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 درآمد کابینت سازی

 یک داستان واقعی

یک  و دنبالمن تازه تحصیالتم رو تمام کرده بودم  ،بود 1382یادم هست سال 

 ...گشتمیم پردرآمدشغل 

به خیلی  . منمگرفتیماون موقع تازه کابینت سازی و دکوراسیون داشت جون 

 بودم.  مندعالقه اف.دی.ام طراحی و دکوراسیون داخلی و ساخت مصنوعات 

 رفتمیم. چند ماهی اینور و اونور دادینمبه چند نفر مراجعه کردم کسی اطالعاتی 

. صاحب تا شاید چیزی دستگیرم بشه. یک کارگاهی بود رفتم کار یاد بگیرم

 ...یکارکنبرام مجانی  خوای کار یادت بدم باید پنج ماهکارگاه به من گفت اگر می

 و از فردا مشغول به کار شدم... نداشتم قبول کردم یاچارهمنم 

 هرروز .دادندینمیاد چند نفر هم مثل من اومده بودند کار یاد بگیرند. کار خاصی 

 ..جارو کشیدن و مرتب کردن کارگاه.کارمون شده بود 

که آدم چیزی  خواستندینم کالً. دادینم یدرستبهرا  سؤاالتاستادکار هم جواب  

اگر کار رو زود یاد بگیریم دیگه نمیتونن از ما  کردندیمشاید فکر  یاد بگیره.

 بیگاری بکشن...
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. فکر و خودم بسازم کنم یزآنالموفق شدم  کابینت رو  یکدستماه  6 بعد از باالخره

اومدم و  بیروناز کارگاه  ...یه روز تصمیم رو عملی کردم که کار تمومه. کردمیم

 .به اونجا نرفتم .. دیگه

فردا  کار تمومه از یگهد کردمیم. فکر وقتی از اونجا در اومدم خیلی خوشحال بودم

 به پارو کردن پول ... کنمیمشروع  دیگه

اولین مشتری یک آگهی تبلیغاتی تو روزنامه جام جم سفارش دادم و به کمک خدا 

  . با من تماس گرفت

با من تماس گرفت  به  ینکهبعدازااسمش آقای جهانگیری بود.  رهینمیادم  وقتیچه

ولیه و ا یریگتو اندازهمحلی که آدرس داده بود رفتم. اونجا بود که تازه فهمیدم 

 ... دارممشکلحسابی  یکشنقشه

نشون دادم و جایی که آقای جهانگیری نشونم  یاحرفهخودم رو  اداواطفاربا هزار 

به درد میخوره  هااندازهکردم ولی خودمم نمیدونستم که آیا این  یریگاندازهداد 

 یا نه!!!

 نکرده بودم. یریگاندازهجایی رو من تا به اون روز  آخه

تموم شد مشتری )آقای جهانگیری( به من گفت خب کی  یریگاندازه ینکها از بعد

 بیایم ببینیم؟ میشهنقشه آماده 
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 نقشه چی؟  :گفتم

  !دیگهکابینت  :گفت

کردم و  وجورجمعنقشه نمیدونستم چیه ... خودمو  اصالًمونده بودم چی بگم .... 

 براتون میارم. دیگهتا سه روز  انشا اهللگفتم 

 هایسادگاز پیش مشتری اومدم بیرون تازه فهمیدم که کار به این  ینکهبعدازا

 نیست...

که گرفته بودم یه نگاهی کردم با خودم چند باری  هایی اندازهبهشب که رفتم خونه 

یه چند باری که تکرار کردم تازه متوجه  !طراحی ،طراحی !نقشه ،نقشه :گفتم

ام -که اگر بتونم دو تا  کردمیمبلد نیستم تا حاال فکر  یکشنقشه اصالًشدم من 

 به هم بچسبونم شدم دکوراتور ... -دی اف

نه استانداردها رو  .دو روز گذشت من هنوز گیج بودم یعنی هیچی بلد نبودم ..

