
اربیکیو گازی ب  

کنند. در این نوع از می  هایی مانند پروپان، بوتان و یا گاز طبیعی استفادهگازی معموالً از سوخت باربیکیوهای

شوندبا گرم شدن اجزای باربیکیو، مواد غذایی پخته می  کباب میشود.  باربیکیوها،مواد غذایی به طور مستقیم با شعله گاز . 

منازل، باربیکیوهای متوسط مخصوص  های مختلف از جمله باربیکیوهای کوچک مخصوصباربیکیوهای گازی در اندازه

باشند، وجود دارند. باربیکوهایی که ها میصنعتی که مخصوص رستوران  های خانوادگی و یا باربیکیوهای بزرگدورهمی

کردن چند تا از اجزای فیزیکی باربیکیو    توانید با جابجاها متفاوت است با یکدیگر تفاوت دارند. اما شما میسوخت آن منبع

را جابجا کنید  کننده، نوع سوخت گازی باربیکیو های تنظیمها و دریچه از جمله مشعل . 

 رعایت نکات ایمنی هنگام نصب باربیکیو 

ناپذیری وارد کند . برای مشاغل و  وجود آتش و حرارت گاهی اوقات می تواند بسیار خطرناک باشد و صدمات جبران

  شود نیاز به رعایت ایمنی بیشتری وجود دارد . به دلیل اینکه در صورت عدم ایلی که در حاالها از آتش استفاده میوس

تواند باعث آتش سوزی و تخریب   شود ، برخی اوقات این موضوع میرعایت ایمنی مناسب کنترل آتش کامال دشوار می

  د را تهدید کند و آسیب های زیادی به آنها وارد کند . پس اگر کارسالمت افرا سوزی میتواندزیادی شود . گاهی اوقات آتش

نکات ایمنی را رعایت کنید شما به گونه ای می باشد که با آتش در ارتباط هستید ، سعی کنید تا جای ممکن  . 

ستفاده از این باشد ، پس به هنگام نصب و ا باربیکیو یکی از وسایلی می باشد که به صورت مستقیم با آتش در ارتباط می

کاملی بر روی آتش   رعایت کنید . شما باید بتوانید در تمام مراحل استفاده از کباب پز کنترل  وسیله باید نکات ایمنی را کامالً 

  انتشار آن جلوگیری کنید . همچنین باید بتوانید تا میزان حرارت را کامالً  داشته باشید ، تا بتوانی در مواقع نیاز به راحتی از

فرصت انجام واکنش را نیز نخواهید داشت .   ل کنید . سرعت انتشار آتش می تواند بسیار باال باشد ، برخی اوقات حتیکنتر

رعایت نکات ایمنی تا جای ممکن از به وجود آمدن مشکل پیشگیری کنید پس قبل از بروز هرگونه مشکلی با  . 

حاصل کنید . استفاده از قطعات با کیفیت   یت اتصاالت اطمینانبه هنگام نصب باربیکیو های گازی باید به طور کامل از کیف

باید  یکی از نکات ضروری و اصلی می باشد . شلنگ های استفاده شده در باربیکیو ها برای اتصاالت باربیکیو های گازی

سیار خطرناک  کار استفاده می کنند که ب شیلنگ مخصوص گاز باشد ، گاهی اوقات افراد از شلنگ های معمولی برای این

 . می باشد

 مکان مناسب برای قراردادن باربیکیو 

توجه زیادی به آن ندارند . بسیاری از افراد سعی   انتخاب مکان مناسب برای باربیکیو یکی از نکاتی می باشد که اکثر افراد

تواند یکی از اصول  مکانی قرار دهند که دسترسی راحتی به آن داشته باشند ، البته این موضوع می کنند باربیکیو را درمی

بگیرید باید به برای اینکه مکان مناسبی برای باربیکیو در نظر  اولیه برای انتخاب بهترین مکان برای کباب پز باشد . اما

تهویه مناسب باشد . دود و گازهای   توجه کنید . به عنوان مثال باربیکیو باید در مکانی قرار بگیرد که دارای نکات دیگری

می شود ، که در صورت نبود تهویه مناسب ممکن است مشکالت زیادی برای  زیادی در هنگام استفاده از باربیکیو تولید

زیادی بابت تهویه هوا ندارید ، اما در  گر در یک فضای باز از باربیکیو استفاده میکنید نگرانیبه وجود بیاورد . ا افراد

