
 کباب پز ایستاده

 

شده است تا انسان ها راه های جدیدی را   از بزرگترین لذت های انسان خوردن و آشامیدن میباشد . همین لذت باعثیکی 

روش های   افزایش دهند . به مرور زمان انسانها در یافته اند کباب کردن یکی از بهترین ابداع کنند تا بتوانند این لذت را

روشهای مختلف انجام گیرد اما در تمام دنیا محبوب   د . کباب کردن شاید بهپخت می باشد لذت زیادی با خود به همراه دار

را تکمیل کنند و   پخت و پز می باشد . از همین رو ابزارهای زیادی به وجود آمده اند تا این کار  ترین و لذت بخش ترین نوع

 . یا سرعت آن را بیشتر کنند



 

این محصوالت در ابتدا طراحی  . ها از جمله ابزارهایی هستند که برای سهولت در کباب کردن به وجود آمده اند کباب پز

بخشیدن به آشپزی و جلوگیری از انتشار آتش به وجود آمدند . به مرور  بسیار ساده ای داشتند و بیشتر به منظور سرعت

ی شدند . باربیکیو ها  هرگونه آشپز امکانات و ویژگی های زیادی به آنها اضافه شد و تبدیل به محصوالتی کامل برای زمان

 هستند هر کدام از آنها کاربرد خاصی دارد . باربیکیو ها برای مصارف خانگی و دارای طراحی و سایزهای بسیار متنوعی

 . همچنین مصارف صنعتی و عمومی مانند رستورانها طراحی و تولید می شوند
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تقسیم بندی میشوند اما یک سری از باربیکیو های مسافرتی نیز   و  باربیکیو ذغالی باربیکیو گازی بار بیکیو ها به انواع

 .میگویند. ویالسازه تولید کننده تجهیزات فضای باز و انواع کباب پز وجود دارد که به انها منقل

زیبا تری هستند ، اما باربیکیو های   کباب پز هایی که برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گیرند دارای طراحی

  ایی ظاهر آن ها توجه زیادی نمی شود . به لحاظ طراحی و سایز کباب پز هایزیب صنعتی بیشتر کاربردی می باشند و به

فروشگاهها و تولید های مختلف مشاهده کنید .   توانید درخانگی دارای تنوع بیشتری هستند و شما انواع مختلف آنها را می

دو  کباب پز های متحرک دارای به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم می شوند ، همچنین این محصوالت به لحاظ نوع طراحی

کباب پز هایی که برای استفاده در حیاط و ویال   گروه اصلی میباشند که شامل کباب پز های مسافرتی و قابل حمل و همچنین

شوندطراحی می  . 

ی کباب پز  دارای ارتفاع پایینی هستند ، باق به غیر از کباب پز های مسافرتی و قابل حمل که معموال ابعاد کوچکی دارند و

از باربیکیو   با آنها کباب پزایستاده نیز اطالق می شود . کباب پزهای ایستاده طیف وسیعی ها دارای ارتفاع زیادی هستند که

شوند انواع ثابت و متحرک را در بر می گیرندها را شامل می  . 

 

 جابجایی کباب پز ایستاده 

شود تا شما به خوبی بر  این ارتفاع باعث می . یک کباب پز ایستاده می تواند ارتفاعی در حدود یک و نیم متر داشته باشد

ایستاده تنوع باالیی  غذا و کباب استفاده کنید . کباب پز بتوانید به راحتی از آن برای تهیه انواع روی کباب پز مسلط باشید . و

برای تهیه این محصول میتوان استفاده کرد . از جمله این مصالح   به لحاظ جنس دارد . از مواد اولیه و مصالح مختلفی

خوردار است . همین ای برمالحظه ، سنگ ، سیمان و آجر اشاره کرد . کباب پز ایستاده معموالً از وزن قابل میتوان به آهن

کمی دشوار باشد . البته کباب پز ایستاده فلزی از وزن کمتری برخوردار  شود که جابجایی این محصوالتموضوع باعث می

کباب پز سیمانی می تواند جابجایی آن با   توانید آن را جابجا کنید . اما در موردکه موجب می شود شما به راحتی می . است

کباب پز های سنگی و آجری به صورت ثابت می باشند و قابلیت جابجایی ندارند دشواری همراه باشد . همچنین اکثر به  . 

