
 باربیکیو گازی 

کباب پزی که به راحتی روشن و تمیز میشود.زحمت   باربیکیو گازی یکی از لوازم جدا نشدنی تراس و ویال، باربیکیو

 .چندانی ندارد و امکانات فوق العاده ایی دارد

 باربیکیو،  کباب پز گازی

  

 

 

برای حیاط یا باغ و یا حتی تراس خود هستید  خرید یک باربیکیو و کباب پز ه دنبالاگر ب .1  . 

 . اگر به دنبال کسب اطالعاتی در مورد انواع باربیکیو و کاربرد آنها هستید .2

ا  خود انتخاب کنید بهتر است با م  بین انواع مختلف کباب پز ها نمی توانید بهترین گزینه را با توجه به نیاز  و یا در .3

 . در ادامه مطلب همراه باشید

 . در این مطلب سعی داریم شما را با انواع باربیکیو های گازی ، فواید و کاربرد آنها آشنا کنیم

https://villasaze.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%88-%d9%88-%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b2/
https://villasaze.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%88-%d9%88-%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b2/%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b2-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 سنجش امکانات باربیکیو گازی 

باید به آن توجه کنید امکانات و سوخت مصرفی می باشد که در مکان قراردادن   مهمترین چیزی که هنگام خرید یک  کباب پز

 . باربیکیو به آنها دسترسی دارید

کشی و چه به صورت سیلندر گاز   مکانی که میخواهید باربیکیو را قرار دهید به سوخت گاز چه به شکل گاز لوله   اگر در

یک گزینه مناسب برای شما نمی باشد در این صورت تهیه باربیکیو گازی دسترسی ندارید و یا تهیه آن دشوار می باشد ،  . 

لذت  بیشتری نیز در فضای باز به ارمغان   کباب پز ذغالی. نیز باید رعایت شود همین موضوع در مورد  باربیکیو های ذغالی 

 .می آورد

 منقل مسافرتی . پس به هنگام خرید باربیکیو ابتدا باید امکانات خود را بررسی کنید تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید

 .نیز برای کسانی که جای کمی دارند گزینه مناسبی به شمار میرود

https://villasaze.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%88-%d9%88-%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b2/%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b2/
https://villasaze.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%88-%d9%88-%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b2/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%db%8c%da%a9%db%8c%d9%88-%d8%b0%d8%ba%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://villasaze.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%88-%d9%88-%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b2/%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b2-%d8%b0%d8%ba%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://villasaze.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%88-%d9%88-%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b2/%d9%85%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa%db%8c/


 

 تهویه مناسب برای باربیکیو، کباب پز گازی 

 . کباب پز ها به دلیل ایجاد دود زیاد و همچنین حرارت میزان آالیندگی باالیی دارند

 . از همین جهت باید برای آن ها یک تهویه مناسب فراهم باشد

ویه نیستدر مکان های باز مانند باغ و حیاط نیازی به ته   . 

فضا و همچنین سایز کباب پز خود   پز را در یک محیط بسته استفاده کنید حتماً باید بر حسب ویژگیخواهید کباب ولی اگر می

 . یک تهویه مناسب برای آن تعبیه کنید

 . همچنین در برخی آپارتمان ها نیز برای استفاده از باربیکیو در تراس حتماً باید یک تهویه در نظر بگیرید



قیمت 

 باربیکیو گازی 

 باربیکیو های گازی به دلیل استفاده از انواع نازل و مشعل در ساخت آن ها قیمت باالتری نسبت به باربیکیو های زغالی دارند 

. 

 . ولی این اصالً بدان معنا نیست که شما باید هزینه هنگفتی را برای یک باربیکیو گازی هزینه کنید

ویژگی ها و امکانات باربیکیو ها با   کنید قبل از خرید از چند جای مختلف قیمت بگیرید و قیمت ها را با توجه به همیشه سعی

 . همدیگر مقایسه کنید

میلیون تومان می باشد 15تا 2قیمت یک باربیکیو گازی معمولی که دارای کیفیت و کارایی مناسبی باشد چیزی در حدود   . 

