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 نتیکاب
 استفاده نشده باشد.   نتیکه در آن از کاب  میا  دهیرا ند یکدام از ما آشپزخانه ا  چیتوان گفت که ه یم نیقیبه طور 

 تیمحدود نیو همچن ازیبه لوازم مورد ن یو دسترس ییمواد غذا رهیذخ یپخت و پز برا طیدور انسان در مح یاز زمان ها

 است.  کرده  یاز جنس سنگ و چوب استفاده م  ییفضا از قفسه ها

 ریدهد بلکه تاث یتحت الشعاع قرار م یآشپزخانه را به کل  ونیآشپزخانه نه تنها دکوراس  نتیقلب خانه شماست. کاب آشپزخانه

اتاق   کی ایقصر  کیتوانند خانه شما را مانند  یفاکتورها م ریکل خانه شما دارد. رنگ، طرح، جنس و سا  ییبایدر ز یادیز

 نامرتب نشان دهند.

ست  ییزهایبا چه چ دیبا نتیخانه ما مناسب است؟ کاب یبرا نتیکدام کاب  م؟یمورد نظرمان را انتخاب کن نتیاما چگونه کاب  

 م؟یریکمک بگ  دیو کدام طراح با یجنس آن؟ از کدام مجر ایمهم تر است  نتیباشد؟ رنگ کاب

 باشد: یم ریشامل مراحل ز نتیکاب  تساخ

 یساز و کارفرما انجام م نتیکاب  قیاست که بر اساس عال  یذهن یکه صرفا طرح  نتیکاب  هیآماده کردن کانسپت اول 

 .ندیگو  یم زین نتیطرح کاب شیشود که به آن پ

 آن.  یها نتیتر کاب قیدق یطراح یمختلف آشپزخانه برا یکردن قسمت ها  یریاندازه گ 

 است.  نتیکاب  یاصل  یکه طراح  هیاول  یها بر اساس اندازه و طراح نتیکردن کاب  یطراح 

 به کار برده شود. نتیساخت کاب یکه قرار است برا  یانتخاب کردن نوع مصالح 

 نتیدر کاب یبرش کار یمحاسبه کردن اندازه ها. 

 ردیگ  یکار صورت م  نیمخصوص ا یکه در کارگاه ها  یبرش کار اتیعمل  یاجرا. 

 است.  نتیمختلف کاب یچسباندن قسمت ها یکه به معنا  نتیکاب  یلبه چسبان اتیعمل 

 ها. نتیزدن کاب اریش 

 ها. نتیکاب  یکار  لیشود و در یوارد آن م خیکه م  ییقسمت ها یآشپزخانه برا  یها نتیکاب  یسوراخ زن 

 آن به محل پروژه.  ییو جابه جا نتیکاب  ییمونتاژ نها 

 عبارت اند از:  زین نتیکاب  انواع

 در آن ها  یامروز  یها تهیها و مدرن یشود که از ساده ساز یگفته م  یمدرن به سبک یها نتیکاب  مدرن: نتیکاب

را داشته باشند تا  لیوسا نیساده با کمتر یها دوست دارند آشپزخانه ا نتیکاب  نیشوند. کاربران ا یاستفاده م

 و خلوت بودن آشپزخانه خود لذت ببرند. یبتوانند از سادگ

https://decotarhco.com/


 

Decotarhco.com  شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح 

 از خانه ها مورد   یاریاست که در بس  ییاز سبک ها  یکیاما   دیباش دهیرا نشن نتیکاب  نینام ا دیشا انزو:  نتیکاب

 یریشود و معموال به رنگ ش یمتر استفاده م یلیم ۲۵با ضخامت  ییاز چوب ها  نتیکاب  نی. اردیگ  یاستفاده قرار م

 .هستند دیسف ای

 نتیکاب  نیشود. ا یکار م  یسلطنت ونیبزرگ با دکوراس یممبران معموال در خانه ها یها نتیکاب  ممبران: نتیکاب 

 ومیمخصوص وک ینئوپان هستند که با رو کشها ایاف   یام د  ی  مغز یشوند دارا یشناخته م زین ومیها که با نام وک

 برخوردار هستند. ییباال تیشوند که از محبوب یم

 سبک  نیبا هم ییآشپزخانه ها  یبرا نتیکاب  نیسبک مشخص است از ا نیهمان طور که از نام ا :کیکالس  نتیکاب

 ییدرب ها یشده و دارا یآن مربوط به آن طراح  یو طراح یها به سبک روم نتیکاب  نیشود. در واقع ا یاستفاده م

 انجام شده است.  ییبایز یها یآن ها منبت کار  یاست که رو

 نیباتریو ز نیاز متداول تر  یکیها که در واقع به جنس آن ها اشاره دارد،  نتیسبک از کاب نیا  اف:  یم دا  نتیکاب 

 .دیدار ییسبک آشنا نیها دارد. احتماال با ا الیمتر رینسبت به سا یمناسب تر متیسبک هاست که ق

 یسطح یاست که دارا  گالسیها یها نتیمردم، کاب انیمحبوب در م یاز سبک ها  گرید یکی :گالسیها نتیکاب 

استفاده شده   کیلیبه نام اکر یمصنوع کیپالست یها در واقع از نوع نتیکاب  نیباشد. ا یم یقلیصاف، براق و ص

 باشد. یبرخوردار م ییباال تیفیکه از ک

 یشیپول یها توسط رنگ ها نتیکاب  نیمشخص است، ا نتیکاب  نیهمان طور که از نام ا :یشیرنگ پول نتیکاب 

باشد که به  یشکل م یریماده خم ینوع شیآن ها به صورت مدرن است. در واقع پول  یرنگ شده اند و سبک اصل

