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 آبچکان آشپزخانه

آبچکان آشپزخانه یکی از وسایل کاربردی می باشد که می توان از آن برای خشک کردن 

 .ظرف ها استفاده کرد. آبچکان ها از جنس های متفاوتی تهیه می شوند

بهترین نمونه ها مواردی می باشند که چوبی بوده یا از آلومینیوم با روکش کروم ساخته شده 

 .داشته و قیمت باالتری نیز دارنداند. این گزینه ها طول عمر بیشتری 

 آبچکان

آیا تا به حال فکر کرده اید برای انتخاب یک خانه، در قسمت آشپزخانه آن خانه کدام وسایل 

 مهم هستند؟ و در انتخاب یا خرید آن ها باید به چه نکاتی توجه کرد؟

که باید در  آبچکان آیا تا به حال به نوع… عالوه بر ست قابلمه ها یا نوع اجاق گاز و

 آشپزخانه تان نصب کنید توجه کرده اید؟

به آن توجه داشت، زیرا می تواند یکی از  آبچکان خرید عالوه بر زیبایی که باید در هنگام

مهم ترین و تاثیر گذارترین اجزاء آشپزخانه از نظر زیبایی باشد؛ باید به نکات دیگری نیز 

 .توجه کرد

یم چه آبچکانی کامال متناسب با آشپزخانه خاص ما است؟ برای مثال باید بتوانیم تشخیص ده

 ..…یا جنس آبچکان، قیمت، تناسب جنس آن با کابینت و

آن قرار دادیم تا کسانی  خرید راهنمای و آبچکان به همین دلیل نیز موضوع این مقاله را به

داشته  تریکه به تازگی قرار است برای آشپزخانه ی خود خرید کنند بتوانند انتخاب مناسب 

و همچنین با خرید محصولی مناسب، عالوه بر زیبایی فضای خانه ی خود، محصولی با 

 .کیفیت و کامال مطمئن خرید کنند

 .پس با ادامه ی مقاله همراه ما باشید
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 انواع مدل آبچکان آشپزخانه

 با کمی جستجو در بازار مشاهده خواهید نمود که انواع متفاوتی از آبچکان ها در بازار

 .وجود دارند. مواردی که دارای سینی آب جمع کن هستند، بسیار کاربردی می باشند

این موارد از خیس شدن محیط اطراف سینک جلوگیری می نمایند. اگر آبچکان شما از 

جنس چوب باشد به کمترین میزان مراقبت و تمیزی نیاز دارد. از سوی دیگر طول عمر آن 

 .نیز زیاد است

 آبچکان ایستاده

آبچکان یکی از مواردی است که امروزه در آشپزخانه ها به وفور دیده می شود. خوشبختانه 

مدل های متفاوتی از این وسیله کاربردی وجود دارد. اما باید توجه نمایید که آبچکان های 

 .مختلف برای کاربردهای خاص استفاده می شوند

ناسب هستند اما از سوی دیگر بر به طور مثال برخی از آنها تنها برای قرار دادن ظرف م

 .روی برخی دیگر می توان لیوان و دیگ نیز قرار داد

 آبچکان ایستاده روی سینک

مدل های متنوعی از آبچکان داخل بازار وجود دارد که شما بر اساس نیاز خود می توانید 

 .از آنان بهره ببرید

ت ایستاده قرار می یکی از مدل های کاربردی مواردی هستند که روی سینک به صور

 .گیرند

عموما این آبچکان ها را از آلومینیوم می سازند که در برابر رطوبت مقاومت الزم را داشته 

 .باشند
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 بهترین آبچکان رومیزی

اگر قصد خرید یک آبچکان رومیزی خوب را دارید، توصیه می کنیم مواردی را انتخاب 

 .نمایید که بتوانید هر نوع ظرفی را روی آن بگذارید

از همین رو باید به اندازه ظرف های خود، دسته ها و تعداد آنها دقت نمایید. البته در نظر 

 .دارند داشته باشید که نمونه های رومیزی فضای کمتری نیاز

 آبچکان دیواری ظرفشویی

در برخی از آشپزخانه ها که فضا کم می باشد، آبچکان ها را روی دیوار نصب می نمایند. 