در مکان   سرپوشیده قرار دارد حتماً باید تهویه مناسبی داشته باشید . برای تهویه هوا صورتیکه باربیکیو شما در یک مکان

 . های سرپوشیده میتوانید از انواع مختلف فن استفاده کنید

داشته باشید ، مسیر وزش باد می باشد . به دلیل  یکی دیگر از نکاتی که باید به هنگام قرار دادن باربیکیو به آن توجه زیادی

قرار بگیرد که در آنجا   تاثیر زیادی بر عملکرده کباب پز داشته باشد . اگر کباب پز شما در مسیری اینکه وزش باد می تواند

کامپیوتر شما به طرز محسوسی کاهش یابد . گاهی اوقات وزش باد   شود که عملکردموجب میوزش باد بسیار شدید باشد ، 

به هنگام قرار دادن کباب پز به این  قدری شدید باشد که شما نتوانید از کباب پز خود استفاده کنید . به همین دلیل می تواند به

استفاده کنید پز خودخاب شود توانید با سهولت بیشتری از کبابمکان کباب پز به دقت انت نکته توجه زیادی داشته باشید . اگر  

. 

 نوع دیگر باربیکیو گازی 



در این نوع از باربیکیوها،   .نام داردflatto از باربیکیوهای گازی که محبوبیت زیادی در بین مردم دارند،  نوع دیگری

شوندای کباب میطح جداگانهگرفته و بر روی یک س های مستقیم گاز قرارمواد غذایی در معرض شعله  . 

ی باربیکیو گازیاجزای تشکیل دهنده  

های فلزی میله •  

 مخزن سوخت •

 سطح فلزی  •

 دودکش •

 … و •

 کباب پز برقی 

میباشد. اما به دلیل باال بودن  برقی معموال با حرارت مستقیم المنت گرم میشود و برای داخل منازل بسیار مفید کباب پز

بسیار نادر و در مواقع ضروری مناسب میباشد مصرف انرژی این باربیکیو ها مصرف انها . 

 

 باربیکیو گریل فرنگی ساخت ویالسازه

پز مادون قرمز  کباب  

های برای گرم کردن میله  مادون قرمز عملکردی بر اساس تابش حرارتی داشته و با اشتعال سوخت بنزین پزهایکباب 

شود، ساطع گردد. تابش  مادون قرمز که غذا توسط آن پخته می یاشعه شود کهکنند. همین امر باعث میفلزی کار می

الکترومغناطیسی در  ها به تابششود که گرما از طریق حرکت ذرات باردار در درون اتم ایجاد می حرارتی هنگامی

شودی ایجاد فرکانس حرارتی مادون قرمز، تبدیل میمحدوده . 



 تنظیم دمای پخت 

تنظیم کرده و مانع از سوختن مواد   تر دمای پخت و پز رادهند که راحتبه افراد این امکان را می مادون قرمز  پزهایکباب

  توان درجه حرارتپزهای گازی دارند. و بهتر میدمای باالتر از دمای کباب غذایی شوند. این نوع از کباب پزها معموالً 

که این نوع از باربیکیوها در بین مردم   شودها باعث میها را نسبت به کباب پزهای ذغالی تنظیم کرد. همین ویژگیآن 

 .محبوبیت بیشتری داشته باشند

 

یکیو گازی مسافرتی و رومیزی ساخت تولیدی ویالسازه بارب  

پزهای ذغالی کباب  

کنند. به عنوان سوخت استفاده می های ذغال و یا چوب بهشان نیز پیداست، از تکهذغالی همانطور که از اسم  باربیکیوهای

ذیذتری نسبت به سایر  شوند، طعم لتوسط باربیکیوهای ذغالی کباب می توان گفت همواره مواد غذایی کهجرات می

دارد که چه نوع ذغالی برای   کباب کردن دارند. حتی در بین طرفداران باربیکیوهای ذغالی، این مسئله وجود هایروش

ها برای کباب کردن مواد غذایی استفاده کرد، باید دارای از آن  توانهای مرغوبی که میکباب کردن بهتر است. ذغال

زیر باشند هایویژگی . 