دقت زیادی داشته باشید . زیرا در بیشتر مواقع   رار دادن کباب پز ایستادههمین دلیل باید در انتخاب نقطه مناسب برای ق

صورت کامل آن  ندارد . اگر شما بخواهید کباب پز سنگی و آجری خود را جابجا کنید باید به امکان جابجایی مجدد آن وجود

 . را تخریب کنید
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 کباب پز ایستاده

کردن کباب می باشد . انواع مختلف کباب پز و   بخ غذا و به ویژه آمادهکباب پز ایستاده یک محصول بسیار کاربردی برای ط

مورد نظر خود را   متنوع در بازار موجود می باشد . شما می توانید به راحتی کباب پزایستاده باربیکیو در طرح و سایزهای

ش بسیار سریع و آسان ، برای اینترنتی به عنوان یک رو ، به صورت حضوری یا اینترنتی خریداری نمایید . امروزه خرید

زمانی بسیار کوتاه   شناخته می شود . شما می توانید وسایل و محصوالت مورد نیاز خود را ، در مدت تهیه وسایل مورد نظر

که می توانید در هر ساعتی از شبانه روز به آن مراجعه کنید .  ساعته ۲۴و با هزینه پایین تر خریداری کنید . یک فروشگاه 

دهید . فروشگاه اینترنتی سوبیا   وسایل مختلف را با هم مقایسه کنید ، سپس با خیال راحت انتخاب خود را انجام  کنید وتحقیق  

را به صورت مستقیم به مشتریان عرضه می کند . کباب پز ایستاده در  در واقع یک تولیدی می باشد . که محصوالت خود

محصوالت ارائه شده توسط گروه تولیدی   مسافرتی و باربیکیو ، از جمله محصوالتی مانند کباب پز فلزی ، کباب پز کنار

 . سوبیا می باشد

 

 کباب پز ایستاده فلزی 

زیادی داشته باشند . همچنین این نوع کباب پز ها   نند تفاوت هایکباب پزهای ایستاده به لحاظ شکل ظاهری و ابعاد ، می توا

باشند . کباب پز فلزی  متفاوت هستند . برخی از باربیکیو های ایستاده به صورت سیمانی و بتنی می  به لحاظ جنس نیز با هم

ای ساخت کباب پز های  مناسبی نیز برخوردار می باشد . بر دارای کیفیت و مقاومت مناسبی است . در عین حال از وزن

وجود دارند که به   انواع پروفیل و ورق های فلزی استفاده کرد . برخی دیگر از کباب پز های فلزی فلزی می توان از

تولید می شود . فرفورژه یکی دیگر از محصوالت فلزی می  صورت چدنی می باشند . کباب پز چدنی به روش ریخته گری

پز چدنی و همچنین کباب   ا باربیکیو می توان از آن استفاده کرد . البته به لحاظ قیمت کبابکباب پز ی باشد ، که برای ساخت

 . پز فرفورژه دارای قیمت بیشتری می باشند



 

 کباب پز ایستاده سایبان دار 

مورد استفاده قرار می دهید . ممکن است به هنگام   اگر شما نیز در دسته افرادی هستید که کباب پزایستاده را در فضای باز

تابش نور   ی از این مشکالت بارش برف و باران می باشد . همچنینمشکالتی مواجه شوید . یک  استفاده از کباب پز با

این مشکل در برخی از کباب پزهای ایستاده یک سایه   خورشید نیز گاهی اوقات می تواند باعث اذیت شما شود . برای رفع

نور خورشید    تابشسایبان در باالی باربیکیو موجب جلوگیری از بارش باران و برف هم چنین  بان تعبیه می شود . وجود

 . می شود

 کباب پز ایستاده چرخدار 

شود . اما  افزایش کیفیت و مقاومت باربیکیو می کباب پز ایستاده عمدتاً محصوالتی با وزن باال می باشند . وزن باال موجب

کباب پز   اییبه وجود می آید جابجایی آنهاست . وزن باالی محصول باعث می شود که جابج  مشکلی که در این نوع کباب پز

کاهش داد . به دلیل اینکه کیفیت و مقاومت کباب پز   پز رابا دشواری همراه شود . در بسیاری از اوقات نمی توان وزن کباب

برای کباب پز می   برای رفع این مشکل می توان از یک راه حل دیگر استفاده کرد . استفاده از چرخ کند . اماکاهش پیدا می

تواند به وسیله یک نفر  علیرغم به وزن باالیی که دارد ، به راحتی می باشد . کباب پز ایستاده چرخدار تواند راه حل مناسبی

شود جابجا  . 



 

ادهانواع کباب پز ایست  

می توانید محصوالت مختلفی را در دسته   کباب پز های ایستاده همانگونه که گفتیم طیف وسیعی را شامل می شوند . شما

لحاظ مواد   کباب پزهای ایستاده به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم می شوند ، همچنین به . بندی کباب پزایستاده قرار دهید

اولیه همچون آجر و سیمان و سنگ گرفته تا فلزات مختلف نوع زیادی دارند . از مواداولیه که در ساخت آنها به کار رفته ت  . 

