
 آتشدان و و میز آتشدان

 .آتشدان گرمابخش محافل خانوادگی در سرمای زمستان

با کیفیت باال و دارای امکانات فراوان عرضه شده اند. در ویالسازه امکان سفارشی سازی و تغییرات   آتشدانهای ویالسازه

ان هم این است که یک حفره برای روشن کردن دارد. این   برای محصول وجود دارد.میز آتشدان یک حالت کلی دارد و

امکانات میتوان به  این  دان اضافه میشود. از جملهاست.در اقسام مختلف امکانات زیادی به میز آتش حفره به آتشکده معروف

یکی از ضروریات فصل زمستان برای لذت بردن از    گریل،میز اطراف،علمک قوری و …اشاره کرد. در کل اتشدان

نیز استفاده کرد. اما آتشدان  فضای باز به شمار میرود. برای گرم کردن فضای باز در زمستان میتوان از بخاری فضای باز

شتری داشته و حرارت مستقیم این محصول خاصیت درمانی داردامکانات بی . 

 .زیادی برای گرم کردن فضای باز وجود دارد. اما لذت بخشترین انها آتشدان میباشد لوازم گرمایشی

 آتشدان

 

 آتشدان مربعی ساخت ویالسازه 

باشد. معموالً در فضاهای باز مانند باغ و  ترین کارها میلذت بخش در فصول سرد سال جمع شدن دور آتش یکی از

کنندهای مختلف برای روشن کردن آتش و دور همی استفاده میافراد از آتشدان   ویال امروزه استفاده از آتشدان در   .

ی طوالنی  ها از جمله مردمانی هستند که سابقهشود. ایرانیآمدن فضا می های مختلف باعث مدرن و الکچری به نظرمکان

ها، دارند. استفاده از آتشدان در فضای خانه  ی زیبا و شنیدنیران تاریخچه ها در ایدر استفاده از آتشدان دارند. آتشدان  مدت

محصول   برای خرید یک اتشدان باید به نکات زیادی توجه کنید تا یک  کند.چندان می های خانوادگی را دولذت دورهمی

تفاده،شرایط جوی و … در نظر اندازه محیط مورد اس جذاب و به درد بخور داشته باشید. زیرا شما برای این محصول باید
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کنید و از   داشته باشید. ما به شما کمک میکنیم تا بهترین محصول ممکن را برای خود خرید بگیرید تا خریدی لذت بخش

 .داشتن آن لذت ببرید

 

کرویآتشدان گرد ویالسازه طرح   
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 آتشدان در خانه 

یا هر   های دارای بالکن وهای حیاط دار و آپارتمانمحدود نشده، بلکه از آن در خانه استفاده از آتشدان فقط به باغ و ویال

ی  توانید بنا بر محل استفادهشما می  مختلفی دارند. انواع  هاتوان استفاده کرد. آتشدانمی باشد، جای دیگری که مناسب می

پردازیممی برایتان مناسب است، انتخاب و خریداری کنید. در ادامه به بررسی کلی آتشدان خود هر کدام را که . 

 آتشدان هیزمی

ت شما نیاز چندانی  اطراف ندارید . در این صور اگر محیط شما به گونه ای است که هیچ نگرانی بابت انتشار آتش به محیط

دلیل اینکه  در این فضاها نیز گاهی اوقات امکان روشن کردن بر روی زمین را ندارید . به به یک آتشدان ندارید . البته

مشکل دیگری که به هنگام روشن کردن آتش وجود  امکان دارد سطح شما برای روشن کردن آتش مناسب نباشد . همچنین



 ً آلودگی  زیادی ایجاد میشود . خاکستر و ذغال های باقی مانده از سوختن آتش موجب ایجاد دارد این است که آلودگی نسبتا

ن دلیل اوقات بسیار زمانبر و دشوار می باشد . به همی زیادی می شود . نظافت مکانی که در آنجا آتش روشن کرده اید برخی

برای این کار   آتش را در داخل یک محفظه روشن میکنند . ساده ترین و کاربردی ترین ابزاری که در بسیاری از مکان ها

توانید به سوراخ های متعددی در بدنه بشکه ایجاد کرده و هیزم را  می توانید از آن استفاده کنید یک بشکه می باشد . شما می

زیادی زننده می باشد . به همین  ید . اما خوب استفاده از بشکه در محیطی مانند ویال تا حدودبریزید و روشن کن در داخل آن

  کارایی دارای زیبایی نیز باشند استفاده شود . آتشدان هیزمی می تواند یک دلیل سعی می شود از محصوالتی که عالوه بر

محصوالت در مکانهای عمومی نیز به  خی از اینمحصول مناسب برای استفاده در مکان های خانگی و تجاری باشد . بر

خوردچشم می  . 