های متوسط باشند ی اندازهدارا •  

 دود زیادی تولید نکنند •

 قدرت ایجاد گرمای زیاد را داشته باشند •

 به هیچ عنوان مرطوب نبوده و همواره خشک باشند •

  

 اندازه باربیکیو ذغالی 



ای و یا اند.که میتوانند مربعی، دایره های متفاوتی تولید شدهذغالی نیز مانند بقیه باربیکیوها در اندازه و طرح باربیکیوهای

  باربیکیوها در برخی موارد، دارای سرپوش بوده و یک سیستم تهویه و یا دودکش مستطیل شکل طراحی شوند. این گونه از

 .نیز دارند

 

 باربیکیو کاسه ایی و قابل حمل شرکت ویالسازه 

 تفاوت باربیکیو های گاز و ذغالی

غذایی که در آن طبخ می کنید و محدوده دما   تفاوت کباب پز های گاز و ذغالی را در مواردی چون قیمت، کنترل دما، نوع

مواد   سریع پخت هستند، در کباب پز گازی بهتر طبخ می شوند و در عوض آن دسته از می توان بررسی کرد. غذاهایی که

اربیکیو ذغالی دارندغذایی که نیاز به طبخ طوالنی دارند، نیاز به ب . 

 600تا  225در باربیکیو گازی محدوده دما  فارنهایت است در حالی که 1200محدوده دما دربار بیکیو ذغالی باالتر از 

گاز آسان   کباب پز زغالی نیاز به توجه مداومی دارد، در حالی که تنظیم آن درباربیکیو درجه فارنهایت است. کنترل دما در

وت در باربیکیو های گاز و ذغالی به شمار می آیداست و این یک تفا  دیگر تفاوت کباب پز های گاز و ذغالی در این است  .

تمیز نمایید از خاکستر تمیز کنید اما در نوع گازی هرازگاهی باید میله ها و چربی گیر را که نوع ذغالی را باید مرتب . 

  

 کباب پز ذغالی ویالیی

تنوع زیادی در ابعاد و سایز داشته باشد کباب پز ذغالی ویالیی می تواند  اینو کباب پز می تواند به صورت فلزی باشد .   . 

کدام از  می توانید به فروشگاه های مختلف در سطح شهر و منطقه خود مراجعه کنید . هر برای تهیه انواع کباب پز فلزی

ب شود . پیشنهاد میکنیم ابعاد کباب پز را متناسب با  انتخا کباب پز ها دارای ویژگی هایی است که باید با توجه به نیاز شما 

باشد . در نتیجه شما نمی   کنید . اگر کباب پز دارای ابعادی بزرگتر از نیاز شما و کوچکتر از نیاز شما  نیاز خود انتخاب



  ان نیاز شما باشد . شماعنوان مثال زمانی که ابعاد کباب پز بزرگتر از میز توانید استفاده درست از کبابپز داشته باشید . به

های زیادی در  به وجود آمدن هزینه مجبور به استفاده از سوخت بیشتری برای تهیه کباب خواهید بود . این کار موجب

افراد حتی با وجود اینکه یک کباب پز در فضای خود دارند معموالً   مصرف سوخت می شود . به همین دلیل برخی از

رنداستفاده از آن ندا تمایلی به  . 

 هود یا روگیر 

گیرند، باید حتما هود مورد استفاده قرار می پزهای خوبی که در بازار موجود هستند و به صورت متداول همتمامی کباب

بماند.  شود دمای درون باربیکیو به خود مطلوب برسد و در همان حد هم باقیکه سبب می ای استداشته باشند. هود وسیله

ی نهایی غذا هم نقش زیادی داشته باشد. پس تواند در مزهمی دهد،ین که فرآیند پخت و پز را بهبود میاین ویژگی عالوه بر ا

شده است، شک نکنید که   ای را خوردید و پس از خوردن متوجه شدید که این غذا در باربیکیو پختهخوشمزه اگر غذای

توانید غذاهایی بسیار مطلوب  اند شما میین امکاناتی تجهیز شدهکه به چن باربیکیو هوددار بوده است. با استفاده از ابزارهایی

ای هماهنگ باشندذائقه  بپزید و گوشت و مرغ را همانند استیک خوشمزه کنید. به گونه ای که با هر را . 

