
 و کابینت سازي MDF آموزش نجاري 

 آشپزخانه MDFساخت کابینت 

انه در رود. آشپزخهاي آن به شمار میترین بخشترین بخش یک خانه نباشد اما حداقل به عنوان یکی از مهماگر مهم آشپزخانه

گیرد. بنابراین نیازمند فضاي هاي اعضاي یک خانه در آن صورت میکند که عمده فعالیتواقع مانند یک کارگاهی عمل می

 باشد. می -جاتاز ظروف مختلف گرفته تا مواد غذایی و ادویه– وسایل و لوازم مختلفمناسب به منظور نگهداري 

کند که براي کابینت استفاده از چوب خام و طبیعی ساخت کابینت همواره این سوال به ذهن خطور میبه هنگام خرید و یا 

تر بوده و داراي دوام به مراتب بیشتري است و شود که چوب طبیعی محکم؟ عموما چنین تصور میMDFتر است و یا مناسب

هر  MDFاما در واقع چوب طبیعی و تر است. تر و به مراتب ارزانسبک MDF در مقابل بعضی دیگر نیز بر این باور هستند که 

ر کلی استفاده از یکی را بر دیگري ترجیح داد؛ بلکه نیاز توان به طودو داراي مزایا و معایب مخصوص به خود هستند و نمی

به دلیل برخورداري از ظرفیت و مقاومت بسیار بالا در برابر تغییرات دما  MDFامروزه کننده برتري یکی از این دو است. تعیین

کاري که از اجراي رنگهاي موجود در چوب پس هاي سطحی و گرهو رطوبت و همچنین به دلیل عدم برخورداري آن از تراشه

پیچ و  MDFبه بیان ساده، شود. سازي به چوب ارجحیت داده میشود در کابینتتري میار و یکنواختباعث ایجاد سطوح صاف

 شود.خوردگی هم نمیدارد، در نتیجه بر خلاف چوب دچار تركتاب نخورده و به مرور زمان تاب برنمی

اي که علاوه اي بسیار حائز اهمیت است؛ نقشها نکتههاي مناسب براي کابینتتخاب نقشههاي یک آشپزخانه اندر طراحی کابینت

آشپزخانه  هايابعاد و همچنین نحوه جانمایی کابینتبر زیبایی، کارایی لازم را دارا بوده و نیازهاي خواسته شده را برآورده نماید. 

نند یخچال در بعضی موارد ماشین لباسشویی و سایر وسایل مانند گاز همواره باید براي جا دادن لوازم برقی حجیم آشپزخانه ما

 فضاي لازم و مناسب را داشته باشد. 

ها و سایر لوازم و وسایل مربوط به آشپزخانه از جمله الزامات ضروري است؛ چرا که کشیدن طرح اولیه براي جانمایی کابینت

ع ها و مقاطدر واقع به هنگام کشیدن پلاندهد. ها به دست میبینتتري را از فضاي آشپزخانه پیش از اجراي کادید روشن

ها در حین اجراي کار جلوگیري به عمل ها ایرادات و نواقص احتمالی مشخص شده و از اتلاف زمان و هزینهمختلف از کابینت

ه کار یشتري همراه بوده و نتیجها با دقت بآید. هر چه زمان بیشتري براي کشیدن نقشه اختصاص داده شود، اجراي کابینتمی

 تر خواهد بود. نیز مطلوب

فضاي مناسب براي کار، نور مناسب روي سینک ظرفشویی اجراي یک آشپزخانه کارآمد به سه عامل اصلی بستگی خواهد داشت: 

 نحوي که تمامی لوازمها به تر سازماندهی مناسب کابینتو همچنین روي گاز و به طور کلی محل پخت و پز غذا، و از همه مهم

کن ممجات و حبوبات همگی در دسترس باشند. داري ادویهاز محل مربوط به ظروف مختلف گرفته تا محل نگه و احتیاجات

ن فضاها نیز تریتوان حتی در کوچکاست حتی گاهی در نخستین نگاه براي ایجاد سه عامل فوق کاملا ناکافی به نظر آید، اما می