  

 میز آتشدان 

می شوند که به صورت یک میز میباشند . این   همانگونه که قبال نیز گفته شد برخی از انواع آتشفشان به گونه ای طراحی

در فصل های سرد   معموالً  آتش دان کند . همانگونه که می دانیدآتشدان شما اضافه می  طراحی ویژگی های فوق العاده ای به

یک باربیکیو استفاده می شود . به همین دلیل در فصل هایی   سال کاربرد دارد . در فصول گرم معموالً از آتشدان به عنوان

شما بتوانید محصول   این وسیله کاربرد چندانی ندارد . اما یک خالقیت و نوآوری باعث شده است که که هوا گرمتر است

برخی از انواع آتشدان به صورت یک میز طراحی می شوند .  . تقریباً در تمام فصول سال مورد استفاده قرار دهیدخود را 

تواند با توجه به نیاز شما متغیر   عنوان یک مبلمان فضای باز آنها را استفاده کنید . ابعاد میز آتشدان می تا شما بتوانید به

  چیزی در حدود یک الی یک و نیم متر مربع می باشد . همچنین شکل ظاهری میز زباشد . اما به صورت میانگین ابعاد می

ویال سازه بیشترین تنوع را در این محصوالت   تواند به صورت دایره ، چند ضلعی و یا مربع باشد . گروه تولیدیآتشدان می 

نمایید .  انواع میز آتشدان را مشاهده به فروشگاه اینترنتی ما تنوع بسیار باالیی از  دارد . شما می توانید با مراجعه

خریداری نمایید . ارسال ها از طریق باربری به  محصوالت این تولیدی را می توانید به صورت حضوری و غیر حضوری

 . تمام نقاط کشور انجام می شود

  

 ساخت آتشدان هیزمی

هزینه کنید . کمی خالقیت و نوآوری می تواند تا   چه کسی گفته است که برای داشتن یک آتشدان حتما باید مبلغ قابل توجهی

شود . خالقیت   کاهش دهد . گاهی اوقات داشتن یک آتشدان هیزمی میتواند تقریباً رایگان تمام حدود زیادی هزینه های شما را

مختلف باشد . بسیاری از افرادی که خالقیت دارند از انواع   شما برای داشتن محصوالت تواند بزرگترین سرمایهدر واقع می

توانید برای ساخت آتشدان  برای ساختن محصوالتی زیبا و کاربردی استفاده می کنند . از همین روش می وسایل بی مصرف

ید . ابعاد و همچنین طرح آتشدان شما به  محصول مورد نظر خود ندار هیزمی استفاده کنید . شما هیچ محدودیتی برای ساخت

می توانید اجرا کنید . البته باید  سلیقه شما بستگی دارد . هر طرحی را که بخواهید و با هر ابعادی که بخواهید طور کامل به

  براینظر شما حتما باید قابل اجرا باشد . گاهی اوقات طرح هایی که افراد  این نکته را در نظر بگیرید که طرح مورد

همین دلیل است که به هنگام ساخت محصول حتما   آتشدان دارند بسیار زیبا می باشد اما کاربرد و کارایی الزم را ندارند . به

جوشکاری   در نظر بگیرید . برای ساخت یک آتشدان شما نیاز به دستگاه های برشکاری و  باید کاربرد و کارایی آن را نیز

توانید به سادگی آنها را از اطرافیان و آشنایان خود تهیه  صوالت کار دشواری نمی باشد . میفلز دارید . البته تهیه این مح

شما نیاز  ساخت آتشدان فلزی اولیه خود را مشخص کرده و شروع به ساخت محصول می نمایید . جهت نمایید . سپس طرح

 . به یک سری مهارت های پایه دارید. البته می توانید با میزان کمی آموزش آنها را به راحتی فرا بگیرید

 ابعاد مناسب برای آتشدان



می شوند . یک آتشدان کوچک معموالً می تواند   بسیاری از انواع آتشدان ها در ابعادی مانند ابعاد میز های معمولی طراحی