 میدونستم نه اصول اولیه طراحی رو ....

دم تا اولین نقشه پیدا کر )آقای خداجویان( خالصه به هزار زحمت یه کابینت ساز

گرفتن مبلغ زیادی باج و ناز و ادای بسیار ....تازه اونم ... البته با  بکشهبرام رو اون 

 ...افزارنرمدستی روی کاغذ نه با 
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سر هر کار به 

مشکالت جدیدی 

خوردم. بلد یبرم

نبودم اندازه بگیرم 

بلد نبودم  چک کنم 

بلد نبودم نقشه رو 

چک کنم بلد نبودم 

درست با مشتری 

 قرارداد ببندم.

گفت فاصله  همبها کرد و  اندازهبهرو که دادم آقای خداجویان یه نگاهی  هااندازه

 ؟ هچقدرفاضالب از دیوار 

رو ننوشتم ... یعنی  هااندازهتازه فهمیدم که یه سری از 

 نمیدونستم که بنویسم ...

ولی چه گذشت  سال یکخالصه سرتون رو درد نیارم 

  گذشت .... جوری

. بلد نبودم خوردمیبرمسر هر کار به مشکالت جدیدی 

اندازه بگیرم بلد نبودم  چک کنم بلد نبودم نقشه رو 

قرارداد ببندم.  با مشتری درستچک کنم بلد نبودم 

و   رفتمیم. هی دادینممشتری در پایان کار پولم را 

 میومدم تا بتونم پولم را بگیرم. 

 ...هم گذشت دیگهسه سال 

چه جوری باید با مشتری  گرفتمیمداشتم یاد  کمکم

د با نصاب تعامل کنم. چه بای بندم. چه جوری باید کار بسازم. چطورقرارداد ب

 ... جوری بار ارسال کنم
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کم برای هر کاری یک فرم طراحی کردم. تونستم یک نقشه کلی برای کارم  کم

کار را مدیریت و رهبری کرد. یک چارت  یدرستبهدربیارم که بشه از روی اون 

 تازه فهمیده بودم که چه جوری باید کار کرد.تونستم طراحی کنم. 

  

توجه کنید که 

ساختن  یریفراگ

کابینت فقط یک 

مرحله  13مرحله از 

است.  استاد شدن

برای داشتن یک 

باید  عالیدرآمد 

مراحل را  همه

و  بیاموزید یدرستبه

 انجام دهید 
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 هاوقتبعضی 

کنم که یمفکر 

اگر می تونستم 

از را  هاتجربهاین 

کسی یاد بگیرم 

مجبور نبودم  دیگه

ضرر و همه یناکه 

 زیان بدم

که انجام دادم و چقدر اعصابم  ییخطاهاسال و با سعی و  3بعد از گذشت این 

 یسروسامانخورد شد، چقدر ضرر دادم، زمانم تلف شد تا  تونستم به کارم یه 

 بدم... 

ارگر داشتم و از این به بعد بود که من تونستم تا ک 17مدرن خریدم و  آالتینماش

لذت کار کردن رو   کردمیمعالی که کسب  درآمدبا 

 حس کنم ...

که اگر می تونستم این  کنمیمفکر  هاوقتبعضی 

مجبور نبودم که  دیگهرا از کسی یاد بگیرم  هاتجربه

 هایمشتر، شهبضرر و زیان بدم، وقتم تلف  همهینا

چقدر اذیتم کردند تا پول بهم بدن، البته هم تقصیر من 

 .ببندم خوبی قراردادبود که نتونسته بودم با هاشون 

که سیزده سال از اون تاریخ میگذره با خودم میگم  اآلن

 یهاوفنفوتو تمام  شدیمکاش یکی مثل خودم پیدا 

 3 شدمینمتا من مجبور   دادیمکار رو به من آموزش 

 سعی و خطاکنم. سال تموم
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در این قسمت می خوام یه مقدار از تجربیاتم رو در اختیارتون بگذارم شاید به 

 دردتون بخوره .....

