
 رعایت نکات ایمنی هنگام نصب بخاری فضای باز 

های معمولی تمام نکات ایمنی مربوط به بخاری خواهید از یک بخاری فضای باز استفاده کنید، نیاز نیستزمانی که شما می

همین دلیل  ند. بهشوند بدون دودکش هستهایی که در فضای باز استفاده میبسیاری از بخاری مثالعنوانرا رعایت کنید. به

های فضای باز حساسیت همچنین در مورد بخاری .شما نیازی نیست محل اتصال دودکش را مورد بررسی قرار دهید

نادیده بگیرید.   عنوان بدان معنی نیست که احتمال نشت گاز راهیچوجود ندارد. اما این به  زیادی در مورد احتمال نشت گاز

شود. اما  سرعت در هوا پراکنده میباشد، این میزان گاز به ان بسیار کمی نشت گاز داشته در فضای باز اگر بخاری شما میز

دارد این است که در   سوزی شود. تنها تفاوتی که با فضای بسته وجودتواند موجب آتشکم باشد می نشت گاز هرچقدر هم

خواهید هیتر یا بخاری خود را در فضای باز نصب زمانی که می .فضای باز امکان خفگی در اثر گازگرفتگی وجود ندارد

خواهید بخاری را که می باشید که بخاری در مجاورت مواد قابل اشتعال قرار نگیرد. همچنین سقف مکانی کنید، دقت داشته

خواهید در زیر یک سایبان قرار دهید، مطمئن که بخاری ویالیی را می ازه کافی بلند باشد. زمانیانددر آنجا نصب کنید به

کندحرارت زیادی به سطح سایبان برخورد نمی شوید که  . . 

 میزان تولید گرما در بخاری تابشی و هیتر 

شما باید به هنگام خرید بخاری تابشی یا   دارد. میزان تولید گرما رابطه مستقیم با ابعاد بخاری و همچنین توان گرمادهی آن

کنید که   دقت مشخص کنید. همچنین باید مشخصخواهید بخاری را در آن قرار دهید به که می هیتر فضای باز، ابعاد فضایی

وهوایی تواند در شرایط آبگرمادهی بخاری می وهوایی قرار دارد. میزانمکان موردنظر شما در معرض چه نوع آب

بازدارد.   وهوایی منطقه شما تأثیر زیادی در انتخاب نوع بخاری فضایاست که شرایط آب ییر کند. به همین دلیلمختلف تغ 

اینکه ورزش باده در میزان گرمادهی بخاری تابشی تأثیر   های تابشی این حساسیت کمتر است. به دلیلالبته در مورد بخاری

فضای باز بسیار مناسب هستند.   کنند، برای استفاده در اجسام را گرم میهای تابشی در اینکه مستقیما  بخاری  .زیادی ندارد

دارای مزایا و معایبی هستند. برای یک انتخاب مطمئن و درست سعی کنید به   های تابشی یا هیترهاالبته هرکدام از بخاری 

دقیق مزایا و معایب هر محصول را مورد بررسی قرار دهید طور . 

 بخاری فضای باز رستوران 

رستورانها و کافه ها به غیر فضای داخلی   بخاری فضای باز در رستورانها و کافه ها کاربرد فراوانی دارند. بسیاری از

میل  مشتریان خود در نظر میگیرند. اکثر مردم دوست دارند غذای خود را در فضای باز یک فضای باز را نیز برای خود

اما از وقتی بخاری های فضای باز وارد بازار شده  کنند. اما به دلیل سرمای هوا این کار فقط در چند ماه از سال ممکن است

  باز خود را به صورتت چهار فصل در اختیار مشتریان خود قرار این بخاری فضای اند. رستورانها نیز با تهیه

مناسبی برای پذیرایی از مشتریان خود ندارند  میدهند.رستورانهایی هستند که کال در فضای باز قرار دارند و فضای داخلی

های فضای  اشتن هیتراما با د  فصول سرد سال مجبور به تعطیل کردن کسب و کار خود هستند رستورانها به ناچار در  این

خدمات دهند باز این مشکل حل شده و به صورت چهار فصل میتوانند به شمتریان خود . 

 مزایا بخاری فضای باز

 بخاری فضای باز سریع گرم میشود 

شوند به دلیل استفاده مستقیم از شعله آتش به سرعت گیر می  هیترهای فضای باز که به وسیله گاز پروپان روشن می

.شوند محض روشن کردن بخاری ها گرمای آنها را احساس خواهید کرد و شروع به گرم کردن محیط خواهند کرد به  . 