ابعاد به   اطراف خود داشته باشد . در حالی که برخی دیگر از انواع آتشدان ها دارای ن چهار نفر درفضایی برای نشست

ویالیی برای استفاده حدود شش نفر طراحی می شوند .   مراتب بزرگتری هستند . البته همانگونه که بیشتر میزهای مبلمان

ابعاد برای آتشدان های   در اطراف خود جای دهند . البته این نفر را ۶حدود   فلزی نیز می توانند آتشدان های پیش ساخته و

دارای ابعاد بزرگتری هستند . همچنین باید به این نکته اشاره داشته  فلزی می باشد . آتشدان های سنگی و سیمانی معموالً 

ای باز بزرگ تری داشته باشید شما فض ابعاد آتشدان ، کامالً وابسته به ابعاد فضای شما می باشد . به هر میزان که باشیم که

کنید . انواع کوچک آتشدان برای روف گاردن و مکان های تجاری مناسب تر هستند توانید از آتشدان بزرگتری استفادهمی  . 

کنید . معموالً فروشندگان مشاوره هایی در   البته زمانی که شما برای خرید آتشدان به یک تولیدی یا فروشگاه مراجعه می

انتخاب   شما ارائه می دهند . شما میتوانید با استفاده از نظرات و مشاوره کارشناسان ابعاد مناسب آتشدان برای رابطه با

 . بهتری داشته باشید

 آتشدان چیست؟ 

در  ها از گذشته و ما قبل تاریخ وجود داشتند. و افراد هموارهباشد. آتشدانمی آتشدان در لغت به معنای ظرف حمل آتش

توان در آن آتش  شود که میظرفی گفته می کردند. در حالت کلی امروزه آتشدان بهختلف از آنها استفاده میهای ممکان

و تزیین   اند اما امروزه نیز اغلب برای منبع گرمابه امروز کاربردهای فراوانی داشته  ها در گذشته نسبتروشن کرد. آتشدان 

 .کارایی دارند

 

 آتشدان کاسه ایی بسیار زیبای ویالسازه

 بهترین نوع آتشدان 

آتشدان به شما معرفی کنیم . که البته امکان دارد  در این قسمت به جای این که یک یا چند نوع آتشدان ، به عنوان بهترین

دارند . به همین دلیل   تشدان ها در شرایط و کاربردهای مختلف تفاوت های زیادیبه دلیل اینکه آ معرفی کامل و دقیق نباشد ،

نیازهای شما یک آتشدان فوق العاده باشد . به همین جهت در نظر   امکان دارد یک آتشدان متوسط از نظر ما ، با توجه به



می توانید با توجه به این  کنیم . شما  های یک آتشدان خوب آشنامعرفی چند نوع آتشدان ، شما را با ویژگی داریم به جای

دلیل شکل ظاهری و ابعاد و همچنین قیمت آتشدان تا حدود زیادی  ویژگی ها یک محصول مناسب خریداری کنید ، به همین

بستگی خواهد داشت به سلیقه شما  . 

ان به طور دائم در معرض آتش و داشته باشد . آتشد آتشدان با کیفیت و خوبه ابتدا باید مقاومت و همچنین استحکام باالیی

دلیل به  محصول بی کیفیت به سادگی بعد از مدتی کارایی خود را از دست میدهد . به همین حرارت باال می باشد ، یک

باشید هنگام خرید و ساخت آتشدان به کیفیت و استحکام آن توجه زیادی داشته  . 

باشد که اصلی ترین وظیفه آتشدان است .  ویژگی دیگری که یک آتشدان خوب باید داشته باشد ، میزان گرمادهی باال می

گازی   باشد . اما در مورد آتشدان هایمی تا حدود زیادی به میزان هیزوم وابسته درمورد آتشدان های هیزمی میزان گرما

 . قدرت گرمادهی کامالً قابل کنترل می باشد

باشد . یعنی به میزان هزینه ای که پرداخت می  یک آتشدان مناسب باید کیفیت و کارایی متناسبی با میزان قیمت خود داشته

تنهایی   نقیمت یا یک محصول ارزان قیمت بهمناسبی بهره ببرید . پس همیشه یک محصول گرا کنید از مقاومت و کارایی

تعادل و توازن وجود داشته باشد مالک انتخاب بهترین محصول نمی باشد ، باید بین قیمت و کیفیت محصول  . 

