
 دانستني هايي درباره روکش فينيش فويل
فینیش فول به کاغذ های آغشته به رنگ و الک اطالق می شود که برای تولید سطوح مبلمان، پنل ها، پروفایل 

اساس این روکش ها، کاغذ هایی با . های نواری، پنل درب، قالب ام دی اف و ایجاد حاشیه کاربرد دارند

ویژگی اصلی این دسته از کاغذ ها گراماژ . کیفیت باال است تا پس از خشک شدن جرم خود را از دست ندهند

همچنین شفافیت مناسب و استحکام زیاد نیز در انتخاب کاغذ . بسیار پایین آنها می باشد( معیار انتخاب کاغذ)
 .دخیل هستند

این کاغذ مخصوص حین . فینیش فویل به همراه دکور چوبی، فویل هایی با کیفیت باال را تشکیل می دهند

این کاغذ . پروسه ساخت، آغشته به الک و رنگ می شود و سطح آن مرحله به مرحله درخشان تر می گردد

ها با استفاده از محلول های آبی چاپ می شوند و الک در آنها با استفاده از سیستم نور فرابنفش خشک می 
 .شود

 :از این محصول برای طراحی موارد زیر استفاده می شود
 چوب واقعی و ایجاد دکورهای فانتزی 

 ساختار های سطحی که نیاز به جلوه طبیعی دارند
 چاپ کردن سطح

همچنین می توان از فینیش . محصول نهایی این روکش ها در ساخت مبلمان و طراحی داخلی بکار می رود

برای . فویل ها در پوشش مستقیم صفحات ام دی اف، پلی وود و صفحات ساختمانی سبک وزن استفاده کرد
البته به دلیل . استفاده می کنند PVACاینکه از این فویل ها بر روی سطوح مختلف استفاده شود از چسب های 

اینکه گراماژ کاغذ بسیار پایین است، باید مقدار چسب را بر روی دستگاه روکش دهی و با چند بار آزمایش 

برای اینکه چسب از اطراف بیرون نزند، معموال از مقادیر کم شروع کرده و رفته رفته . کردن بدست آورد

. از این فویل می توان برای روکش کردن سطوح نا پیوسته نیز استفاده کرد. مقدار الزم را بدست می آورند
این چسب . استفاده نمود و نیاز به نوع پیچیده ای از چسب است PVACدر این حالت نمی توان از چسب های 

این پروسه به شرایطی مانند زمان پرس کردن، دما و . ها معموال بر پایه پلی اورتان یا پلی اولفرین هستند

زمان پرس . سانتیگراد می باشد 160تا  70معموال دمای فرایند پرس بین . قدرت پرس کردن نیز وابسته است

 .به نوع الک، چسب و مدت خشک شدن بستگی دارد
 .براق استفاده کرد( اولترا)به صورت کلی می توان از این روکش ها در سطوح صاف، لمینت، براق و خیلی 

.  سانتیمتر عرضه می شوند 140-30این فویل ها در عرض . گرم بر سانتیمتر مکعب است 80وزن کاغذ 
تا  76قطر داخلی این فویل ها معموال از . است( فرا بنفش) uvنوع الک نیز معموال از اکریالت های پایه 

 .میلیمتر می باشد و قطر خارجی بستگی به سفارش مشتری دارد 150
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,  األلواح, ُیطلق اسم فینیش فول على أوراق ُمغطیة بالصبغ والورنیش التي ُتستعمل لصنع سطوح األثاث

إّن أوراقا ذات جودة عالیة تكون . قوالب ام دي اف وإیجاد الحواشي, ألواح األبواب, الشریط الجانبي

(  معاییر اختیار الورق)إّن الجراماج . عنصر هذه األغلفة وذلك من أجل أن ال تفقد كتلتها بعد التجفیف

كذلك ,وإّن الشفافیة الالزمة والمقاومة العالیة, المنخفض جدا هو المیزة األصلیة لهذه الفئة من األوراق
 .یشاركان في اختیار الورق

ُتغطى هذه . عالیة الجودة وأثناء عملیة التصنیع( فویل)یشّكالن رقائق, فینیش فویل مع الدیكور الخشبي

ُتطبع هذه األوراق . وبعد كل مرحلة یصبح سطحها أكثر لمعانا, األوراق الخاصة بالصبغ والورنیش
 .  بإستخدام المحالیل المائیة ویتم تجفیف الورنیش الموجود فیها بإستخدام األشعة الفوق البنفسجیة