 اي را ایجاد کرد. ها فضاي بهینهابینتبا طراحی مناسب ک



ه ال و سینک ظرفشویی باساس طراحی نقشه یک آشپزخانه را مثلثی که از به هم وصل کردن نقاط مربوط به محل گاز، یخچ

مانگونه هتر خواهد بود. تر باشد، فضاي آشپزخانه کارآمدتر و بهینههر چه ابعاد این مثلث کوچکدهد. تشکیل می آمدهدست 

ن الگوها تریهاي یک آشپزخانه وجود دارد. متداولبینتکنید، الگوهاي متفاوتی براي طراحی کاه در تصاویر زیر مشاهده میک

در بین تمامی الگوها دارا شکل که بیشترین کارایی را  Lشکل و  Uبراي طراحی فضاي یک آشپزخانه عبارت هستند از الگوهاي 

 .قرارگیري یخچال، گاز و سینک ظرفشویی به بهترین نحو در فضاي آشپزخانه قرار خواهد گرفتدهنده محل بوده و مثلث شکل

و در عین کوچک نمودن مثلث ذکر شده، فضاي یک آشپزخانه بزرگ از یک فضاي اضافی در مرکز خود نیز بهره خواهد برد 

اهد فضاهاي بسیار کوچک حداکثر کارایی را خوبه طور عکس، الگوي خطی براي دهد. ها اختصاص میبیشتري را نیز به کابینت

 از اجرا پیش لازم است براي تمامی وسایل و لوازم آشپزخانه ابعاد و اندازه مورد نیاز هر کدام را به دقت در نظر گرفته وداشت. 

متر را براي قرار سانتی 80تا  70به عنوان مثال، در طرفین سینک ظرفشویی باید فضایی معادل در طراحی به آن اختصاص داد. 

متر فضا سانتی 50در هر دو طرف یک اجاق گاز نیز باید به اندازه دادن ظروف کثیف و یا ظروف شسته شده اختصاص داد، 

وجود داشته باشد. همچنین براي باز و بسته شدن درهاي یخچال و فریزر، در ماشین لباسشویی و همچنین در فر و مایکروویو 

 نظر گرفته شود.  باست فضایی مناسب درمی

 

راي بیشترین بدهنده چگونگی کارکرد مثلث رابط بین یخچال و سینک ظرفشویی و اجاق گاز هستند. در واقع تصاویر بالا نشان

 6متر تجاوز کند. این در حالی است که اگر محیط این مثلث به  7,5کارایی و رسیدن به حالت بهینه، محیط این مثلث نباید از 

هاي یک آشپزخانه و اختصاص دادن فضاي براي طراحی کابینتترین حالت براي یک آشپزخانه خواهد بود. آلبرسد، ایده متر



افزارهاي هاي مخصوص به آشپزخانه، ابتدا ابعاد آشپزخانه را در مقیاس مورد نظر خود روي کاغذ و یا در نرممناسب براي کاربري

و با  نیدکپس وسایل و لوازم اصلی آشپزخانه را در همان مقیاس روي نقشه خود ترسیم کشی ترسیم نموده و سمربوط به نقشه

 تر دربراي عبور و مرور راحتترین حالت را براي آشپزخانه مورد نظر به دست آورید. ها روي کاغذ بهینهجا نمودن آنجابه

 متر وجود داشته باشد.  1فضاي آشپزخانه در صورت وجود جزیره در آن، لازم است در اطراف آن حریمی به اندازه حدودا 

 هاي کوچک و لوازم و وسایل آشپزخانه نه چندان بزرگ.ترین گزینه براي آپارتمانآشپزخانه تک دیوار؛ مناسب

 

جود شاید بتوان گفت دو گوشه موشکل؛ که از بالاترین کارایی در میان الگوهاي مختلف آشپزخانه برخوردار است.  Uآشپزخانه 

 نماید. در آن تنها نقص این الگو است. چرا که این دو گوشه فضاي نسبتا قابل توجهی را اشغال می

 



یان خانه و رو در مبیشتر از الگی خطی. البته در صورتی که این راهکه الگویی است با کارایی رو در وسط؛ آشپزخانه با یک راه

 محل رفت و آمد قرار داشته باشد به عنوان نقطه ضعف این الگو به شمار خواهد رفت.

