
 اهمیت حفظ تعادل در استند 

گیرد . حفظ تعادل استند می باشد . استند گل و   یکی از نکاتی که حتماً باید به هنگام طراحی و ساخت استند مورد توجه قرار

مشاهده می کنید   ه هنگام قرار دادن وسایل مختلف تعادل خود را حفظ کند . گاهی اوقاتبتواند ب به طور کلی هر استندی باید

تعادل خود نیستند . بدیهی است که این محصول بعد از قرار دادن   که برخی از استند ها حتی در حالت خالی نیز قادر به حفظ

خسارات زیادی شود . به  شتر اوقات موجببر روی آن واژگون خواهد شد . این واژگونی میتواند در بی وسایل مختلف

که بر روی آن قرار داده اید در اثر واژگونی بشکند عنوان مثال امکان دارد که یک شیء تیغه یا گلدان زیبا  . 

آن مطمئن شوید . البته شکل ظاهری و حالت  به همین دلیل است که باید به هنگام خرید استند از استحکام و حفظ تعادل

 زیادی می تواند استحکام آن را مشخص کند . گاهی اوقات مشاهده می شود که این ی محصول نیز تا حدودآیرودینامیک 

کنندگان برای اینکه سود بیشتری داشته   کیفیت رعایت نمی شود . تولیدموضوع در بسیاری از محصوالت بازاری و بی

ن نیز به طمع پرداخت هزینه کمتر بابت خرید محصول نمی کنند . همچنین خریدارا باشند بسیاری از نکات اولیه را رعایت

توانید استفاده مناسب از محصول خریداری شده   توجه زیادی به کیفیت آن نمی کنند . همین کار باعث می شود که شما نمی ،

پرداخت هزینه  آید که محصول خریداری شده کامالً بال استفاده می ماند . و شما به طمعمی  داشته باشید . گاهی اوقات پیش

 . کمتر برای خرید محصول ، در واقع تمام پول خود را دور میریزید

ر  یا تولیدی معتبر انجام دهید . یک فروشگاه معتب پیشنهاد ما به شما این است که تا جای ممکن خرید خود را از این فروشگاه

خدمات پس از  اندازد . همچنین این نوع فروشگاه هافروش یک جنس بی کیفیت به خطر نمی هرگز اعتبار خود را به خاطر

خرید از این فروشگاه ها تا حدود زیادی از کیفیت   فروش و گارانتی های مناسبی به مشتریان ارائه می دهند . شما با

می باشد .    سازه یکی از تولیدی های خوشنام در صنعت تجهیزات ویالییخواهید بود . ویال  محصول خریداری شده مطمئن

خریداری و یا سفارش دهید شما می توانید انواع محصوالت مورد نظر خود را از طریق این تولیدی  . 

 فواید گل و گیاه 

حساس شادابی در افراد  روان و ا دانند که باعث آرامش روح واز فواید گل و گیاه در زندگی آگاه بوده و می ی مردمهمه

شوید، احساس  جنگل، باغ، گلخانه و هرجایی که پر از گل و گیاه است می شود. شاید توجه کرده باشید هنگامی که واردمی

ها عالقه مند هستند که با نگاه  گیاهان و گل  ها در آن جا بمانید. بسیاری از افراد چنان بهپیدا کرده و مایلید که ساعت خوبی

کنندمی ها احساس لذت و شادیآن کردن به  . 

دادند. اما های زیبایی را پرورش میگل های خودهای ویالیی، در حیاط خانهبیشتر افراد به دلیل زندگی در خانه  در گذشته

باشندمی نشینی این کارها کاهش یافته و افراد مجبور به کاشت گل و گیاه در گلدان امروزه به دلیل رواج زندگی آپارتمان . 

ای کاربردی و تزیینی  کنند. استند وسیلهمی به دلیل کمبود جا، از استندهای گل استفاده در فضای خانه و یا بالکن اغلب افراد

شد چندین گلدان را در خود جای دهد. در ادامه با این وسیله بیشتر آشنا خواهیم تواند همزمانباشد که میمی . 



 

 پایه گلدان ویالسازه

 تسویه هوای منزل و با گل و گیاه 

گیاه میباشد گیاهان با جذبن کربن دی اکسید  امروزه با آلودگی هوا یکی از ارزانترین راههای تسویه هوای منزل وجود گل و

میکنند نده تولید اکسیژنو مواد آالی . 

و مارا از مضرات انها در امان نگه  گیاهان میتوانن نویز های مزر گوشی و وای فای و … را تا حد زیادی کم کرده

معموال انتن گوشی بسیار ضعیف است و این گویای همه چیز میتواند باشد دارن.اگر توجه کرده باشید در گلخانه ها . 

