
 تاب ویالیی، تاب باغی

بخش برای دور بودن از هیاهوی زندگی ای لذت شناسند، وسیلهنیز می تاب باغی که بسیاری از مردم آن را با نام  تاب ویالیی

داران بسیاری نیز دارد. کودکان و  شود و طرفهای متنوعی تولید و عرضه میامروز است. تاب ویالیی در طرح

  90پیرمرد ساله گرفته تاب  1هستند پس محدود سنی ندارد و از کودک  تاب ویالیی و یا تاب فضای باز بزرگساالن عاشق

استفاده کنند تاب باغی توانند ازساله می  . 

با بیش از 10 سال سابقه در تولید تاب باغی محصوالتی را برای همه سلیقه ها طراحی کرده است. تاب فضای باز   ویالسازه

های فلزی هم قیمت یالیی فلزی است. تاب ویالیییا همان تاب ویالیی انواع مختلفی دارد که بهترین نوع آن تاب و 

های ویال سازه  ای و اسکلت فلزی مقاومت بسیار باالیی دارند. تاب ویالییتری دارند و هم به دلیل داشتن رنگ کورهمناسب

 .دارای یک سال گارنتی بوده، و این نشان از کیفیت بسیار باالی محصوالت است

یم در مورد تاب ویالیی بیشتر بدان  

تاب ویالیی یکی از محصوالتی است که امروزه در بسیاری از مکان ها مشاهده می کنیم . در گذشته نام این محصوالت تاب  

و یا تاب پارکی بود . به دلیل اینکه شما اکثرا آنها را در مکان های عمومی مانند پارک مشاهده می کردید . اما امروز می  

ا در مکان های تجاری و خانگی مشاهده کنید . همین موضوع باعث شده که تنوع  توانید انواع مختلف این محصوالت ر

 . باالیی برای این محصوالت به وجود بیاید . و به صورت روزانه بر تعداد طرح های آن افزوده می شود

 انتخاب تاب

ی اوقات افراد برای انتخاب شما امروزه برای انتخاب یک تاب ویالیی چندین و چند طرح مختلف پیش روی خود دارید . گاه

محصول مناسب دچار سرگیجه می شوند . به دلیل اینکه نمی توانند از بین طرح های متنوع یکی را انتخاب کنند . برای این 

منظور ما پیشنهاد میکنیم که قبل از خرید محصول ابتدا نیاز های خود را اولویت بندی کنید . در این صورت انتخاب 

برای شما آسان تر خواهد بودمحصول مورد نظر   . 
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تاب   

 [caption/]ویالیی مبله فلزی

 تاب ویالیی، باغی و تاب فضای باز 
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 تاب تابی

تواند برای محصول البته این واژه میدر واقع یک واژه کامالً عامیانه برای محصولی مانند تاب ویالیی است .  تاب تابی

ورد استفاده قرار گیرد . به طور کلی تاب تابی می تواند به هر محصولی که  مانند تاب ریلکسی یا صندلی ریلکسی نیز م

 . شباهت به تاب دارد اطالق شود . شما می توانید انواع مختلف این محصوالت را در فروشگاه های مختلف مشاهده کنید

ون یکی از این محصوالت را خریداری نکرده اید . اطمینان داشته باشید که خرید یکی از این محصوالت می تواند اگر تاکن

د اینترنتی  ی به خریرضایت شما را فراهم کند . البته در صورتی که خرید خود را با اطالعات کافی انجام دهید . اگر آشنای

نمایید . خرید از یک فروشگاه اینترنتی معتبر می تواند تضمین مناسبی برای   ندارید لطفاً قوانین خرید اینترنتی را مطالعه

 . خرید شما باشد

 صندلی تاب

در واقع قسمتی از یک محصول کلی می باشد صندلی تاب یا تاب ریلکسی به چند قسمت مختلف تقسیم می  تاب ویالیی . 

وزن تاب تا حدود زیادی وابسته به کیفیت پایه می باشد .   شوند . هر دو محصول دارای یک اسکلت یا پایه می باشند . تحمل

  ۴۵۰کیلوگرم دارند . در حالی که این عدد در تابع ویالیی در حدود  ۱۵۰بیشتر تاب های ریلکسی تحمل وزنی در حدود 

تاب می   کیلوگرم می باشد . قسمت دیگری که در این محصوالت از اهمیت باالیی برخوردار است صندلی می باشد . صندلی

تواند به صورت تک نفره و یا چند نفره باشد . این شما هستید که انتخاب میکنید به چه صندلی و با چه ویژگی هایی نیاز  

 . دارید . تعداد نفراتی که از صندلی تاب استفاده می کنند . تعیین می کند که صندلی تاب شما چه ظرفیتی داشته باشد



 تاب فضای باز یا تاب باغی چیست؟

یکی از لذت بیشترین تفریحات برای کودکان و بزرگساالن است. تاب خوردن یکی از تفریحات    تاب فضای باز   یا  تاب باغی

شناسدوسال نمیلذت بخشی است که سن .  