 باربیکیو ذغالی ویالیی 

ازه یکی از تولیدی های خوشنام در نمایید . ویال س باربیکیو ذغالی ویالیی را میتوانید از طریق سایت ویال سازه خریداری

باز ، تجهیزات  مبلمان فضای باز میباشد . شما می توانید انواع بسیار مختلفی از مبلمان فضای صنعت تجهیزات بیداری و

نمایید . برای مشاهده سایر محصوالت میتوانید به سایت   گرمایشی وسایل وسایل مختلف را از طریق این تولیدی خریداری

توانید با کارشناسان  نمایید . همچنین برای کسب اطالعات بیشتر در مورد محصوالت و سفارش آن ها می مراجعه ویالسازه

تخصصی اقدام به تولید آن نموده است انواع مختلف باربیکیو   ما تماس بگیرید . یکی از محصوالتی که ویال ساز به صورت

می کند . همچنین قابلیت   کیو های ذغالی و گازی را طراحی و تولید سازه طرح های متنوع از انواع باربی می باشد . ویال

توانید برخی از انواع باربیکیو ها را به صورت دوگانه سوز داشته  ویژه برای محصوالت خود ایجاد کرده است که شما می

ددهی این صورت که می توانید به صورت گاز سوز یا زغالی آنها را مورد استفاده قرار باشید . به  . 

 تفاوت کباب پز های گازی و ذغالی در پخت غذا 

آنها می باشد. باربیکیو گازی مناسب غذاهایی   یک تفاوت باربیکیو گاز و ذغالی در این است که چه غذایی مناسب طبخ در

سریع پخته می شوند  است که یو ها  باربیک  ذغالی برای پخت آهسته مناسب خواهد بود. وقتی استیک و همبرگر را در این  .

ذغالی به دلیل تولید بیشتر دود، طعم گریل را بیشتر احساس   آماده می کنید، تفاوت طعم قابل تشخیص نیست اما در باربیکیو

 .خواهید کرد

در هنگام سوختن تولید می شوند. در باربیکیو   بخار آب و دی اکسید کربن نیزسوختن گاز طبیعی تقریبا تمیز خواهد بود و 

اینها تولید می شود که ممکن است طعم غذا را تغییر دهد وادی غیر از های ذغال سنگ، م . 

 تفاوت کباب پزهای کازی و ذغالی در قیمت

کباب پز ذغالی با کیفیت که سال های زیادی   تری دارند و با صرف کمی هزینه می توانید یک کباب پز ذغالی قیمت پایین

برای  .باربیکیو گاز قیمت باالتری دارد و دلیلش این است که قطعات بیشتری دارد .دوام داشته باشد، خریداری نمایید

شماره تماس های موجود در سایت می توانید   دریافت راهنمایی در زمینه قیمت و تفاوت کوره های گاز و ذغال سنگ با

باربیکیو    الزم را دریافت کنید. با توجه به بودجه ای که دارید و آشنایی با تفاوت برقرار کنید و راهنمایی هایتماس 

قادر به خرید انواع کوره ها خواهید بود  ها، . 

 کباب پز کتری 



میرود. این  ذغالی نیز به شمار های باربیکیویباشد. که یکی از زیر مجموعهکتری یک نوع باربیکیوی شیک می کباب پز

کباب    توسط جورج استخر اختراع شدند. ۱۹۵۱اند. که در سال طراحی شده نوع از باربیکیوها به سبک کالسیک آمریکایی

است. که تهویه هوا تشکیل شده ی پایین، سیستمی زغال سنگ، محفظهاز یک دریچه و شبکه پخت و پز، شبکه پز کتری

اندباشد. به همین دلیل اسم آن را کباب پز کتری گذاشتهمانند کتری می گیرد،قسمت زیرین آن که زغال در آن قرار می  . 

های کباب پز کتری ویژگی    

ها شده استاند که این ویژگی سبب محبوبیت آنتری ساخته شدههای کوچکتر و قابل حملباربیکیوهای کتری در اندازه . 

نوع پخت پز مستقیم و غیرمستقیم   دهد که بتوانید از هر دوپز کتری این امکان را به شما میمنحصر به فرد کباب طراحی

کنید نوع از کباب پزها از روش پخت آب پز نیز برای پخت مواد غذایی خود استفاده توانید در ایناستفاده کنید. حتی شما می . 

