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 شیرآالت آشپزخانه

  برای خرید شیرآالت آشپزخانه می بایست حتما به سبک دکوراسیون خود نیز دقت

 .نمایید

  نمونه های زیادی امروزه در بازار وجود دارند که از لحاظ شکل بسیار خاص

 .هستند

  برخی از آنان کوتاه و برخی بلند می باشند. گروهی از شیرآالت بر روی دیوار و

 .برخی دیگر روی سینک نصب می شوند

 یکی از ملزومات اصلی آشپزخانه می باشند که امروزه با توجه  آشپزخانه شیرآالت

اینکه انواع متفاوتی از آنها در بازار موجود است؛ زیبایی خاصی نیز به آشپزخانه به 

 .می بخشد

  در حال حاضر قیمت شیرآالت دارای بازه بزرگی است و عوامل مختلفی نیز در

 .تعیین قیمت آن تاثیرگذار هستند

  در این مقاله تالش شده است تا در خصوص انواع شیرآالت و فاکتورهای مهم در

 .ید اینترنتی آن اشاره شودخر

 راهنمای خرید شیرآالت

  یکی از مواردی که در زمان خرید شیرآالت باید حتما مد نظر قرار دهید، این مورد

 .است که جنس آنها از چه نوعی است

  برخی از این موارد با برنج تهیه شده اند. گزینه های مذکور ماندگاری خوبی دارند و

 .تحمل نمایندمی توانند رطوبت باال را 

  البته باید در نظر داشته باشید که از لحاظ وزنی، نسبت به سایر موارد سنگین تر

 .هستند
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 خرید شیرآالت آشپزخانه

 برای خرید شیرآالت آشپزخانه الزم است تا ابتدا بودجه خود را در نظر بگیرید. 

 تندنمونه های برنجی که امروزه در بازار وجود دارند دارای قیمت باالیی هس. 

  اما این بین برخی شیرآالت از استیل ضد زنگ تهیه شده اند که بسیار مقرون به

 .صرفه می باشند

  این گزینه ها دارای امکانات ویژه ای چون پخش آب با روش های متفاوت، تغییر

 .هستند… اندازه شلنگ و 

 قیمت شیرآالت آشپزخانه

 است در زمان خرید آن  شیرآالت آشپزخانه یکی از بخش هایی می باشد که الزم

 .بسیار حساس باشید

  زیرا اگر این موارد از جنس خوبی تهیه نشده باشند، پس از مدتی مجبور خواهید بود

 .تا هزینه های زیادی بابت تعمیر و تعویض آنها پرداخت نمایید

 مواردی چون جنس، نوع آبکاری و ارتفاع در قیمت شیرآالت تاثیر دارند. 

 انواع شیرآالت آشپزخانه

  شیرآالتی که در آشپزخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند، می توانند انواع متفاوتی

 .داشته باشند

  درجه ای دارند و برخی دیگر ساکن هستند 081برخی از آنها قابلیت حرکت. 

 نه از همین رو در زمان خرید با توجه به اندازه سینک و نیاز خود می توانید از گزی

 .مناسب بهره ببرید
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 در نظر داشته باشید که گزینه های متحرک کارایی بیشتری دارند. 

 مدل شیرآالت آشپزخانه

 شیرآالت یک بخش مهم و کاربردی در آشپزخانه ها می باشند. 

  امروزه اغلب آنها از استیل ضد زنگ تهیه می شوند تا در برابر رطوبت مقاومت

 .الزم را داشته باشند

 ی توانند در رنگ های مختلف تهیه شوند. از همین رو به راحتی می شیرآالت م

 .توانید گزینه ای را خریداری نمایید که متناسب با دکوراسیون شما باشد

 شیرآالت نایریکا

  نایریکا یکی از برندهایی می باشد که امروزه شیرآالت خوب و باکیفیتی تهیه می

 .نماید

 قرون به صرفه هستند. تمام شیرآالت این برند از لحاظ هزینه ای نیز محصوالت آن م

 .دارای آبکاری خوب و باکیفیت می باشند

  از همین رو می توانید انتظار داشته باشید که در دراز مدت دچار مشکلی نشوند و به

 .خوبی فعالیت کنند

 شیرآالت ست خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 در زمان خرید اینترنتی ست شیرآالت آشپزخانه به چه نکاتی باید توجه نمود؟