ترین  کردند. معمولبرای همه دلچسب و جذاب است. مردم از سالیان پیش از ابزارهای متفاوتی برای ساخت تاب استفاده می

طناب از شاخه درخت یا میخ روی دیوار و... است. اما امروزه افراد به    تصویر ذهنی برای عموم ساخت تاب با استفاده از

ومت زیاد و ایمنی باال بوده و عالوه بر ایمن بودن خواستار ظاهری زیبا نیز هستند. هایی هستند که دارای مقادنبال تهیه تاب

  تاب فلزی   ،تاب حیاط  ،تاب باغی  را  تاب ویالیی   های ویالیی هستند، عموم مردمترین نوع تاب تابیکی از زیباترین و مقاوم

االیی داردنامند. استفاده کردن از تاب ویالیی در فضای باز لذت و آرامش بنیز می . 

آیند است. اما اگر برای استفاده در  اید نیز بسار خوشوهوا روی تاب نشستهآبحتی تصور اینکه در یک فضای سبز و خوش

 .است داخل منزل دنبال تاب هستید پیشنهاد ما استفاده از تاب ریلکسی
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تاب ویالیی و باغی سه  

 [caption/]نفره

 انواع مختلف تاب ویالیی با کیفیت 
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کردن آرامش و ایجاد شادی برای شما در منزلتان هستند که تأثیر بسیار زیادی در فراهم از وسایل و ابزارهای تفریحی  هاتاب

تاب   و تاب فلزی ، تاب حصیری توان بهها میاند. از انواع مختلف این تابها در انواع مختلفی به تولید رسیدهدارند. تاب

اشاره کرد بانتاب به همراه سایه و همچنین چوبی . 

های کالسیک  توانند بر اساس نوع سلیقه و ترجیح خود از تاباهر تاب بسیار زیاد است؛ لذا افراد می تنوع در شکل و ظ

باعث شده است تا تمام   تاب ویالیی ها استفاده کنند. گستردگی انواع مختلفهای فلزی یا دیگر نوع تابچوبی یا تاب

های موجود در بازار داخلی را پوشش دهدسلیقه گویند، دارای ظاهری که به آن تاب کالسیک نیز می تاب باغی چوبی .

 .بسیار زیبا است

کردن و ایجاد آرامش در شما خواهند شد، ظاهری زیبا و کالسیک نیز به محیط  عالوه بر این که باعث سرگرم هاتاب این

دارای ظاهری بسیار شکیل است. تاب   رود وها به شمار میدهند. تاب باغی حصیری نیز از انواع تابمنزلتان هدیه می

ها داردتری نسبت به دیگر تابتوجهی برخوردار است، به همین دلیل طول عمر طوالنیحصیری از قدرت و مقاومت قابل . 

رسدهای فرفورژه به تولید میبا استفاده از آلومینیوم یا آهن  تاب ویالیی فلزی . 

هایی در قسمت صندلی هستند که راحتی بیشتری را برای شوند و دارای تشکبان ساخته میاغلب به همراه سایه هاتاب این

ها دارای سطح مقاومت خوبی هستند و در هوای شرجی و بارانی از سازگاری باالیی  کننده فراهم آورد. این تابمصرف

زدگی و پوسیدگی نخواهند شدبرخوردارند و دچار زنگ . 
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تاب فلزی  
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 [caption/]تاب باغی

 تاب ویالیی چوبی 

به لحاظ جنس از تنوع مناسبی برخوردار است. مخصوصاً در طی سالیان اخیر شاهد    تاب باغی یا همان  تاب ویالیی

ترین نوع تاب ویالیی، تاب  ترین و رایجداولهای مختلف هستیم. البته هنوز هم متهای ویالیی با جنسوجودآمدن تاببه

 .ویالیی فلزی است. اما محصوالت دیگری نیز وجود دارد که به نوبه خود از کیفیت و زیبایی مناسبی برخوردار هستند

از جنس چوب است انواع تاب فلزی یکی از زیباترین قیمت هستند. اما زیبایی  چوبی معموالً محصوالت گران تاب باغی .