 موجود در بازار: هایینتکابانواع 

از جنس  هاآنیعنی همه  ،موجود در بازار بدنه واحدی دارند هایینتکابهمه 

 ، تایلندی یا ایرانی باشد.مالزی تواندیم سلیقه سازنده هبسته ب ،اف سفید.دی.ام

به چهار  هاینتکاب یطورکلبه آن است. یهادربفقط در  هاینتکابتفاوت قیمت 

 :شوندیمدسته تقسیم 

 مات : -1

MDF متفاوتی دارند و  هاییبندرنگی هستند که یها

 نیز هایبعض .شوندیممختلفی تولید  یهاشرکتدر 

مات  هاآنکه روکش  کامل وارداتی هستند صورتبه

تکنولوژی خارجی دارند و  هاروکش یطورکلبهاست. 

چند کارخانه در . فقط شوندینمتولید  اصالًدر ایران 

 صورتبه هاروکشولی  ،شودیمتولید خام  صورتبه MDFمحدود مغز  صورتبه

 وارداتی است.  کامالً
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 قیمت کابینت مات

هزار تومان متفاوت  650هزار تومان تا  450داخلی یا خارجی از  بسته به نوع ورق

 است.

 : براق -2

نسبت به مورد قبلی فقط در  هاورقتفاوت این 

 وبراق هستند  صورتبهروکش آن است که 

. این شوندیمنامیده گالس  اییزهن اصطالحاً

مدل قبلی هم وارداتی دارد  مانند نیز هاورق

و هم داخلی. که نوع داخلی فقط در ایران 

 .یا تولید داخلیو هم وارداتی باشد  ،امکان دارد که مغز آن و شودیمروکش 

 قیمت کابینت براق

هزار تومان  550از ( یاکره –اییهترک – )ایرانیبسته به نوع ورق داخلی یا خارجی 

و  میلیونیکآلمانی قیمت از  یهاورقدر  هزار تومان متفاوت است. 650تا 

در همین  اغلبو چهارصد هزار تومان متفاوت است. البته  میلیونیک تایستدو

 هزار تومان است. 650-550رنج قیمت 
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 : وکیوم یا ممبران -3

 یهاورقروی  هاینتکابدر این مدل 

دیگر  طرفیکروکش شده که  طرفیک

عملیات حکاکی با دستگاه  .آن خام است

که بعد  شودیمانجام  (CNC) سی ان سی

دستگاه  یلهوسبهاز پایان کار روی آن 

. در این نوع کابینت شودیموکیوم روکش 

است و  بازدست یبندرنگطراحی و  ازنظر

. شودیمتزئین  هاسرستونبا  هاینتکابوجود ندارد که این نوع  یباًتقر یمحدودیت

به این نوع  اصطالحاً نوع کابینت در بازار است. ینترگران یباًتقر هاینتکاباین نوع 

 .شودیمرومی هم گفته  هاینتکاب

 وکیوم یا ممبرانقیمت کابینت 

 تومان متفاوت است. 1150تا  هزار 900بسته به نوع طراحی و ستون کاری از 

 چوبی:  -4

 یکاررنگ ،. که در پایان کارشودیمبا چوب طبیعی ساخته  هاینتکاباین مدل 

  .شودیم
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 و قیمت گرفتن کابینت گذارییمتق بهترین حالت برای

از فروشنده یک  حتماً ،کابینت سفارش دهید خواهیدیماگر مشتری هستید و 

فاکتور نهایی را بگیرید  ،یا خطی( بگیرید و نسبت به نقشه یبعدسهنقشه کابینت )

 .بپرسید که این قیمت با احتساب تمام جزئیات است یا نه حتماًو 

 ،حتما به مشتری خود یک نقشه بدهید و برای آن نقشه ،اگر کابینت ساز هستید

پیش فاکتور صادر کنید و اگر مشتری شما از چند همکار کابینت ساز قیمت 

قیمت بگیرد و فقط قیمت واحد مهم  اراشماز او بخواهید نقشه  حتماً ،گیردیم

 نیست بلکه قیمت پایانی فاکتور مهم است.