 :یستخدم هذا المنتج لتصمیم ما یلي
 (التفّنني)الخشب الحقیقي وإیجاد الدكورات الفانتازي*
 (الشكل طبیعي)البنیة السطحیة التي تحتاج إلى التأثیرات الطبیعیة*
 طباعة األسطح*

وكذلك یمكن استخدام الفینیش . ُیستخدم المنتج النهائي لهذه األغلفة في صناعة األثاث والتصمیم الداخلي

ُتستخدم المواد . وألواح البناء الخفیفة الوزن, بولي وود, فویل في التغطیة المباشرة أللواح إم دي إف

ألّن , مع ذلك. من أجل أن یتم استخدام هذا الفویل على األسطح المختلفة( بي وي إي سي)الالصقة 

یجب الحصول على كمیة الطالء الالصق على آلة الطالء ومع عدة , جراماج الورق یكون منخفضا جدا

ُیبدأ عادة بالكمیات الصغیرة ویتم , ومن أجل أن ال یخرج الطالء الالصق من الجوانب. اختبارات

ویمكن استخدام هذا الفویل أیضا لتغطیة األسطح . الحصول تدریجیا على الكمیة المطلوبة

ونحتاج إلى ( بي وي إي سي)لكن في هذه الحالة ال یمكن استخدام المواد الالصقة (. المتجزیة)المتقطعة

وعادة ما تكون هذه المواد الالصقة على أساس البولي یوروثین أو البولي , نوع معقد من المواد الالصقة

وعادة تكون . درجة وقوة الصحافة, وتكون هذه العملیة تابعة أیضا لظروف مثل وقت الصحافة. اولفین

,  ویعتمد وقت الصحافة على نوع الورنیش. ساتتیجراد 160إلى  70درجة حرارة الصحافة تتراوح بین 

 .ومدة التجفیف, المادة الالصقة
ویكون (. اولترا)المع والمع جدا , صفح, یمكن استخدام هذه األغلفة على األسطح المستویة, وبشكل عام

و نوع . سم 140_30ویتم عرض هذا الفویل في عرض . جرام لكل سنتیمتر مكعب 80وزن الورقة 

وعادة یكون القطر (. األشعة الفوق البنفسجیة)يو وي الورنیش یكون عادة من االكریلیك القائم على 
 .أّما القطر الخارجي فیعتمد على طلب العمیل, ملم 150إلى  76الداخلي لهذا الفویل بین 
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 طراحي کابينت آشپزخانه سه بعدي
مهم ترین اصل در طراحی سه بعدی این است که به عنوان طراح همواره باید بگونه ای ابعاد کابینت را ترسیم کنید که 

البته در اکثر موارد طول و ارتفاع کابینت ها دارای . مطابق با نیاز های مشتری و نیز دستگاه های شرکت سازنده باشد
 .استاندارد مشخص هستند و این عرض کابینت است که دچار تغییر می شود

 اساس طراحی ابعاد کابينت های زمينی
ابعاد داخلی معموال در تخمین . این ابعاد خارجی کابینت ها هستند که حاالت و فرم های مختلف کابینت را ایجاد می کنند

در شکل زیر ابعاد استاندارد کابینتی که به صورت سه بعدی طراحی . حجمی که کابینت می تواند داشته باشد، کاربرد دارند

 .توجه کنید این شکل نشان دهنده حالت استاندارد ابعاد خارجی می باشد. شده، ارائه شده است
 92در برخی موارد برای قرار دادن یخچال از کابینت های عمیق تر استفاده می شود، به گونه ای که عمق کابینت ها تا 

برخی طراحان حین طراحی کابینت برای آشپزخانه های کوچک اقدام به کوچک تر کردن اندازه . سانتیمتر هم خواهد رسید

در . استاندارد می کنند، غافل از اینکه حجم داخلی کابینت کم تر شده و در نتیجه کمکی به آشپزخانه های کوچک نمی شود

ادامه به بررسی حالت استاندار ابعاد داخلی کابینت می پردازیم تا حجم استاندارد و نحوه قرار گیری قفسه ها در آن مشخص 
 .شود

عرض کابینت های زمینی بسته به نوع مشتری میتواند تغییر کند ولی با اینحال باید توجه شود، در طراحی امکان هرگونه 

تغییر و دستکاری وجود دارد و حین ساخت ممکن است به دلیل پاره ای از مشکالت نتوان به کابینت طراحی شده دست 

قسمت های اضافی از عرض . از این رو باید در حین طراحی قسمت های به عنوان فیلر یا پر کننده تعبیه شوند. یافت