 قابلیت حمل بخاری فضای باز
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شما میتوانید به راحتی بخاری . به دلیل استفاده از کپسول های گاز در سوخت این نوع بخاری ها ، قابلیت حمل باالیی دارند

خواهید حمل کنیدرا به هر نقطه ای که میفضای باز و همچنین کپسول  استفاده از این نوع هیتر ها برای افرادی که مجبور . 

 . هستند مکان بخاری را مدام تغییر دهند بسیار مناسب می باشد

 معایب بخاری تابشی فضای باز 

 هزینه بخاری تابشی فضای باز

از هزینه گاز طبیعی می باشدهزینه شارژ سیلندر های گاز پروپان به مراتب بسیار بیشتر  شاید در کوتاه مدت این هزینه . 

بودزیاد به چشم نیاید ولی در استفاده بلند مدت این میزان هزینه قابل توجه خواهد  ولی در مکان هایی که دسترسی به گاز . 

 . طبیعی و گاز لوله کشی ندارید استفاده از سیلندر گاز اجتناب ناپذیر است

از سوخت بخاری فضای ب  

شوندبرخی دیگر از هیترهای فضای باز به وسیله گاز طبیعی یا همان گاز لوله کشی روشن می به دلیل اینکه کشور ما  . 

ارزان در کشورمان می باشددارای ذخایر گازی متعددی است و گاز طبیعی یکی از سوخت های نسبتا  از این جهت . 

و مقرون به صرفه می باشد استفاده از این نوع سوخت برای گرمایش بسیار منطقی  . 

 انواع روشهای تولید گرما در بخاری ها 

کنند . در روش تولید گرما هیچ تفاوتی  می  تمام بخاری های موجود در بازار از چند روش مشخص برای تولید گرما استفاده

حتی بخاری های فضای باز وجود ندارد بین بخاری های صنعتی و خانگی و  . 

شودجاد گرما در بخاری ها از سه روش مختلف استفاده میبه طور کلی برای ای در روش اول که بسیار متداول می باشد ،   . 

 تولید گرما می کند . این روش آسان ترین و رایج ترین روش برای استفاده از شعله در داخل بخاری روشن می شود و

کنند . این بخاری ها می توانند  استفاده می ولید گرمابخاری ها می باشد . امروزه بسیاری از بخاری ها از این روش برای ت

یا مصارف صنعتی مصارف خانگی و تجاری داشته باشند  . 

ایجاد گرما در بخاری می باشد . در گذشته این  شود ، استفاده از آب گرم برایروش دیگری که برای تولید گرما استفاده می

رادیاتور منتقل   گرفت . آب به وسیله مشعل های مختلف گرم میشد و توسط لوله هاانجام می روش به وسیله یک موتورخانه

گشت  یشد ، و بعد دوباره برای گرم شدن به موتور خانه برممی شد . گرمای آب هنگام عبور از رادیاتور به محیط منتقلمی

در رادیاتور اتومبیل   گیرد ، البته برعکس این روش نیزهمان روشی است که در بخاری اتومبیل صورت می . این روش در

شود ، تا خنک شده و دوباره به داخل موتور برگرددمنتقل می وجود دارد . به این صورت که آب گرم به داخل رادیاتور  . 

روشها دارد . این روش تولید گرما به این  شود ، عمر کمتری در مقایسه با سایرمی روش آخری که برای تولید گرما استفاده

های مکان امواج مادون قرمز گرما تولید می شود . از بخاری های تابشی امروز در صورت می باشد ، از طریق تابش

 . مختلفی استفاده می شود

 فواید بخاری فضای باز

 ارزان

بیعی یکی از ارزان ترین سوخت ها در کشور ما می باشدهمانگونه که گفته شد گاز ط  به همین دلیل استفاده از این نوع . 

این نوع سوخت تقریبا  در اکثر نقاط کشور وجود دارد و دارای  . سوخت در بخاری های فضای باز بسیار اقتصادی می باشد

 . هزینه مناسبی است

 چگونه هیتر با نیروی مناسب را انتخاب کنیم؟ 



برای پاسیو باید طبق سایز پاسیو در نظر گرفته  توان و نیروی هیتر و تعداد هیترهای مورد نیاز جهت ایجاد گرمای مناسب

 در دو یک ست قدرتمند، دو هیتر تابشی قوی انتخاب کنید که روبروی هم قرار بگیرند و و انتخاب شود. به جای خریدن

زایی وجود نخواهد داشت، فضای   طرف پاسیو نصب شوند. در این صورت مطمئن می شوید که هیچ مشکلی در گرما

هیتر آسیب نمی رساند زیادی اشغال نمی شود و هیچ کس به خودش یا به . 

