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 طراحی همگانی در خانه

 الهام حیدرپور
 هراجتماعی برازجان استان بوش تأمینمرکز علمی کاربردی بهزیستی و  رییس کارشناس ارشد فیزیوتراپی،

 مقدمه
دیتریلی راحلت،    مثل   متلاو ی در مورد طراحی محیط زکیگی مطرح گردیی  ایلت، های    اکنوت دییگا

کیازهای یک گرو   "طراحی در دیترس"فراگیر بودت.  ، قابلیت اکعطاف پریری و یا همگاکی ویازی منایب
موجلب اکعطلاف    "یلازی  منایلب طراحلی   "مث   وا ت مخصوص افلراد ویلچلری.   کنی ااص را برریی می

هلای   برای مثال حرف کابینلت  کنی میو برایاس کیاز مصرف کننیگات  غییر  شود میپریری بیشتر در محیط 
را در کظلر   شلود  ملی  غییرات طبیعی که با افدایش یع ایجلاد   "طراحی اکعطاف پریر"زیر یینک ظرفشویی. 

طراف مایلت کله بلر  للاوت ملردم      دییگا  برای طراحی محیط ا  ریع جامع "طراحی همگاکی"اما  گیرد می
کله فضلا    کنیلی  کملی در ایع طراحی شما احسلاس   شوکی میکیارد. در ایع دییگا  افراد کمتر مشخص   أکیی

اص  ایلتوار ایلت و بلر ایلاس ایلع اصلول        3. ایع طراحی بر گیرد میااص شی  و بطور کامحسوس اکجام 
 ات زیادی را برطرف کمایی.شات کیازهای مصرف کننیگ محصوالت کوشنی می و ییکننیگات 

 طراحی همگانی: تاریخچه
یع  غییلر اجتملاعی را بلا  وجله بله ح لوق اکسلاکی و شلهری را بلیکبال داشلت. پیشلرفت             ر  بدر قرت بیستم 

  لر  طلوالکی هلا و صلیمات بیشلتر شلود، ملردم       پدشای در ایع دور  موجب شی که م اومت در برابر بیماری
ات با صیمات شییی افدایش یابی. و ایع باعث شی دو تها ح لوق برابلر و   زکیگی کننی و متویط طول عمر آک
 قاکوت ضی  بعیض را وضع کردکی.

را در ابتلیای پرویله   کننلی    کله کیلاز مصلرف    باشی میایع دییگا   همگاکی طراحی( UD)  أایربیشتریع 
بله زملات اکسلاکهای او یله     طراحی در کظر بگیریم.  غییر فیدیای در ویای  که منایب و مورد کیاز مردم باشی 

 .کردکی میهای حیواکات برای یاات ابدار ایتلاد   برمیگردد که از موادی از قبی  ایتخوات

 

 تعریف و دیدگاه درمورد طراحی همگانی:
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منظور از طراحی همگاکی طراحی محصوالت و محیطی ایت کله قابل  ایلتلاد  بلرای همله ملردم باشلی بلا         
به  طابق یا طراحی ااص. هیف از طراحی همگلاکی زکلیگی راحلت بلرای     بیشتریع فضای مماع بیوت کیاز

طراحی قاب  دیلترس   که صور یقاب  ایتلاد  برای مردم با کمتریع قیمت ایت. درهای  هااکهمه با یاات 
 (که محیودیت حرکتلی دارکلی   هایی آت)و مردم منایب ایت  ها یااتماتیا قاب   طابق ف ط برای بعضی از 

 اکی به همه مردم و همه یع و یاید و  واکایی  وجه دارد.اما طراحی همگ

 ( طراحی همگانی را اینجور تعریف کرد:UD)2331در سال  معلوالنتصویب نامه 

 که در دسترس باشد: طوریه طراحی و ساخت یک محیط ب -الف
 برای بیشتریع فضای مماع -0

 برای بیشتریع ایت  ل و ماکور مماع -2

 ع و منایبیع دامنه مما ر  بدر برای  -3

ی ویژ  قاب  ایتلاد  بوییله هلر شلخص و   ها ح  را بیوت کیاز به  طابق و  غییر ویای  کمای و یا  -0
یا یاید و یا ینی و یا بیوت کیاز به داشتع هلر گوکله ویلای  فیدیالی مخصلوص، حسلی، یل مت ع للی یلا          

  واکایی ذهنی یا کا واکی.