از این رو بهتر است ابتدا آشپزخانه طراحی شود و سپس ترسیم طرح . آشپزخانه که باقی می ماند باید توسط طراح پر شوند
 .سه بعدی کابینت ها صورت گیرد

 اساس طراحی ابعاد کابينت های ديواری
اما عرض این کابینت ها مطابق با عرض کابینت های . سانتیمتر است 30عمق استاندارد کابینت های دیواری معموال 

ارتفاع کابینت دیواری . البته بسته به خواست مشتری می توان این نسبت را رعایت نکرد. زمینی باید در نظر گرفته شود

سانتیمتر از سقف فاصله  20البته توصیه می گردد حداقل . نیز بر اساس نیاز مشتری و تجهیزات سازنده طراحی می شود

حین طراحی کابینت های هوایی بهتر است ایده های خالقانه ای بکار گیرید زیرا زیبایی آشپزخانه از طریق . داشته باشند

در شکل زیر نحوه قرار گیری کابینت های دیواری و زمینی و نیز فاصله آنها نشان . کابینت های دیواری نمایان می شود
 .داده شده است

حین طراحی و . اگر این فاصله بیشتر نیز شود هیچ مشکلی به وجود نمی آید. سانتیمتر است 38فاصله ضروری بین این دو 

اگر بر باالی میز . سانتیمتر نیز افزایش دهید 53در صورت درخواست مشتری می توانید فاصله این دو کابینت از هم را تا 
 .سانتیمتر بیشتر شود 76غذا خوری کابینت دیواری طراحی کردید نباید ارتفاع آن از 

به عنوان مثال می توانید در طراحی از کابینت . حالت های مختلف دیگری نیز برای طراحی کابینت آشپزخانه وجود دارد

طراحی این . دیواری استفاده نکنید و به جای آن از کابینت های پله ای شکل یا کابینت هایی با ارتفاع یکسان استفاده نمایید

در طراحی این کابینت های . دست کابینت ها نیاز به مهارت های بیشتری در استفاده از نرم افزار های سه بعدی ساز دارد

در آن تعبیه ... می توانید مکان هایی برای قرار گیری ماکروفر، کمد ظرف و . مدرن می توانید از خالقیت خود بهره ببرید

البته توجه داشته باشید طراحی سه بعدی باید به صورتی باشد که امکان ساخت در واقعیت وجود داشته باشد و سازنده . کنید
 .بتواند به درستی نقشه را اجرا کند

در رویکد های مدرن طراحی، برخی مشتریان درخواست شمایی اداری در آشپزخانه خود دارند، از این رو می توانید 

کانترهایی برای آنها طراحی کنید ولی توجه داشته باشید که کانتر های آشپزخانه معموال باید ارتفاع کمتری از کانترهای 

سانتیمتر در نظر گرفته شود، در این صورت اندازه آنها کامال مطابق با  76بهتر است ارتفاع آنها تا . معمولی داشته باشند
 .میز اداری خواهد شد
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2ترجمه نمونه   

  
 تصميم كبائن المطبخ الثالثي األبعاد

  
یجب أن ترسم أبعاد كبائن المطبخ وفقا لطلبات العمالء , المبدأ األكثر أهمیة في التصمیم الثالثي األبعاد هو أّنه بصفتك مصمم

وعرض الخزانة , یكون طول وارتفاع الكبائن في معظم الحاالت ذات معاییر محددة, مع ذلك. وكذلك أجهزة الشركات المنتجة
 .هو الذي یكون في معرض التغییر

  
 أساس تصميم أبعاد الكبائن األرضية

.  وُتستخدم األبعاد الداخلیة عادة لتخمین حجم الكبائن. األبعاد الخارجیة للكبائن هي التي توِجُد األشكال المختلفة لكبائن المطبخ

والحظوا أن . األبعاد القیاسیة للكبائن التي ُصممت على طریقة ثالثي األبعاد, وقد عرضنا في الصورة الموضوعة في األسفل
 .هذه الصورة تعكس المعیار القیاسي لألبعاد الخارجیة

بعض المصمین أثناء . سم 92وقد یصل عمق الكبائن إلى , ُتستخدم الكبائن األكثر عمقا لوضع الثالجة, وفي بعض الحاالت

غیر مدركین أّن الحجم الداخلي للكبائن أصبح أقل حجما , یقومون بتصغیر الحجم القیاسي, تصمیم الكبائن للمطابخ الصغیرة