میتوانید بر حسب نیازهای که دارید و کاربردی  همچنین باربیکیو های ایستاده دارای سایز های بسیار متنوع هستند که شما

عمومی همانند   بیکیو هایی که برای مکانهایباشید سایز مناسب خود را انتخاب کنید . بار خواهید از آن داشتهکه می

بزرگی هستند ، اما باربیکیوهای شخصی و خانگی معموالً   رستوران ها مورد استفاده قرار می گیرند دارای سایز بسیار

متر می باشد ۱به طور میانگین عرض این محصوالت در حدود  ابعاد بزرگی ندارند و  . 

پز ها زیاد می باشد ؟ این ارتفاع دالیل   جود می آید این است که چرا ارتفاع کبابشاید یکی از سواالتی که در ذهن به و

تسلط   آن تسلط کامل بر روی کباب پز باشد . شما هنگامی که نشسته اید نمی توانید زیادی دارد که شاید عمده ترین دلیل

سانتی متر باشد ، شما به    ۱۲۰اب پز در حدود ارتفاع کب کاملی بر روی کباب پز داشته باشید ، اما زمانی که ایستاده اید و 

باربیکیو مسلط هستید طور کامل بر روی  . 

 باربیکیو ثابت 

که دارند نمی توان آنها را جابه جا کرد .  باربیکیو های ثابت یکی از انواع کباب پز ها می باشند به دلیل وزن باالیی

برای ساخت   مواد اولیه به چند دسته اصلی تقسیم می شوند . هر کدام از این مواد اولیه باربیکیو های ثابت به دلیل جنس

باید با توجه به نیازهای خود و شناسایی ویژگی های هر  باربیکیو به کار می روند دارای ویژگی ها و معایبی هستند ، شما

انتخاب مناسب نمایید محصول اقدام به یک  . 

قابل اجرا هستند . تقریباً هر شخصی با   بت از جنس آجر می باشند ، این محصوالت به راحتیرایج ترین باربیکیو های ثا 

آجری درست کند . شما به هنگام درست کردن یک کباب پز آجری هیچ گونه  میزان کمی تخصص می تواند یک کباب پز

این محصوالت دارای طول  . کنید ندارید و به راحتی می توانید طرح های مختلف را بر روی آن پیاده سازی محدودیتی

مورد استفاده قرار گیرند توانند برای سالیان طوالنیعمر زیادی هستند و می  . 



توانید با هزینه بسیار پایین یکی از آنها را   کباب پز های آجری به لحاظ قیمت بسیار مقرون به صرفه می باشند و شما می

زیادی در آنها به  ا براحتی می توانند تغییر یابند و شما می توانید تغییراتاین توافق پس ه طراحی و اجرا کنید . همچنین

شود تا عمر مفید آجرهای نسوز استفاده کنید ، این کار باعث می وجود بیاورید . همچنین می توانید برای استحکام بیشتر از

بسیار افزایش یابد کباب پز شما  . 

تنهایی قابلیت این را ندارد که محصول   مان می باشند . البته سیمان بهبسته دیگری از کباب پزهای ثابت از جنس سی

ماده دیگر ترکیب شود . اکثر کباب پزهای سیمانی ترکیبی از اسکلت فلزی و   مشخصی را به وجود آورد و باید با یک

ع طرح باالیی باشد .  دارد دارای تنو سیمان می باشند . این ترکیب باعث می شود تا عالوه بر مقاومت باالیی که روکش

  سیمانی استفاده می شود ، شما می توانید این بلوک های سیمانی را برای درست همچنین از سیمان برای تولید بلوک های

 . کردن یک کباب پز مورد استفاده قرار دهید

فردی می باشد که این  بسیار منحصر به  نوع سوم کباب پزهای ثابت ، باربیکیو های سنگین می باشند . سنگ دارای زیبایی

دارند می  شود . کباب پز های سنگی معموالً بسیار زیبا هستند به غیر از کاربردی که پز شما نیز متجلی میزیبایی در کباب

معموالً دارای ابعاد بزرگی هستند و همچنین وزن بسیار زیادی  توانند به زیبایی محیط نیز بیافزایند . باربیکیو های سنگی

بسیاری از باربیکیو های ثابت شما هیچ گونه محدودیتی در طراحی آنها ندارید ماننددارند . ه  . 