 تقریبی چقدر سود دارد؟ صورتبهیک کابینت 

تومان میلیون  5/1تا  1سود بین  ،میلیون باشد 5تا  3اگر فاکتور کابینت بین 

 .شودیمحاصل 

میلیون حاصل  5/2تا  5/1سود بین  ،میلیون باشد 8تا  5اگر فاکتور کابینت بین 

 . شودیم

میلیون حاصل  4تا  5/2سود بین  ،میلیون باشد 12تا  8اگر فاکتور کابینت بین 

 .شودیم
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 :کابینت جنس براق )هایگالس(

میلیون حاصل  2تا  1سود بین  ،میلیون باشد 5تا  3اگر فاکتور کابینت بین 

 .شودیم

میلیون حاصل  5/3تا  2سود بین  ،میلیون باشد 8تا  5اگر فاکتور کابینت بین 

 .شودیم

میلیون حاصل  5تا  5/3سود بین  ،میلیون باشد 12تا  8اگر فاکتور کابینت بین 

 .شودیم
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 چطور و کجا کابینت سازی را یاد بگیرم؟

  هرروزماه  6الی  3برای یادگیری شما باید در یک کارگاه ساخت کابینت حداقل 

سرکار بروید تا اگر استاد بخواهد به شما فنون ساخت کابینت را بدهد ولی هنوز 

 .بگذاریدبیشتری زمان باید و نصب چند ماه  یکشنقشهبرای 

 

 مراجعه کنید و  تانیزندگمحل  یاحرفهدیگر این است که به اداره فنی و  راهیک

منتظر برگزاری کارگاه آموزشی شوید و تا پایان دوره منتظر شوید که البته هنوز 

نحوه عقد قرارداد هم هنوز  .یددارمشکلو نصب کابینت  یکشنقشهدر یادگیری 

 مانده!

 

  پیشنهاد ویژهاما یک: 

شرکت در دروه های حرفه ای کابینت سازی سامان چوب که تمام مراحل 

بازاریابی، اندازه گیری، نقشه کشی، عقد قرارداد، ساخت، نصب و تحویل را بصورت 

 اصولی یاد بگیرید. بسته به زمانبندی شما هم می تواند کوتاه مدت یا بلند باشد.

مراجعه کنید یا با  .comsamanchoobwww.می توانید به سایت 

تماس بگیرید و از مشاوره های  0253943778 -09127500471شماره های 

 رایگان استفاده کنید.

www.takbook.com

http://www.samanchoob.com/?p=166


SAMANCHOOB.COM 

 ـــوبــان چـامـس
 

 

14 

 و چقدر زمان نیاز است؟  ساخت یک کابینت چه مراحلی دارد ؟

 ساخت یک کابینت پنج  مرحله دارد:

 اولیه: یریگاندازه  -1

 یک محیط را اندازه بگیرید. تمام جزئیات را لحاظ کنید. دقتبهشما باید 

 د.پالن )نقشه هوایی( را بکشی -

گذاری ود، اتصاالت پکیج( را در نقشه جا)فاضالب ، لوله گاز، لوله ه یساتتأس  -

 کنید.

 یادداشت کنید. ،هااندازهمراه ه را به هایتورفتگو  هاستونجای  -

 ارتفاع آشپزخانه را یادداشت کنید -

 متر کنید. دقتبهدیوار  یکنارههم از  ،هم از ارتفاع کف ،را هاپنجرهاندازه  -

 موش نشود.چند عکس هم از زوایا فرا -
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 :یکشنقشه -2