پروسه الکترونیکی بـرای ایجـاد    هر الکترونیکی، یها سیستمبه این معنی است که در ارتباط با  -ب
 باید طوری باشد که توسط هر فرد استفاده شود. ها سیستمو  ها سرویسمحصوالت، 

 :آید میطراحی همگانی در دو سطح بوجود 
الیمات و   (مرز بیع افراد یا م و کایلا م )آگا : با ایجاد محصوالت مرزی کننی   طراحی مصرف -0

 .شود میز مردم محیط که شام  بسیاری ا
طراحی مشتری پسنی: ایع طراحی مشا   طابق و یازگاری مصرف کننلیگات الاص را کلاهش     -2
 .دهی می

 دیدگاه طراحی همگانی در سطح میکرو:
کیلاز   اواهلی  کملی طرح برگدیی  طراحی ایت که  ویط همه مردم قاب  ایتلاد  باشی. در ایلع یلطح طلراح    

یی را درکظلر  هلا  حل   را . طلراح  باشلی  کملی یاید منایب همه  صیدرصی مردم را ح  کنی و طراحی همگاکی
هلا    دیتگیراهرمی را اکتخاب کمایی. چوت ایع های  هدیت، برای دیتگیر  در، مث ًکه فراگیر ر باشی.  گیرد می

و برای افرادیاه دینشات پر از ویای  اریی ایت و یا دچلار ضلعف عضل ت     شوکی میبا آرکج یا مشت باز 
 ایب ایت.دیت هستنی من

 دیدگاه طراحی همگانی در سطح ماکرو:
 وجه دارد: قابلیت دیتریی، قابلیت ایلتلاد ، قابلیلت  طلابق و مشلتری      ها ویژگیدر ایع یطح طراح به ایع 

 پسنی بودت.
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 اصل: 5
و مح  یع طراحی  مهنیییع کارگروهی ازمعمارات، طراحات،  ویط 0993اص  طراحی همگاکی در یال  3

در کا یلرکیای شما ی بیلات شلی. هلیف از بیلات ایلع       Ronald Maceگسترش یافت و  ویط محیط ایجاد و 
 اصلها، راهنمای طراحی محیط، محصوالت و ار باطات ایت:

 کاربرد منصلاکه و برابر -0اص  
 اکعطاف پریری -2اص  
 یادگی ودرک راحت -3اص  
 اط عات قاب  درک -0اص  
 اطا پریری -5اص  
 فیدیای کاهش   ش -0اص  
 یاید و فضای منایب برای ایتلاد  -3اص  

 

متفاوت مفید و قابـل عرضـه   های  یکاربرد منصفانه و مساوی: این طراحی برای مردم با توانای -3اصل 
 است.

 راهنما:
 قاب  ایتلاد  برای همه کاربرات -ا ف
 اجتناب از جیایازی یا مشخص شیت مصرف کننی  -ب
 و ایمنی در دیترس همه مصرف کننیگات باشی. م ررات حریم اصوصی، امنیت -ج
 طراحی برای همه جراب باشی. -د

از توانائیها و سـلیقه   ای گستردهطراحی با درنظر گرفتن دامنه  این انعطاف پذیری در کاربرد: -2اصل 
 .باشد میافراد 

 راهنما:
 اکتخاب روش مورد ایتلاد  -ا ف
 دیتریی راحت برای رایت دیت و چپ دیتها -ب
  سهی  در دقت و صحت مصرف کننی  -ج
 قابلیت یازگاری با اط مشی مصرف کننی  -د