در حال حاضر خرید اینترنتی شیرآالت آشپزخانه بسیار مرسوم است و افراد زیادی برای 

 .اینکه بتوانند انواع مختلف آن را مقایسه نمایند، این روش خرید را انتخاب می کنند

 

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%b3%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa/
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اما همواره باید در نظر داشت که جهت خرید شیرآالت آشپزخانه باید به فاکتور های 

 :خی از مهمترین آنها در زیر ذکر شده استمتفاوتی توجه نمود که بر

 جنس شیرآالت 

که در قیمت آن نیز بسیار تاثیرگذار است، جنس بدنه  آشپزخانه شیرآالت اولین ویژگی مهم

 .شیر می باشد

یک شیر خود از آلیاژ برنج ساخته شده است. در این آلیاژ می تواند از سرب و روی نیز 

 .استفاده نمود تا استحکام آن افزایش یابد

 .البته در خرید اینترنتی باید دقت نمود که میزان سرب در آلیاژ شیر کم باشد

 .زیرا این فلز می تواند بر روی سالمت بدن بسیار اثر منفی داشته باشد

قیمت شیرآالت آشپزخانه اگر که تنها از برنج باشند، بسیار زیاد است اما برای سالمت بدن 

 .مفید خواهند بود

 ارتفاع شیر 

محیطی   شیر، دقت داشته باشید که الزم است در گام اول ارتفاع خرید راهنمای به عنوان

، اندازه گیری که قرار است شیر در آن نصب شود و با سینک فاصله الزم را داشته باشد

 .نمایید

 .ارتفاع علم شیر یکی از موارد مهمی است که بین انواع شیرها تفاوت ایجاد می نماید

اگر ارتفاع بسیار زیاد باشد، موجب می شود که در زمان شست و شوی ظرف ها، آب به 

 .اطراف بپاشد

ستفاده از علم البته باید در نظر داشت که برای آشپزخانه ها با سینک های بزرگ، عموما ا

 .های بزرگ با ارتفاع زیاد استفاده می شود



  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  باکیفیت و زیبا آشپزخانه شیرآالت مدل ۵۲

 

 توجه به میزان مصرف آب شیرآالت 

کم نمایند در  آشپزخانه شیرآالت امروزه کارخانه ها برای اینکه میزان مصرف آب را در

انتهای شیر از بخشی تحت عنوان پرالتور استفاده می نمایند که هوا را با آب ادغام کرده و 

 .به آب تولید می کندکفی شبیه 

از سوی دیگر، تولید شیرهای لمسی، اتوماتیک و هوشمند موجب شده است که میزان 

 .مصرف آب تا حد زیادی کاهش یابد

 شرکت تولید کننده شیرآالت 

 .، بسیار تاثیرگذار استآشپزخانه شیرآالت قیمت برند تولید کننده بر

ودر دارای سابقه بهتری هستند و کارایی راسان، تپس و ش  امروزه برند های با سابقه چون

 .آنها نیز بیشتر است لذا از قیمت باالتری در بازار برخوردار می باشند

 مطابقت شیر با سوراخ های سینک 

 .باشد، که کمتر کسی به آن توجه نماید اینترنتی خرید شاید این نکته جز موارد مهمی در

تعداد سوراخ های بر روی شیر که آب از آنها خارج می شود باید با سوراخ های تخلیه 

 .سینک شما مطابقت داشته باشد

اگر تعداد سوراخ های شیرآالت شما زیاد باشند، موجب می گردد تا آب درون سینک جمع 

 .شود و تخلیه به آسانی صورت نگیرد
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توانند جز فاکتورهای اساسی و مهم تلقی  موارد زیر می اینترنتی خرید به صورت کلی در

 :شوند

 شیرآالت ارتفاع .0

 شیرآالت بدنه جنس .2

  (…و ای دستگیره )اهرمی، شیر نوع .3

 شیرآالت و سینک مطابقت .4

 شیرآالت سازنده برند .5

 انواع شیرآالت آشپزخانه

 وقتی در اینترنت جستجو می نمایید، قطعا با انواع متفاوتی از شیرآالت آشپزخانه روبرو می

 .شوید

 :در زیر برخی از انواع این شیرآالت جهت آشنایی شما درج شده اند

 یک دستگیره 

شما می توانید به راحتی با یک دست میزان جریان و دمای آب را تنظیم  شیرآالت در این

 .نمایید

اگر سینک شما جمع و جور است، پیشنهاد می شود که از این مدل ها بهره ببرید زیرا نیاز 

 .به فضای زیادی ندارند

 دو دستگیره 

این مدل ها جز طراحی های قدیمی بوده اند و می توان به کمک آنها میزان جریان و دمای 

 .آب را با دقت بیشتری تنظیم کرد
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 شلنگی 