وذلك من أجل , في التالي سنستعرض الحالة القیاسیة ألبعاد الداخلیة للكبائن. وبالتالي أّن ذلك لن یساعد المطابخ الصغیرة
 .تحدید الحجم القیاسي وكیفیة وضع الرفوف فیها

مع ذلك یجب التنبه إلى أّنه في التصمیم یمكن إعمال أّي تغییر , عرض الكبائن األرضیة یمكن أن یتغیر تبعا لنوع العمیل

أثناء التصمیم یجب أن , لذلك. ولكن أثناء البناء بسبب بعض المشاكل یمكن أن ال تحصل على الخزانة المصممة, وتالعب

من األفضل , لذلك. ویجب تعبئة األجزاء اإلضافیة المتبقیة من عرض المطبخ من ِقَبل المصمم, تعّبى أجزاء على أّنها حشوة
 .وبعد ذلك یتم رسم التصمیم الثالثي األبعاد لكبائن المطبخ, أن یتم تصمیم المطبخ أوال

  
 أساس تصميم أبعاد الكبائن الجدارية

,  ولكن یجب اعتبار عرض هذه الكبائن وفق عرض الكبائن األرضیة. سنتیمتر 30عادة یكون العمق القیاسي للكبائن الجداریة 

ویمكن تصمیم ارتفاع الكبائن الجداریة أیضا وفقا لحاجة العمیل . مع ذلك یمكن اعتبار هذه النسبة اعتمادا على طلب العمیل

من األفضل أن , وأثنا تصمیم الكبائن المعلقة. سنتیمتر فاصلة 20واألفضل أن یكون بینه وبین السقف . والمعدات المنتجة

وقد أوضحنا كیفّیة وضع الكبائن الجداریة . ألّن جمال المطبخ یظهر بواسطة الكبائن الجداریة, تطّبقوا األفكار المبدعة
 .واألرضیة وكذلك المسافة بینهما في الصورة الموضوعة في األسفل

خالل التصمیم وعند . فلن یكون هناك أّیة مشكلة, وإذا كانت المسافة بینهما أكبر, سنتیمتر هي المسافة الضروریة بینهما 38

, ولكن إذا صّممتم الكبائن الجداریة فوق طاولة الطعام, سنتیمتر أیضا 53یمكنكم أن تزیدوا المسافة بینهما إلى , طلب العمیل
 .سنتیمتر 76ال یجب أن یتجاوز ارتفاعها عن 

في التصمیم یمكنكم أن ال تستخدموا الكبائن , على سبیل المثال, هناك العدید من الطرق األخرى لتصمیم كبائن المطبخ

یحتاج , تصمیم هذا النوع من الكبائن. أو كبائن متساویة اإلرتفاع( َدَرج)كبائن على شكل أدراج, وتستعملوا بدل ذلك, الجداریة

,  یمكنكم أن تستفیدوا من إبداعكم في تصمیم هذه الكبائن الحدیثة. إلى مهارات أكثر في استعمال البرمجیات الثالثیة األبعاد

لكن یجب أن تالحظوا أّن التصمیم الثالثي األبعاد یجب أن ... . خزانة الصحون و, ویمكنم تحدید أماكن لوضع المیكرووف
 .حتى یتمكن الصانع أن ینّفذ المخطط بشكل صحیح( یمكن صنعها في الواقع)یكون بطریقة یمكن تطبیقها في الواقع

ولكن , لذلك( عداد)لذلك یمكنكم أن تصمموا كانتر, یطلب بعض العمالء مظهرا إداریا لمطبخهم, في المناهج الحدیثة للتصمیم

ومن األفضل أن یعتبر . التقلیدیة( العدادات)المطابخ عادة ما یكون أقل ارتفاعا من الكانتر ( عداد)یجب أن تالحظوا أّن كانتر
 .في هذه الحالة سیكون حجمها مطابقا لطاوالت المكاتب, سنتیمتر 76ارتفاعها إلى 
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 کابينت آشپزخانه مدرن
کلیشه ای شده، اما به علت درستی این جمله، آن را قبول « آشپزخانه قلب هر خانه است»با وجود اینکه می دانیم جمله 

از آنجا که زمان زیادی از . به نظر می رسد آشپزخانه ایستگاه نهایی است که تمامی کارها بدان ختم می شوند. داریم

در اینجا چند مورد از ایده های . وقت انسان در آنجا می گذرد، پس باید تا حد امکان طراحی آن به روز و مدرن باشد
 .کابینت آشپزخانه مدرن را بیان می کنیم که می تواند به عنوان جرقه ای برای ایجاد خالقیت در شما باشد