سادگی و درک راحت: این طراحی با درک آسان، صرف نظر از تجربه، علم و مهـارت و زبـان    -1اصل 
 .گیرد میانجام کننده  مصرف
 غیر ضروریهای  یپیچییگحرف  -ا ف
 ف کننی قابلیت یازگاری با یطح اکتظارات و درک مصر -ب
 ی مختلف قاب  ایتلاد  ایتها مهارتبرای افراد با زبات و  -ج
 .اکی شی مر ب  اهمیتشاتاط عات با  وجه به  -د
 در طی و بعی از اکجام کار موارایجاد فییبک و  ل یع  -ذ
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حسـی  هـای   یتوانـای طراحی صـرف نظـر از شـرایط محیطـی یـا       این اطالعات قابل درک: -0اصل 
 :دهد میانتقال کننده  ات ضروری را به مصرفاطالعکننده  مصرف

 راهنما:
 برای ارائه اط عات ضروری ( صویری، شلاهی،  مسی)مختلف های   شیوکاربرد  -ا ف
 ایجاد  ضاد بیع اط عات ضروری و محیط اطراف -ب
 ماکدیمم اواکایی اط عات ضروری -ج
 (دت دیتورا عملهاآیات کر مث ً) لایک عناصر بطوریاه قاب   وصیف باشنی.  -د
 ایجاد یازگاری با  نوع در  انیاها یا ویای  مورد ایتلاد  افرادی که محیودیت حسی دارکی. -ذ
 

 بینـی  پـیش  طراحی خطرات و پیامدهای اتفاقی یا عملکردهای این کاهش خطا: -1اصل 

 .دهد مینشده را کاهش 
 راهنما:
کلاهش دهلی. بیشلتریع دیتریلی بله عناصلر       چییمات عناصر طوری که احتمال اطلر و اشلتبا  را    -ا ف

 پرکاربرد، عناصر اطرکاک حرف یا ایدو ه و یا درپوشش قرار گیرد.
 آگاهی از اطرات و اشتباهات -ب
 قطع ییستم برای ایجاد ایمنی -ج
 چشم  رس کردت اعمال کااودآگاهی که کیاز به هوشیاری دارد. -د

.شود میو راحت با کمترین خستگی استفاده  مؤثرکاهش نیروی فیزیکی: این طراحی بطور  -4اصل   
 راهنما:
 که وضعیت طبیعی بیت را حلظ کنی. دهی میاماات کننی   به مصرف -ا ف
 ایتلاد  منط ی از کیروهای بیت -ب
 کاهش اعمال  اراری -ج
 به حیاق  ریاکیت  حم  کیروهای فیدیای -د

بدنی  موقعیت نظر از اندازه بدن فرد، اندازه و فضای مناسب برای دسترسی و استفاده: صرف– 5اصل 
 نوع تحرک او او و یا

 راهنما:
 ایجاد مسیر واضح برای دییت محیط اطراف در افراد کشسته و ایستاد  -ا ف
 در افراد کشسته و ایستاد  دیتریی کام  و راحت -ب
  نوع  طبیق و ایتلاد  از هر کیام ازدیتها و اکیاز  گرفتع اجسام -ج
 کافی برای ایتلاد  از ویای  کمای و یا مراقبیعایجاد فضای  -د
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 ویژگی طراحی همگانی در خانه:
طراحی عمومی آماد  کرد  ایت. ایع  یست بر های  هااکمرکد طراحی همگاکی یک پیش کویش از ویژگی 

یلال   31و محصلوالت در طلی   هلا   هااکل ایاس  جربه، قابلیت دیتریی، قابلیت  طلابق، و طراحلی عملومی    
وجود کیارد. ایع  یسلت  ها  هااک. اما همه ایع موارد در  مامی باشی میایع  یست بعنوات یک راهنما  .باشی می

بلا طراحلی عملومی باشلی.  علیادی      هلای   هااکل جلدء    واکلی  ملی کظرا لی ایلت کله     و شام  عناصلر، ع ایلی،  
 علیادی از ایلع    ایع موضوع ایت که چله کننی   پیشنهادهای محیود،  عیادی گدینه اکتخابی، و  عیادی بیات