 نگهداری آسان بخاری، هیتر فضای باز 

تعمیرات و نگهداری زیادی ندارند این نوع بخاری های باغی به دلیل سیستم ساده ای که دارند نیاز به گذشته از آن هزینه  . 

 . تعمیرات آنها نیز بسیار اندک می باشد

 معایب هیتر تابشی فضای باز 

 جابجایی دشوار هیتر فضای باز

 به دلیل متصل بودن این نوع هیتر ها به یک شلنگ و یا لوله گاز این محصوالت امکان مانور و جابجایی زیادی ندارند

. دهید حتما  باید در نزدیکی آن ها یک   آنها بسیار محدود می باشد و اگر می خواهید به مکان دیگری آنها را انتقال اییجابج

 . شیر گاز وجود داشته باشد

 فضای گرم و دلنشین با هیتر تابشی 

تفاده می کندهیتر ها با ایجاد فضای گرم و دلنشین در اطراف خود محیط بیرونی شما را در زمستان نیز قابل اس  

. ترین و پرفروش ترین نوع هیترهای فضای باز هیتر های قارچی هستند رایج  دالیل زیادی وجود دارد که هیتر های  . 

 . قارچی را تبدیل به پرفروش ترین محصول در قسمت بخاری های فضای باز کرده است

تدر ادامه به بررسی هیترهای قارچی ، مزایا و معایب آن ها خواهیم پرداخ  . 

 . اگر قصد خرید یک هیتر فضای باز را دارید پیشنهاد میکنیم با ما در ادامه مطلب همراه باشید

 مقرون به صرفه بودن هیتر تابشی

در کشور ما  . هیتر های قارچی از گاز به عنوان سوخت استفاده می کنند که می تواند گاز لوله کشی باشد یا یک سیلندر گاز

سوخت ها می باشد  تر از سایر ی متعدد قیمت گاز بسیار پایینبه دلیل وجود منابع گاز یک سیلندر معمولی گاز می تواند  . 

ساعت و یا بیشتر به صورت مداوم در یک هیتر قارچی مورد استفاده قرار گیرد ۱۰در حدود  . 

 هزینه شارژ 

بر میزان ساعت استفاده از یک  تقسیم هزار تومان میباشد اگر آن را ۲۰یک کپسول گاز به طور میانگین حدود  هزینه شارژ

شودهر ساعت هزینه می هزار تومان برای ۲کپسول بکنیم مبلغی کمتر از  همانطور که مشاهده می کنید این مبلغ برای . 

 . استفاده از یک هیتر قارچی بسیار مناسب می باشد

توان نتیجه گرفت که  هزینه سوخت می ساببخواهیم از سایر هیترهای فضای باز برای گرمایش استفاده کنیم با احت اگر

مقرون به صرفه تر هستند از سایر سوخت ها هیترهای گازی به مراتب   . های گازی این ویژگی مهم ترین ویژگی بخاری

 . فضای باز می باشد

 دسترسی به گاز 



در مکانی که میخواهید هیتر را قرار   باید به هنگام خرید یک بخاری فضای باز به این نکته توجه داشته باشید که آیا ولی شما

گاز دارید دهید دسترسی به گاز پروپان و یا سیلندر سیلندر گاز به دلیل قابل حمل بودن تقریبا  در هر مکانی می تواند مورد  . 

. استفاده قرار گیرد که هیتر های قارچی را تقریبا  در هر جا می توان استفاده کرد پس می توان گفت  . 

 قابل حمل بودن هیتر فضای باز 

، قابلیت جابجایی باالیی دارند بخاری های قارچی فضای باز به دلیل استفاده از گاز به عنوان   . دلیل این که عالوه بر  به

قابلیت این را دارند که از سیلندر گاز نیز به عنوان منبع سوخت  ،    استفاده از گاز شهری یا همان گاز لوله کشی به عنوان

کنند استفاده  . 

 سیلندر گاز 

در . سیلندر گاز یا همان کپسولهای گاز قابلیت حمل بسیار باالیی دارند و شما می توانید آنها را تقریبا  به همه جا حمل کنید

باشید و در بسیاری از فضاها امکان دسترسی به برق وجود  هیتر های برقی حتما  باید به یک منبع برق دسترسی داشته 

 .ندارد

بودن موتور های مولد برق و   را می توان از طریق موتورهای مولد برق نیز تامین کرد ولی با توجه به گران انرژی برق

به هیتر های  مناطق ، هیترهای برقی قابلیت جابجایی کمتری نسبت همچنین عدم دسترسی به جریان برق در بسیاری از

 . گازی دارند

 قیمت هیتر فضای باز 

به همین دلیل باعث شده تا تولید  . بخاری های قارچی شناخته شده ترین و پرفروشترین بخاری های فضای باز می باشند

. کننده های زیادی اقدام به تولید هیتر های قارچی کنند بازار رقابتی باعث کاهش قیمت بسیار محسوسی در این  وجود

است قیمت آن را تبدیل به یک محصول مناسب برای تهیه و استفاده در فضای باز کرده محصول شده است و از لحاظ  . 

