انواع سنگهای کاربردی در آشپز خانه

آشپز خانه در ساختمانهای امروزی به صورت اپن هستند کیا با یک کونتر زیبا
جدا سازی فضا انجام شده است.
وقتی ما در هال یا اتاق نشیمن نشسته ایم دید مستقیم به فضای آشپز خانه داریم از
این رو طراحی آشپز خانه از اهمیت ویژهای بر خوردار است .حضور خانمهای
خانه در فضای اشپسخنه در مدت زمان طوالنی این اهمیت را دو چندان میکند
همه ما میدانیم زمانی که حس و روحیه خانم خانه خوب باشد این حس به افراد
خانواده منتقل میشود و چرخش این حال خوب میتواند خانواده و بلطبع به جامعه
انتقال پیدا کند

کاربرد سنگ در آشپزخانه
کانترکابینتسینک ظرفشوییکفدیوار مابین کابینت های باال و پایین-دیوار پشت اجاق گاز

محل

نوع سنگ

توضيحات

کانتر-کابینت-دیوار پشت اجاق گاز ،تزیین
بخشی از دیوار آشپزخانهسینک

گرانیت

-در برابر ضربه و خش

سنگ نما برای آشپزخانه

کوارتز

کابینت-کانتر-سینک

مرمر

از منظر زیبایی و مقاومت در برابر
حرارت سنگ مرمر متریالی بینظیر
است.

رای دیوار مابین کابینت ها ،دیوار پشت
اجاق گاز ،تزیین بخشی از دیوار آشپزخانه

کورین

خاصیت ضد لک،ضد آب بودن و
شستشوی آسان و تعمیرات فوری
همه از ویژگی های
آشپزخانه به شمار می کورین صفحه
.رود

كف

تراورتن

کاشی های کف تراورتن دارای تمام
ویژگی های مثبت برای انتخاب
مناسب در آشپزخانه هستند .آنها
کاشی های متخلخل با بافت های زیبا
هستند که از خانواده سنگ های
.رسوبی تشکیل شده اند

دیوار مابین کابینت ها ،دیوار پشت اجاق
گاز ،تزیین بخشی از دیوار آشپزخانه

آنتیک

محل

نوع كاشي

مقاوم می باشد
در برابر نفوذ آب بسیار مقاومهستند
در برابر ضربه و خش مقاوم
می باشد

توضيحات

کفپوش آشپزخانه

کاشی و سرامیک

مقاومت در برابر آب و لکه

کفپوش

پرسالن

کاشیهای پرسالن نه تنها میتوانند
در برابر ضربههای سنگین مقامت
کند ،بلکه از سرامیکهای معمولی
.مقاومتر نیز هست
کفپوش پرسالن نیاز به نگهداری
بسیار کمی دارد ،تمیز کردن آن آسان
است و با یک پارچهی مرطوب تمیز
میشود .از معایب آن میتوان به
وزن باالی آنها اشاره کرد که
استفاده از آنها در طبقات باال
مناسب نیست

کفپوش و كانتر

سنگ لوح یا اسلیت

کاشیهای اسلیت عالوه بر ظاهر
زیبای خود سبک نیز هستند و از
عملکرد بسیار باالیی برخوردارند.
این کاشیها پرقدرت و بادوام هستند
و در مقابل ترک ،خراش و
.شکستگی مقاومت نشان میدهند

