
 كناف سقف آشپزخانه
 

هايي شود؟ سقف كناف در چه مدلتوجه به چه عواملي انتخاب مي سقف كناف آشپزخانه با
در اين در اجرا و خريد كناف سقف آشپزخانه به چه نكاتي بايد توجه كنيم؟ شود؟ طراحي مي

  ، پس تا انتها با ما همراه باشيد.پردازيماله به بررسي پاسخ اين سواالت ميمق

 اين د كه طراحان داخلي ساختمان ازنباشهاي كاذب ميهاي كنافي يكي از انواع سقفسقف
كنند. سقف كناف آشپزخانه پذيرايي و اتاق خواب استفاده مي براي آشپزخانه، سالن هاسقف

راسيون داخلي نوع دكو شود كه نوع طراحي آن متناسب باهاي متنوعي طراحي ميدر مدل
به عواملي همچون متراژ فضا، سبك انتخاب شده براي محيط و هزينه  باشد وساختمان مي

 بستگي دارد.

توان به دو دسته كناف متحرك و كناف ثابت د استفاده در سقف آشپزخانه را ميهاي موركناف
هاي ثابت نيز به دو كنافتوان از پنل جداسازي كرد. متحرك را ميتقسيم كرد. سقف كناف 

شوند.دسته بندي مي دار و سادهصورت طرح  

 



زخانههاي كناف سقف آشپانواع طرح  
 

پردازيم.انه ميهاي كناف سقف آشپزخسمت از مقاله به بررسي انواع طرحدر اين ق  

 كناف سقف آشپزخانه ساده
 

ايي كه به صورت يكپارچه هشوند. دسته اول، كنافهاي ساده به دو دسته تقسيم ميكناف
ستطيلي و يا مربعي ساده هاي مهايي كه به صورت باكسوم، كنافو دسته د شوندطراحي مي
  .دنگردطراحي مي

 

 كناف سقف آشپزخانه كوچك 
 

وع دكوراسيون آشپزخانه كند و با توجه نآشپزخانه از اصول خاصي پيروي مي كناف كاري سقف
شوند نبايد هاي كوچك و مدرن انتخاب ميخانههاي كنافي كه براي آشپزشود. سقفانتخاب مي

د. نبا سبك آشپزخانه در تضاد باش  



هاي رحطكنند. استفاده از هاي كناف ساده استفاده ميقفسهاي كوچك و مدرن از در آشپزخانه
توان گفت د و به عبارتي مينباشمناسب نمي هاي كوچكشلوغ براي كناف سقف آشپزخانه

را بپوشاند.تواند ظاهر زيباي آشپزخانه ها ميستفاده از اين طرحا  

 آشپزخانه، فضاهاي شلوغ براي كناف سقف كته توجه كنيد كه استفاده از طرحنهمچنين به اين 
رسد.دهد و آشپزخانه نامرتب به نظر ميرا كوچكتر نشان مي  

السيكككناف سقف آشپزخانه نئو  
 

شده است، هاي چوبي استفاده ها از كابينتهايي كه در آناين طرح از كناف براي آشپزخانه
هاي ام دي و اف و يا چوبي كابينت باشد. تركيب اين سقف كناف با چوبيبسيار مناسب م

گردد كند و همين امر سبب مين سقف و اجزاي آشپزخانه ايجاد ميهماهنگي كاملي را بي
 آشپزخانه شلوغ به نظر نرسد.

قمند و ريسك پذير هاي كالسيك عالنئوكالسيك براي افراي كه به سبك كناف سقف آشپزخانه
باشد.، انتخاب مناسبي ميهستند  

 



 كناف سقف آشپزخانه كالسيك
 

هاي كالسيك از باشد. كناف سقف آشپزخانههاي مدرن ميسبك كالسيك نقطه مقابل سبك
هاي بزرگ ايجاد ه بسيار زيبايي را براي آشپزخانهباشند و جلوهاي كناف ميترين طرحزيبا
كنند.مي  

هاي زيادي استفاده شده شوند، از برجستگيكه به سبك كالسيك طراحي مي هاييدر كناف
ني كه براي سقف . معموال زمارودوس دار زيادي در آنها بكار مياست و خطوط منحني و ق

كنيد، بهتر است لوسترهاي كريستالي نيز هايي به سبك كالسيك استفاده ميآشپزخانه از كناف
 در سقف قرار دهيد.

آشپزخانه مدرنكناف سقف   
 

در  شوند.رت چند بعدي و غير مسطح طراحي ميهاي مدرن معموال به صوآشپزخانه كناف سقف
.شوداي بسيار ساده و مدرن استفاده ميهها از طرحاين نوع از كناف  



 

 كناف سقف آشپزخانه مشبك
 

باشد. در مي هاي مورد استفاده در سقف آشپزخانهناف مشبك يكي ديگر از انواع كنافك
ها جويي كند. اين كنافتواند در مصرف برق صرفهمي ،هاي كناف مشبك، بازتاب نور زيادسقف

دهند كه به شما مي شوند و اين امكان را بههاي فلزي و صفحات معدني ساخته مياز پروفيل
 راحتي بتوانيد از اين كناف براي سقف آشپزخانه استفاده كنيد.



 

 

ناف سقف آشپزخانه به چه نكاتي بايد توجه كنيم؟در اجرا و خريد ك  
 

ها به صورت هاي كناف از اهميت بااليي برخوردار است زيرا اگر اين سقفاجرا و خريد سقف
ها را به راحتي جابجا كرد. قبل از خريد كناف سقف آشپزخانه، توان آنثابت طراحي شوند، نمي

باشد. چه سقفي براي آشپزخانه شما مناسب مينياز خود را در نظر بگيريد و مطمئن شويد كه 
هاي غير مرسوم استفاده شكل هاي فانتري وهاي اداري از طرحبراي سقف آشپزخانه مكان

 كنيد.

نكته ديگري كه در هنگام خريد كناف سقف آشپزخانه بايد به آن توجه كنيد، كالسيك و يا 
شوند از ه سبك مدرن طراحي ميهايي كه بباشد. در كنافمدرن بودن فضاي آشپزخانه مي



هاي مجلل هاي كالسيك از طرحگردد اما در سبكهاي هندسي متقارن استفاده ميشكل
كنند.استفاده مي  

 

كناف سقف  شود. طراحي و اجرايهاي مختلفي طراحي ميكناف سقف آشپزخانه در مدل
 اين مقاله به بررسي انواعدر آشپزخانه بايد متناسب با فضا و سبك آشپزخانه انتخاب گردد. 

رائه اين مقاله توانسته باشيم ايم. اميدواريم با اهاي كناف سقف آشپزخانه پرداختهطرح
در اختيار شما عزيزان قرار اطالعات مفيدي در رابطه با انتخاب نوع كناف سقف آشپزخانه 

 دهيم.

كار، خانه ودر زمينه كسباز محتواهاي آموزشي فايل  118توانيد با مراجعه به وبسايت شما مي
و خانواده، پوست و زيبايي، ورزش و... استفاده كنيد. با استفاده از محتواهاي آموزشي 

فايل در مسير اهداف خود قدم برداريد. 118وبسايت   