 آتشدان خود را در کجا قرار دهیم؟ 

دقت رفتن آتشدان باید بهدلیل است که مکان قرارگ کند. به همینای است که میزان حرارت باالیی را تولید میآتشدان وسیله 

بیشتر محیط شود.   قرار دهند که باعث زیبایی ایاز افراد در نظر دارند میز آتشدان را در نقطه انتخاب شود. البته بسیاری

مناسبی را برای قراردادن آتشدان انتخاب کنید. مکان قراردادن   توانید مکاناما اگر فقط به این نکته توجه داشته باشید، می

شود. همچنین زمانی که  تواند موجب خاموش شدن آتش در مسیر وزش بادهای شدید باشد، وزش باد شدید می ان نبایدآتشد

تواند آتش را به محیط اطراف انتشار دهد. اگر در منطقه باد می  کنید، وزششما از آن برای سوخت در آتشدان استفاده می

مسقف مانند داخل آالچیق   افتاد، سعی کنید آتش آن را در یک مکانمی های زیادی در آنجا اتفاقکه بارش کنیدزندگی می

خواهید آتش را در داخل حالت قرار دهید، برای افزایش عمر  این که نمی قرار دهید. اگر این امکان برای شما وجود ندارد یا

کنید. تماس مداوم با آب و رطوبت  استفاده  محصول خود سعی کنید بعد از هر بار استفاده از یک پوشش بر روی آتشدان مفید

کیفیت آتشدان شود زدگی و کاهشتواند باعث زنگمی . 



تعمیر  

 آتشدان

صورت متحرک هستند از جنس فلز هستندهایی که بهتقریباً تمام آتشدان تی که برای محصوالت فلزی به  ترین مشکالعمده .

  شکستگی است. فلز ممکن است در اثر ضربات مختلف تغییر شکل دهد. به همین دلیل زدگی و همچنینآید، زنگوجود می

بیشتر اوقات برای انجام این کار به یک دستگاه   گاهی اوقات شما نیاز دارید که آتشدان خود را مورد تعمیر قرار دهید. در

فرد متخصص  تواند این کار را انجام دهید بهتر است از یکفلز نیاز دارید. اگر شخص نمی  کاریبرش و خمجوش یا ابزار 

آمیزی قرار دهید. توانید آن را دوباره مورد رنگمی  زدگی آتشدانبرای انجام این کار کمک بگیرید. برای رفع مشکل زنگ

اوقات هزینه زیادی  شوند. تعمیرات شد آن در بیشترزدگی نمیزنگ صورت آلومینیومی هستند، دچاربه هایی کهالبته آتشدان 

صورت جزئی یا کلی تعویض شود، در این صورت هزینه  آتشدان به در بر ندارد. اما گاهی اوقات نیاز است که یک قطعه

به نوع آتشدان شما در برخواهد داشتباتوجه توجهیقابل  . 



میز آتش  تاریخچه   

 ها مهم و حیاتی بودند. هنگامی که انسان یاد گرفت کهادامه دادن تمدن قبیله ها برای توسعه وهای دور آتشدان در گذشته

ها مواد غذایی داشته باشد. در ابتدا انسان  چگونه آتش را کنترل و مهار کند، توانست یک ابزار ارزشمند نیز برای پخت پز

روشن کردن آتش،  موارد طبیعی نیاز داشتند تا بتوانند برایمانند اعتصاب صاعقه و یا دیگر  های طبیعینیاز به آتش سوزی

ها به تدریج آموختند که همواره وجود نداشته و رواج نبودند، انسان های طبیعیای فراهم کنند. از آنجایی که آتش سوزیشعله

ی درپی آتش وقت گیر بوده و  ایجاد پ ی آتش ایجاد کنند. از آنجایی کهاستفاده از اصابت دو سنگ به یکدیگر شعله چگونه با

 .در بسیاری از موارد امکان پذیر نبود



انواع  

 کاربردهای آتشدان

توانند چند کاربرد  محصول وجود دارند که می در بین تمام مبلمان فضای باز و تجهیزات ویالیی ، تعداد بسیار محدودی

محصوالت آتشدان می باشد ، می تواند چند کاربرد به صورت همزمان داشته باشد داشته باشند . یکی از این اکثر آتشدان   . 

قابلیت استفاده به عنوان چند محصول مختلف را دارند . عالوه   هایی که توسط تولیدی ویال سازه طراحی و تولید می شوند ،

توانید از هیزم و زغال برای  می شدان های ویال سازه به صورت دوگانه سوز می باشند ، به این صورت کهآت بر اینکه تمام

گاز شهری یا سیلندر گاز استفاده کنید سوخت استفاده کنید ، یا اینکه می توانید از  . 