 کباب پز مسافرتی 

معمولی در بازار یافت میشوند.این   در دو نوع تا شو و  عموال اندازه کوچکی دارند. این باربیکیو هاهای مسافرتی م باربیکیو

  بودن در مسافرتها بسیار کار امد میباشند. این کباب پز ها بیشتر به حالت حمل باربیکیو ها به دلیل اندازه کوچک و قابل

 .ذغالی میباشند

 باربیکیو مسقف 

سقف بوده، هنگام کباب کردن از   ع ذغالی و گازی یافت میشود. این باربیکیو ها دارای سایه بان ومسقف در دو نو  باربیکیو

 .نور خورشید و باران در امان نگه میدارند

 باربیکیو زمینی 

باربیکیو زمینی باربیکیوهای گازی هستند. این کباب پز ها برای بالکن و جاهایی که فضای کمی دارند مورد استفاده قرار   

یگیرندم . 

 ساخت باربیکیو 

برخی افراد به دلیل مشغله های زیادی که دارند   برای ساخت باربیکیو اطالع از زمان کافی برای این کار را داشته باشید ،

دارد این کار   . این افراد اگر تصمیم بگیرند یک باربیکیو برای خود بسازند ، امکانندارند  زمان کافی برای این کار را

 . به طول انجامد و حتی ساخت آن نیمه تمام باقی بماندچندین ماه 

کار با مصالح مختلف می باشد . برای اینکه   نکته دیگری که در مورد ساخت باربیکیو مهم می باشد ، آشنایی با اصول اولیه

داشتن تخصص  ونبسازید ابتدا باید ، کمی تخصص و آشنایی در این زمینه داشته باشید . بد بتوان یک باربیکیو برای خود

نیست زیاد نگران نباشید ، به دلیل اینکه با کمی تمرین می   الزم این کار بسیار خسته کننده و طوالنی خواهد شد . اما نیاز

را به دست آورید توانید این تخصص  . 

ر و آماده کردن  تنها با روش های چیدن آج البته برای ساخت باربیکیو ثابت نیاز به تخصص کمتری دارید . شما نیاز داری

سخت نمی باشد و می توانید به راحتی این کار را انجام دهید سیمان آشنا باشید . بقیه مراحل زیاد  . 

کار کمی دشوارتر می باشد . به دلیل این که   اما اگر شما در نظر داشته باشید تا یک باربیکیو فلزی برای خود بسازید ، این

داشته باشید .  کاری را در اختیار داشته باشید ، همچنین آشنایی کاملی به این مواردجوش  شما باید ابزارهای مختلف برش و

باز هم می توان با کمی تخصص یک کباب پز فلزی  به همین دلیل ساخت کباب پز های فلزی کمی دشوار می باشد ، اما

 . ساخت

سنگی می باشد که دارای مقاومت و زیبایی قابل   یکی از زیباترین باربیکیو هایی که می توانید برای خود بسازید ، باربیکیو

کنید برای صرفه جویی در هزینه ها ، از یک پوشش سنگی برای کباب پز آجری استفاده  توانیدتوجهی می باشد . شما می  . 



 چگونه یک باربیکیو بسازید؟ 

کباب پز نمایید . اما بیشتر اوقات به دلیل نداشتن   ر شما به این فکر افتاده اید که اقدام به ساخت یک باربیکیو یاشاید بیشت

آنچه که فکر کنید  منصرف شده اید . اجازه بدهید به شما بگوییم که ساخت یک باربیکیو بیشتر از اطالعات کافی از این کار

ویژه برای باربیکیوی خود داشته باشید . همین که محصول  ماً یک طراحی خاص وآسان می باشد . شما نیاز ندارید که حت

تواند رضایت شما را   بتوانید از آن برای تهیه کباب استفاده کنید . در بیشتر اوقات کافی است و می شما کاربردی باشد و

ک استفاده کنیدبرای ساخت یک کباب پز کوچ توانید از چند آجرجلب کند . برای انجام این کار می  . 

سنگ یک کباب پز کامالً کاربردی برای خود  زمانی که شما به مسافرت و طبیعت گردی می روید . با استفاده از چند تکه

کامال   چند دقیقه زمان ببرد . حال با استفاده از همین روش می توانید یک محصول تواند فقط می سازید . این کار می

توانید ظرافت بیشتری به منزل خود انجام دهید . می اما زمانی که می خواهید این کار را درکاربردی برای خود بسازید . 