 

 این رو در وسط الگوي به مراتب کارآمدتري است. درشکل؛ این الگو از الگوهاي خطی و همچنین الگی داراي راه Lآشپزخانه 

 تري تعیین نمود. توان مثلث کاري آشپزخانه را به مقدار پایینالگو می



 

شکل کارآمدتر بوده و این قابلیت را دارد تا بتوان اجاق گاز را در فضایی جدا  Lشکل یه همراه جزیره؛ که از الگوي  Lآشپزخانه 

 تعبیه نمود.

 



طور که ملاحظه دهد. همانشکل را نشان می Lدر یک آشپزخانه  MDF هايقرارگیري کابینتدر دو تصویر زیر جانمایی و نحوه 

 اند.هاي ردیف بالا و پایین با حروف لاتین متمایز مشخص شدهکنید محل قرارگیري کابینتمی

 



 



 کابینت سازي  MDFآموزش

طراحی  در. کردتقسیم ها کابینتو نصب  ،گیري و ساختاندازهتوان به طور کلی به سه مرحله طراحی، کابینت سازي را می

هاي آشپزخانه، ابعاد و الگوي آشپزخانه از جمله عوامل بسیار مهم هستند که به تفصیل به آن پرداخته شد. پس از طراحی کابینت

دهنده هاي به دست آمده قطعات تشکیلگیرد و با توجه به اندازههاي دقیق انجام میگیريها اندازهمحل و نحوه قرارگیري کابینت

به ابعاد دلخواه و به منظور پیشگیري از نفوذ رطوبت  MDFپس از برش دادن قطعات شود. ) ابتدا برش خورده میMDFکابینت (

با دست و یا با  MDFشوند. جنس نوارهایی که روي لبه قطعات ، قطعات لبه چسبانی میو همچنین حفظ زیبایی ظاهري کابینت

 شود. استفاده می )PVC( شود متفاوت بوده اما عموما از چوب یا پی وي سیدستگاه پرس چسبانده می

ها به یکدیگر و همچنین در محل مربوط به نصب هاي مربوط به اتصال قفسههاي لازم در محلکاريپس از لبه چسبانی، سوراخ

هاي خارجی (که از بیرون قابل دیدن همواره در مورد سوراخ کاري بایدبایست صورت بگیرد. در هنگام سوراخریل کشوها می

توان ها میپس از اجراي کار و نصب کابینتهستند) این نکته را در نظر داشت که محل سوراخ از بیرون حتما باید خزینه گردد. 

 هاي چسبی پوشاند. ها را با پوششروي محل سوراخ

گیري متصل نموده و اصطلاحا سر هم کرد. نکته بسیار مهم در این مرحله، اندازه بایست قطعات را به همکاري میپس از سوراخ

ات گیري به منظور پیشگیري از مشکلها گرفته شود. این اندازههاي سر هم شده است تا اصطلاحا دوییدگی قفسهقطري قفسه

 .شودها انجام میی در هنگام نصب کابینتاحتمال

 MDFگیري کابینت آموزش اندازه

ه عنوان مثال بگیرد. هاي آشپزخانه بر مبناي آناتومی انسان و دانش ارگونومی صورت میهاي استاندارد براي کابینتگیرياندازه

متر از سانتی 100تا  90بایست در ارتفاع کمر یک فرد عادي (یعنی در حدود سطح روي کانتر آشپزخانه براي راحتی بیشتر می

وي کابینت ترین قسمت کابینت که هنگام ایستادن جلبه علاوه براي پاخور کابینت (تو رفتگی در پایینسطح زمین) قرار بگیرد. 

متر براي سانتی 3متر و همچنین به میزان سانتی 10دهد) رقمی به میزان و کار کردن فضاي مناسب براي پا را در اختیار قرار می

متر خواهد سانتی 70رت یک کابینت استاندارد ارتفاعی مفید و در حدود در این صوبایست اختصاص داد. سطح رویی کابینت می

 داشت. 