در نظر بگیریم . متوجه خواهیم شد کاربردهای آن را  شاید در نگاه اول قیمت آتشدان کمی باال باشد ، اما اگر تمام ویژگی و

صرف جویی کنید تواند یک خرید کامال اقتصادی باشد . و شما می توانید هزینه های زیادی را که خرید یک آتشدان می  . 

می باشد . این عمده ترین و اصلی ترین  بیشترین کاربرد آتشدان برای تولید گرما ، و گرم کردن هوای محیط در فضای باز

توانید به عنوان  تواند کاربردهای زیاد دیگری داشته باشد ، شما از آتش را میآتشدان می تشدان می باشد . اما یککاربرد آ

روی آن آماده کنید یک باربیکیو استفاده کنید ، و انواع غذاها و کباب ها را بر  . 

ظاهری آنها نهایت استفاده را ببرید . از   برخی از آتشدان ها به صورت یک میز می باشند ، که شما می توانید از این شکل

میز نهار خوری در تمام فصول سال استفاده کنید یک آتشدان می توانید به عنوان یک  . 



 
شب به وجود آید . یک روشنایی مالیم که   شود ، تا روشنایی قابل توجهی در در طولهای آتش باعث میهمچنین وجود شعله

 . می تواند بسیار دلنشین و دلچسب باشد

 آتشدان سفالی 

  توانستند با مقدار کمیها میآن  های آتش کردند که با استفاده ازیا گلدان ها شروع به استفاده از ظروف سفالی وانسان

های بزرگتر، برای  ها برای ایجاد آتشآتشدان  سپس به مرور زمان از  دارند.سوخت، به طور نامحدود آتش را روشن نگه

های خود استفاده کردنداردوگاه نیمه عشایر به  های اولیه داشتند، مردمهنگامی که افراد عشایر سعی بر استفاده از آتشدان  .

توانستند زندگی خود را بگذرانندمی ای را ساختند که با آنهای پیشرفتهور زمان آتشدان مر . 



 

 آتشدان فضای باز ویالسازه طرح گلسا بسیار با دوام

های قدیمیآتشدان  

استفاده از آن   های اولیه بای بسیار قدیمی داشته و انسانهایی هستند که تاریخچهوسیله ها جزوهمانطور که گفتیم آتشدان

ها دیگر کاربردهای قدیمی را نداشته و بیشتر جنبه تزیینی  آتشدان  توانستند به زندگی روزمره خود ادامه دهند. اما امروزه

ا در گذشته عبارتند ازهکاربردهای مهم آتشدان  .دارند : 

 میز آتشدان در جنگ 

 هاهای حرارتی اولیه در جنگهای سفالی کوچک پر از آتش، به عنوان سالحگلدان  های کالسیک و قرون وسطا ازدر دوره

ا هشدند. از طرفی آتشدان بود، ساخته می ها ابتدا از خشت و سپس از چدن که به الشه نیز معروفشد. آتشداناستفاده می

که   هاییشهرهای محاصره شده با ساخت و سازهای چوبی وارد کنند. دو مورد از جنگ های زیادی بهتوانستند خسارتمی

است عبارتند ازها استفاده شدهها از آتشدان از در آن  : 

ها آتشدان د. اینکردنهای آتش که حاوی گوگرد نیز بودند، استفاده میاز گلدان  هاساسانی ۵۵۱تا  ۵۵۰در محاصره پترا از 

های پر از مواد منفجره  ها عمدتاً توسط پوستهآتشدان  به عنوان سالح شیمیایی اولیه کاربرد داشتند.در اواسط قرن هفدهم

توان به عنوان نوعی آتشدان در نظر گرفتها را نیز میاین جایگزین شده بودند. که . 

 داغ چینی 

  باشد که در آن هو بهمعروف بودند. گلدان داغ یا هوگو یک غذای سنتی چینی می های آتشها به گلدان در گذشته آتشدان 

مرکز میز ناهارخوری تشکیل شده   قابلمه، در باشد. گلدان چینی از یک گلدان فلزی مانندمعنای آتش و گو به معنای گلدان می

شوند. به این می وسط میز ناهارخوری قرار دارد، مواد غذایی داخل آن ریخته شده و پخته  است. در حالی که این گلدان در

شداز این روش پخت غذا استفاده می نوع غذاها قایق بخار نیز گفته شده و در کشورهای غربی نیز . 