 بایی وجود داشته باشی. ها ویژگی
 ورودی:

o ورودی بیوت پله 

o  ااکه بیوت پله باشی.های  یورودبهتر ایت همه 

o ًبیشتر از یک ورودی بیوت پله یااته شود.  رجیحا 

o .حیاق  یک ورودی بیوت پله ضروریست. ا بته ایع ورودی ازمسیر گارای یا حیاط الوت کباشی 

o یاپارچه صورت بهحلهای بیوت پله روش طراحی ورودی م 

o  ا یرباالیی جاد  ها پ همسطح کردت  

o که وییله ک لیه باال آیی طوریه گارای  ا یطح طب ات باالرود ب 

o .شیب زمیع و پ  و شیبیار بودت مح  را  رفتع 

o  21به  0شیب مح  ماکدیمم به کسبت  و( با فوکیاییوت وا ر پورف)درجه بنیی زمیع و عملیات ااکی 

o بایی یاپارچه طراحی شود. شود میتناب از گراشتع رمپ، اگر رمپ در کظر گرفته اج 

  اینچ باشی 2/0ماکدیمم یلنیی آیتاکه 

o .دییت مناظر برای همه مردم، شام  بچه و افراد کشسته اماات پربر یاشی 

o روشنایی غیر مست یم 

o  زاویه دیی گسترد 

o   موکیتور 

o پنجر  در، یا کنار در 

o  درباز ایت: یاات قلسه، کیمات یا مید با درکظر گرفتع فضایی  که حا یدرها  هبستمحلی برای گراشتع
 برای زاکو در زیر آت و کددیک در.

o  یی که در باز ایتها مااتیایبات محافظ در 

o ایوات 

o بلنی های ی ف 

o چادر 

o  پناهگا 

o بیوت ی ف گارای 

o کننی  با ب یه ار باط داشته باشی روشی برای ایناه م قات 
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o وریزکگ در ک 

o  ار باط داالی با  للع پر اب 

o ار باط یخت افداری 

   فلوت در داال  و الارج در بلرای ملاکور وقتلی در بلاز و بسلته          5فوت در  5فضای در ورودی: حیاق
 (کمتر در کظر گرفته شود  واکی میاگر درا وما یک و یا برقی باشی ایع م یار ) شود می

 :روشنایی در ورودی درها 

o للهاکور فوکوس شی  روی ق 

o / روشنایی عمومی برای دییت م قات کننیگات در شب و یا 

o  کملک بله رفلع مشلا   لاریای       شلود  میایتلاد  از کنترل ردیاب حرکت که وقتی فرد به در کددیک
 .شود میو باعث امنیت  کنی می

یگلرات  ، با کنترایت باال و در محلی باال قرار بگیردکه پیلیا کلردت آت بلرای د   بدر  :شنایایی شمار  ااکه
 راحت باشی.
 چراش داالی:

      .درهملات طب له ایلی کله     )حیاق  یک حمام و ا اق اواب قاب  دیترس بایلی در یلطح همالف باشلی
 (ایت کشیمع ا اقآشپدااکه و 

   برای همه درگاهها. (اینچ پهنای درها 30-30)اینچ پهنای باز شیت در باشی  32حیاق 

   طوریاه فضایی برای حرکت بسلمت الارج وقتلی در    اینچ فضای آزاد کنار در یمت  وال.  08حیاق
 باز مشود وجود داشته باشی.

   فضای ماکور در ا اق، هال (اینچ پهنا 02مسیر قاب  دیترس )حیاق 

 فوت در همه ا اقها 5با قطر  فضای چراش 

 چراش عمودی: 
  پهنای منایب ودر صورت کیاز فضایی در پاییع برای کصب پاگرد داشته باشنیها  هپلهمه. 
  بیکله آیاکسلور    ااکه، آبیارااکه و یا اکبارهایی با کف اا ی برای کصب صنیوق صورت بهحیاق  محلی

 در آینی  در کظر گرفته شود.