 .از لحاظ طولی این موارد به اندازه سینک آشپزخانه می باشند

توصیه می شود تا مواردی را انتخاب نمایید که از کروم ساخته شده اند زیرا در برابر 

 .رطوبت مقاومت الزم را دارند

 خرید آبچکان دیواری

یکی از مدل های آبچکانی که امروزه به وفور در بازار دیده می شود، آبچکان های دیواری 

 .ر کاربردی می باشندهستند. آبچکان های فوق برای آشپزخانه های کوچک بسیا

شما می توانید این موارد را در سایزها و اندازه های مختلف در بازار مشاهده کنید. توصیه 

 .می شود گزینه ای را خریداری کنید که از لحاظ طولی متناسب با طول سینک شما باشد

 قیمت آبچکان باالی سینک ظرفشویی

استفاده قرار می گیرند، دارای انواع آبچکان هایی که امروزه در باالی ظرفشویی مورد 

 .متفاوتی هستند. مهمترین فاکتوری که روی قیمت این موارد تاثیر دارد، جنس است

از آنجا که آبچکان ها در معرض رطوبت قرار دارند لذا باید بسیار دقت نمود که دچار 

مینیوم سایش یا زنگ زدگی نشوند. از همین رو توصیه می شود تا از جنس کروم یا آلو

 .استفاده نمایید
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 آشنایی با آبچکان

وسیله ای برای نگهداری ظروف بعد از شستن است  آبچکان همه ی افراد کامال می دانند که

و شاید بدون وجود آن در قسمت آشپزخانه ی خود نتوانیم ظرف ها را به سادگی خشک و 

 .رطوبت آن ها را از بین ببریم

مهم در آشپزخانه است، در مرحله اول انتخاب نوع این  به همین خاطر از یراق آالت بسیار

اینکه آیا آشپزخانه شما فضای  وسیله به فضای آشپزخانه ی شما بستگی دارد؛ برای مثال 

 .خالی مناسب دارد؟پس مدل دیواری آن برای شما مناسب تر است

ی عدهای رومیزی گزینه ی ب آبچکان در صورتی که فضای آشپزخانه ی شما کافی نباشد

برای استفاده شما هستند که می توانید با استفاده از آن ها از فضای نسبتا کوچک آشپزخانه 

ی خود استفاده بهینه داشته باشید و همچنین می توانید به سادگی آن ها را جابجا کرده و در 

 .جای دیگری قرار دهید

 ظرفشویی سینک خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 ( معرفی انواع مختلف آبچکان ) مدل دیواری و ایستاده

ریان عرضه شده اند؛ مدل اول آن ها که ها به دو صورت در بازار و برای مشت آبچکان

 .پرکاربردتر است مدل دیواری، و مدل بعدی مدل ایستاده و یا رومیزی آن ها است

 مدل دیواری 

اگر فضای آشپزخانه و میان کابینت ها کامال کافی باشد بهترین انتخاب برای 

رفشویی نصب مدل دیواری آن است که میان کابینت ها و در قسمت باالیی ظ آبچکان خرید

 .می شود

این مدل از آبچکان ها برای استفاده راحت تر ظروف هنگام شست و شو و همچنین 

 .جلوگیری از ریختن آب بر روی سطوح مختلف آشپزخانه بسیار مناسب می باشد

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%db%8c%d9%86%da%a9-%d8%b8%d8%b1%d9%81%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/
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 مدل ایستاده 

شاید شما فضای آشپزخانه ی مناسبی نداشته باشید و یا حتی به مدل های دیواری نیز عالقه 

ای نداشته باشید در این صورت انتخاب مدل ایستاده که می تواند در هر قسمتی کاربردی 

 .باشد را به مدل های دیگر ترجیح دهید

دگی پرکنند؛ همچنین در مدل های ایستاده می توانند فضای خالی میان کابینت ها را به سا

 .صورت تغییر نظرتان؛ شما به راحتی می توانید آن ها را جابجا کنید

ها به هنگام شست و شوی ظروف کمی کار شما را سخت  آبچکان هر چند شاید این مدل از

 .تر کند

 نکات مهم به هنگام خرید آبچکان

 کیفیت محصول 

و یا حضوری( باید به آن توجه  ینترنتیا خرید ) اولین نکته ای که هرکسی به هنگام خرید