و  ییشوظرف، سینک اول جای گاز توانیدیم یسادگبه است. یکشنقشهحاال نوبت 

و بعد بقیه فضای مانده را کابینت طراحی کنید. اگر این  یخچال را جانمایی کنید

پالن )نقشه اولیه( را که در مرحله قبل  توانیدیمکار برای شما خیلی ساده نیست 

کشیدید به یک طراح 

ابینت بدهید تا برایتان ک

 د. طراحی کن

طراحی از ساخت کابینت 

اگر  چراکه است ترمهم

 ،نقشه خوبی داشته باشید

بسیار زیبا و کار شما 

 خواهد بود. نوازچشم

با مراجعه به سایت  توانیدیمالبته اگر دوست داشته باشید 

www.samanchoob.com و  یبعدسه صورتبهخدمات طراحی آنالین که  از

 استفاده کنید.  شودیمساعت ارائه  24رنگی و مهندسی که کمتر از 
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 چک کردن نقشه: -3

 را در آشپزخانه هااندازهباید  ،شما قرار گرفت موردقبول ،طراحی ینکهبعدازا

و با اندازه طراحی مقایسه کنید و اشکاالت و  واقعی روی دیوار بکشید صورتبه

 .را بنویسید هااندازهتغییر 

 

 ساخت کابینت: -4

کابینت خود را  توانیدیمحاال نیاز است که نقشه خود را اجرایی کنید. به دو روش 

 بسازید.

را آنالیز کنید و بعد به یک کارگاه برش بروید و  هاینتکابخودتان تمامی  -الف

حل خود ببرید و آنجا قطعات را به م سپسو  بدهید ،کاربرشرا برای  هااندازه

 سخت است. فعالًکه این مرحله برای شما  .مونتاژ کنید

را به یک کارگاه ببرید و کابینت مونتاژ شده تحویل بگیرید که  هاینتکاباندازه  -ب

 این روش سریع است و برای بار اول برای شما بهتر است. 
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 نصب کابینت: -5

 به دو روش عمل کنید. توانیدیمبرای نصب کابینت هم 

 استفاده از مهارت دیگران -الف

را به همراه  هاینتکاب توانیدیمشما 

نقشه آن به یک نصاب بسپارید. 

مزدی آن را برای دست صورتبه هانصاب

که البته در ابتدای  کنند،یشما نصب م

 کار این روش برای شما بهتر است.

تفاده از مهارت و خالقیت اس -ب

 خودتان

 :مراحل نصب کابینت به شرح زیر است

 .را نصب کنید هایهپا -

را تراز کنید و سپس به دیوار با  هاآنزمینی را کنار هم قرار دهید و  هایینتکاب -

 .نصب کنید پالکرولپیچ و 

  .دیواری را تراز کرده و به دیوار نصب کنید هایینتکاب -

 .کنید و روی کابینت زمینی بیاندازید یکاربرشروی کابینت را  یصفحه -

 حاال نوبت نصب تاج و زیر چراغ است. -

 .متصل کنید هاینتکابلوال گازور به  یلهوسبهرا  هادرب -

 .را ریگالژ کنید هادرب -
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 .و نصب کنیدکرده یک شابلون سوراخ  یلهوسبهرا  هایرهدستگجای  -

صفحه روی )جلوگیری از نشت آب در کابینت(  یبندآببه مرحله آخر نوبت  -

 .کابینت با چسب آکواریم است

روز  5تا  3انجام شود حدود  موقعبه، ساخت و نصب اگر همه کارها یریگبرای اندازه

 .بردیمزمان 

 

 

 

 ژه:ـاد ویـپیشنه

شرده سامان چوب است ف یهادورهشرکت در با 

،  یکشنقشهاز مرحله بازاریابی،  توانیدیمکه 

 .صب را در یک دوره فشرده بیاموزیدساخت تا ن

یادتان باشد تجربه ارزشمندترین دارایی ماست که 

 .دهیمیمدر کمترین زمان به شما انتقال 

 www.samanchoob.comبه سایت 

 مراجعه نمایید و اطالعات بیشتر را کسب کنید.

www.takbook.com

http://www.samanchoob.com/?p=166