   فوت در ابتیای یاات کصب شود. 0 در 3یک آیاکسور مساوکی با حیاق 

 .دیتگیر  پله بطور اف ی در باال و پاییع ادامه یابی 

 کور و رکگ: 
 ف و دیوار: اات ف رکگ و یا کنترایت آت باعث  سهی  شناات مح  ا صال یطح  ضاد رکگ بیع ک

 .شود میکف و دیوارها 
 اجتناب از کاربرد یطوح براق 

  (ار لاع پله)و اید پله  (مح  گام برداشتع)اات ف رکگ بیع کف پله 
  ،مید کار وها  هپل روشنایی روی ورودی،  أکییکورهای فوکوس شی : کور زیاد، روشنایی متغیر 
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 کنترایت بیع کوک پیشخوات و  به جلویی یا یطح کابینت 

 آالت: یراق
 .آیات برای ایتلاد ، کیاز به قیرت و یا اکعطاف پریری کمی داشته باشی 

o دیتگیر  اهرمی در 

o یطوح فشاری 

o  بیوت قل  –حل ه کششی دیتگیر  روی کابینت و کشوها 

o  مسی های قل  

o  مغناطیسی بجای مااکیای های قل 

o بیوت کلیی های ل ق 

 ها کنترلو  کلییهای برق 
 08اینچی باالی یطح زمیع و  رمویلتات ملاکدیمم در ار للاع     00-30روشنایی ماکدیمم در  کلییهای 

 اینچی کصب شود

 (کگا  کنیی ااکه ا وما یک در زیر)بیوت کیاز به دیت ویا اهرمی با  مس آیات  کلییهای 
  در هلر یلمت کلامپیو ر و ویلای       ای شلباه جعبه چهلار  ) ای ویپرید برق اضافی در مح  اواب و مید

 (ا اتروکیای ع و  بر ویای  شخصی مورد ایتلاد 
  اصوصلاً  شلود  ملی اینچ باعث  سهی  دیتریلی در حا لت کشسلته     08کصب پرید برق حیاق  در ار لاع 

 برای افرادی که مشا  ام شیت دارکی.

  اینچ فضلای آزاد کلف    01در  31میع کباشی و حیاق  اینچی کف ز 50قسمت باالیی  ابلو برق بیشتر از
 در جلو باشی.

 ااکه ا وما یک: 
  ،ی عمومی و ورودی و زیرزمیعها مااتکلییهای کوری آشاار یاز متحرک در گارای 

 ریموت دار برای کورهایاکتخابی یها کنترل 

 ریموت دار برای یرما و گرما یها کنترل 

  ا صال زکگ در ااکه به  للع پر اب 

 کگ هشیاربا قابلیت شنوایی و بینایی برای در ااکه، موکیتور کودک، آشااریاز دود و غیر ز 

  جهیدات  و ه کشی: یها کنترل

 و یطوح ها کشیشیر آب  ک اهرمی در همه  و ه  یها کنترل 
 آبهای  ه و فشار و ضی یواتگی در دوش و کننی   شیرهای  نظیم 

 که مماع ایت در باالی یر اابت شوکی.ا ه ه و کگه دارکی  دیتی در همه  های دوش 

 باار رود.کننی   در صورت کیاز شیرهای آب  ک اهرمی معاوس

 اینچ با  و ه ارطومی قاب  اکعطاف: قاب  ایتلاد  مردم در همه  01دیتی قاب   نظیم ار لاع در  های دوش
 ار لاعها

 وگیری از یلواتگی افلرادی   آب گرم: بلرای جلل  کننی   شیرهای آب مختلط برای  نظیم فشار و محیود
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 حرکت کننیاگر کاگهات دمای آب یا فشار  غییر کنی.  واکنی کمیکه 

 حمام

 حیاق  یک حمام بایی با  جهیدات قاب  دیترس وجود داشته باشی: 
  ( رجیحاًفوت  0)فوت عمق  3فوت طول در  5حیاق  یک حمام دوش بیوت  به با 
  یک آبگرروات با صنی ی یاپارچه، کف ضی آب و دارای 

 3فلوت در   3وات با یک صنی ی یاپارچله یلا حملام دوش اکت لا ی       واکنی میدیگر در همات ااکه  های حمام
اینچی داشته باشنی. وقتی بیشلتر از یلک حملام وجلود      2/0و ماکدیمم  به  شا  Lفوت با صنی ی  اشو 

فلراد رایلت دیلت و    حیاق  یک دوش بایی بلرای ا  (یک وات، دوش)دارد با همات ویای  و  جهیدات 
 یک دوش برای افراد چپ دیت در کظر گرفته شود.