ایی است که برای مصارف خانگی تولید می شوند و باربیکیو های صنعتی قیمت به مراتب باالتری  این قیمت برای باربیکیوه

 . دارند



اندازه  

 باربیکیو گازی 

ا برای چه مصارفی نیاز داریدقبل از خرید به این نکته توجه داشته باشید که شما کباب پز ر  . 

 . میزان استفاده از کباب پز بسیار مهم است پس توجه داشته باشید که چه مدت زمانی می خواهید از آن استفاده کنید

مهمان های زیاد نیستید پس بهتر   و زیاد اهل مهمانی دادن و برگزاری مراسم با تعداد  خانواده کم جمعیت هستید اگر شما یک 

باربیکیو با ابعاد کوچک تهیه کنیداست یک   . 

 . باربیکیو بزرگ عالوه بر هزینه باالیی که هنگام خرید باید برای آن بپردازید ، سوخت بیشتری نیز نیاز دارد

 



 تعمیر باربیکیو گازی 

بگیرید . به دلیل اینکه شما اطالعات و یا    برای تعمیر باربیکیو های گازی در بیشتر اوقات باید از یک فرد متخصص کمک

توانید می داشت . اما اگر اطالعاتی در مورد کارکرد سیستم گازی باربیکیو دارید ، تجربه کافی برای تعمیر آن نخواهید

دچار ایراد شود شما نیاز دارید قطعه مورد نظر را  زئی را شخص انجام دهید . اگر بدنه باربیکیوبرخی از تعمیرات ج

از آنجا تهیه کرده اید  برای انجام این کار پیشنهاد می کنیم به فروشگاه یا تولیدی که باربیکیو را . تعویض یا تعمیر نمایید

ورد نیاز برای باربیکیو وجود دارد . همچنین به دلیل اینکه ابعاد م مراجعه نمایید . در این تولیدی ها اکثر قطعات یدکی

کنید . اما گاهی اوقات مشکل به   ها باهم متفاوت است شما نیاز دارید تا به تولیدی و فروشگاه مربوطه مراجعه باربیکیو

ستم گاز رسانی معموالً در سیستم گاز رسانی میباشد . قطعات مربوط به سی  وجود آمده برای باربیکیو گازی شما مربوط به

فروشگاه ها مشاهده و خریداری نمایید توانید این قطعات را در اکثربیشتر باربیکیوها مشترک می باشد . شما می بین  . 

 شخصی سازی طرح کباب پز گازی 

 . تولیدی ویال سازه برای جلب رضایت بیشتر مشتری ها یک ابتکار جالب انجام داده

های باربیکیو ویال ساز را پسندیده اید ولی سایز آن برای استفاده شما مناسب نمی باشداگر شما یکی از طرح  . 

 . یعنی اینکه شما به یک کباب پز بزرگتر و یا کوچکتر نیاز دارید ولی میخواهید در همین طرحی که پسندیده اید باشد

آن اضافه کنید و یا ویژگی هایی  ی خواهید بهابعاد و طرح مورد نظر خود را مشخص کنید و حتی ویژگی هایی که م کافیست

برای همکاران ما در قسمت فروش توضیح دهید داشته باشد را که نمی خواهید کباب پز شما   . 

 . محصول شما با ویژگی هایی که شما انتخاب کرده اید برای شما تولید و ارسال خواهد شد

شما    همچنین

دیگری پسند کرده اید برای ما ارسال کنید و ما آن   می توانید طرح مورد نظر خود را که از داخل سایر ژورنال ها و یا جای

برای شما تولید خواهیم کرد را در کوتاه ترین زمان  . 

کامالً آزادانه بتوانید هر محصولی را   های موجود نباشد و شمابی نظیر باعث می شود انتخاب شما محدود به طرح این ابتکار

دارید در اختیار داشته باشید و با هر ویژگی که در نظر  که میخواهید  . 



 چه انتظاراتی از یک باربیکیو گازی دارید ؟ 

ه باشید همیشه باید بدانید که دقیقا چه توقعی از یک محصول داریدبرای این که بهترین انتخاب را داشت  . 

