
 
 

  تعویض کانترتاپ با کدام جنس؟

نبال بهترین جنس و مرغوب ترین اکثر کسانی که  قصد خرید و یا تعویض کانتر آشپزخانه خود را دارند ، به د

از تمام لحاظ هستند تا آشپزخانه ای با عمر طوالنی، با قابلیت و همچنین زیبا داشته باشند. چرا که کانترتاپ  آن

در هویت قلب خانه ی شما دارند و دی و چه از نظر ظاهر چه از نظر کاربرها نیز مانند کابینت ها تاثیر بسزایی 

 ! را به خطر بیاندازدمناسب ممکن است حتی سالمتی شما نایک انتخاب اشتباه و 

 جهان حال حاضر می پردازیم:در ادامه به معرفی بهترین جنس کانترتاپ موجود در 

 :کانترتاپ کوارتز

 .است ماندگار و سخت العاده فوق که طبیعی کوارتز % 49 از ترکیبی

 همین و است زمین های کانی بین در (7)سختی درجه باالترین دارای توپاز و یاقوت الماس از پس کوارتز

 و فیزیکی خواص مسئله

 .بخشد می محصول به را متمایزی شیمیایی

  .است شده ساخته مکانیکی و تکنولوژی کیفیت، لحاظ از ممکن کیفیت باالترین با کوارتز و همچنین 
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 کوارتز: فیزیکی و شیمیایی ویژگی های

رزین میتوان  ضد خش بودن و  مقومت  از ویژگی های خواص این کانترتاپ تشکیل شده از کریستال کوارتز و

مواد اسیدی و همچنین ضربه اشاره کرد.الزم به مقاوت در برابر و  )به دلیل بافت بدون منفذ(باال در برابر لک ها

که همین ویژگی ها باعث شده تا این  .می باشد صفر به نزدیک کوارنز رطوبت جذب میزانذکر است بدانیم 

 چرا که هیچ صفحه رویه ای این مشخصات را به طور هم زمان و کانتر مدعی بهترین کانترتاپ های موجود باشد

ز را در عرصه نه تنها صفحه کابینت برای آشپزخانه بلکه در سرویس ها و این کیفیت ندارد و همین امر کوارتبا 

عالوه بر این سازمان بهداشت ملی موسسه زیست محیطی قرار داده است و استفاده حتی در کف و نما هم مورد 

 .آن تایید شده می داند

 رنگ و بافت:
شود ، رنگ  می تولید متفاوت )آتشفشان،پلیش،جیر(بافت نوع سه در مختلف طرح و رنگ نود از بیش باتز کوار

راحی هر سبک مخصوصی آن ها برای طکه گسترده تشبیه شده های این جنس به یک کتابخانه ی رو به رشد و 

 را مطالعه می کنیم.

 

 اندازه:

کوارتز به دلیل انعطاف پذیری باالیی که دارد به راحتی در هر قسمتی از فضا و مطابق سلیقه ی شما به شکل 

دیوار ها و  طبقه،نظر در سایز و فرم دلخواه شما ساخته می شود و از این بابت محدودیتی ندارد. حتی مورد 

 .بدون اهمیت به کوچک یا بزرگ بودن فضای شما ،سینک به راحتی با کوارتز ساخته می شوند

 لبه ها:

 آنها را مشاهده مییکی از ویژگی های دیگر کوارتز لبه های قابل تنظیم است، در تصویرهای زیر نمونه هایی از 

 کنید:



 

به این ترتیب شما میتوانید با توجه به سلیقه و موقعیت مکانی خود لبه های کانترتاپ خود را به راحتی فرم 

 دهید.

 نصب و محافظت:

 .شود نصب اتصاالت حداقل با و ممکن نحو بهترین به تواند میکوارتز  

 ساده با و نموده حفظ متوالی سالیان طول در را خود درخشندگی نگهدارنده، یا و واکس پولیش به نیاز بدون  

 ترین

 و نیازی به مهر و موم ندارد)مانند گرانیت( آورد می دست به را خود اول روز درخشندگی نظافت، های روش

 نظافت:

سطح این کانترتاپ ها و مقاوم بودن آن ها در برابر هر مواد شوینده ای لخل و صیقلی بودن دلیل غیر متخبه 

به آسان ترین روش و میتوان آن ها را به سادگی احتیاج به مواد خاص و نگهداری و نظافت ویژه ای ندارد و 

 .ممکن تمیز کرد
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 : استاتیک باکتریو محافظ

 می باشد. استاتیک باکتریو محافظ ماده حاوی که است کابینتی صفحه تنها کوارتز 

 و آمده دست به نقره های یون باکتریال آنتی اثر از هوشمندانه گیری بهره با که محافظ ماده این فرموالسیون

 .است فرد به منحصر

 روی بر مضر های باکتری از وسیعی گروه تگثیر و رشد که است نظیری بی باکتریال آنتی ماده این

 جلوگیری کوارتزصفحات

 .نماید می

 نواخت یک صورت به نتیجه در .شود می تولید فرآیند وارد ترکیبات بقیه با زمان هم استاتیک باکتریو محافظ

 های قسمت تمام در

 عمر طول در آن تاثیر و شده پخش ها گوشه مانند دسترس، قابل غیر نقاط حتی و سطوح تمام :شامل محصول

 .رود نمی بین از ماده این مفید

 
 :خوب است بدانیم

 TORRE AGBAR ، لندن در WEMBLY استادیوم دبی، در العرب برج : جمله از دنیا بناهای ترین خاص در

  از کوارتز استفاده شده است. بارسلون در
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 صفحات: سایر با کوارتز مقایسه

 سنگ مرمر سنگ گرانیت HPL اکریلیک کوارتز در برابر

 ضعیف قوی ضعیف ضعیف قوی خش

 متوسط متوسط ضعیف ضعیف قوی لک های رنگی
 ضعیف متوسط متوسط متوسط قوی مواد اسیدی و روغنی

 متوسط متوسط ضعیف ضعیف متوسط شوک حرارتی

 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف قوی باکتری های مضر
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 مهندس مدیریت با اجرا تا تولید ،از سابقه سال 51 با کیا متین داخلی طراحی و کابینت تخصصی استودیو

 با ار متفاوت و فرد به منحصر ای آشپزخانه سیستم خالق، و مجرب تیم کارگیری به ،و کیا متین و محمد الهام

 .ماست خرسندی باعث شما با آشنایی.. کند می فراهم شما برای"کیفیت"و "آتشسوزی" بیمه سال دو

 

  :ما با ارتباط های راه

 09015030390  تلگرام-

   matinkia_studio@ تلگرام کانال-

 09535153195 – 09535030390: همراه-

 30355509: ثابت-

  /http://www.matinkia.comوبسایت-

 https://www.instagram.com/matinkia_studio  اینستاگرام-