کردن برخی جزئیات و ویژگی   های قارچی بر حسب استفاده از آلیاژهای مختلف در ساخت آن و همچنین اضافه قیمت هیتر

 . ها بسیار متفاوت می باشد

استفاده قرار می گیرند متنوع نباشد . اما باز هم   شاید بخاری فضای باز به اندازه بخاری هایی که در فضای سرپوشیده مورد

تولید می   برخوردار میباشند . بخاری های فضای باز که به صورت صنعتی یا خانگی طراحی و از تنوع نسبتا قابل قبولی

بخاری فضای باز که برای مکان های صنعتی و   با یکدیگر دارند . قیمت یک  ای به لحاظ قیمتهای عمدهشوند . تفاوت

  گاهی اوقات چندین برابر بیشتر از یک هیتر فضای باز خانگی می باشد . قیمت . فضاهای بزرگ در نظر گرفته می شود

یین می شود . البته  ساخت بخاری تع بخاری فضای باز با توجه به فضای تحت پوشش و همچنین تجهیزات به کار رفته در

در قیمت آن دارد . برخی از انواع بخاری فضای باز به صورت چدنی می  طراحی و شکل ظاهری بخاری نیز تاثیر زیادی

این موضوع نیز یکی از عوامل  . همچنین گاهی اوقات از آلیاژ های ویژه ای برای ساخت بخاری استفاده می شود . باشند

شما تمایل به اطالع از قیمت انواع بخاری فضای باز دارید . نیازی به  ی باز میباشد . اگرمهم در تعیین قیمت بخاری فضا

توانید از طریق سایت های مختلف  از منزل و جستجو در فروشگاه های مختلف ندارید . این کار را به راحتی می خروج

تابشی   وع باالیی از انواع بخاری فضای باز و هیترسایت ویال سازه می توانید تن  اینترنتی انجام دهید. شما با مراجعه به وب

 . را مشاهده کنید

 قیمت بخاری فضای باز

میلیون تومان نیز   ۲۰تا حدود  شود ومیلیون تومان شروع می ۵الی  ۴های قارچی فضای باز معموال  از حدود  قیمت بخاری

. قیمت گذاری شده است دلیل تفاوت قیمت آنها استفاده از آلیاژهای مختلف در   کارایی این هیتر ها تقریبا  یکسان است و عمده

 . تولید آنها می باشد



. بنابراین پیشنهاد ما به شما این است که صرف هزینه باالتر برای خرید یک هیتر قارچی زیاد عقالنی نیست این دلیل که   به

پردازید در حالیکه این تفاوت قیمت در کارکرد هیتر ها   شما فقط برای یک تغییر آلیاژ در ساخت هیتر مبلغ زیادی را می

 . تاثیر زیادی ندارد

 مقایسه قیمت هیترهای فضای باز 

سعی کنید از چند جای مختلف قیمت بگیرید قیمت ها را با توجه به ویژگی های محصوالت با هم   قبل از خرید هر محصولی

 . مقایسه کنید

میلیون تومان می باشد ۵الی  ۴خرید یکی هیتر قارچی چیزی بین  همانطور که گفته شد حداقل هزینه برای  . 

 مبالغ بیشتر 

اگر می خواهید بیشتر از این مبلغ را برای یک هیتر قارچی هزینه کنید پیشنهاد ما به شما این است که از صرف این هزینه  

. خودداری کنید بخاری قرار داده اید البته این پیشنهاد در صورتی است که شما اولویت خود را کارایی  . 

توانید  نیز وجود دارند که می زیبایی یک هیتر قارچی اهمیت می دهید محصوالتی بسیار گران قیمت تر و زیباتر ولی اگر به

 . آنها را تهیه کنید

 نحوه عملکرد بخاری فضای باز 

عمل می کند. روش انتقال گرما در   انرژی برق یا انرژی گاز با استفاده از انرژی های گوناگون مانند بخاری فضای باز

آشکاری دارند. چرا که   باز با بخاری های معمولی بسیار متفاوت است و از این لحاظ با یکدیگر تفاوت بخاری های فضای

با بخاری های    می گیرد و از لحاظ ساختار و سبک انجام بخاری فضای باز از طریق سر بخاری فضای باز انتقال گرما در

ال متفاوت هستندمعمولی کام گونه واسطه نیاز   بخاری های فضای باز برای اینکه بتوانند محیط اطراف را گرم کنند به هیچ .

