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 آشپزخانه  کردن لوکس برای کاربردی های ایده

 

.  نماید  چشمگیری تغییرات شما خانه  داخلی محیط تا  شود می  موجب  آشپزخانه کردن لوکس

  استفاده آشپزخانه مخصوص  لوکس ابزار و  لوازم از تا  هستند مایل افراد اغلب رو  همین از

 قرار اختیارتان در را آشپزخانه کردن لوکس برای  عالی ایده چند مقاله  این در ما اما.نمایند

 . دهیم می

 روش های لوکس کردن آشپزخانه

می باشید، توصیه می شود تا حتما این   آشپزخانه کردن لوکس اگر به دنبال ایده هایی جهت

 .مقاله را تا انتها مطالعه نمایید

 هماهنگی رنگ برای دکوراسیون زیبای فضای داخلی •

می شود. شما می   آشپزخانه کردن لوکس کننده موجباین ایده ساده و در عین حال خیره

 .های دیوار هماهنگ کنیدتوانید دیوارهای باالیی را دقیقاً با رنگ

انتخاب می شود. استفاده از رنگ سفید   آشپزخانه کابینت ها مطابق با رنگ دیوارهایرنگ  

 .در این طرح باعث می شود فضا پیچیده تر به نظر برسد

 رنگ سفید در تضاد با رنگ تیره برای دکوراسیون آشپزخانه لوکس •

گ دیوارها  خود، کل آن را سفید نمایید. از کابینت گرفته تا رن  آشپزخانه کردن لوکس برای

 .را سفید انتخاب کنید. حتی مطمئن شوید که هواکش، یخچال یا گاز شما سفید رنگ باشند

اکنون در این طرح کامالً سفید، پنل های چوبی با رنگ تیره را به کار ببرید.  

تمام سفید با تضاد چوب تیره به طرز تحسین برانگیزی جذاب به نظر می   آشپزخانه یک

 .رسد

 ش ساخته شده برای دکوراسیون آشپزخانه لوکس ستون های از پی •

استفاده کنید.   آشپزخانه کردن لوکس از هر ستون که در سر راه شما ظاهر می شود برای

 .استفاده کنید آشپزخانه از یک ستون می توانید برای ایجاد یک طرح جزیره در

از کاشی ها و کارهای چوبی با بافت های جذاب استفاده کنید. یک گلدان طراحی را از نظر  

 .کندتر میبصری جالب
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 نور قرمز برای لوکس کردن آشپزخانه •

کامال مشکی، از نور قرمز در شیارهای روی دیوار استفاده کنید. نور   آشپزخانه در یک

ده طراحی داخلی را کامال  قرمز بی عیب و نقص در تضاد با سایه مشکی گستر

 .مسحورکننده نشان می دهد

های مرمر سیاه تشکیل شده است، تماشای آن را در این محیط جذاب می  کفی که از کاشی

 .کند

 یک شیر آب طالیی برای دکوراسیون آشپزخانه لوکس  •

لوکس با رنگ تیره، رگه های طالیی با شکوه  آشپزخانه در میان ایده های طراحی داخلی

ط را عالی می نمایند. از یک شیر آب طالیی استفاده کنید تا فوراً  محی 

 .خود را ارتقا دهید آشپزخانه دکوراسیون

از چراغ های آویز و سایر سطوح فلزی با رنگ طالیی مشابه برای ایجاد یک پالت رنگی  

 .باشکوه از مشکی و طالیی استفاده کنید

 استفاده نماییدبرای لوکس کردن آشپزخانه از طراحی خاص کاشی  •

است. این مورد یک پانل   آشپزخانه بک اسپلش یک راه عالی برای محافظت از دیوارهای

 .پشت سینک یا اجاق گاز است و برای محافظت از دیوار در برابر رطوبت و … مفید است

کاشی طرح دار با رنگ خاکستری و آجری زیبا به نظر می رسد به خصوص زمانی که  

 .گ سفید و خاکستری طراحی شده باشدبه رن  آشپزخانه  کل

 آشپزخانه  برای آبچکان خرید نمایراه مطالعه: پیشنهاد

 زرد و نارنجی برای طراحی های لوکس  •

را ایجاد کرد. در   آشپزخانه  العاده مدرنهای فوقتوان طرحهای زنده روشن، میبا رنگ

ای با پالت رنگی نامتعارف استفاده  آشپزخانه این ایده، از رنگ زرد و نارنجی برای ایجاد