ی این است که هاي بالاییک قانون کلی براي اندازه کابینتتر معمولا عمق کمتري دارند. راحتهاي بالایی براي دسترسی کابینت

است براي  در واقع این فاصله فضایی داشته باشد.ها به طور حدودي با سرشانه انسان ارتفاع یکسانی قسمت پایین این کابینت

متري در زیر توانید حتی چند سانتیمیهاي پایینی. هاي بالایی و کابینتقرار گرفتن وسایلی مانند مایکروویو در بین کابینت

 شلنگی اختصاص دهید.  هايریسههاي بالایی را براي تعبیه کردن یک منبع نوري مانند کابینت

مایید. ، درها و کشوها را طراحی نهاکابینت توانید تقسیمات عرضیارتفاع و عمق کابینت خود را مشخص کردید میهنگامی که 

مانده در وسایل حجیم آشپزخانه آغاز کنید و سپس فضاي باقی کار خود را ابتدا با تعیین محل سینک ظرفشویی و دیگر لوازم و



و  تواند کوچو یا بزرگ باشد و همچنین تعدادها مینیازهاي شما، عرض کابینت بسته بهها اختصاص دهید. ردیف را به کابینت

ها، ابعاد ینتتر کاببه منظور حفظ توازن بصري و همچنین تولید سادهعرض کشوها نیز به احتیاجات شما بستگی خواهد داشت. 

. دو برابر ابعاد در یک قفسه با یک در باشد ها را به یک نسبت تعیین کنید. براي مثال، ابعاد درهاي یک قفسه با دو در،آن

د که همچنین به یاد داشته باشیمتر براي عرض یک قفسه نسبتا بزرگ کاملا مناسب خواهد بود. سانتی 90تا  75ابعادي معادل 

تصویر زیر  د.ها در بالا و پایین یکسان باشهاي کابینت و درهاي آنها لازم است ابعاد قفسهبراي حفظ زیبایی ظاهري کابینت

 دهد. هاي استاندارد مربوط به آن را نشان میمقطعی از یک کابینت به همراه ابعاد و اندازه

 



شویی ماشین ظرف ها، ابتدادر ردیف پایینی کابینتدهد. ها نشان میتصویر زیر چگونگی تقسیمات عرضی را در یک ردیف کابینت

ر مرحله بعد داختصاص یافته است.  هاقفسهها و تقسیمات مربوط به مانده فضا به کابینتو سینک جانمایی شده و سپس باقی

هاي پایینی ف کابینتهاي بالایی نیز براي همخوانی با ردیدر این نمونه ردیف کابینت اند.ها به کشوها و درها تقسیم شدهقفسه

 اند. بندي شدهها تقسیمهمانند آن

 

 د. توانید در این تصویر با هم مقایسه کنیهاي بالایی و پایینی را نیز میها در ردیفهاي متفاوت کابینتبندينحوه تقسیم

 
 



 MDFآموزش نصب کابینت 

در  گذاري کرد. براي سهولتها را روي دیوار علامتهاي کابینت، ابتدا باید محل مربوط به قرارگیري قفسهبراي نصب قفسه

خوردگی آن) (به دلیل عدم پیچ MDFتوان از چند قطعه باریک و بلند چوب و یا ترجیحا ها روي دیوار میگذاري کابینتعلامت

 طبق تصاویر زیر استفاده کرد.

 



ي روي گذارگیري کنید و سپس قطعات به راهنماي شما براي علامتها را روي قطعات اندازهابتدا عرض، عمق و ارتقاع کابینت

 زمین و دیوار تبدیل خواهند شد. 

 

 



اده هاي برق را نیز با استفاکتهاي آب و گاز و همچنین دکشیها، محل خروجی لولهگذاري محل قرارگیري کابینتپس از علامت

 گذاري کنید. از تراز علامت

 

البته بعضی گردند. هاي بالایی نصب میهاي ردیف پایین و سپس کابینتهاي یک آشپزخانه ابتدا کابینتدر فرآیند نصب کابینت

 تر است. هاي پایینی به مراتب سادههاي بالایی در قدم اول به دلیل عدم مزاحمت کابینتنیز بر این باورند که نصب کابینت

 


