
 بخاری هیزمی مدرن

در جستجوی بیشتری در مقایسه با بخاری   نبال خرید یک بخاری هیزمی هستید برای یافتن چنین محصولی بایدچنانچه به د

عنوان   اینکه این محصوالت امروزه طرفداران زیادی ندارند . البته بهتر است اینگونه های معمولی داشته باشید . به دلیل

های آپارتمانی یکی از موانعی است که موجب   ا ندارند . محیطکنیم که بیشتر افراد شرایط استفاده از بخاری هیزمی ر

تواند  می هیزمی استفاده کنید . به جهت اینکه دود ناشی از بخاری هیزمی در بیشتر اوقات شود شما نتوانید از بخاریمی

اخل فضای شما نیز دارد که دوده بخاری هیزمی در د مشکالتی برای همسایگان به وجود آورد . همچنین گاهی اوقات امکان

باقی مانده  در استفاده از بخاری هیزمی به وجود می آورد و خاکستر و همچنین زغال های منتشر شود . مشکل دیگری که

و با کثیفی های زیادی همراه می باشد . همین مسائل   از سوختن هیزم میباشد . نظافت بخاری هیزمی در بیشتر اوقات دشوار

که بسیاری از افراد از خرید بخاری هیزمی صرف نظر کنند در کنار هم موجب می شود  . 

 زیبایی بخاری چوب 

همچنان عالقمند به استفاده از این بخاری باشند .  اما زیبایی و همچنین بسیار مطلوب بخاری هیزمی باعث میشود که افراد

چند سال اخیر   بخاری را در ویال و همچنین باغ خود مورد استفاده قرار دهند . همچنین در طی افراد تمایل دارند که این

ارای است . همانند بسیاری از محصوالت که امروزه د طرح های بسیار متنوع تری از بخاری هیزمی به بازار عرضه شده

با توجه به  های مختلفی از بخاری هیزمی مدرن نیز به وجود آمده است . بخاری هیزمی مدرن طراحی مدرن هستند ، طرح

محصوالت مدام در حال تغییر است و شما می توانید آنها   ژورنال ها و طراحی های روز دنیا به وجود آمده است . طراحی

در تولید آن متغیر می   مت بخاری هیزمی مدرن با توجه به مواد اولیه به کار رفتهخود تغییر دهید . قی را با توجه به سلیقه

تاثیر زیادی در قیمت آن دارد باشد . همچنین ابعاد و میزان گرمادهی بخاری نیز  . 

 مزایای بخاری هیزمی

 کارآمد بودن بخاری هیزمی  •

بخاری هیزمی برای برونده    انند بسیار سودمند باشند. سودمندی و کارایی، همان تواناییهیزمی مدرن می تو بخاری های

این گرما را به داخل اتاق و خانه منتقل کند. بخاری های هیزمی به  تواندگرما از هر تکه چوب است و در کنار آن، می 

محدودیت های بیشتری در مورد انتشار    نده ها بایدطراحی شده اند که تا جایی که ممکن است کارآمد باشند. تولید کن  گونه ای

هیزمی ارائه کنند تا محصوالت شان مفید تر واقع شود موادی مثل گازها و دود ها از بخاری های .  

نتیجه می رسیم که بخاری های  بخواهیم بخاری های هیزمی را با شومینه های سنتی چوب سوز مقایسه کنیم به این اگر

درصد کارایی دارند که یعنی اکثر گرمای تولید شده توسط   ۱۰هیزمی فقط  تر هستند چون شومینه هایهیزمی بسیار مفید  

هیزمی روباز است وارد دودکش شده و فضا را گرم نمی کند. بنابراین در بخاری های آتشی که : 

 گرمای بیشتری تولید می شود  •
 انتشارات کمتری انجام می شود  •

نگهداری کمتری احتیاج دارد  آتش مدت زمان بیشتری می سوزد و •  



 

 خروجی گرما  •

بیشتری برای اتاق فراهم کند. در واقع   کند تا در مقایسه با شومینه های قدیمی گرمایباالی بخاری هیزمی کمک می  کارایی

  اش قرار می گیرد گرما تولید کرده و فضا را گرم می کند. بخاری هیزمی نه تنها بی که داخلبخاری هیزمی به ازای هر چو

گرما را در فضای اتاق هم پخش کند باید بیشترین مقدار گرما را از احتراق چوب خارج کند، بلکه باید بتواند این . 