توانید  زیبایی کار می مثال می توانید برای کباب پز خود یک طرح مشخص در نظر داشته باشید . برای کار ببرید . به عنوان

 . به ترکیبی از مصالح مختلف را به کار ببرید

ابزار ساده جوشکاری و برشکاری فلز . یک  در مورد کار با فلزات داشته باشید . می توانید با چنداگر آشنایی کافی 

تواند در داخل حیاط و یا تراس شما قرار گیردبسازید . این باربیکیو می باربیکیو در ابعاد مختلف برای خود همچنین می   . 

میتوانید با استفاده از سه عدد میله اقدام به ساخت یک منقل  . شما توانید به عنوان یک کباب پز مسافرتی از آن استفاده کنید

دارای وزن بسیار پایین   منقل سرخپوستی می تواند در بیشتر مسافرت ها همراه شما باشد . این محصول . سرخپوستی نمایید

 . و قابلیت جابجایی باالیی دارد

 قیمت باربیکیو 

دارد.عمدتا شما در بازار کباب پز   ل دهنده آن،نوع رنگ،اندازه آن و …. بستگیپز یا باربیکیو به اجزای تشکی قیمت کباب

بسیار   تومان میتوانید پیدا کنید.باربیکیو های تولید شده در ویالسازه دارای قیمت میلیون 20هزار تومان تا   100را از قیمت 

 .مناسب و کیفیت باالیی میباشند

زی یا برقی آن پایینتر است. باربیکیو و کباب پز ذغالی در بازار به وفور یافت قیمت باربیکیوهای ذغالی نسبت به نوع گا

 .میشود

میباشد  قیمت کباب پز های گازی و برقی به دلیل استفاده از قطعات صنعتی و ضخامت باالی ورق ان گرانتر . 

 چگونه یک باربیکیو خوب و مطلوب را خریداری کنیم؟ 

امروزه چگونه و با  تاثیر قرار دهد این است که   ظر هر فردی را در خرید باربیکیو تحتتواند نیکی از مسائل مهمی که می

انواع گوناگون مثل   ها درتوانیم باربیکیوی خوب را خریداری کنیم. در حال حاضر این سازهمی هاییتوجه به چه ویژگی

معایب خاص خود را دارند.  ها مزایا واز آن  شوند که هر کداممی باربیکیو ثابت، متحرک، گازی، ذغالی، سنگی و … تولید

ها بزنید. برای مثال به خرید آن  ها دارید و سپس دستاینجا مهم این است که شما بدانید چه نیازی به این وسیله آنچه که در

که   دارند کنند اما گاهی اوقات افراد دوستهای باز استفاده میها در محیطسازه گاهی اوقات افراد فقط و فقط از این

تر، قابل هم کاربرد داشته باشد و از همه مهم باربیکیویی را خریداری نمایند که نه تنها در فضای باز بلکه در محیط خانه

نظر بگیرید و   هایی طبخ شود را نیز مدباید حجم غذایی را که قرار است بر روی چنین سازه حمل باشد. عالوه بر این، شما

دهند تا خرید شما بهتر شود و نیاز  عوامل دست به دست هم می بیکیو را انتخاب نمایید. پس تمامی اینمتناسب با آن ابعاد بار

ی دیگری که  نبودن و امکانات ویژه ی باربیکیو، ثابت بودن یاپزهای این چنینی نیز برطرف گردد. اندازهکباب شما به

موثر باشد تواند در خرید مشتریباربیکیو دارد می . 

 قیمت باربیکیو از لحاظ مواد مصرفی 



آن ، و همچنین ابعاد آن بسیار متغیر باشد . شما می   تواند با توجه به مواد اولیه به کار رفته در ساختقیمت یک باربیکیو می

اب  تواند برای کبمی خانگی را با قیمتی در حدود ، یک میلیون تومان خریداری کنید . این قیمت توانید کباب پز کوچک و

  میلیون تومان نیز برسد . به همین ۲۰استفاده از آلیاژ های متفاوت تا حدود  پزی در همین ابعاد ولی با کیفیت متفاوت تر ، آیا

 . دلیل نمی توان قیمت دقیقی برای خرید یک باربیکیو یا کباب پز آن کرد

توانید در دو حالت گازی و ذغالی از آنها می شماشوند ، که ای طراحی میباربیکیو های ساخته شده توسط ویال سازه به گونه

یا زغال برای  های مختلف از سوخت گازاز این باربیکیو ها به راحتی می توانید ، در زمان استفاده کنید . با خرید هر کدام