 .رنگ مشکی را آویزان کنیدهای آویز کممی شود. برای ایجاد کنتراست، چراغ

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%a8%da%86%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
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 میز کار و کابینت جذاب برای طراحی های لوکس •

آجرکاری های سفید روی دیوارها به طرز بی عیب و نقصی با میز کار و کابینت چوبی  

الهام گرفته   آشپزخانه کردن لوکس دیناویایی برایهماهنگ می شود. این ایده از سبک اسکان 

 .است

کفپوش چوبی زیبایی طرح را برجسته می کند و فضا را جذاب تر می نماید. با استفاده از 

 .کارهای چوبی و رنگ های روشن تر، احساس آرامش بیشتری در فضا به دست آورید

 یک دیوار چوبی برای طراحی بی نقص و لوکس در نظر بگیرید  •

حفر شده و چندین قفسه کوچک روی   آشپزخانه ک دیوار چوبی مستطیلی بلند که در انتهایی 

 .آن قرار دارد، ایده ای خالقانه به نظر می رسد 

شما را بی نقص و عالی  آشپزخانه کابینت چوبی، میز کار چوبی و طاقچه چوبی می تواند

 نشان دهد

 لوکس کردن آشپزخانه با بلوک های مختلف رنگی •

اه عالی برای تقسیم بندی فضا، استفاده از رنگ است. از رنگ زرد لیمویی زنده  یک ر

 .خود استفاده کنید تا آن را از بقیه فضای باز نشیمن جدا نمایید آشپزخانه برای فضای

خود را متمایز از فضای   آشپزخانه بندی خالقانه فضایتوانید با استفاده از رنگمی

 .ناهارخوری خود کنید

 شکل برای لوکس کردن آشپزخانه L چیدمان •

به طور گسترده ای   آشپزخانه شکل بسیار زیبا به نظر می رسد و در طراحی  Lچیدمان

کامال سفید با بلوک رنگ زرد و سایر رگه های   آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرد. یک

 .زرد در فضا، طراحی را کامالً فریبنده می کند 
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 میز چوبی در مرکز فضای لوکس  •

مدرن لوکس دارای یک میز چوبی در مرکز به همراه   آشپزخانه هایبرخی از طرح

شده های مشکی هستند. چراغ آویز سفید که روی میز چوبی آویزان هایی با پایهصندلی

 .است، برای این نوع طراحی چشمگیر به نظر می رسد

 برای لوکس کردن آشپزخانه از یک میز چوبی استفاده نمایید  •

اگر بودجه شما به اندازه کافی نیست که کابینت هایی با قیمت باال را بخرید، قفسه باز را  

ه برای قرار امتحان کنید. با قفسه های چوبی می توان از فضای ایجاد شد آشپزخانه برای

 .دادن ظروف غذاخوری خود استفاده کرد

نیازی به گفتن نیست که این قفسه های باز راهی عالی برای به رخ کشیدن ظروف  

 .غذاخوری شما هستند. همچنین طراحی شیک آنها چشمگیر به نظر می رسد

 سینک سنتی برای طراحی های لوکس  •

ها در مقابل پنجره قرار می گرفت. برای   آشپزخانه به طور سنتی سینک ظرفشویی در 

خود از این واقعیت الهام بگیرید، به خصوص   آشپزخانه قرار دادن سینک در

 .ای دارید که پنجره بزرگ رو به حیاط دارد آشپزخانه اگر

 جمع بندی 

خواسته اغلب افراد می باشد. با توجه به مواردی که در باال بیان   آشپزخانه کردن لوکس

راهکارهای فراوانی وجود   آشپزخانه ن نتیجه گرفت که برای لوکس نمودن یکشد، می توا

 .دارد

در این مقاله برخی از روش های ساده و البته کم هزینه خدمتتان بیان گردید تا به کمک آنها  

بتوانید به ایده های کاربردی دست یابید. اگر به دنبال محیطی آرام و آرامش بخش هستید،  

 .از این ایده ها به صورت موثر استفاده نماییدتوصیه می شود تا 

 