این گرما به فضا انتقال می  کند وجذب می  بخاری هیزمی این وظیفه را بر عهده دارد. بخاری گرمای آتش را بدنه فلزی

هیزمی در مقایسه با شومینه های باز این است که اگر در فاصله دوری از   دهد. تفاوت بزرگ بین گرمای انتقالی از بخاری

بنشینید  نیست و باید حتماً نزدیک به آن  قرار بگیرید باز هم گرما را حس خواهید کرد اما در مورد شومینه این گونه بخاری

 .تا گرم شوید



 

 برونداد  •

کارآمدی باالی بخاری های هیزمی به کاهش میزان دود و سایر ذرات مضر که از احتراق هیزم ایجاد می شود کمک می 

  .کند

حاصل از احتراق چوب،   ازهای اضافیهیزمی، چوب به آرامی و با کارایی باال می سوزد و با سوزاندن گ در بخاری

کمتری آزاد خواهد شد. به همین دلیل بخاری های هیزمی به  گرمای بیشتری هم ایجاد می شود. در این صورت گاز و دود

دوستدار محیط زیست اند نسبت شومینه، بیشتر . 

 کنترل بیشتر  •

فراهم می کند و بنابراین مشخص   ی هیزمی راهیزمی توانایی کنترل بیشتر برای سرعت و کارآمدی آتش داخل بخار بخاری

یکی از معایب شومینه های در باز قدیمی این بود که جریان هوای داخل   .می شود چه مقدار گرما قرار است منتشر شود

که چرا این شومینه ها نمی توانند  باالی دودکش نمی تواند به آسانی کنترل شود و همین امر یکی از دالیلی است شومینه و

 .مفید باشند

هوا کنترل می شوند. با کنترل   هیزمی، محیطی در بسته اند که در آن هوای مورد نیاز احتراق، توسط لوله های بخاری های

نگهداری گازهای زائد آزاد شده توسط احتراق چوب داخل بخاری هیزمی،  هوا و میزان هیزم، آتش کم و زیاد می شود. با

ثانویه” ایجاد کنند حتی گرمای بیشتری از طریق پروسه ای به نام ” احتراق توانند بسوزند ومی  این گازها . 

کند تا از آنجا بیرون بیاید  ایجاد می به نام حایل در باالی بخاری هیزمی قرار می گیرد و شکافی کوچک برای هوا ایوسیله 

شود و بخاری گرمای بیشتری در مقایسه با شومینه های سنتی ایجاد کند کند تا انجام  و به این پروسه کمک می . 

 آتش سوزی طوالنی مدت بخاری هیزمی  •



یازمند نگهداری مداوم و ن  هیزمی و توانایی آن برای کنترل جریان هوا، آتش برای مدت طوالنی تری می سوزد با بخاری

لوله های هوا در بخاری هیزمی باید نیست. برای کمک به کارآمدتر کردن بخاری هیزمی، : 

 به موقع بسته شوند تا آتش سریع نسوزد  •
 برای طوالنی مدت بسته نماند تا بخاری از فقدان اکسیژن خفه بسوزد و دود ایجاد کند  •

ی نگهداری از آتش و زمان کمتری برای افزودن هیزم به بخاری نیاز هر چه آتش مدت بیشتری بسوزد، زمان کمتری برا

 .است

 هیزم کمتر بخاری هیزمی  •

های قدیمی می دهد و در کنار آن به   هیزمی به شما توانایی خلق آتشی کارآمد تر و بادوام تر در مقایسه با شومینه بخاری

 :کاهش میزان مصرف هیزم به موارد زیر کمک خواهد کرد .کاهش میزان مصرف هیزم هم کمک می کند

 کم شدن میزان هیزم استفاده شده برای هر آتش  •
 افزایش طول مدت سوخت هر آتش با استفاده از همان میزان هیزم •

 کاهش هزینه سوخت در طول عمر بخاری هیزمی •
 کاهش میزان سرعت سوخت هیزم که به شما اجازه می دهد تا آتش بیشتری داشته باشید  •

 نیاز به برق نیست •

برقی برای به کار افتادن نیستند.   سایر انواع شومینه ها مثل شومینه های برقی و بخاری های هیزمی نیازمند منبع برخالف

  ه از برق گرم کنید. بخاری های هیزمی به برق نیاز ندارند چونرا بدون استفاد این به آن معناست که می توانید خانه خود

شود. هوای گرم که از لوله دودکش می   افتند و گرم کردن منزل آغازبالفاصله بعد از روشن کردن آتش سریع به کار می 

 آتش جهت گرم تر شود و هوای بیشتری برای داخلسایر ذرات مضر آن گرفته می  رود و از طریق هواکش، دود وباال می 

توانید از فن بخاری استفاده کنید کردن آن نیاز خواهد بود. اگر گرما به قدر کافی در فضا پخش نمی شود می . 