مبنا و واحدی می    نیاز به مولکول های هوا دارند. بی تی یو ندارند، اما بخاری های معمولی برای گرم کردن محیط اطراف

مشخصات   ش بخاری های فضای باز مشخص می شود. در قسمتآن میزان گرمادهی و قدرت گرمای باشد که بر اساس

عملکرد بخاری های فضای باز برقی بسیار ساده  فضای باز این مورد ذکر شده است. عالوه بر این موضوع  بخاری های

باز   معمولی نیاز به گاز برای گرم کردن محیط اطراف ندارند. اما بخاری های فضای می باشد و برخالف بخاری های 

تولید گرمای بخار یا با استفاده از سوخت انجام نمی  زی با استفاده از گاز کار می کنند و وزن سبکی دارند. به همین دلیلگا

باشد و می توانند   با استفاده از برق و گاز تولید می کنند. قدرت بخاری های فضای باز باال می گیرد و گرمای مطلوبی را

 .محیط های گوناگون را گرم کنند 

تر های فضای باز برای مکانهای سرپوشیده هی  

کربن حاصل از شعله آن ها در هوای   اینکه این نوع بخاری های فضای باز هیچ گونه دودکش ای ندارند و دی اکسید به دلیل

اکسیژن موجود در فضا می شود اطراف پخش میشود ، همچنین باعث کم شدن  . 

بسته و سرپوشیده اصال  توصیه نمی شود و بسیار خطرناک می باشداز این جهت استفاده از این محصوالت در فضای   . 

 چوب

 . بخاری های چوبی و یا هیزمی یکی دیگر از انواع بخاری های فضای باز هستند که طرفداران زیادی دارند

ه استگرمای دلنشین آتش و همچنین روشنایی دلچسبی که این نوع بخاری های ایجاد می کنند باعث محبوبیت آنها شد  . 



گیرندآتشدان ها و شومینه ها از انواع بخاری های باغی هستند که برای گرم کردن فضای باز مورد استفاده قرار می  . 

 مزایا 

 فضای دلنشین 

 . آتش ایجاد شده به وسیله چوب و هیزم همانند آهنربایی افراد را به دور خود جمع میکند

 . نشستن در کنار آتش و خیره شدن به شعله های آن یکی از دلنشین ترین تفریحات میباشد

تندهیترهای چوبی فضای دلنشینی را برای افراد فراهم می کنند و همیشه یادآور خاطرات شیرین برای آنها هس  . 

 مقرون به صرفه

حتی . هیزم و چوب را می توان ارزان ترین سوخت در بین سوخت های استفاده شده برای هیترهای فضای باز معرفی کرد

 . در برخی مواقع این نوع سوخت رایگان می باشد و شما فقط باید آنها را جمع آوری کنید

فقط هزینه ای برای خرید آنها  یکی از مهمترین ویژگی ها در انتخاب هیتر های چوبی می باشد . شما در واقع این ویژگی

می باشد صرف خواهید کرد و سوخت آن ها تقریبا  رایگان  . 

 معایب

 نیاز به تعمیر و نگهداری بیشتر 

کثیفی زیادی ایجاد می شود در بخاری های هیزمی به دلیل خاکستر و زغالی که از سوختن چوب حاصل می شود تقریبا   . 

 . بعد از هر بار استفاده نیاز دارید که آنها را نظافت کنید

نیاز به تعمیرات بیشتری نسبت به سایر   محصوالت همواره در برابر شعله و حرارت باالیی قرار دارند و به همین دلیل این

 . بخاری های فضای باز دارند

  

 پوشش محدود 

برای بازگرداندن گرما به سمت    از سوختن آتش حاصل می شود به سمت باال حرکت میکند و چون مانعی گرمایی که اکثر

یابد پایین وجود ندارد از این رو پوشش آنها کاهش می  . 

