
 

 چک لیست جهیزیه ) وسایل آشپزخانه ( 

  

 یخچال اجاق گاز ظرفشویی لباس شویی 

 فریزر مایکروویو  لباس شویی  چرخ گوشت 

 سرخ کن کتری قوری سرویس شیشه حبوبات  سرویس پالستیک 

 آرام پز  میوه خشک کن  سرویس قاشق چنگال مهمان  سرویس دم کنی 

 پلو پز  همزن برقی سرویس قاشق چنگال دم دستی فالسک چایی

 زود پز چای ساز سرویس کریستال  قهوه خوری 

 بخارپز  ست چاقوی آسپزخانه سرویس چینی همزن دستی

 غذا ساز  ست قابلمه سرویس روحی  کفگیر مالقه

 سینی  پارچ یخچالی پارچ و لیوان کارد میوه خوری 

 شیشه های مخصوص یخچال ظرف روغن مایع یخ دون کاور لوازم برقی

 نمکدان استکان دم دستی شیشه شیر استکان و نعلبکی 

 هاونگ  استکان پذیرایی  گیره لباس  سیخ کباب 

 تور ماهی  سبد پیازو سیب زمینی  ظروف کیک خوری  تخته گوشت 

 بستنی خوری  ابر سفره پاک کن  اسفند دود کن ترازو آشپزخانه

 پیتزا خوری  سوفله خوری  رنده معمولی و چند کارخ  قیچی قند

 جارو و خاک انداز گوشت کوب برقی  تخته سبزی  روانداز و زیر انداز کابینت 

 زیر قابلمه ای  وردنه فرچه سبد  رو یخچالی

 شعله پخش کن سبد چاقو سیخ چوبی  ماهی تابه چد

 زیر قاشقی کنار گاز  انبر ذغال  رنده سیر  جای آویز دستمال

 قیف در ابعاد مختلف شیشه شور فرچه مخزن دار  حوله آشپزخانه 

 کلمن کیسه سبزی  سفره نان کارد و چنگال میوه خوری 

 آب پاش  ست ادویه کتری استیل پیک نیک  جا قاشقی برای داخل کشو 

 زیر سفره دم دستی و مهمان طی و سطل اب سبد و ظروف پیک نیک  جا قاشقی برای آب چکان

 سفره مهمان سبد های چوبی سبد میوه  قاشق قهوه خوری

 سفره دم دستی جای اسکاج گردو شکن پیک نیک 

 دستمال سفره 

  

 جای مایع ظرفشویی  آویز لیوان آویز لیوان

 جارو دستی شلنگ جای آویز دستمال ظروف سفالی

 پیمانه فلفل و نمک  صافی  گیره دستکش  آب مرکب گیری 

 



 چک لیست جهیزیه ) وسایل داخل یخچال و خوراکی ( 

 برنج
انواع سیزی پلو، آش،  

 خورشتی
 گوشت گوسفندی  بوقلمو 

 گوشت گوساله مرغ  میوه  ماکارانی 

 گوشت چرخ کرده ماهی حبوبات  ادویه

  

 چک لیست جهیزیه ) لوازم حمام ( 

 شامپو  تست لباس  سنگ پا  پور لباس شویی دستی

 نرم کننده  چهارپایه حمام  کیسه پودر ماشین لباس شویی

 دمپایی حمام مردانه و زنانه  لیف مردانه و زنانه تشت آب  حوله مردانه و زانه 

  

 چک لیست جهیزیه ) لوازم سرویس بهداشتی(

 آفتابه چاه بست توالت اسکاج دستشویی  بوگیر توالت 

 فرچه دستشویی دمپایی دستشویی  مایع دستشویی  مسواک و خمیر دندان

 سطل جاروی دستشویی  صابون وسایل تزئینی روشویی

 

 چک لیست جهیزیه ) وسایل اتاق پذیرایی( 

 فرش میز ناهار خوری  ساعت دیواری گلدان روی میز

 پرده رومیزی  ساعت رومیزی  کوسن

 ضبط صوت بوفه و کریستال  آباژور پایه دار سطل و جا دستمال کاغذی

  

 چک لیست جهیزیه ) لوازم اتاق خواب( 

 سرویس خواب  رو تختی  رختخواب مهمان پرده

 فرش خوشخواب  پتو  سطل و جا دستمال کاغذی

 آباژور رختخواب  پتو مسافرتی رختخواب 



  

 چک لیست جهیزیه ) لوازم متفرقه ( 

 چرخ خیاطی  بخار شور جا کفشی  جا کلیدی

 قیچی خیاطی چوب رختی  حوله صورت  قاب

 جعبه سوزن و قرقره دستمال آشپزخانه آویز لباس میز تلفن 

 جارو برقی سبد لباس های کثیف  پادری ساعت آشپزخانه

 جارو شارژی ضرب گیر در رو فرشی ینکه 

 اتو جاروی کوچک  پشتی  سه راهی 

 شسوار چهار پایه متوسط  پرده و چوب پرده  محافظ وسایل برقی

  

 چک لیست جهیزیه داماد

 لوازم صوتی تصویری لوازم روشنایی یک دست رختخواب  گوشی تلفن 

 نیم ست راحتی  فرش هود خرید عقد و عروسی 

  

  

 