ایجاد  

هیزمی با بخاری فضای نوستالژیک   



کردند. در بسیاری از مناطق برای تولید گرما از  می ها ایفاهیزمی نقش بسیار مهمی در زندگی انساندر سالیان دور بخاری 

نفت و همچنین برق،   های جایگزین مانند گاز وشد. اما در طول سالیان اخیر و با پرواز سوختمی هیزمی استفادهبخاری

هیزمی کاهش پیدا کردز بخاریمرورزمان استفاده ابه هایی همراه استهیزمی با دشواریالبته امروزه استفاده از بخاری . . 

مثال در بسیاری از مناطق دسترسی به هیزم برای سوخت کمی دشوار استعنوان به ها به دلیل اینکه بسیاری از محیط .

های روستایی و مناطق کرد امکان دسترسی به حیطهیزم کمتر است. اما در م صورت شهری هستند و امکان دسترسی بهبه

های هیزمی میزان گرمای  باشد. بخاری  صرفهبهتواند بسیار مقرونهیزمی میچوب وجود دارد، استفاده از بخاری هیزم و

  حس هیزمی همیشه یکتوجهی را تحت پوشش قرار دهد. استفاده از بخاریفضای قابل  تواندکنند که میزیادی را تولید می

شدن در کنار آن، برای هر  هیزمی و گرمبخاری آورد. نشستن در کنار آتشنوستالژیک و بسیار دلچسب را به وجود می

است بخششخصی و در هر سن و سالی لذت  . 

هزینه  

هیزمیسوخت پایین بخاری   

توانید با مبلغ پایین ای مقدار زیادی هیزم  می  دی در بر ندارد. راتهیه هیزم و چوب در بیشتر مناطق کشور ما هزینه زیا

هیزمی تقریباً رایگان استتهیه کنید. البته گاهی اوقات هزینه سوخت بخاری هیزمیبرای استفاده در بخاری اگر شما   .

زمان کنید. با صرف مدتآوری صورت رایگان جمعبه توانید هیزم رادسترسی به طبیعت داشته باشید، در بیشتر اوقات می

های هیزمی در بخاری آوری کنید. به همین دلیل است کهچوب برای استفاده در بخاری خود جمع توانید مقدار زیادیکمی می

استفاده بلندمدت شما نیاز به میزان چوب بیشتری دارید. به همین   صرفه هستند. اما برایبهواقع محصوالتی بسیار مقرون

هیزمی به هنگام  استفاده از بخاری هیزمی ندارند. امایاری از افراد تمایلی به استفاده بلندمدت از بخاریبس دلیل است که

 عنوانهیزمی بهخواهد بود. البته هنوز هم در برخی از مناطق کشور، بخاری بخشها همیشه لذت مراسم خاص و دورهمی

هیزمی تبدیل به یک وسیله دکوری برای  بخاری طورکلی امروزهگیرد. اما بهوسیله اصلی گرمایشی مورداستفاده قرار می 

آوردهیزمی همیشه حس گرما بخشی را در محیط به وجود میبخاری منازل ویالیی شده است. وجود  . 

 بخاری هیزمی چدنی 

هیزمی چدنی به صورت ریخته گری  بخاری هیزمی چدنی یک از محبوب ترین انواع بخاری هیزمی میباشد . بخاری

قالب های مخصوصی برای ساخت بخاری چدنی استفاده می شود . چدن  طراحی و تولید می شود . به این صورت که از



استفاده از روش   قالب ها که شکل های متنوعی دارند ریخته میشود . سپس قطعات چدنی مختلف با مذاب در داخل

بخاری هیزمی چدنی زیبا میباشد . بخاری هیزمی چدنی   یک جوشکاری چدن به هم اتصال داده می شوند . که نتیجه آن تولید

باالی این محصول گاهی  برخوردار می باشد که یکی از ویژگی های اصلی این نوع بخاری می باشد . وزن از وزن باالیی