  :ایلنچ فضلای آزاد کلف در همله      08در  31اینچ قطر فضای چراش در ا لاق و   01فضای ماکور کافی
 . ا بته ایع فضاها مماع ایت با هم همپوشاکی کننی.یائ و.

  دهی میحت را فوت در جلو و یک یمت  وا ت: اماات ماکور و حرکت را 3فضای آزاد. 
  اینچی از دیوار، کابینت یا  و ه باشی. 08 وا ت در مرکد و فاصله 

 :که در آینی  محلی بلرای   قطعات پهع بیع در دیوارهای اطراف  وا ت، وات و دوش در کظر گرفته شود
 (بیو کیاز به شاافتع دیوار و اضافه کردت قطعات)دیتگیر  و  حم  وزت بیت باشی. های  همیلکصب 

 اینچ باشی. 32ق  ار لاع  به دیتشویی حیا 

  اینچی برای زاکو در زیر دیتشویی در کظر گرفته شود:  ا شخص در حا ت کشسلته بتوکلی    29فضای آزاد
 از دیتشویی ایتلاد  کنی. محافظ  و ه برای مماکعت از  ماس با یطوح گرم و  ید در کظر گرفته شود.

  بلاالی آت حلیاق  در    و اینچ در باالی یطح کلف زملیع کباشلی.    30بلنی بیشتر از های  هآیناکتهای پایینی
  مام قی اکتخاب اوبی هستنی.های  هآیناینچی باشی.  32ار لاع 

  ایسلتاد  کصلب    هلای  دوشفلوت   3فلوت در   3قاب  جابجایی یاپارچه در وات و در فاصلله  های  یصنی
 ینی.که فرد بیوت کیاز به ویای  اضافی زیر دوش بنش دهی میشود: اماات 

 .دیتگیر : کبایی از جنس ایتی  یا کروم باشی. از کوع رکگی برای  طابق با محیط ایتلاد  شود 

 آشپدااکه:

   اینچ باشی. 08فضای بیع یطح جلویی کابینت و دیوارها بایی حیاق 
 ا هل  ه و ل اینچ ار لاع: برای ایتلاد  افراد در حا لت کشسلته ا بتله     29زیر یینک با حیاق   فضای آزاد زاکو

 بایی دارای محافظ برای یطوح گرم و برکی  باشی.

 ( قطعات قاب   نظیم برقی، برالی بلرای پخلت و پلد، ب یله بلا       28 -02یطوح کار با ار لاع قاب   نظیم :)
 یا و واحیهای قاب  ایتلاد  ها یینک

  قابل   قابل  ایلتلاد    واحیهایقطعات قاب   نظیم مااکیای، برای برای پخت و پد، ب یه برای یینک یا ،
اینچ: اماات کار در آشپدااکه برای افراد با هر ار لاع، یا آکهایی که کمردرد دارکی یلا   02 ا  28 نظیم از 

 .دهی میرا ها  هبچکشسته هستنی و یا 
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           کنترایت رکگ حاشیه با رویله پیشلخوات: کنترایلت رکلگ باعلث  سلهی  در شلناات  بله پیشلخوات و
 .شود میادت  صادفی اات ف ار لاع برای جلوگیری از افت

  ،بلیع یخچلال، یلینک، و الورک      اصوصاًایتلاد  از یطوح پیویته برای  غدش راحت اجسام ینگیع
 پریری برای آیاکی جریات در یک یطح

  کابینت برای دیتریی راحت به همه فضاهای  هطاقچو ها  هقلس شوکی میباز  کام ًکشوهایی که 

