
 کابینت کالسیک چیست؟

شپزخانه خود را از طریق تعداد بی نهایت لوازم کابینت آشپزخانه کالسیک، یک سبک بدون زاویه با حداقل تزئینات اضافی هست، آنها همچنین به شما اجازه می دهند زیبایی و شخصیت طراحی آ
 .جانبی برجسته و اضافات بیان کنید

از آنجایی که چو  سنتی ترین متلایر کابینت است، به ویژه با سبک کالسیک بسیار . سیک ترریبا  همیشه از چو  ساخته می شوندوقتی صحبت از جنس کابینت می شود، کابینت های آشپزخانه کال
  .مناس  است

 های سبک ترین طرفدار پر جزو بینظیرش زیبایی البته و مناسبش قیمت بدلیل کالسیک کابینت مدل اما است گردیده بازار ی روانه کابینت اقسام و انواع ها سال این طی در
  .است خورده ابزار چراغ زیر و تاج کنار در شده کاری منبت های سرستون و ستون وجود کالسیک کابینت مدل اصلی ویژگی .است آشپزخانه کابینت

 

 انواع کابینت آشپزخانه کالسیک

 کدام هر .شود می (رومی کابینت و کابینت روکش چوب ،کابینت ممبران ،کابینت چوبی: )شامل سبک چهار این .شود می بندی ترسیم متفاوت دسته چهار به آشپزخانه کابینت

 .کرد خواهیم اشاره آنها به ادامه در که دارند را خود خاص مشخصات و خصوصیات سبک چهار این از

 

 قیمت کابینت کالسیک

  

 094/800/000کابین زمینی ارتفاع 

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

  
 093/300/000کابین دیواری ارتفاع 

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

  
 094/900/000کابین دیواری ارتفاع 

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

  
 04915/500/000کابین ایستاده ارتفاع 

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

  
 9/800/000کابین دیواری شیشه خور

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

  
 9/800/000جزیره

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

  
 3/300/000نما

 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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 چوبی کالسیک کابینت

 گیالس، راش، گردو، طبیعی های در  جنس و مختلف های مراومت و ضخامت در و است MDF چوبی سبک داخلی متلایر.است چوبی سبک کالسیک کابینت مدل ترین لوکس و ترین مجلل
 .زیباست نگارهای و نرش دارای چوبی کابینت در  .شود می تولید …و بلوط

 زیادی تنوع کابینت این رنگ .شود می آمیزی رنگ پاش رنگ های دستگاه توسط سی ان سی مرحله کردن طی از بعد چوبی کابینت.شود می یجادا سی ان سی دستگاه توسط نگارها و نرش این
 .است داشته بازار در را تراضا بیشترین ای قهوه چوبی کابینت گذشته های سال در اما دارد

 های کابینت قسمت در چراغ زیر و تاج دارای سبک این امروزی و مدرن های کابینت برخالف .است مختلفی های قال  در دهش کاری منبت و معرق های ستون سر شامل چوبی کابینت سبک
 .است دیواری

 .شود می برده بکار مرمر و گرانیت نظیر طبیعی های سنگ یا کورین مصنوعی سنگ صفحه از چوبی کابینت سبک در معموال



 



 

 چوب روکش کالسیک کابینت

 در عالی متلایر با یک درجه سفید MDF کابینت.است معروف چو  طرح یا کشرو کابینت اسم با کابینت مدل این.است چوبی کابینت روکش چوبی کالسیک سبک به کابینت ترین مشابه

 .شود می استفاده کابینت سبک این بدنه قسمت

 روی طبیعی کشرو الیه این شدن کاور از بعد .شود می کاور طبیعی چو  روکش میلیمتری یک خام MDF این طرف دو در .است خام MDF جنس از کابینت سبک این در  متلایر همچنین
 .آیند می در نظر مد ابعاد به ها در  ، MDF چو 

 .کنند می رنگ را ها در  چوبی کالسیک کابینت مدل مانند و شود می اجرا ها در  روی نظر مورد نرش و طرح CNC دستگاه کمک به و بعدی قدم در