 روح بخشیدن به دکوراسیون داخلی

زیبایی دکوراسیون منزل را دو چندان میکنند.برگ   گیاهات با طیف وسیعی از رنگها که دارند روح تازه ای به خانه دمیده و

گ سبز که بسیار ارامبخش میتواند باشدمتنوعی است و بیشتر ان رن و گل گیاهان دارای رنگهای . 

 استند گل چیست ؟ 

فراوانی داشته و اکثر خانوادهها به   ها کاربردهایباشد که در اغلب خانههای ضروری و مهم مییکی از وسیله استند گل

 ها به صورتگلشود که کنند. این وسیله سبب میاز استندهای گل استفاده می خصوص کسانی که در آپارتمان ساکن هستند،

باشد چرا که کنند، استند چوبی میاستفاده می شیک و منظم در داخل آن قرار گیرند. یکی از استندهایی که اغلب افراد از آن

بیشتری با یکدیگر دارند مبلمان، کتابخانه، تابلو و سایر موارد نیز از جنس چوب بوده، و هماهنگی بیشتر وسایل منزل مانند . 

منزل هماهنگی ایجاد کرده و یک   توانید به سادگی بین دکوراسیونکنید، میکه از استند چوبی استفاده می وقتی بنابراین

از ها عبارتندشوند که برخی از آن استندها در انواع مختلفی طراحی و تولید می .فضای مناسب و زیبایی را به وجود آورید : 



ایطبقه •  

 نردبانی  •

 تکی  •

 آلومینیومی  •

 فلزی  •

 چوبی •

 … و •

 

 استند گل تکی ویالسازه 

 



 

 استند گل سه تایی ویالسازه 

 علت استفاده از استند گل در منازل 

کرده و یک فضای دلنشین و شادابی را   ای خانه خود استفادهها دوست داریم که از گل و گیاهان مختلف در فضایرانی ما

  ی کوچک در منزل خود درست کرده و گل ودوست داشته باشند که یک گلخانه ایجاد کنیم. از طرفی شاید برخی از افراد

 .گیاهان خود را در آن قرار دهند

هایی ها وجود ندارد. یکی از گزینهآن امکان برای دلیل کمبود جا و یا دیگر مشکالت زندگی آپارتمان نشینی این از طرفی به

آن تا برای   های خود درتوانید با قرار دادن گلباشند. شما میکمک کند، استندهای گل می تواند به افرادکه در این زمینه می

ی کوچک و زیبا داشته باشیدخود یک گلخانه . 



 

 پایه گلدان طبقاتی ویالسازه 

 انواع استندهای گل 

ها نیز متغیر است.  عرض آن  شوند، معموالً به صورت چند طبقه بوده و طول وکه در اغلب منازل استفاده می استندهایی

 توانید بنا به سلیقه و نیاز خود، استندهای مختلف راانجام شده و و شما می شتریطراحی و تولید استندها متناسب با نیاز م 

ها نیاز  که گلباشد اما به دلیل این ها میشبیه آن سفارش دهید. طراحی استندها معموالً مانند کتابخانه و بوفه چند طبقه بوده و

سازنددارند، استندها را بدون شیشه می به آبیاری و نور کافی . 

 استند گل چوبی و فلزی 

 انواع گل 

های اما اگر تصمیم دارید که فقط گل های طبیعی و مصنوعی بر روی این استندها استفاده کنیدتوانید از انواع گلمی شما

سری اصول و شرایطی را مد نظر قرار دهید. از جمله این نکات عبارتند از طبیعی روی استند داشته باشید، باید یک : 

  ها وزن سنگینیهای متفاوتی دارند و ممکن است برخی از گلدان دهید وزنمی هایی که مورد استفاده قرارگلدان  •

هستید تا بتوانند از محکم و بادوام  داشته باشند. در این شرایط شما مجبور به استفاده از استندهایی از جنسی خوب،

های شما نگهداری کنندگلدان  . 

  باشد. ارتفاع استندها باید متناسبباید به آن توجه کنید، ارتفاع استندها می یکی دیگر از مواردی که در خرید استند •

ت از  تغییر هستند. پس بنابراین بهتر اس ها مدام در حال رشد وبا فضای خانه و گل و گیاهان شما باشد چرا که گل

ها مناسب باشدطول و عرض آن  استندهای استفاده کنید که ارتفاع، . 

 هایهای بزرگی که گلکنیم که گلدان دکوراسیون داخلی آن دهید، توصیه می که زیبایی خاصی به منزل وبرای این •

ستفاده کنید. استندهای ای اتکی و جداگانه ها استند هایبزرگی نیز دارند را بر روی استند قرار ندهید. و یا برای آن

باشندابعاد متوسط می های درچند طبقه بیشتر مناسب گل . 