 . این بخاری ها در مقایسه با سایر انواع بخاری های باغی محدوده کم تری را گرم میکنند

 با دقت مقایسه کنید 

پیشنهاد می کنیم که با دقت   ک هیتر فضای باز برای مصارف تجاری ، صنعتی و خانگی را دارید به شماخرید ی اگر قصد

 . گزینه های خود را بررسی کنید

 . سوخت مصرفی و ابعاد محیط خود را به خوبی مشخص کنید تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید



 فروش بخاری فضای باز 

اینترنتی خریداری نمایید . البته بسیاری از افراد   نید همانند بسیاری از اقالم دیگر به صورتبخاری فضای باز را می توا

تصمیم خود   خرید خود را به صورت حضوری انجام دهند . این افراد دالیل قابل احترامی برای دهند کههمچنان ترجیح می

دارند بر این باور هستند که تا زمانی که اصول    برای خرید حضوری دارند . افرادی که همچنان بر خرید حضوری اصرار

طریق چند عکس ساده   کیفیت آن را درک کنند . این افراد بر این باور هستند که ما نمی توانیم از توانندرا مشاهده کنند نمی

روش با مشکل به هنگام خرید اینترنتی به لحاظ خدمات پس از ف اقدام به خرید یک محصول نماییم . همچنین ادعا دارند که

فقط محدود به کشورما نمی   البته ادعای این دوستان تا حدود زیادی درست می باشد . اما خرید اینترنتی . مواجه خواهند شد

مرسوم شده و مورد استفاده قرار می گیرد باشد ، و چندین سال است که خرید اینترنتی در دنیا  . 

هایی برای خرید اینترنتی مناسب  دلیل زیرساخت پذیرفته شده است . به همینبه دلیل اینکه خرید اینترنتی امروزه در جامعه 

اندازی کسب  هایی که قصد فروش اینترنتی را دارند حتما  باید یک سری مراحل را برای راه به وجود آمده است . فروشگاه

صورت قانونی شروع به فعالیت می کند . شما میتوانید  و کار اینترنتی خود طی کنند . زمانی که یک فروشگاه اینترنتی به

برای فروش بخاری فضای   فروشگاه اینترنتی از ارگان های ذیربط اقدام نمایید . فروشگاه ویال سازه نیز برای استعالم این

شود شما با  الزم را کسب کرده است . که در نتیجه موجب می حصوالت خود تمامی مجوزهایباز و به طور کلی تمامی م

را انجام دهید خیال راحت خرید خود  . 

 در انتخاب هیتر تابشی چه ویژگی هایی را باید در نظر بگیریم؟ 

توان شود و در نهایت، نمی خرید بیشتر می  هیترهای تابشی ویژگی های بسیاری دارند که به خاطر آنها، شوق افراد برای

نظر   مشخص، هیتر تابشی با کیفیت دارید. مهم ترین مشخصه هیتر تابشی که باید در گفت بدون داشتن یک ویژگی مفید و

خودکار که عمال  هیتلر را در زمان گرم شدن   گرفت کنترل الکترونیک آن است که تنظیم هیتر را آسان تر می کند. خاموشی

برای این  هرگونه حادثه ناگوار پیشگیری خواهد کرد. محافظ هیترهای غیر متصل و رومیزی، کند، ازمی بسیار، غیر فعال 

به صورت اتوماتیک خاموش شود است که وقتی هیتر به شکل اتفاقی روی زمین افتاد، المنت گرمازایش . 

 ویال سازه 

بخاری های باغی شرکت ویال سازه می باشدیکی از تولید کننده های برتر کشور در تولید بخاری های فضای باز و  این . 

شما عزیزان میتوانید با مراجعه به فروشگاه و یا وبسایت ویال  . تولیدی سابقه درخشانی در تولید هیترهای فضای باز دارد

 . سازه مجموعه بی نظیر هیترهای فضای باز ویال سازه را مشاهده کنید

با همکاران ما در قسمت فروش تماس بگیرید  همچنین برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید  . 

 خرید مستقیم از تولیدی هیتر تابشی 

 . خرید مستقیم و بدون واسطه باعث می شود تا در میزان هزینه صرفه جویی زیادی داشته باشید

است که مبلغ بسیار  خرید کنید و طبیعی توانید با خرید از تولیدی ویال سازه محصول خود را مستقیم از تولید کننده شما می

خواهید کرد کمتری برای خرید آن محصول هزینه  . 

 . هیتر های قارچی تولید شده در ویال سازه قابل استفاده با گاز شهری و همچنین سیلندر گاز میباشند 

ز بخاری گازی فضای با هنگام خرید گاز مصرفی مورد نظر خود را به کارشناسان فروش ما اطالع دهید و شما عزیزان

 . شما با توجه به درخواست شما تغییر کاربری داده میشود



 بخاری فضای باز با گاز شهری 

هیتر را با استفاده از سیلندر گاز  هیتر قارچی با سوخت مصرفی گاز شهری تهیه کرده اید و اکنون می خواهید این اگر یک

نباشید مورد استفاده قرار دهید زیاد نگران  . 

توانید محصول خود را به آسانی تغییر دهیدبا یک تغییر کوچک و کم هزینه می  . 