به دلیل استفاده از مصالح مقاوم در ساخت این  . شاید بتوان ویژگی عمده کباب پزهای ثابت را عمر طوالنی آنها عنوان کرد

های سیمانی و   استفاده قرار گیرند . همچنین کباب پز آنها برای سالیان درازی بتوانند مورد  شود تاباربیکیو ها که باعث می

بسیار پایینی آنها را تعمیر کنید آجری به راحتی قابل تعمیر می باشند و شما می توانید با هزینه  . 

هزینه زیادی را شامل می شود . هر چند اگر  ها معموالً البته باربیکیو های سنگی کمی گران قیمت می باشند و تعمیرات آن

خیال راحت   مراقبت الزم را داشته باشید شاید هیچ وقت نیاز به تعمیر نداشته باشند . با خوبی از آنها استفاده کنید و به

از آنها استفاده کنید . به طور کلی کباب پزهای ثابت ینه   میتوانید سالیان درازی بدون اینکه نیاز به تعمیرات داشته باشید

باشد دارند و عمر مفید آنها نیز از باربیکیو های متحرک بیشتر می بسیار کمتری  تعمیرات و نگهداری  . 

 باربیکیو متحرک 

مواد اولیه دارای وزن باالیی هستند که جابجایی   باربیکیو های متحرک عمدتاً از جنس فلزی می باشند به دلیل اینکه سایر

دارند قابلیت   پز های فلزی قابلیت اجرای طرح های زیادی را دارند و به دلیل وزن پایینی که آنها را مشکل می کند . کباب

ور کلی وزن نیز گاهی دارای وزن باالیی هستند ولی به ط این را دارند که به راحتی جابه جا شوند . البته همین محصوالت 

های سنگی و سیمانی و آجری پایین تر می باشد آنها نسبت به کباب پز  . 

گیرند . در ساخت باربیکیو های فلزی  باربیکیو های متحرک اکثراً برای مصارف شخصی و خانگی مورد استفاده قرار می

مختلفی  ز این آلیاژها دارای مقاومت هایو فرفورژه استفاده می شود ، هر کدام ا از آلیاژ های مختلفی همانند چدن ، فوالد

 . هستند

تنوع طرح و سایز بسیار فراوانی دارند قابلیت  پرمصرف ترین فلز برای ساخت کباب پز فوالد و آهن می باشد ، این فلزات

عمر   طول آنها وجود دارد . همچنین فلزات دارای مقاومت باالیی هستند که سبب می شود اجرای طرح های مختلفی بر روی

 . زیادی داشته باشند

های باالیی نیست . البته  نیاز به هزینه باشد و برای تعمیر آنهاهزینه تعمیرات و نگهداری کباب پز های فلزی متوسط می

نیاز به تخصص دارید و اکثراً تعمیر آنها توسط یک جوشکار انجام میگیرد برای تعمیر کباب پزهای ایستاده  عمده ترین  . 

می باشد ، آهن در مجاورت آب و هوا اکسیده می  اب پز های ایستاده فلزی به وجود می آید مشکل زنگ زدگیمشکلی که کب

که  زدگی باعث خورده شدن آهن و کاهش مقاومت آن می شود زدن می گویند . این زنگ شود که در اصطالح به آن زنگ 

 . در بلندمدت باعث از بین رفتن آهن میشود

زیبایی و ظاهر خاصی که به آهن می دهد   برای رفع این مشکل باید با پوششی از جنس رنگ پوشانده شود . رنگ عالوه بر

برای   جلوگیری می کند . رنگ های صنعتی انواع بسیار مختلفی دارند که می توانند از پوسیدگی و زنگ زدگی آهن نیز

صنعتی میباشد که برای پوشش انواع فلزات   ش فلزات مورد استفاده قرار گیرند ، رنگ کوره ای بهترین نوع رنگپوش

های   رنگ دارای مقاومت و کیفیت بسیار باالیی است و عمر طوالنی تری نسبت به رنگ گیرد . اینمورد استفاده قرار می

 . دیگر دارد



 قیمت کباب پز ایستاده

دارای طرح های بسیار فراوانی هستند به همین  توان عنوان کرد به دلیل اینکهیستاده قیمت مشخصی میبرای کباب پزهای ا

پایین تری   باشد . کباب پز های ایستاده که از جنس آهن و فوالد می باشد دارای قیمت جهت قیمت آنها بسیار متفاوت می

برخالف سایر فلزات قیمت مشخصی ندارد و قیمت   ت کهنسبت به چدن و فرفوژه می باشد . فرفوژه یکی از محصوالتی اس

میلیون تومان تا   ۵الی   ۴تواند از . قیمت یک کباب پز ایستاده از جنس فرفورژه میمیباشد  آنها بر حسب طرح آنها متغیر

نتخاب یک  مشخصی برای آن نمی توان عنوان کرد و شما برای ا  میلیون تومان متغیر باشد . به همین خاطر قیمت ۵۰حدود 

باید به میزان بودجه و همچنین نیازهای مورد نظر خود توجه کنید کباب پز ایستاده  . 