 دسته بندی استندها از لحاظ جنس 

 استند گل چوبی  •

 استند گل فلزی •

 استند گل حصیری •

 استند گل آلومنیومی  •

 .…و •

 

 استند گل چوبی ویالسازه 

های گوناگون استندهای گلشکل  

ستندهای هندسی ها، اآن ترینشوند که معروفهای گوناگونی طراحی و تولید میگفتیم استندها در شکل همانطور که

های ترین شکلآیند. رایجدر دکوراسیون داخلی منزل بیشتر به چشم می های مختلفی داشته وگونه استندها شکلباشند. اینمی

گل عبارتند از استندهای : 

 استند گل نامتقارن •

 استند گل پلهای  •

ایاستند گل طبقه •  

 استند گل گرد •

 استند گل مربعی •

 استند گل را در چه مکانی قرار دهیم



مکان دلخواه از خانه جایی بگیرند چرا که  توانند در هرکنید، نمیهایتان استفاده میها برای قرار دادن گل که از آن  استندهایی

هایی که یتموقع های خاصی قرار گیرند. برخی ازنیاز داشته و استندها نیز باید در مکان گیاهان به هوای تازه و نور کافی

توانید استندهای خود را در آن قرار دهید عبارتند ازشما می : 

ها برای نورگیری بیشتر در کنار پنجره •  

 در اتاق مطالعه، اتاق خواب و یا در اتاق کار •

 در راهروها  •

هایی از خانه که فضای خالی در آن زیاد استدر مکان •  

اشدخواهید با فضای دکوراسیون ست بهایی که میدر قسمت •  

 

 استند گل الکچری ویالسازه 

 



 

 استند گل چند طبقه ویالسازه 

 انتخاب استند گل 

اید حتماً قبل از خرید به یکسری نکات مهم توجه داشته باشیدوقتی تصمیم به خرید استند گل برای منزل خود گرفته : 

 جنس استند  •

 نوع استفاده •

 اندازه و تعداد طبقات آن •

 رنگ آن •

ی مد نظربودجه •  

 دوام و ماندگاری •

 قابل شستشو بودن  •

 امکان تاشو بودن  •

 : استندهای چوبی

هایی  باشد. معموالً چوباستند چوبی می کنند،ها استفاده میایجترین استندهایی که اغلب افراد نیز از آن گفتیم ر همانطور که

زنگ  گیرند، از درختان جنگلی تهیه شده و مقاومت بیشتری در مقابل وزن زیاد،می  که در ساخت استند مورد استفاده قرار

 .زدگی و آب دارند

کنید احتماالً  ها را آبیاری میگل د یک استند باید به آن دقت کنید، این است که وقتیموضوعی که در هنگام خری ترینمهم

آب  کنید ضدبنابراین، بهتر است به این نکته توجه کنید که جنسی که خریداری می نفوذ آب به داخل استندها وجود دارد پس

چوبی در مقایسه با سایر استندها قیمت کمتری   ندهایبوده و دچار آسیب دیدگی و خراش نباشد. البته از لحاظ هزینه نیز است

 . دارند



 انتخاب ابعاد مناسب استند گل 

استند مورد نظر را کامال مطابق با نیازهای خود  توانیداستند ها دارای ابعاد بسیار متنوع و مختلفی می باشند ، شما می

بزرگی طراحی و   شد ، همچنین می تواند در ابعاد بسیارمیتواند دارای ابعاد بسیار کوچکی با  انتخاب کنید . یک استند گل

چه نوع استند گل و با چه ویژگی هایی نیاز دارید . یکی   ساخته شود . ابعاد فضا و همچنین کاربرد شما ، مشخص می کند که

کنند . ه می آن توج افراد مرتکب می شوند این است ، که به هنگام خرید یک استند فقط به شکل ظاهری از اشتباهاتی که

باشد . پس زمانی که تصمیم به انتخاب  نیز به همان اندازه مهم می زیبایی یک استند بسیار مهم می باشد ، اما کارایی استند

گیرید ، به غیر از زیبایی باید به کاربرد آن نیز توجه داشته باشید محصول می  . 

خریداری شده نهایت استفاده را ببرند . به عنوان  نند از محصولانتخاب ابعاد نادرست یکی از مشکالتی می باشد ، افراد نتوا

شود که بسیاری  می اید . این کار موجبگلدانهای خود ، یک استند نسبتاً بزرگ خریداری کرده مثال شما برای تعداد کمی از

نیز کاهش یابد . همین  بیشتر موجب می شود که زیبایی استند از فضاهای استند خالی بماند ، که عالوه بر اشغال فضای

شما ، ظرفیتی کمتر   صورت برعکس نیز اتفاق بیفتد ، به این صورت که استند گل خریداری شده توسط تواند بهموضوع می

 . از گلدانهای شما داشته باشد

که بتواند با   ای باشداستند شما باید به گونه نکته دیگری که باید توجه داشته باشید شکل ظاهری استند گل می باشد . طرح