 خرید اینترنتی هیتر و بخاری فضای باز 

فروش اینترنتی محصوالت خود کرده است   به ویالسازه با داشتن یک فروشگاه اینترنتی فعال و دارای مجوز فعالیت اقدام

درب   میتوانید محصوالت مورد نیاز خود را از سایت ویالسازه خرید کرده و آنها را شما با خیال راحت و اطمینان خاطر

 .منزل تحویل بگیرید

 نکات مهم هنگام خرید بخاری فضای باز 

را انجام دهید ابتدا باید به چند نکته مهم توجه  خرید خوداگر شما قصد خرید یک بخاری فضای باز را دارید ، قبل از اینکه 

محصول مورد نظر   مورد نظر ابتدا باید اطالعاتی در مورد آن کسب کنید ، شما باید بدانید که کنید . قبل از خرید محصول

نید که دقیقا  چه محصولی باید نیازهای خود را مشخص کنید ، و بدا می تواند پاسخگوی نیاز شما میباشد . برای این کار ابتدا

ویژگی هایی نیاز دارید  را با چه  . 

چه کاربردی نیاز دارید . آیا در نظر دارید   ابتدایی ترین سوالی که باید پاسخ دهید این است که ، بخاری فضای باز را برای

استفاده کنید ، یا می خواهید مصرف خانگی داشته باشید برای مصارف تجاری صنعتی از آن  . 

تواند فضای گرمایی متفاوتی می باشد . که می ابعاد فضا بسیار مهم می باشد ، به دلیل اینکه بخاری فضای باز دارای توان

برای  منظور باید ابعاد فضای شما مشخص باشد ، تا بتوانید مناسب ترین محصول را مشخصی را گرم میکند . برای این

 . نیاز خریداری کنید

طول سال استفاده کنید . آیا در اکثر فصول  دانید این است که ، در نظر داری چه مدت از بخاری درنکته دیگری که باید ب

استفاده کنید ، یا فقط می خواهید در یک یا دو فصل از آن استفاده کنید سال می خواهید از بخاری فضای باز  . 

ای می باشد که برای خرید بخاری فضای  سرمایه و نکته مهم دیگری که باید به آن توجه زیادی داشته باشید ، میزان بودجه

 توانید با جستجویی هدفمندی داشته باشید ، و بخاریبودجه شما مشخص باشد می باز در نظر می گیرید . زمانی که

 . موردنظر را مطابق با هزینه خود انتخاب کنید

را در الویت قرار دهند دهند ، که کاربرد و کیفیت محصول مورد نظربرخی اوقات افراد ترجیح می   . 

 بهترین هیتر فضای باز

باشد . همچنین ابعاد فضای شما تعیین کننده نوع   بهترین نوع بخاری فضای باز می تواند با توجه به نوع کاربرد شما متفاوت

 . بخاری فضای باز می باشد

شیدشود تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باکسب اطالعات بیشتر همیشه باعث می  . 

کنید ، باید ابتدا اطالعات کاملی در مورد انواع   اما به طور کلی برای اینکه بتوانید بهترین نوع بخاری فضای باز را انتخاب

توانید نزدیکترین محصول را به نیازهای خود انتخاب کنیدسپس می . بخاری فضای باز کسب کنید  . 

بسیار متغیر باشد . به همین دلیل جواب  با توجه به نیازهای متفاوت ،پس می توان گفت بهترین بخاری فضای باز می تواند 

  شما می توانید با شناسایی دقیق نیازهای خود و کسب اطالعات بیشتر در مورد دقیقی برای این سوال وجود ندارد ، و

 . محصوالت ، بهترین و مناسب ترین انتخاب را داشته باشید

از نکات مهم هنگام خرید بخاری فضای ب  



محصول خریداری شده توسط شما چه ویژگی   اگر شما قصد خرید یک بخاری فضای باز را داشته باشید ، باید توجه کنید که

  شده این امکان را برای شما فراهم می کند ، تا بدانید که این محصول را در چه هایی دارد . اطالعات محصول خریداری

 . مکانی می توانید استفاده کنید

مختلف اختصاص دهید . این کار    ید محصول زمان بیشتری برای کسب اطالعات ، و همچنین مقایسه محصوالتقبل از خر

انتخاب را داشته باشید سبب می شود تا بتوانید بهترین و مناسب ترین  . 

مچنین چه  بخاری شما چه میزان باشد . ه کند ، که قدرت گرمادهیشرایط جغرافیایی منطقه شما تا حدود زیادی تعیین می

وجود دارد میزان از سال هوای سرد در منطقه شما  . 