ه کند . صرف  خود را با بهترین کیفیت ، به مشتریان عرض  باربیکیو استفاده کنید . ویال سازه همیشه سعی دارد محصوالت

کیفیت در اختیار   برای خرید یک کباب پز انجام می دهید ، این حق را دارید که یک محصول با ای کهنظر از هر هزینه

اعتقاد دارد ، به همین دلیل تمام محصوالت تولید شده در این  داشته باشید . گروه تولیدی ویال ساز کامال به این موضوع

پرداخت کرده اید ، در اختیار  شما می توانید محصولی با کیفیت متناسب با قیمتی که بابت آنمی باشند .  تولیدی با کیفیت

 . داشته باشید

میزان بودجه خود را مشخص کنید . این  برای اینکه بتوانید محصولی مطابق با نیازهای خود انتخاب کنید ، ابتدا باید

با   تخابی هوشمندانه داشته باشید . همچنین می توانید در این مورددر نتیجه ان شود تا جستجوی هدفمند ، وموضوع باعث می

 . کارشناسان ما در ویال سازه نیز مشورت کنید

 خرید اینترنتی باربیکیو بهتر است یا خرید حضوری ؟ 

ی از کرده است . به همین دلیل است که بسیار به دلیل اینکه جامعه ما در بسیاری از اوقات حالت های سنتی خود را حفظ

برای خریدار   دهند . همچنین گاهی از اوقات ساختارهای خرید اینترنتی اطمینان کامل رامی  افراد خرید حضوری را ترجیح

تا حدود زیادی افراد را از خرید اینترنتی منصرف کند . به   تواندآورد . چند تجربه ناموفق خرید اینترنتی ، میبه وجود نمی

اینترنتی به صورت درست   دهند . اما اگر خریدسیاری از افراد خرید حضوری را ترجیح میکه همچنان ب همین دالیل است

زمان و هزینه تاثیرگذار باشد . مخصوصاً در دنیای امروزی که مسئله  جوییتواند تا حدود زیادی در صرفه انجام گیرد ، می

تا محصول خود را از فروشگاه معتبر   شید سعی کنیدبسیار مهم می باشد . برای اینکه خرید اینترنتی موفقی داشته با زمان

شما   . الکترونیکی یکی از مهمترین دالیل برای معتبر بودن فروشگاه اینترنتی می باشد خریداری کنید . وجود نماد اعتماد

مچنین فروشگاه  اینترنتی ویال سازه خریداری نمایید . ه  می توانید انواع مختلف باربیکیو و کباب پز و گریل را در فروشگاه

به مشتریان عرضه   عنوان واسطه نمی باشد ، این فروشگاه محصوالت تولیدی خود را به صورت مستقیم ویال سازه به هیچ

خرید محصول مورد نظر پرداخت کنید شود که شما قیمت کمتری برایمی کند . به همین دلیل باعث می  . 

 خرید باربیکیو و کباب پز

صرفه میباشد. شرکت ویالسازه با ایجاد  ز از شرکت ویالسازه به دلیل شرایط خرید بسیار مقرون بهباربیکیو و کباب پ خرید

و تجهیزات ویالیی کرده فروش اینترنتی باربیکیو اقدام به بستر اینترنتی و اخذ مجوزات الزم شما میتوانید به راحتی این  .

خرید   به داشتن چندین شعبه در دماوند، کرج و تبریز امکان  بگیرید.ویالسازه تجهیزات را خرید کرده، و درب منزل تحویل

را نیز برای مشتریان خود فراهم کرده است حضوری باربیکیو . 

ویالسازه عالوه بر این محصوالت محصوالت دیگری همچون،تاب فضای باز،صندلی تابی،بخاری فضای باز،ظروف  

نیز   .…،استند گل،سایه بان چتری و مبلمان فضای باز چوبی،صندلی راک،تخت کنار استخری،باربیکیو ،فوتبال دستی

برای همکاران عزیز نیز به صورت عمده محصوالت خود را ارئه     تولید میکند.ویالسازه در کنار فروش تکی

 .(فروش عمده تاب ریلکسی)میکند

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

 .در ارتباط باشید

 : راه های ارتباطی با ویالسازه
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https://villasaze.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%db%8c%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c/
https://villasaze.ir/%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%ab-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/%d8%b8%d8%b1%d9%88%d9%81-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88/


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

 .کنید

 

http://https/villasaze.ir/
https://www.instagram.com/villa_saze/