 آشپزی با آتشدان 

اختراع و ساخته شد.  ها که مردم ارزش پخت و پز در آتش را کشف کردندآتشدان، احتماالً بعد از مدت یا همان و گلدان آتش

ها ساخته شدند های جدیدی از آتش دان مردم قرار گرفت، طرح های آهنی در دستزمانی که ظروف ضد حریق مانند گلدان 

ای پیدا کرده و تبدیل به وسیله ها نیز تغییر. با گذشت زمان این اجاقپخت و پز مورد استفاده قرار گرفتند که به عنوان اجاق

کردن محیط مورد استفاده قرار گرفتند شدند که هم برای پخت و پز، و هم برای گرم . 

های مذهبی مراسم  

ود.  در آتش وجود دارد که در بعضی مواقع، منجر به پرستش آتش میش ی افراد قدیمی یک عنصر رمز و رازبه عقیده

گرفتندآتش در طول هزاران سال در مراسم مذهبی مورد استفاده قرار می  هایگلدان  . 

 کاربردهای آتشدان در عصر جدید

با   ی تزئینی دارند. افرادکاربردهای مهم و حیاتی گذشته را نداشته و بیشتر جنبه ها دیگرهمانطور که گفتیم امروزه آتشدان

مختلف استفاده می کنند. چند مورد از  ها و در مصارفاز انواع مختلف آتشدان توجه به سلیقه و فضای اطراف خود، 

عبارت است از های امروزیترین کاربردهای آتشدان مهم : 

 آتشدان منبع گرما 

  باشد. افراد در فضاهای مختلف، برایپاییز و زمستان که هوا سرد است رایج می هایها اغلب در فصل استفاده از آتشدان 

ها، این است که با سوخت کم  های مهم آنویژگی کنند. یکی ازای خود و یا گرم کردن فضا از آتشدان استفاده میهدورهمی

منبع گرما مورد   روشن مانده و گرما تولید کنند به همین دلیل اغلب در فضاهای باز به عنوان توانند مدت زمان طوالنیمی

گیرنداستفاده قرار می . 

دانمیز آتش  پخت و پز با  

 کنند. باربیکو نوعی آتشدانباشند، برای آشپزی استفاده میپخت و پز می های خاصی که مناسببرخی افراد از آتشدان 

گیرداستفاده قرار می ها، برای آشپزی موردباشد که اغلب در فضاهای باز و به ویژه در باغمی . 

 آتشدان دکوری 

استفاده   ها برای به یادآوردن گذشته از آتشدانریخی وجود دارند که در آن های تامکان ها و یادر ایران برخی از رستوران 

هیچ گونه کاربرد دیگری ندارد ی تزیینی و دکوری داشته وها، آتشدان جنبه شود. در این نوع مکانمی . 

فضای باز   آتشدان   

  توان باباشد. یکی از کارهایی که مییها در باغ و فضای باز ماستفاده از آن  ها،یکی از کاربردهای مهم و رایج آتشدان 

کنید در یکی از روزهای سرد پاییزی به  باشد. فرضاستفاده از آن در فصول سرد سال لذت برد، جمع شدن دور آتشدان می

  کار توان گفت اینکنید. به جرات میاید و با دستان خود گرمای آتش را حس میشده همراه خانواده خود در کنار آتشدان جمع

باشدترین کارها در دنیا مییکی از لذت بخش . 

 استفاده از آتشدان در فضای داخلی 



های آتشدان توانندها، میشوند. افراد بنا به مکان و شرایط استفاده از آن تولید می ها در انواع و ابعاد مختلفی طراحی وآتشدان 

شود با آتشدان انتخاب شده برای فضای داخلی  انتخاب می بازمختلفی را انتخاب کنند. به عنوان مثال آتشدانی که برای فضای  

باشدمی  و بسته متفاوت . 

بسته  های بزرگ و یا کوچیک استفاده کنید.در فضاهای کوچک وی خود از آتشدان سلیقه توانید بنا بهدر فضاهای باز شما می

های  کوچک، برای استفاده در فضای داخلی و یا محیط هایی در ابعادباشد. آتشدانهای بزرگ مناسب نمیاستفاده از آتشدان 

اندکوچک طراحی شده . 

 