 ار  کابینتبا ار لاع قاب   نظیم در دیو هایی قلسه 

 جلو کصب شی  برای  سهی  دیتریی هستنی. یها کنترل 

   از آت ایلتلاد  کنلی. ا بتله      واکلی  ملی اجاق پخت وپد با فضای زاکو زیر آت: که شخص در حا ت کشسلته
فضای آزاد زاکو با برداشتع بیکه کابینت و یا درهای  اشو کید ایجادشلود. محلافط  و له بلرای مماکعلت از      

 اغ و یاینی  بایی در کظر گرفته شود. ماس با اجسام د

  ی کصب شی  در جلو یلا کنلار بلرای مماکعلت از     ها کنترلطب ات فر اجاق پدی با یرپیچهای چراشی و
 ایلی داغ. های یرپیچدیتریی به 

  یایی بای یایی  های یخچالدر یطوح کار بیوت باز اب کور. کننی   ایتلاد  از چراغهایی بیوت کور ایر
 اگر کشوها به بیروت کشیی  شوکی. اصوصاً شود میراحت باعث دیتریی 

 های کوع کشویی یا کشوهای پاییع آت برای دیتریی ایتلاد  کنیی و آکها را روی یاوی باال  از یخچال
 اینچ در باالی یطح. 08 ا  08رو برای بیشتریع دیتریی کصب کنیی در 

 .یلطح شلود. ایلع     اال با باالی پیشخوات هلم قلسه ب بطوریاه ظرفشویی روی یک یاو در باال قرار گیرد
 بیوت کیاز به ام شیت. شود میها  هقلسهمچنیع باعث دیتریی راحت به  ه 

 راتشویخاکه:

 ی جلو. ماشلیع  بایشلویی و اشلک کلع     ها کنترل باس شویی با درب جلو و اشک کع با  های ماشیع
 وال شیت.روی یاوی باال رو قرار گیرکی برای کاهش کیاز به ام شیت و یا د

  اینچ در باالی یطح زمیع باشی با فضلای آزاد زیلر    30یینک راتشویی و باالی پیشخوات کبایی بیش از
 زاکو.

  یابلی  ملی اینچ در دو یلمت رایلت و چلپ امتلیاد      08اینچ پهنا در جلوماشیع و حیاق   30فضای آزاد .
 (وات یا یینک و غیر  باشیقسمتی از فضای آزاد زاکو زیر  به پیشخ  واکی میفضای امتیاد یافته )
 اکبار:

 51  اینچ باشی. 50درصی اکبار کبایی در ار لاع بیشتر از 
  شود میقاب   نظیم ار لاع: باعث اکعطاف پریری ایتلاد  از اکبار های  هقلسگنجه و. 
 افراد قی کو ا  و افراد کشسته ایجاد کنیی.ها  هبچاکباری پاییع برای  یها  بخش 

 اال و پاییع رومتحرک ب های کابینت 

 چوب  بایی چراشی برقی 

 :ها پنجر 
 اینچی باشی. 30بایی در ار لاع ها   پنجر 
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 اکتخابهای اوبی هستنی و ی ضروری کیستنی. ها یایبات وال دار و های   پنجر 

 بازشوکی  اهرمیهای   پنجر 

 برقی در صورت کیازهای  پنجر 

 درهای  غدشی:

 اینچ باز شود. 32ق  حیود درهای فرعی گنجه: هر  نگه در بایی حیا 
  اینچ در یمت  وال کشلیی  شلوکی    2درهای داالی کوچک: وقتی ایع درها کام  باز شوکی حیاق  بایی

 و یک دیتگیر  برای راحت گرفتع داشته باشی.

  :و آیتاکه در بایی در زیر یطح کف زمیع قلرار گیلرد بلرای ایناله امالات      ها  ه بدرهای  غدشی اارجی
 که در کمتر شود.براورد با آیتا

 گارای و یایبات

 درهای باالروبرقی 
  فوت بایی باشی. 8ار لاع در و بلنیی ی ف 
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