کند کیفیت محصول می باشد، به خاطر داشته باشید این وسیله ی مخصوص نگهداری از 

ظروف، جزو یراق آالتی می باشد که ممکن است تا سال ها قصد تعویض آن را نداشته 

 .باشید پس با خرید محصولی با کیفیت عمر وسیله ی خود را باال ببرید

 جنس کابینت 

های دیواری که میان کابینت ها نصب می شود خرید کنید باید به  آبچکان اگر قصد دارید از

نوع جنس کابینت ها نیز توجه داشته باشید، زیرا کابینت های با جنس فلزی یا ام دی اف 

 .آبچکان های متفاوتی نیاز دارند

 سایز یونیت 

 .یونیت کابینت آشپزخانه ی خود خرید کنید به هنگام خرید آبچکان باید با توجه به سایز
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 سایز سینک ظرفشویی 

های داخل کابینت باید کامال متناسب با سایز سینک ظرفشویی باشد و الزم  آبچکان زسای

 .است به این نکته نیز توجه الزم را داشته باشید

 ظرفیت آبچکان 

خود قرار دهید؛ و حتی  آبچکان رتوجه به تعداد عمومی ظروفی که هر روزه ممکن است د

نیز در انتخاب آن می تواند موثر … تعداد ظروف شما با توجه به تعداد اعضای خانواده و 

 .باشد

 تناسب با جنس کابینت 

از آن جا که روش نصب آبچکان های کابینت های فلزی و ام دی اف کامال با یکدیگر 

وجه داشته باشید تا با خرید متفاوت است حتما در هنگام خرید باید به جنس کابینت خود ت

 .اشتباه، مشکلی برای خود به وجود نیاورید

 قیمت آبچکان 

قیمت این وسیله مهم آشپزخانه به موضوعاتی چون کیفیت، نوع طرح و مدل رومیزی یا 

 .بستگی دارد… میان کابینت و

ریان شتانواع برندهای مختلف با تولید آبچکان با طرح های متفاوت، دست انتخاب را برای م

باز گذاشته و افراد به راحتی می توانند با هر توانایی مالی و سلیقه ی خاصی، این وسیله را 

 .خریداری کنند

پیشنهاد ما به شما این است که قبل از خرید تحقیقات الزم را کامال انجام داده و با بررسی 

د داشته ن بیشتری خریچند برند مختلف طرح های متفاوت را نیز ببینید تا بتوانید با اطمینا

 .باشید
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 مزایای خرید آبچکان

  قطعا مهم ترین مزیت خرید آن ها کمک به راحت تر خشک شدن ظرف های مورد

نظرتان است، زیرا بدون وجود آن ها نمی توان ظروف شسته شده را به خوبی 

 .خشک و رطوبت آن ها از بین برد

 اربردی، که هم از نظر زیبایی امکان استفاده از حداقل فضا برای نصب این وسیله ک

و هم از نظر استفاده، جزو یراق آالت بسیار مفید در آشپزخانه به شمار می رود نیز 

 .از مزیت های مهم شان است

  در صورت خرید آبچکان رومیزی طرح و رنگ های متفاوت آن ها دست شما را

 .برای انتخاب های متفاوت تر کامال باز گذاشته است

 ریراهنمای نگهدا

مهمترین اصل در نگهداری این محصول بسیار مهم در آشپزخانه توجه به عوامل زنگ 

زدگی آن ها است. شما می توانید با استفاده ی درست از این وسیله از زنگ زدگی آن ها 

 .جلوگیری و عمر آن ها را نیز طوالنی تر کنید

آبچکان آشپزخانه و مقایسه امروز گرین لیست  اینترنتی خرید راهنمای امیدواریم: بندی جمع

در دسته بندی لوازم آشپزخانه برای شما مفید باشد و به راحتی بتوانید خریدی مقرون به 

 .صرفه داشته باشید

با مطالعه این راهنمای خرید با تمامی نکات مهم هنگام خرید این محصول آشنا می شوید و 

 .وانید بهترین مدل را مطابق با سلیقه خود انتخاب کنیدبه آسانی می ت

شما عزیزان می توانید نظرات ارزشمند خود را از طریق فرم ارسال دیدگاه برای تیم 

 .پشتیبانی گرین لیست ارسال کنید تا باعث تکمیل و ارتقا این مقاله شوید

باالی دارند برای شما در پایان مطلب چند مدل پرفروش در بازار ایران را که ارزش خرید 

 .گردآوری کرده ایم که بد نیست مقایسه آنها را ببینید
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