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برای من جذاب تونه می نهوآشپزخ مدوک" بپرسید، خود تان دارید، باید هر چه زودتر ازآشپزخانه بازسازی به تصمیم شما اگر

 ی هستند؛مهم هایپرسش هااین "؟تونم دوست داشته باشمچند سال بعد هم هنوز این آشپزخونه رو می من آیا" و "باشه؟

-می خانه در هاهزینه گرانترین از یکی اغلب آشپزخانه نوسازی ، چرا کهمالی لحاظ از همچنین و شناسی زیبایی سطح در هم

مواردی هم  و تری دارندفصلی و تر کوتاهطول عمر  که تمایالتی وجود دارند ،شویم می آشپزخانه وارد مقوله که هنگامی. باشد

 با آشپزخانه و خاکستری سفید، آشپزخانه شامل دوم دسته. روی آنها حساب کنید مدت دراز در توانید می شما که وجود دارند

 .می باشد کوارتز سنگ کانتر

 غیره و سنتی انتقالی، مدرن، -هاسبک تمام در سفید آشپزخانه کنیم. صحبت سفید آشپزخانه مورد در دهید اجازه بنابراین

چیزی که هست به  از بزرگتر نگاه فضای شود می باعث سفید آمیزی رنگ که است این آنها مشترک وجه مطرح شده است.

 برای سفید میز صفحات از ای گسترده طیف در سنگ های کانتر. و گیرا فراهم می کند ای با حسی پاکآشپزخانه و نظر برسد

 و مانند سفید مرمر سنگ طرح شامل که تر سنتی های سبک از آن انتخاب. شده اند طراحی رشد به رو تقاضای به پاسخگویی

 .پذیر استامکان مانند بتنی و سفید راه راه سطوح مانند معاصر جایگزیناست تا سنگ های  تمیز

 سزارستون  1004 تازه بتن در آن از  و ی ایجاد می کندمدرن العاده فوق شده در شکل زیر حسنشان داده  سفید آشپزخانه

-کانتر و کابینت دارای آشپزخانه. کنندایجاد می هماهنگ و آرام محیط یک آشپزخانه در سفید عناصر همه. استشده  استفاده

 درمی کند،  نوازش را فضا آرامی به سفید شفاف نیمه پرده. های سفید می باشدصندلی و میز یک همچنین و سفید تمیزهای 

 .کند می اضافهموجود در آن، جریان آرامش بخشی به محیط آشپزخانه  چوبی دکوراسیون که حالی
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 آشپزخانه سبک هر در تواند می خاکستری با وجود اینکه رنگ. است خاکستری آشپزخانه سفید، آشپزخانه رقیب سرسخت

درصورتی . های سرد قرار دارددر دسته رنگ خاکستری. دارید بیشتری دقت به در به کاربردن آن نیاز گیرد،مورد استفاده قرار 

در دکوراسیون آشپزخانه استفاده کنید که اثر  چوب مانند یگرم از متریال که که مشتاق به استفاده از آن باشید، الزم است

. آشپزخانه ایجاد کنید فضای در را گرما و عمق اضافه مواد تطابق و دنکر مخلوط با اطراف دراین سردی را تعدیل کند، و یا 

 .بدهد قرار گرمی از یمناسب سطح در را آن و را تغییر داده فضا تواندمی نیز جانبی لوازمشما در زمینه  انتخاب البته،

 آشپزخانه. است در تعادل گرمتر چوبی مواد با خاکستری تن کامال که استنمایش داده شده  مدرن آشپزخانه یک شکل زیر در

کف  پارکت. است شده استفاده کامل خوری ناهار میز یک ایجاد برای مشابه مواد وبوده  خاکستری بزرگ جزیره یک دارای

گرمای محیط می  بر که است کلیدی عنصر یک. شده است انجام نیز دیوار روی کار این و است خاکستری نتُ یکدارای 

 و است شده انتخاب دقت بادارد که  وجود هم یسفید و سیاه عناصر. طراحی را تحکیم می کند است که چوبی کابینت افزاید،

 .، ارائه شده انددیوار جلوی بلند مبل و صنعتی سبک آویز هایالمپ مانند اضافه های پیچیدگی با

 

 مصرف و طراحان میان در روشنی و به طور فزایندهمتریالی که به  د،فرا رسی آشپزخانه کانتر مناسب برای انتخابکه زمان  هنگامی

 متریال ترین سخت کوارتز ،" کنندگان مصرفگزارش  " به توجه با. است کوارتز سنگ گیرد،برای کانتر مورد استقبال قرار می کنندگان

 شود می باعث تشکیل شده که کوارتز ٪39 ازمعموال  میز صفحات. مقاوم است ها تراشه و ها سوختگی خراش، برابر در کهاست  آشپزخانه

 است و نیاز به شستشوی سخت و سابیدن زیاد ندارد. آسان بهداشتی سطوح کردن تمیز این، بر عالوه. پایدار باشند و دوام با العاده فوق

 خود موردنظر سطح توانید می شما بنابراین هستند، دسترس در هاطرح از ای گسترده طیف این است که در کوارتز بهترین ویژگی سطوح

  .کنید انتخاب را

 