 .است  دیسف هیرنگ پا

 

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: نتیکابصاویر مرتبط با  ت
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 درباره شرکت دکوطرح
ست که از دهه نود شمسی ترین معماران ایرانیباتجربهشرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح گروهی زبده از بهترین و 

های معماری از جمله دکوراسیون و طراحی داخلی، بازسازی اداری، تجاری و منزل، در ایران و کشورهای همسایه انواع پروژه

حبیبی هم اکنون کند. این گروه به مدیریت مهندس ابراهیم حبیبی و احسان تعمیرات، نما و سایر خدمات دیگر را ارائه می

 باشد.رسانی مشغول میدر منطقه لواسانات فعال است و به صورت حضوری و غیرحضوری به خدمت

باشد ترین فاکتورهایی که در یک شرکت طراحی دکوراسیون داخلی بسیار مهم است جلب رضایت مشتری و کارفرما میاز مهم

هنگامی که در محیطی زندگی می کنید باید عالوه بر زیبایی حس امنیت و آرامش را طراحی کنید، که این عمل به وسیله 

های انجام شده را به عنوان نمونه توانید تمامی پروژهوطرح شما میدر دک .شودشرکت های دکوراسیون داخلی محقق می

 ی رایگان ما از ما بپرسید.کار ببینید و هر سوالی که داشتید در مشاوره

های خود را شروع های معماری و دکوراسیون داخلی با به کار گیری نیروهای مجرب و ماهر در این زمینه فعالیتشرکت

به آنان خدماتی از جمله طراحی داخلی با کاربری های مختلف مانند مسکونی، اداری، ویال، تجاری و  کنند که با مراجعهمی

مشغول  1389کار در این زمینه که از سال های کهنهتوصیه ما به عنوان یکی از شرکت .غیره به شما ارائه داده خواهد شد

منزلتان سعی کنید که نمونه کارهای شرکت های دکوراسیون به کار بوده این است که قبل از شروع به انتخاب دکور برای 

های معماری و فراموش نکنید که برخی از شرکت .ها اطالع پیدا کنیدداخلی را بررسی کنید و سطح کیفی و از قیمت آن
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یز برخوردار دکوراسیون داخلی کیفیت بیشتری در زمینه های کاری خود به کار فرما ارائه می دهند که از هزینه باالتری ن

همچنین هنگامی که تصمیم به بازسازی فضای خود دارید بهتر است که یک بار به صورت اصولی و درست انجام  .باشدمی

 .تری برای شما ماندگار بماندگیرد تا مدت طوالنی

ه ما آن را برای یکی دیگر از مزایای شرکت معماری دکوطرح صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه، نظارت و اجرای دقیق است ک

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح در تهران به عنوان یک شرکت معماری  . آوریمشما کارفرمایان عزیز به ارمغان می

کند و ما همواره در این شرکت و دکوراسیون داخلی، بسته به نیاز مخاطب و با توجه به ضوابط نظام مهندسی فعالیت می

ها با داشتن و به لکرد در حرفه خود را داشته باشیم و با افتخار اعالم می کنیم که در طی این سالسعی کرده ایم بهترین عم

کار گیری کادری مجرب و حرفه ای در تمام زمینه های ساختمان در خدمت شما کارفرمایان عزیز هستیم و این اطمینان خاطر 

 . یالی راحت به ما بسپاریدرا به شما خواهیم داد که می توانید پروژه های خود را با خ

ها تجربه گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح با داشتن متخصصین با تجربه و کاردان، و همچنین سال

ی کاری موفق در زمینه پروژه های ساخت، بازسازی و دکوراسیون داخلی، توانسته است به برندی معتبر تبدیل شود تا اعتماد 

ایان عزیز را جلب کرده و نهایت رضایت را برای شما عزیزان به ارمغان بیاورد. همچنین با ارائه جز به جز مراحل شما کارفرم

گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح   .پروژه های خود، شما را در جریان تک تک نکات قرار داده است

بررسی کرده و کمک متخصصان خود، در رفع مشکالت و بهتر کردن شرایط،  با شناسایی دقیق مشکالت هر سازه، آن را با دقت

 .می کوشد

ها را با دقت رعایت کرده و همواره گروه دکوطرح با دانستن تمام نکات مورد نیاز برای طراحی و اجرای یک سازه، همه آن

اوت را برای شما ایجاد کند تا عالوه سعی کرده است تا ضمن حفظ امنیت و آرامش شما عزیزان، فضایی زیبا با ظاهری متف

 .آن محیط، شما نیز از گروه دکوطرح نهایت رضایت را داشته باشید  بر داشتن احساس آرامش در

 با ما تماس بگیرید!

 

 شرکت دکوطرح تماس با
 برای سادگی کار شما عزیزان لینک های شبکه های اجتماعی در بخش زیر قابل کلیک هستند.

 09199191741     |       09122460089 همراه تلفن

021 - 26570264 دفتر تلفن  

https://decotarhco.com/


 

Decotarhco.com  شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح 

عصر  6صبح الی  8شنبه تا پنجشنبه   کاری  ساعت  

 decotarhco.com تیوبسا

 decotarhco@ نستاگرامیا

 decotarhco@ تریتو

ebi_hbbi@ تلگرام  

info@decotarhco.com لیمیا  

 www.castbox.fm/ch/4571986 باکس کست

www.youtube.com/channel/UCjxQiU_VaVkPikDpl2_O52g وبیوتی  

www.aparat.com/decotarhco آپارات  

 

 زیر خیلی سریع وارد سایت شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح شوید QRبا اسکن کد 
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