 و زیاد بسیار کابینت مدل دو این های رنگ تنوع همچنین و جزئیات و زیبایی همان با اما باشد می چوبی کالسیک کابینت به نسبت آن کمتر هزینه کرد اشاره آن به توان می که خوبی مزایای از
 .است گسترده

 زیاد تنوع با برجسته نرش های نستو سر ستون دارای آشپزخانه کابینت مدل این همچنین و شود می گیری بهره نیز زیرچراغ و تاج از آشپزخانه کابینت نوع این در بیشتر زیبایی و جذابیت برای
 .باشد می

 چو  روکش کالسیک کابینت صفحه قسمت در.شناسند می چو  طرح سبک نام با را سبک این .شود می برده بکار ایتالیایی یک درجه و سرامیکی های دستگیره از کابینت سبک این در همچنین
 . شود می استفاده کورین مصنوعی سنگ از بیشتر



 

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

 رای دیدن مدل های کابینت نئوکالسیک کلیک کنیدب

https://homerdesign.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
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 ممبران کالسیک کابینت

 .شود می شناخته نیز است فشرده پالستیک همون یا PVC کابینت یا وکیوم کابینت نام با که است کابینت ممبران ، چوبی کابینت خانواده از دیگری عضو

 CNC دستگاه توسط کنند می سایز را خام MDF های در  اینکه از بعد .است روکش بدون و خام MDF ها در  قسمت جنس و شود می استفاده MDF جنس از کابینت سبک این بدنه برای
 .شود می اجرا آن روی نظر مورد طرح و شده خورده ابزار

 .شود می پرس وکیوم پرس دستگاه توسط ممبران یا وکیوم روکش ها در  روی بعدی مرحله در

 .کنید استفاده کوارتز یا کورین مصنوعی سنگ جنس از ممبران چوبی کابینت سبک برای میکنیم پیشنهاد ما
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 برای دیدن مدل های کابینت هایگالس کلیک کنید

09122150426 
 .برای دریافت مشاوره ی رایگان و دریافت خدمات همین حاال تماس بگیرید
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 : کالسیک آشپزخانه کابینت معایب

 است حساس بسیار و ندارد مراومتی حرارت و رطوبت مرابل در کالسیک سبک. 

 دارد زیادی قیمت باال ظرافت و جزئیات و باال خوردگی ابزار دلیل به کالسیک کابینت سبک. 

 ندارد وجود تعویض و ترمیم تعمیر، امکان آشپزخانه کابینت های طرح به رسیدن آسی  صورت در. 

 دارد زیادی نص  و تولید پروسه باال حساسیت و جزئیات و پیچیدگی انجام دلیل به کالسیک سبک. 

 کند می کدر آن رنگ و ببرد می ینب از را کابینت های طرح زود خیلی االت یراق در چه و بدنه در چه نامرغو  اجناس از استفاده. 



 



 

 : کالسیک آشپزخانه کابینت امزای

 کنید حک کابینت در  روی را نظرتان مد طرح توانید می شما که است این سبک این مزایای بهترین از یکی. 

 شود می مهیا راحتی به منزل وسایل دیگر با شدن ست امکان و هستند موجود متنوع بسیار های رنگ در کالسیک آشپزخانه کابینت. 

 افزاید می آشپزخانه دکور زیبایی به که هستند زیبا خورده ابزار و شده رنگ های گل برجسته نرش های ستون سر ستون شامل کابینت نوع این. 

 دارد را ابتدایی جذابیت و نما همان طوالنی سالیان طی و است دوام با بسیار کابینت نوع این مرغو  متلایر از استفاده صورت در. 

 است متفاوت های سبک در زیبا خورده ابزار چراغ زیر و تاج شامل کالسیک های کابینت. 

 است کابینت این مزایای از یکی این و است متنوع بسیار سبک این در حکاکی و طراحی های الگو. 



 



 

 ی درباره مدل کابینت کالسیکنکات

 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. 

 نیدک 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 آ  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 آشپزخانتان فضای از بیشتر شما ایلوس و است کوچک شما آشپزخانه اگر. 

 بسپارید دیزاین هامر مجر  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

 