میباشد  بخاری هیزمی چدنی با توجه به وزن باالی آن کمی دشوار  اوقات مشکالتی برای افراد به وجود می آورد . جابجایی

های هیزمی چدنی عمر نسبتا   مثال بخاریعنوان هایی نیز برخوردار می باشد . بهاین دردسر ها از ویژگی . اما در کنار

  های طوالنی مورد استفاده قرار گیرند بدون اینکه مشکلی برای آنها بهسال طوالنی دارند . این محصوالت می توانند برای

برخوردار می باشد . وزن باالی این محصول  چدنی از مقاومت و کیفیت بسیار باالیی وجود آید . همچنین بخاری هیزمی

می   ای برخوردار باشد . اما این محصوالت در بین محصوالت گران قیمت جایمالحظه شود که از استحکام قابلموجب می

 . گیرند . شما برای خرید این محصوالت باید مبلغ قابل توجهی را هزینه کنید

ب بخاری هیزمی معای  

 هزینه بخاری هیزمی  •

هیزمی جزء اقالم ارزان   عیب بخاری هیزمی در اکثر موارد، هزینه خرید خود بخاری هیزمی است. بخاری بزرگ ترین

انتخاب کنید باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنید. این بخاری ها به  قیمت نیست و به همین ترتیب اگر سایز بزرگ تری را

سال دارند. عمر واقعی این بخاری  ۲۰تا  ۵کنند و طول عمر بین طراحی شده اند که برای سالیان متمادی کار می  گونه ای

شده است. هرچه مصالح با کیفیت تر باشند عمر بخاری بیشتر است بستگی به کیفیت موادی دارد که با آن ساخته . 

 هزینه نصب بخاری هیزمی  •

تان انجام متفاوت بوده و اگر خود  بر است. هزینه نصب،باید هزینه خرید را متحمل شوید، بلکه نصب آن نیز هزینه   نه تنها

خانه هایی که از قبل دودکش دارند معموال ارزانتر تمام می شود در  دهید که رایگان خواهد بود. نصب شومینه . 

 پیچ و خم یادگیری  •

استفاده از این وسیله را برای    است برای اولین بار از بخاری هیزمی استفاده کنید باید برخی از اصول اولیه وقتی قرار

به شیوه درست و صحیح از بخاری هیزمی خود استفاده نکنید تجربه بدی  سوخت آن یاد بگیرید. اگراطمینان از کارایی 

باید درباره بخاری هیزمی در نظر   داشت و گرمای مناسبی که انتظارش را دارید به دست نخواهید آورد. مواردی که خواهید

 :بگیرید عبارتند از

ش نحوه استفاده از لوله های هوا جهت کنترل آت  •  
 میزان سوختی بخاری نیاز دارد بنابراین دیگر بخاری بیش از حد داغ نمی شود  •

 استفاده از صحیح ترین نوع هیزم •

 بدنه داغ  •

دست زدن به آن غیر ممکن و   از معایب بخاری هیزمی این است که بدنه آن به شدت داغ می شود به گونه ای که یکی دیگر

هیزمی دارد، گرما آتش را جذب کرده و آن را در فضا پخش می  بخاری بعضا خطرناک است. به علت نوع طراحی ای که

 .کند

اگر بچه کوچک یا حیوان خانگی دارید حتماً باید این موضوع را در نظر بگیرید که بخاری هیزمی حین کار بسیار گرم می 

 .شود

 رعایت نکات ایمنی به هنگام نصب بخاری



آید . به همین  اثر سوختن هیزم به وجود می هستند ، همچنین دود زیادی در بخاری های هیزمی دارای حرارت بسیار باالیی

های   باید بیش از پیش نکات ایمنی را رعایت کنید . حتماً باید از اتصال صحیح لوله دلیل به هنگام نصب این محصوالت ،

بررسی کنید هواکش مطمئن شوید ، برای اطمینان بیشتر سر کنید چند بار لوله ها را  . 