بودجه ای در حدود دو الی سه میلیون  اما برخی کباب پز های فلزی در ابعاد متوسط وجود دارند برای خرید آنها حداقل

در حدود  ود هشتاد سانتی متر دارند ارتفاع آن ها میانگینپزهای ایستاده ابعادی در حد  تومان باید در نظر بگیرید . این کباب

دستگاههای دمنده استفاده کنیم باید مبلغ بیشتری هزینه کنیم .   سانتیمتر می باشد . اگر بخواهیم بر روی کباب پز ها از ۱۲۰

ی در حدود یک میلیون برق های دمنده نیز بسیار متفاوت می باشد به طور میانگین یک دستگاه دمنده متوسط قیمت دستگاه

 . تومان قیمت دارد

باشد گازسوز باشد در قیمت آن بسیار تاثیرگذار می البته این ویژگی که باربیکیو شما از سوخت زغال استفاده کند و یا این که

ختلف های م قیمت پایین تری هستند و کباب پزهای گازی به دلیل استفاده از اتصاالت و شیر . کباب پزهای ذغالی دارای

 . قیمت بیشتری دارند

 خرید کباب پز ایستاده

فروشگاه های مختلفی در سطح شهر تهیه کنید   چنانچه قصد خرید یک کباب پزایستاده را دارید می توانید این محصول را از

محصوالت   نکه اقدام به طراحی و تولید کباب پز های مختلف می کنند . به هنگام خرید ای . تولیدی های متعددی وجود دارند

شرایط خاصی طراحی و تولید شده است . این که  دقت داشته باشید که هر محصولی کارایی خاصی دارد و برای استفاده در

یا    برای مصارف شخصی استفاده کنید و یا می خواهید آن را برای یک مکان عمومی و شما میخواهید از یک کباب پز

دارد چنین طرح و سایز آن تاثیر زیادیرستوران خریداری کنید در قیمت محصول و هم  . 

یک تولیدی تهیه کنند . به دلیل اینکه  به هنگام خرید یک محصول اکثر افراد ترجیح می دهند محصول مورد نظر را از از

 وجود بیاید کنند و همچنین برای تعمیرات و سایر مشکالتی که امکان دارد بهپرداخت می قیمت پایین تری را برای خرید آن

 . می توانند مستقیما به تولیدی مراجعه کنند

تولیدی تهیه کنید ، گروه تولیدی ویال سازه یکی   اگر شما هم قصد خرید کباب پز ایستاده را دارید و می خواهید آن را از یک

دهه  صنعت تجهیزات ویالیی مبلمان فضای باز می باشد . این تولیدی تجربه بیش از یک از تولیدکنندگان خوشنام در

محصوالت مورد نظر خود را به صورت  طراحی و تولید تجهیزات اختصاصی ویال را دارد . شما عزیزان میتوانید

کنید . به آسانی می توانید با مراجعه به وب سایت ویال سازه محصوالت   حضوری و غیر حضوری از ویال سازه خریداری

کنیدرا مشاهده و اطالعات کامل را در مورد آنها کسب  مختلف  . 

مطمئن را برای شما فراهم می کند . همچنین  وب سایت ویال سازه دارای نماد اعتماد الکترونیکی میباشد که امکان یک خرید

 به تمام نقاط کشور ارسال می شوند و شما می توانید در هر نقطه از کشور که محصوالت ویال سازه از طریق باربری

یداری کنیدهستید به راحتی محصول مورد نظر را خر  . 

 میتوانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید  و قیمت باربیکیو  و همینطور  خرید تاب ویالیی همینطور برای خرید تاب ریلکسی

 دیگر محصوالت ویالسازه 

ویالسازه عالوه بر این محصوالت محصوالت دیگری همچون،بخاری فضای باز،آتشدان،صندلی راک،تخت کنار  

،استند گل،سایه بان چتری و …. نیز تولید میکند.ویالسازه در کنار فروش تکی   برای  استخری،باربیکیو ،فوتبال دستی 

 .(فروش عمده تاب ریلکسی)همکاران عزیز نیز به صورت عمده محصوالت خود را ارئه میکند
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