 .این مدل دارای ظاهر مدرنی می باشد که به یک شلنگ توکار مجهز شده است

شما می توانید هر زمان که نیاز داشتید، شلنگ را به بیرون کشیده و اطراف سینک خود را 

 .شست و شو دهید

 .برای سینک ها بزرگ، این مدل گزینه خوبی خواهد بود

 چشمی و لمسی 

ی توان با لمس یا در انواع چشمی، بدون لمس مورد این نوع از شیرآالت آشپزخانه را م

 .استفاده قرار داد

 .در نوع خودکار تنها بر اساس حرکت دست، جریان آب باز و بسته می شود

اگر شما نیز جز افرادی هستید که نسبت به ماندگاری جای انگشت و لکه بر روی شیر 

 .حساس هستید، می توانید از این مدل ها بهره ببرید

 شیرآالترنگ 

یکی از چالش های دیگر خرید شیرآالت خانگی در خرید اینترنتی که بر روی قیمت 

 .شیرآالت نیز موثر است، توجه به روکش آن است

 :شیرها دارای روکش های متفاوتی می باشند که در زیر به آنها اشاره شده است

محسوب  برای محیط های صنعتی و ساختار های مدرن، گزینه بسیار عالی: استیل .0

 .می شوند

نیکل جز جنس های بادوام در بازار محسوب می شود. می توان : براق نوع از نیکل .2

 .در آشپزخانه های مدرن یا سنتی از ان بهره برد
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امروزه از این نوع شیرآالت در بازار بسیار مشاهده می شود اما باید در نظر : کروم .3

 .می ماند داشته باشید که اثر انگشت بر روی این شیرها باقی

این روکش در کنار رنگ های پررنگ در آشپزخانه بسیار جلوه زیبایی دارد. : سفید .4

 .عموما از رنگ سفید در آشپزخانه های مدرن استفاده می شود

این رنگ بین شیرآالت آشپزخانه دارای قیمت باالتری می باشد. اما : مات مشکی .5

ر روی آن باقی نمی ماند. دارای یک مزیت بزرگ است که اثر انگشت یا لکه آب ب

در انواع آشپزخانه ها اعم از سبک های مدرن، صنعتی و سنتی می توان از آنها 

 .بهره برد

این رنگ جز یکی از رنگ های پرفروش در بازار است. معموال : متالیک نیکل .6

نیکل متالیک با فاکتورهای دیگر محیط ترکیب می شود و ظاهر شیکی را به محیط 

متالیک هیچگونه براقیت و یا برجستگی در محیط آشپزخانه به  می بخشد. نیکل

 .وجود نمی آورد

 راهنمای نگهداری شیرآالت

برای آنکه شیرآالت در منزل بیشترین طول عمر را داشته باشند الزم است تا به موارد زیر 

 :توجه شود

 ن آ تا حد ممکن سینک از اجاق گاز فاصله داشته باشد تا بخار غذا باعث پوسیدگی

 .نشود

 در صورت خیس شدن شیرآالت آنها را با دستمال خشک تمیز نمود. 

 به صورت دوره ای آنها را روغن کاری نمود. 

 از جرمگیرها برای رسوب زدایی استفاده کرد. 

 

 



  

    

 

9 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  باکیفیت و زیبا آشپزخانه شیرآالت مدل ۵۲

 

امروز در خصوص شیرآالت آشپزخانه در  اینترنتی خرید راهنمای امیدواریم: آخر سخن

ی خرید آنالین خوبی را داشته دسته بندی لوازم آشپزخانه به شما کمک کرده باشد و تجربه

 .باشید

شما مخاطبان عزیز می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه هر گونه سوال و نظر خودرا 

 .وقت می گذارید متشکریمبرای ما ارسال کنید از اینکه برای مطالعه مطالب گرین لیست 

در ادامه برای کمک به شما چند مدل باکیفیت و اران قیمت را گردآوری کرده ایم که بد 

نیست مقایسه آن ها را ببینید. محصوالتی که توانسته اند با کیفیت قابل توجهی رضایت 

 .کاربران را جلب کنند
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