 برای چه مکانی در نظر دارید باربیکیو تهیه کنید ؟

 دقیقاً می خواهید به چه میزان برای خرید یک کباب پز هزینه کنید ؟ 

 میزان استفاده شما از یک کباب پز چه مقدار است ؟

باشد ؟  چه سایزی برای استفاده شما مناسب می  

 آیا کباب پز را برای استفاده در تمام فصول نیاز دارید و یا فقط می خواهید در فصل خاصی از آن استفاده کنید ؟ 

آنها پاسخ دهید مطمئن باشید که بهترین   سوال توجه داشته باشید و بتوانید به  ۵هنگام خرید یک باربیکیو گازی به این    اگر به

خواهید کرد نیاز خود تهیه محصول را با توجه به   . 

 

 سرعت و راحتی 

 . اگر شما قصد خرید یک باربیکیو گازی را دارید پس مهمترین دلیل شما سرعت و راحتی باربیکیو های گازی می باشد

شد و شما به راحتی میتوانید از آن استفاده کنیدتنها در عرض چند دقیقه باربیکیو آماده برای آشپزی می با  . 

 . همچنین به دلیل استفاده از گاز در این کباب پز ها نظافت آنها نیز بسیار آسان تر می شود

به سرعت غذای خود را آماده کنید و از بودن در کنار عزیزان تان بیشتر لذت ببرید , این مهمترین ویژگی یک باربیکیو گازی  

 . میباشد



 

 یک باور اشتباه 

قدر آش می خورید یک ضرب المثل قدیمی وجود دارد که می گوید هر چقدر پول بدهید همان  . 

 . البته این مثال همیشه صادق نمی باشد

یاز خود آگاه باشید و بدانید دقیقا چه انتظاری از یک محصول داریدبه این معنی که اگر شما به درستی از ن  . 

همچنین با یک بررسی کامل و مقایسه چند محصول با یکدیگر می توانید با قیمت مناسب یک محصول مناسب برای نیاز خود  

 . تهیه کنید

یلی بر بی کیفیت بودن آن نیستیکی از شعارهای مهم در ویال سازه این است که : همیشه ارزان بودن یک محصول دل  . 

شما هزینه زیادی را برای محصولی    یک باربیکیو کوچک می تواند تمام نیازهای شما را برآورده کند نیازی نیست که  زمانی که

ندارید هزینه کنید که بسیار بزرگتر است و به کارایی آن نیازی  . 



خرید  

 اینترنتی باربیکیو گازی 

مردم به خرید اینترنتی و خرید    روز افزون استفاده از اینترنت و همچنین رواج کسب و کارهای اینترنتی و تمایل  با گسترش

را برای مشتریان محترم فراهم کرده است این امکانغیر حضوری ، شرکت ویال سازی نیز   . 

 . شما عزیزان می توانید تمامی محصوالت ویال سازه را به صورت غیر حضوری و به دو روش اینترنتی و تلفنی تهیه کنید

 . در روش اینترنتی شما می توانید با مراجعه به وب سایت ویال سازه اقدام به خرید محصول مورد نظر خود کنید

 . دارای نماد اعتماد الکترونیکی می باشد که یک خرید امن را برای شما فراهم می کند سایت ویال سازه

 . همچنین این سایت دارای درگاه پرداخت الکترونیکی میباشد که شما بتوانید به راحتی خرید خود را انجام دهید

خود و یا دریافت اطالعات در    این می توانید از طریق تماس با قسمت فروش ویال سازه اقدام به خرید محصوالت  گذشته از

 . مورد محصوالت ویال سازه کنید 

یو گازی فروش عمده باربیک   

از آنجایی که ویال سازه یک فروشگاه نیست و در واقع یک تولیدی می باشد که محصوالت خود را بدون واسطه به مشتریان 

 . عرضه می کند

 . به همین دلیل شما می توانید محصوالت ویال سازه را به صورت عمده نیز خریداری کنید

والت به صورت عمده می توانید با کارشناسان ما در قسمت فروش تماس  برای اطالع از شرایط اخذ نمایندگی و یا خرید محص

 . بگیرید

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
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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 قیمت تاب ریلکسی و  خرید ظروف چوبی همینطور برای خرید تخت سنتی 

 .در ارتباط باشید

 :مقاله مرتبط با این متن

 انواع باربیکیو و کاربردهایشان

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

 .کنید
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