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 .بنابراین آشپزخانه شما دارای وسایل استیل ضد زنگ مشکی است

چقدر براق! رنگ سیاه بیشتر و بیشتر در آشپزخانه محبوب می شود زیرا اتاق های تمام 

 .سفید شروع به محو شدن می کنند

، ممکن است از خود بپرسید که چه رنگی باید کابینت های خود را رنگ  با این اوصاف

 .آمیزی کنید تا به بهترین نحو رنگ مشکی موجود را تکمیل کند

همانطور که مشخص است، به گفته طراحان، تعدادی انتخاب وجود دارد که می توانید آنها  

 .را انتخاب کنید

ک رنگ پررنگ انتخاب کنید و به خرید  اگر عاشق رنگ هستید، عالی است، به هر حال ی 

 .بروید

دهید یا به دنبال چیزی تک رنگ هستید، این نیز مورد  های خنثی را ترجیح میاما اگر رنگ

 .تایید است

برای شنیدن مزایای رنگ های کابینت مورد عالقه طراحان داخلی به خواندن مقاله امروز  

 .ادامه دهید

 است؟  بهتری انتخاب کدام  سیلور یا سفید آشپزخانه لوازم مطالعه: پیشنهاد

 اشباع فکر کنید 

 .رنگ های آبی و سبز اشباع شده در کنار لوازم آشپزخانه مشکی زیبا به نظر می رسند

های بالینی کامالً سفید روندی رو به محو شدن هستند؛ ما به  پس از دو سال مهم، آشپزخانه

 .تری نیاز داریم که ما را آرام کندفضاهای زمینی گرم

ای عمیق، یا آبی  هایی مانند سبز خزهدهد تا از رنگلوازم مشکی این فرصت را به ما می

 .ای استفاده کنیمتخته
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اند مسیر فوق العاده ای برای رفتن باشد. به نظر من مشکی رنگی  رنگ اشباع شده می تو 

 .جاودانه است

سبز، به ویژه، همچنان یک لحظه مهم است، و طراح لیندا هایسلت، همه آن را با رنگ  

 .مشکی در آشپزخانه ترکیب می کند

سبز با لوازم سیاه استیل ضد زنگ زیبا به نظر می رسد. رنگ سبز از رنگ مشکی بیرون  

 .می آید که به خوبی یکدیگر را تکمیل می کنند

درخشش ضد زنگ سیاه می تواند عمق سبز و آبی جواهرمانند را برای ایجاد آشپزخانه ای 

 .خیره کننده افزایش دهد

 رنگ قهوه ای

تر، من دوست دارم لوازم ضد زنگ مشکی را ببینم که در  حالبرای داشتن ظاهری خوش

 .گیرندبندی تنگ قرار میمقابل کابینت تیره رنگی با دانه

 .ای و مشکی استکه ادای احترام به یک جفت کالسیک قهوه

ک پشتی  کنند، همراه با ی های تیره مانند سنگ صابون که با افزایش سن پتینه میپیشخوان

 .کنندفرد ایجاد میای عتیقه، فضایی واقعاً منحصربههای آینهغیرمنتظره مانند کاشی

طراح کاتلین والش موافق است که چوب می تواند در کنار وسایل مشکی بسیار زیبا به نظر  

کند: »آنها را با کابینت بلوط طبیعی و میز مرمری ورمونت دانبی  برسد. او پیشنهاد می

های تمیز و سبک سنگ مرمر به چسباندن خوب وسایل و کابینت به هم  رگه جفت کنید.

 .کندکمک می

چیزی که در مورد یک روکش طبیعی عالی است این است که می توان آن را به روش های  

 .مختلف طراحی کرد
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شوند. آنها واقعاً می  های ساخته شده طبیعی با لوازم استیل سیاه و سفید عالی میکابینت

 .ند حس یک فضای کابین مدرن یا دنج را، بسته به رنگ انتخابی و چوب، ایجاد کنندتوان

 مشکی مالیم 

 !چرا به دنبال یک اقدام تن به تن نباشید؟ یعنی جفت کردن لوازم مشکی با کابینت مشکی

کابینت یک رنگی که قطعاً با لوازم استیل مشکی جذاب است. داشتن همه چیز به صورت  

 .تک رنگ واقعا می تواند آشپزخانه را تمیز و امروزی به نظر برساند

 ستریآبی خاک

افزار سیاه و شاید یک  بی قاتل با سختحوض کوپر و وسایل استیل ضد زنگ سیاه، ترکی

 .ها خواهند بود. من عاشق این روند جدید هستمپارچه برنجی در چراغ

ما دوست داریم وسایل استیل سیاه و سفید را با کابینت هایی با رنگی مالیم و غیرمنتظره 

 .مانند مروارید تضاد کنیم

 