مناسب دوده به وجود آمده در بخاری ، به  بعد از نصب لوله ها از تهویه مناسب به هوا مطمئن شوید . در صورت عدم تهویه

  آورد . حتی در برخی اوقات امکان دارد این دود متاسفانه باعث جانبه وجود می داخل فضا وارد شده و مشکالت زیادی

اتصاالت مختلف را چند باره مورد بررسی   کات ایمنی را جدی بگیرید ، وباختن افراد شود . پس تا جای ممکن رعایت ن 

 . قرار دهید

می شود . سعی کنید مواد قابل اشتعال را در  به دلیل اینکه به هنگام روشن بودن بخاری هیزمی ، گرمای بسیار زیادی تولید

داشته باشدتواند عواقب نامطلوبی به همراه کار می مجاورت بخاری قرار ندهید ، این  . 

کنید . خاکستر و زغال های به جا مانده  سعی کنید به صورت دوره ای و هر چند وقت یکبار ، داخل بخاری هیزمی را تمیز

شود می این مواد عالوه بر اینکه فضای زیادی در داخل بخاری اشغال می کند ، باعث را از داخل بخاری خارج کنید . وجود

کند ، و گرمای کمتری به وجود زیادی تولید می ل انجام نگیرد . در نتیجه بخاری هیزمی دودتا احتراق هیزم به طور کام

استفاده کنید از بخاری هیزمی را ندارید ، حتماً قبل از استفاده از مشاوره یک کارشناس آید . اگر تجربه استفادهمی  . 

تعمیرات به آنها معموالً هزینه زیادی در بر ندارد ای نیستند ، به همین دلیلبخاری های هیزمی دارای مکانیسم پیچیده  . 

 قیمت بخاری هیزمی 

متغیر باشد . همچنین برخی از انواع بخاری  میلیون تومان ۳۰هزار تومان تا حدود  ۵۰۰قیمت بخاری هیزمی میتواند از 

هیزمی چدنی که   رخی از انواع بخاریباالتر از این مبلغ را نیز دارند . به عنوان مثال ب هیزمی وجود دارند که قیمتی بسیار

می باشند . البته شما می توانید با توجه به سلیقه خود هر  از کشورهای دیگر وارد می شوند دارای قیمت های بسیار باالیی

عنوان هیچبخاری هیزمی به تمایل داشته باشید خریداری نمایید . ولی پیشنهاد ما این است که برای خرید محصولی را که

اینکه بخاری هیزمی از مکانیزم خاص و پیچیده ای برخوردار نمی باشد .  گزینه های وارداتی را در نظر نگیرید . به دلیل

از پیچیدگی خاصی برخوردار  ت آنها در کشور وجود ندارد وشود تکنولوژی ساخبرخی از محصوالت که گفته می برخالف

نمی باشد . و تولید کنندگان داخلی به راحتی می توانند انواع مختلف  می باشند . این موضوع در مورد بخاری هیزمی صادق

هستند  تولیدکنندگان داخلی قادر هیزمی را در طرح و سایز های مختلف تولید کنند . حتی در برخی اوقات بخاری

تولید کنند . بندری پیشنهاد ما این است که برای خرید یک بخاری هیزمی   محصوالتی با کیفیت بهتر از محصوالت وارداتی

هزینه باال و بی موردی برای  سراغ گزینه های خارجی نروید . زیرا خرید محصوالت وارداتی فقط موجب پرداخت به

  توانید با مبلغی بسیار پایین تر اقدام به خرید محصوالت داخلی و بایم محصول مورد نظر می شود . در حالی که شما

 . کیفیتی بسیار بهتر نمایید

 خرید بخاری هیزمی 

داشته باشید . بخاری هیزمی قابلیت این   توانید در فضای خودبخاری هیزمی یکی از زیباترین محصوالتی است که شما می

داخل   ورد استفاده قرار گیرد . البته شکل ظاهری و مکانیزم بخاری های هیزمیباز م را دارد که در داخل منزل و یا فضای

متفاوت می باشد . بخاری های هیزمی که در  منزل با محصوالتی که در فضای باز مورد استفاده قرار می گیرند که کمی

 ً فضای باز به  هیزمی استفاده شده در باید از تهویه مناسب برخوردار باشند . اما بخاری داخل منزل استفاده می شوند و حتما

برخوردار است . برای خرید بخاری هیزمی میتوانید به  دلیل اینکه در یک فضای محدود قرار ندارد همیشه از تهویه مناسبی

به صورت مستقیم از  لوازم گرمایشی مراجعه کنید . برای صرفه جویی بیشتر می توانید خرید خود را فروشگاه های مختلف

از فروشگاه های تجهیزات ویالیی نیز خریداری نمایید . البته  ی انجام دهید . همچنین میتوانید بخاری هیزمی خود راتولید

تنوع باالیی دارد که به لحاظ شکل ظاهری تفاوت های زیادی با هم دارند بخاری هیزمی  . 