 . مدت زمان استفاده از هیتر فضای باز نیز در انتخاب نوع بخاری بسیار تاثیر گذار می باشد

باز اختصاص می دهید . میزان بودجه شما  ترین گزینه میزان هزینه ای می باشد که برای خرید بخاری فضایاما شاید مهم

  نوع محصولی را می توانید خریداری کنید . بسیاری از افراد بودجه محدودی برای زیادی تعیین می کند که ، چه تا حدود

متناسب با بودجه شما باشد . اما در برخی  کنیدخرید محصوالت مختلف دارند ، به همین دلیل باید محصولی که انتخاب می

 باشد . به همین دلیل بودجه خود را با توجه به محصول موردمی محصول مورد نظر مواقع اولویت شما کیفیت و کاربرد

خود انتخاب کنید . اما در بسیاری از مواقع  توانید نزدیک ترین محصول را به نیازنیاز تغییر می دهید . در این مواقع می

د انتخاب کنیدشما ناچار هستید تا بهترین محصول را با توجه به بودجه خو . این کار امکان پذیر نمی باشد  . 

 خرید حضوری هیتر و بخاری فضای باز 

به فروش حضوری محصوالت خود کرده   همچنین شرکت ویالسازه با داشتن چندین شعبه در شهرهای کرج و تبریز اقدام

شهر ها میتوانید از محصوالت دیدن کرده و با خیال راحت خرید خود را   است شما با مراجعه به یکی از شعب ما در این

دهید نجاما . 

 ویال سازه صوفیان 

فعالیت می کنند . بسیاری از این شرکت ها  امروزه شرکت های زیادی وجود دارند که در زمینه تولید تجهیزات ویالیی

و  محصول محدود را طراحی و تولید می کنند . حتی برخی از آنها از طرح های آماده تولیدی های کوچکی هستند که چند

تنوع و نوآوری در محصوالت خود ندارند . و   حصوالت خود استفاده می کنند . این تولیدی ها هیچگونهموجود برای تولید م

به طور   . اکنون در بازار وجود دارد و تقاضا برای خرید آن ها وجود دارد اکتفا می کنند تنها به تولید محصوالتی که هم

فعالیت کنند . به دلیل اینکه هیچ گونه نوآوری در  خودحتم می توان گفت که این افراد به سختی می توانند در صنف 

می باشد .   از تولید کنندگان ای که تنوع باالیی در محصوالت تولیدی خود دارد ویال سازه محصوالت خود ندارند . یکی

می   همین شرکت طراحی و تولید می شوند . شما بسیاری از محصوالت تولید شده توسط ویالسازه به صورت انحصاری در

ویال ،   مبلمان فضای باز ، لوازم و تجهیزات گرمایشی ، محصوالت مختلف برای دکوراسیون توانید محصوالت زیادی مانند

محصوالت دیگر را از طریق این تولیدی خریداری  انواع مختلف صندلی و مبلمان فضای باز ، تجهیزات بازی و بسیاری

و  د و می توانید محصول مورد نیاز خود را به صورت غیر حضوریمراجعه حضوری نداری نمایید . البته نیازی به

قیمت محصوالت مختلف می توانید به وب   اینترنتی نیز سفارش دهید . برای کسب اطالعات بیشتر و همچنین اطالع از

دهید   ا را سفارشباالیی از محصوالت مختلف در وبسایت ما وجود دارد که میتوانید آنه سایت ما مراجعه نمایید . تنوع بسیار

درگاه پرداخت اینترنتی می باشد . همین موضوع   . فروشگاه اینترنتی ویالسازه دارای نماد اعتماد الکترونیکی و همچنین

کمترین زمان ممکن محصول مورد نظر خود را خریداری نمایید در باعث می شود که شما بتوانید  . 

 خرید به صورت عمده هیتر تابشی  

 . فصل سرما در حال نزدیک شدن است و تقاضا برای هیترهای فضای باز روز به روز در حال افزایش می باشد

پیشنهاد می کنیم که هرچه سریع تر    دارای کسب و کار مرتبط با مبلمان و تجهیزات فضای باز هستید ما به شما اگر شما

خود قرار دهید بخاری های فضای باز را نیز در سبد محصوالت  . 



توانید هیترهای فضای باز مورد نظر خود را به صورت عمده از تولیدی ویال  شما فروشندگان و صاحبان مشاغل عزیز می 

 . ساز تهیه نمایید

فروش عمده و همچنین  رائه اطالعات تکمیلی در مورد محصوالت وفروش ما آماده پاسخگویی و همچنین ا کارشناسان

 . شرایط اخذ نمایندگی می باشند

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

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

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

 .کنید
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