 .استفاده از روکش چوبی می تواند محیط آشپزخانه گرم تری فراهم کند( -1
استفاده از درب . استفاده از کابینت هایی با درب روکش چوبی یا سنگی به طراحی آشپزخانه گرما و عمق می بخشد

هایی با روکش سنگی سالهاست که در اروپا مرسوم شده است اما استفاده از آن در طراحی آشپزخانه های آمریکایی به 

یکی از این دالیل می تواند استفاده از . عموما دالیل بسیاری برای رد این محبوبیت وجود دارد. تازگی رایج شده است

روکش سنگی به همراه تکه . المان های طبیعی و رشد روز افزون وارد کردن محصوالت طبیعی به داخل خانه ها باشد

این چنین طرحی نشان دهنده درخت و سنگ های . های چوبی بر روی آن در مکان های بسیاری استفاده شده اند
 .طبیعی است و مسلما عاشقان طبیعت از این طرح ها بسیار لذت خواهند برد

 اضافه کردن سبک براق و درخشان به طراحی با استفاده از فلزات( -2
از این رو در . بسیاری از افراد تجهیزات خانگی فلزی را انتخاب می کنند. هیچ چیزی براق تر از فلزات نیست

عالوه بر درخشندگی، درب های فلزی برخی . طراحی کابینت آشپزخانه مدرن حتما باید فلزات  در نظر گرفته شوند

یکی از معایب اصلی و البته بدیهی این درب ها، به جا ماندن اثر انگشت و یا خراش . مزایا و معایب دیگر نیز دارند

با اینحال برخی سازندگان وجود دارند که مدعی هستند فلزات با مقاومت باال به خراش، تولید می . بر روی آنهاست
 .کنند

دلیلی که از فلزات در مراکز درمانی استفاده )از مزایای آن نیز می توان به زیبایی، تمیز کردن راحت، بهداشتی بودن 

هر چند قیمت کابینت های تمام فلزی ممکن است کمی گران باشد اما می توان بدنه را . و دوام باال اشاره کرد( می شود
 (.این کار در محیط های مرطوب به شدت توصیه می شود)از ام دی اف ساخت و تنها درب کابینت را از فلز ساخت 

 .کابینت جال داده شده، جلوه مدرنی به نمای آشپزخانه می دهد( -3
پروسه . کابینت جال داده شده مانند ماشینی است که به تازگی رنگ خورده و در داخل آشپزخانه شما قرار گرفته است

 .های مختلفی برای ایجاد جال صورت می گیرد، مانند روکش دهی متعدد، واکس زدن و پولیش کردن های متناوب
اگر . اگر جال دهی به درستی انجام شود، دوام کابینت باالتر می رود و مقاومتش در برابر خراش بسیار بیشتر می شود

می توانید از هر رنگی که . کابینت آشپزخانه خود را بدین صورت در بیاورید، کامال جلوه مدرنی به آن می بخشید

اما دقت داشته باشید، برای اینکه همواره این نوع کابینت ها درخشان . عالقه مند هستید برای این کار استفاده کنید
 .از این رو این حالت مناسب خانواده های پرجمعیت و با تعداد کودکان زیاد نیست. باشند، باید همیشه تمیز باشند

 قفسه های شناور می توانند جایگزین کابینت آشپزخانه شوند( -4
برای انجام اینکار چه روشی بهتر از جایگزینی قفسه های شناور به جای کابینت . مظهر طراحی مدرن تمیزی آن است

تنها کافی است چند قفسه چوبی . های آشپزخانه سراغ دارید؟ قفسه های شناور جزء جدا نشدنی طراحی مدرن هستند

شناور با شیشه یا هر ماده براق دیگری ترکیب کنید و طراحی آشپزخانه را از حالت قدیمی به صورت سوپر مردن در 

اگر از این قفسه ها استفاده کنید تمام اشیایی که . تنها مشکل این قفسه ها عدم وجود فضای مخفی در آنها است. بیاورید
 .بر روی آن قرار می گیرند دقیقا در معرض دید هستند
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 كبائن المطبخ الحديثة

لكن بسبب صحة هذه العبارة فإّننا , أصبح صورة نمطیة" المطبخ هو قلب أي منزل"على الرغم من أّننا نعلم أن عبارة 

