگه دارد و فضای آشپزخانه شما را باز نگه دارد



 

 کابینت چوبی سبک رترو
حتما این طرح کابینت چوبی را در   !کابینت چوبی قدیمی، کالسیک و صیقلی با رنگ قهوه ای تیره هرگز از مد نمی افتد

و بهترین بخش؟ هنوز هم می توانید آنها را در خانه های مدرن . نامه های تلویزیونی در آن روز دیده ایدبسیاری از کمدها و بر
 .ببینید

این طرح کابینت با الهام از یکپارچه سازی با سیستم عامل ترکیبی از کابینت های دیواری و پایه و کشوهایی با میز گرانیتی 
خواهید آشپزخانه ای روستایی یا سنتی طراحی کنید، این طرح کابینت انتخابی عالی اگر می . برای مهر و موم کردن ظاهر دارد

 .است



 

 کابینت چوبی ترکیبی از مدرن و سنتی
های باالبر،  ها، ترکیبی از کابینت ای روی کابینت های نقره خطوط تمیز، دستگیره. این طراحی کابینت حس ماندگاری دارد

این آشپزخانه هر قابلیت مدرنی را با  های بلند با روکش سفید براق به ای، بخش سبد حصیری، بخش های کرکره کشوها، کابینت
دهد لمس سنتی می ! 

این طرح کابینت برای یک خانواده بزرگ یا صرفاً یک آشپزخانه بزرگ ایده آل است زیرا گزینه های ذخیره سازی زیادی را 
طراحی آن برای چشم آسان است و در عین حال چشمگیر است. ارائه می دهد . 

اگر شما کسی هستید که به دنبال طراحی آشپزخانه ساده با عملکرد مدرن و فضای ذخیره سازی زیاد هستید، این یک انتخاب 
 .عالی برای شماست



 

 کابینت آشپزخانه چوبی به شما احساس یکی شدن با طبیعت را می دهد
توانند  ای بزرگ هستند که می ها به اندازه کشوها و کابینت. این طراحی کابینت جاودانه از هر گوشه ای از فضا استفاده می کند

گیرند همه وسایل آشپزخانه شما را به طور مرتب در خود جای دهند، در غیر این صورت روی اجاق گاز شما قرار می . 

در اینجا کابینت ها با یک کانتر گرانیتی مشکی . های چوبی را کامل می کند دستگیره های ظریف ظاهر کلی این کابینت
با این حال، می توانید این کابینت ها را با هر صفحه سنگی مانند سنگ مرمر یا کوارتز جفت کنید، زیرا رنگ . پوشانده شده اند

 .برنزه این کابینت های چوبی می تواند تقریباً هر نوع سنگی را تکمیل کند
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استفاده از چوب واقعی با رنگ روشن، . این طرح های کابینت آشپزخانه چوبی شما را به یک خانه قدیمی و سنتی می برد 
این طرح دارای ترکیبی از کابینت های کرکره ای، کشوها و بخش های . می بخشدگرمای زیادی به فضای داخلی این آشپزخانه 

 .بلند است که فضای ذخیره سازی کافی را فراهم می کند

بدون برهم زدن ظاهر طراحی کابینت چوبی آشپزخانه . یکی دیگر از ویژگی های برجسته این طرح کابینت روکش تیره است
 .در داخل این قسمت قابل نصب می باشد

ما به . در کنار این طرح های خارق العاده کابینت چوبی آشپزخانه، به وسایل روشنایی برای تکمیل ظاهر نیاز خواهید داشت
وصیه می کنیم که ترکیبی از آباژور، یک لوستر مدرن یا چراغ های آویز را اضافه کنید تا جزئیات طراحی کابینت شما ت

 .آشپزخانه خود را برجسته کرده و ظاهری منسجم ایجاد کنید

 قیمت روز کابینت و کمد دیواری
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