توانید این کار را در هر زمانی از شبانه می . اگر تمایل به خرید بخاری هیزمی به صورت غیر حضوری و اینترنتی دارید

توانید چند   . شما مینامحدودی برای مشاهده محصوالت و مقایسه آنها با یکدیگر دارید  روز انجام دهید . همچنین وقت

توانید بخاری هیزمی موردنظر را از بین طرح  می فروشگاه مختلف را در عرض چند دقیقه مورد بازدید قرار دهید . شما

ی موجود انتخاب نماییدها می باشند . این   البته برخی از فروشگاه های اینترنتی وجود دارند که تولید کننده این محصوالت . 



در بخاری هیزمی اعمال کنید . البته باید به این نکته توجه   ویژگی موجب میشود که شما بتوانید تغییرات مورد نظر خود را

قابل اجرا باشند انتظارات شما باید داشته باشید که  . 

 خرید اینترنتی بخاری هیزمی

ارائه گاز لوله کشی به اکثر شهرها و روستاها  . سالیان زیادی است که استفاده از بخاری هیزمی تقریبا منسوخ شده است

ی بخار گازی شده است . سهولت در استفاده از بخاری گازی باعث شده تا افراد کمتر از موجب استفاده از بخاری های

هیزمی رواج یافته است . بخاری هیزمی همواره   هیزمی استفاده کنند . اما در طی سالیان اخیر دوباره استفاده از بخاری

احساس لذت  افراد می باشد . به همین دلیل افراد به هنگام استفاده از بخاری هیزمی کننده یک حس نوستالژی درتداعی 

هیزمی استفاده می شود . باعث شده تا این محصوالت   ی که برای بخاری هایبیشتری می کنند . همچنین طراحی های جدید

گیرد . این نوع   باشند . امروزه بخاری هیزمی اکثراً در ویال و باغ مورد استفاده قرار می از زیبایی بیشتری برخوردار

های شهری طرفداران زیادی  طآن وجود دارد . در محی وسیله گرمایشی به دلیل مشکالتی که برای تهیه هیزم مورد نیاز

در مکان هایی مانند باغ و ویال بسیار ایده آل می باشد ندارد . اما برای استفاده  . 

 سفارش بخاری هیزمی

و تجهیزات ویالیی می باشد . یکی از   های فعال در زمینه مبلمان فضای باز ،گروه تولیدی ویال سازه یکی از شرکت

  تجهیزات گرمایشی ، از جمله آتشدان ، بخاری های فضای باز و بخاری هیزمی می تولیدات این مجموعه انواع وسایل و

 . باشد

زیادی برای انتخاب داشته باشند . این امکان را   هایمشتریان ، و اینکه گزینه گروه تولیدی ویال سازه برای رفاه حال بیشتر

 . عالوه بر خرید محصوالت موجود ، بتوانند محصوالت سفارشی را نیز خریداری کنند برای مشتریان فراهم کرده تا

آورید ، همچنین می توانید دو یا چند بخاری را  شما می توانید بر حسب سلیقه و نیاز خود تغییراتی را در بخاری ها به وجود

سلیقه و نیاز  صورت این امکان برای شما فراهم می شود ، تا بتوانید محصولی کامال مطابق با با هم ترکیب کنید . به این

منحصر به فرد می باشد ، که با توجه به سفارش و ویژگی   ی که خریداری می کنید کامالخود داشته باشید . هم چنین محصول

تولید شده است های مورد نظر شما  . 

گذارد . شما پا را فراتر از این می ویال سازه حتی به این موضوع قانون نبوده ، و برای جلب رضایت بیشتر مشتریان

  سازه موجود نمی باشد ، را برای تولید به ویال سازه سفارش دهید . اینویال توانید طرحی را که در بین محصوالتمی

ارسال کند . پس اگر طرحی مورد پسند شما   تولیدی می تواند تمام سفارشات شما را که قابل اجرا باشد ، تولید و برای شما

یم کردکنید ، و ما آن محصول را برای شما تولید خواه بود می توانید آن را برای ما ارسال  . 

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

یز نیز به صورت عمده محصوالت خود را ارئه  برای همکاران عز   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

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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