
 راهنمای انتخاب سینک مناسب برای آشپزخانه

 !چند نکته ضروری است که ما در اینجا به آنها خواهیم پرداخت سینک خرید برای

 

 
است که باید با توجه به نیاز و فضایی که در اختیار دارید  سینک یک تعداد لگن های قبل از هرچیز
 .متفاوت است

می  روکار سینکهای از لحاظ زیبایی زیباتر از توکار سینک: است سینک بودن کار یاتو کار ور نکته بعد
 سینک تر است ولیکابینت میرسد احتمال خراب شدن کابینت زیاد  mdfولی از لحاظ اینکه آب به باشد
 .این مشکل را ندارد در عوض ظاهر خوبی ندارد البته فقط کمی روکار

رد ک به شما قطعا کمک خواهد سینک انتخاب ما در اینجا برخی از نکات خیلی مهم و اساسی که در هنگام
 : یاد آور میشویم را به شما

 

 سینک بودن مات یا براق( ۱
های عنوان نمونه مدلهای خودشان را دارند. بهاست که هرکدام ویژگی فلزی هایسینک هایویژگی یکی از

شوند. ساده یا ضدخش بودن هم یکی دیگر دهند و به سادگی تمیز میهای آب را نشان میبراق کمتر لکه
ها که های ضدخش برخالف دیگر مدلاست. مدل ظرفشویی سینک خرید های شما هنگاماز انتخاب

ود. شهای ریز است. همین ویژگی مانع از خراش برداشتن سطح سینک میپر از دانهسطحی صیقلی دارند، 
 .ها باالتر استالبته قیمت این مدل

 

 اندتکه یک معموال ظرفشویی هایسینک( ۲
شود تا امکان نشت آب تا جایی که ممکن رو، برش دیگری ندارند. این مساله باعث میآبو جز قسمت راه

را پر از  ظرفشویی سینک بارولی برای اطمینان بیشتر، بهتر است بعد از خرید، یک است کاهش پیدا کند.
ها مطمئن شوید. برای اینکه با چنین مشکلی مواجه نشوید، روآبآب و سپس خالی کنید تا از باز بودن راه

لزی یا معموال با نواری ف «روکار»های به اصطالح سینک. باید دقت زیادی در نصب آن داشته باشید
 ببیند، آب بهشوند. با گذشت زمان، اگر کناره سینک آسیبهای آکواریوم به کابینت متصل میچسب

تو »ت ها بهتر اسکند. به همین دلیل بسیاری اعتقاد دارند که سینککابینت زیری نفوذ و دردسر درست می
 .باشند تا این معضل به وجود نیاید« کار

 

 استاندارد هایسینک همه( ۳

رو، یک آبکش آبعاتی اضافی دارند که شامل تخته مخصوص خرد کردن موادغذایی، درپوش برای راهقط
 .بزرگ به اندازه دهانه سینک و یک یا دو آبکش کوچک هستند که باید هنگام خرید کاال به شما داده شود
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 دکن دقت آن به سینک خرید موقع کسی کمترین شاید که چیزی( ۴
معموال سطح صافی دارند بدون هیچ  معمولی هایسینک. است سینک کاسه رشیب و مسیر عبور آب د

شیبی ولی اگر آشپزخانه شما حتی کمی شیب دار باشد و از قضا این شیب در خالف جهت عبور آب برای 
شوید چون همیشه اندکی آب در کاسه وارد شدن به راه آب باشد، آن وقت شما دچار مشکالت جدی می

شود. پس بهتر است می لگن استیل بدنه ه مرور زمان باعث رسوب و خطوط سفید رویو ب سینک می ماند
هایی را خریداری کنید که در کف آنها مسیری شیبدار برای سرازیر شدن آب به سمت راه آب طراحی سینک

 .شده است

 

 سینک هایلوله و اتصاالت درباره نکته یک اما و( ۵
زد یا بر اثر سرما و گرمای هوا، ترک د و به مرور زمان زنگ میدر گذشته این اتصاالت بیشتر فلزی بو

زند، انعطاف باالیی دارد و بسیار شود؛ زنگ نمیها از پالستیک تهیه میداشت. اما امروزه این لولهبرمی
تر است و با توجه به همه این جوانب، فروش زیادی دارد. اگر سبک است. از طرفی قیمت آنها از فلز ارزان

ها نشود، این اتصاالت مانده غذا و روغن وارد لولهروها درپوش بگذارید و مراقب باشید که تهآبراه روی
 .کنندها عمر میسال

 

 ظروف برخورد دراثر وشوشست هنگام که است صدایی آخر نکته و( ۶
 شودمی تولید سینک کاسه با

، اهسینک نوع ای ناهنجار هستند. در اینترکردن این صدای برای خفیفها دارای پدهای ویژهبرخی سینک
برخورد ظروف  توسط اسپری مخصوص مقاوم شده و مانع انعکاس صدای سینک کاسه قسمت زیرین

 .رسدها، دمای آب داغ داخل سینک دیرتر به حالت معمولی میشود. همچنین در این نوع سینکمی

 