وبسبب أّنه ینصرف كثیرا من وقت المرء . ویبدو أّن المطبخ هو المحطة النهائیة التي ینتهي إلیها كل األعمال. نقبلها

فیما یلي سنعرض بعض األفكار عن كبائن المبطبخ . لذلك یجب أن یكون تصمیمه حدیثا حّد المقدور, (المطبخ)فیه
 .الحدیثة والتي یمكن أن تكون بمثابة شرارة اإلبداع فیكم

 .استخدام شرائح خشبیة یمكن أن توفر بیئة مطبخ أكثر دفئا_1
منذ سنوات وقد أصبح . استخدام كبائن مع أبواب بشرائح خشبیة أو صخري یعطي الدفء والعمق لتصمیم المطبخ

. ولكن مؤخرا قد شاع استخدامه في تصمیم المطبخ األمریكي, استخدام أبواب بشرائح صخریة مألوفا في أوروبا

ومن إحدى األسباب یمكن أن یكون استخدام العناصر الطبیعیة والنمو , عموما هناك أسباب كثیرة لرفض هذه الشعبیة

وتستخدم الشرائح الصخریة مع القطع الخشبیة علیها في العدید من . السریع إلدخال المنتجات الطبیعیة داخل المنازل
 .وبال شك سیستمتع عّشاق الطبیعة بهذه التصامیم, هذا التصمیم یمّثل األشجار واألحجار الطبیعیة, األماكن

 إضافة نمط لماع ومشرق إلى التصمیم بإستخدام المعادن_2
لهذا السبب في تصمیم , كثیر من الناس یختارون المعدات المنزلیة المعدنیة. لیس هناك ما هو أكثر لمعانا من المعادن

هناك عدة مزایا ومعایب لألبواب , باإلضافة إلى اللمعان. كبائن المطابخ الحدیثة یجب أن تكون المعادن في الحسبان

هناك ِمن , مع ذلك. إحدى أهم المعایب البدیهیة لهذه األبواب هي بقاء أثر البصمات أو الخدوش علیها. المعدنیة

, سهولة التنظیف, ومن مزایاها أیضا یمكن اإلشارة إلى األناقة. الصانعون َمن یّدعي بأّنه ینتج معادنا مقاومة للخدوش

على الرغم من أن سعر الكبائن التي . ومتانتها العالیة( الدلیل على استخدام الفلزات في المراكز الطبیة)كونها صحیة 

ونصنع باب الكبائن فقط  إم دي إفلكن یمكننا أن نصنع الهیكل من ال, تكون معدنا بالكامل قد تكون غالیة بعض الشيء
 (.یوصى هذا العمل كثیرا في المناطق الرطبة)من المعدن 

 تعطي الكبائن المصقولة شكال حدیثا لمظهر المطبخ_3
تتم عملیات مختلفة إلیجاد البریق . تكون الكبائن المصقولة كالسیارة التي لّونت مؤخرا ووضعت داخل مطبخك

 .والتلمیع المستمر, التلمیع, مثل غالف متعدد, والصیقل
وإذا صّممتم كبائن . سیزداد عمر الكبائن ویزداد مقاومتها كثیرا أمام الخدوش, إذا تّم التلمیع والصقل بشكل صحیح

لكن یجب , ستعطونها شكال حدیثا جدا و لهذه العملیة یمكنكم استخدام أّي لون ترغبون فیه, مطبخكم على هذه الصورة

إّن هذه الحالة لیست مناسبة , ولذلك. یجب أن تكون نظیفة دائما, أن تنتبهوا أّنه من أجل أن تبقى هذه الكبائن المعة دائما

 .للعائالت الكبیرة وذات األطفال الكثیرة
 یمكن للرفوف العائمة أن تحل محل كبائن المطبخ_4

أتعرفون طریقة أفضل من أن تحّل الرفوف العائمة بدال عن , للقیام بذلك. رمز التصمیم المثالي هو كونه منضبطا

یكفي فقط أن تأتي ببعض الرفوف . الكبائن المطبخیة؟ إّن الرفوف العائمة هي جزء ال یتجزأ عن التصمیم الحدیث

وُتخرج تصمیم المطبخ من النمط القدیم إلى الحدیث , الخشبیة العائمة وتمزجها مع الزجاج أو أي مادة المعة أخرى

وإذا استعملتم هذه . المشكلة الوحیدة الموجودة في هذه الرفوف هو عدم وجود مساحة خفیة فیها(. سوبر مدرن)
 .سیكون في المرآى تماما, فإّن كل األشیاء الموجودة فوقها, الرفوف
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