گرفتن دارند   استندهای انتخاب شده توسط افراد ، هیچگونه تناسبی با فضایی که در آنجا قرار فضا منطبق شود . گاهی اوقات

 . ی ناجور به نظر بیایندشود تا مانند وصله. این موضوع باعث می

 کاربردهای مختلف استند

سبز می تواند تاثیر زیادی بر روحیات   ی سبز می باشد ، فضاییکی از مشکالت زندگی امروزی عدم دسترسی به فضاها

ماشینی و مدرن امروزی که سرشار از استرس و فشارهای عصبی می باشد .  انسان داشته باشد . به خصوص در زندگی

یک فضای سبز می تواند تا حدود زیادی به ایجاد آرامش و رفع استرس کمک کند بودن در  . 

در داخل منزل خود ایجاد کنید . قرار  های کوچک باعث می شود تا شما نتوانید ، یک فضای سر سبزاما وجود آپارتمان

همین  زل این فضا وجود ندارد . بهزیادی را اشغال می کند ، و در بسیاری از منا دادن چند گلدان در کنار هم دیگر فضای

اختیار شما قرار دهد . با استفاده از یک استند می   دلیل شما نیاز دارید تا از ابزاری استفاده کنید ، که فضای بیشتری در

در منزل خود داشته  گلدان را در فضای کوچکی جای دهید . به این صورت شما می توانید باغچه کوچک توانید تعداد زیادی

ارائه کند  اشید ، که می تواند فضای آرام بخش و دلنشینی به شماب  . 

گاهی اوقات فضای مخصوص برای قرار   امروزه استفاده از وسایل تزیینی و دکوری در بسیاری از منازل رایج می باشد ،

 محیط شوند ، به همین ای قرار بگیرند که باعث زیباتر شدندکوری باید به گونه دادن وسایل تزیینی وجود ندارد . وسایل

به راحتی با استفاده از یک استند ،  دلیل یک مکان مخصوص برای قرار گرفتن نیاز دارند . در این شرایط می توانید

دارای   به تنهایی دارای طراحی زیبایی میباشد ، و اگر با وسایل تزیینی ترکیب شود چیدمان وسایل خود را انجام دهید . استند

می شود زیبایی دو چندان  . 

طوری که چند کتاب مختلف را می توانید با   توانید از یک استند به عنوان یک کتابخانه کوچک استفاده کنید . بهشما می

دهید طراحی زیبایی ، بر روی استند قرار  . 

 استند گل دیواری 

دیواری میباشدو این نوع استند  میشود استند گل  یکی دیگر از انواع استند گل که برای فضاهای بسیار کوچک در نظر گرفته

تحمل وزن بسیار  قرار دادن گلدان و گل روی آن تقریبا هچ فضایی از منزل را اشغال نمیکنند و ها با نسب بر روی دیوار و

باشد.از استند گل دیواری میتوان به عنوان بوفه و یا دکوری نیز   باالیی دارند.استند دیواری هم میتواند چوبی و هم فلزی

با قرار دادن مجسمه های زیبا روی آن طرحی شیک به فضای منزل داد اده کرد واستف . 

 قیمت استند گل 



استندهای فلزی قیمت پایینتر و همچنین قیمت   گلدانها معموال نسبت به جنس آن قیمت گذاری میشوند . همانطور که گفتیم پایه

دارد ان هماهنگ سازی با دکوراسیون منزل نیز وجودبودن رنگ این استند ها امک  باالتری نیز دارند به دلیل متنوع  . 

 .ارزانترین استند گل معموال انواع فلزی آن میباشد

 خرید استند گل 

خریداری میشود باید حتما به   استند گل به نکات بسیار زیادی باید توجه کرد. چون این محصول برای داخل منزل در خرید

دقت کرد هماهنگ بودن رنگ و جنس آن با دکوراسیون منزل . 

عالوه بر این محصوالت محصوالت دیگری همچون،تاب ویالیی، تاب ریلکسی،هیتر فضای باز،آتشدان،صندلی   ویالسازه

 .،فوتبال دستی،استند گل و …. نیز تولید میکند راک،تخت کنار استخری،باربیکیو

و کلی محصول دیگه میتونید با کارشناسان ما   و قیمت تاب ریلکسی و  خرید ظروف چوبی همینطور برای خرید تخت سنتی 

 .در ارتباط باشید

 خرید اینترنتی و حضوری استند گل 

خرید این  شرکت ویال سازه این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده که هم به صورت حضوری و هم اینترنتی اقدام به 

 .محصوالت نمایند

کلیک   روی لینک ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. جهت عضویت در پیج اینستاگرام مبلمان فضای باز ویال سازه

 .کنید
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