  تاب ویالیی توانید با استفاده از چندتکه چوب، یککند. البته گاهی اوقات میان آنها، این قیمت باال را کامالً توجیه میفراو

در اینجا، محصوالتی هستند که  تاب ویالیی چوبی قیمت برای خود بسازید. اما منظور ما ازبسیار ساده و ارزان

ترکیبی از چوب و فلز استفاده  های فلزیتاب است. در ساخت برخی از های زیادی بر روی آنها انجام شدهکاریظریف



صورت کامالً چوبی هستند. مزیت دیگری که چوب دارد شود. اما برخی دیگر از این محصوالت نیز وجود دارند که بهمی

تاب  کند. همین اتفاق در مورد سرما نیز صادق است. به همین دلیل است کهاین است که گرمای زیادی را به خود جذب نمی

نشیمن بهتری است دارای باغی چوبی . 
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 [caption/]تاب باغی فلزی

 تاب ویالیی ارزان قیمت 



دهند. شرایط حصوالت مختلف، ابتدا جنبه اقتصادی قرار می امروزه بسیاری از افراد مالک اصلی خود را برای خرید م

گیرند. به همین دلیل است که افراد به هنگام  ازپیش مسائل مالی را در نظر میای است که افراد بیشگونهزندگی امروزی به

نیز    ویالیی خرید تاب دهند. همین موضوع در موردخرید هر محصولی، اکثر اوقات قیمت آن را مورد بررسی قرار می

کنیم که از محصوالت  حال اقتصادی هستید، پیشنهاد میو درعین خریدتاب ویالیی باکیفیت وجود دارد. اگر شما به دنبال

 .بازدید کنید متنوع ما در وبسایت ویال سازه

توانید با استفاده از چندتکه وسیله بسیار  انجام دهید. می اب ویالییت اما اگر در نظر دارید هزینه بسیار پایینی برای داشتن یک

توانید از تکه فلز مختلف برای ساخت یک  ساده و در دسترس، یک تاب مناسب برای خود بسازید. برای این کار می

استفاده کنید تاب فلزی چهارچوب برای . 

توانید از وسایل بالاستفاده و  استفاده کنید. گاهی اوقات می توانید از قطعات مختلف چوبی نیز برای این منظورهمچنین می

مصرف در اطراف خود برای ساخت یک محصول زیبا بهره ببریدبی . 
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 [caption/]تاب فضای باز

 ابعاد تاب ویالیی  

  



میباشد . ویال سازه این امکان را در   ابعاد تاب باغی قابلیت دیگری که می تواند برای شما بسیار مفید باشد . امکان تغییر

را با توجه به نیاز خود تغییر دهند . گاهی اوقات پیش می  تاب ویالیی اختیار مشتریان خود قرار داده است . که بتوانند ابعاد

 . آید که فضای شما محدودیت هایی را برای انتخاب به وجود می آورد

مورد نظر خود را خریداری نمایید . به دلیل اینکه محصول مورد نظر با ابعاد   تاب فلزی در این شرایط شما نمی توانید

حالت شما می توانید از طریق تماس با کارشناسان فروش ما . محصولی را متناسب با  فضای شما همخوانی ندارد . در این 

را با توجه به نیاز خود تغییر دهید تاب های ویالیی توانید ابعاد بیشترنیاز خود را سفارش دهید . شما می  . 

می توانید محصولی را در ابعاد  نمیباشد . گاهی اوقات شما   تاب فلزی البته این تغییرات همیشه مربوط به کوچکتر کردن

 . بزرگتر خریداری کنید . ویال سازه می تواند به راحتی این نیاز شما را برآورده کند

ای باشد که تاثیری در عملکرد محصول نداشته باشد . گاهی اوقات تغییر ابعاد  باید به گونه تاب ویالیی البته تغییر ابعاد

را از دست بدهد . در این شرایط کارشناسان ما سعی می کنند با ارائه مشاوره   کارکرد خود تاب باغی شود کهموجب می

 . درست شما را راهنمایی نمایند

 ظرفیت تاب باغی

های های بسیار محدودی بود. به صورتی که عمدتاً به حالت صندلی درگذشته دارای طرح تاب فضای باز یا همان  تاب ویالیی

های بسیار متنوعی برای این محصوالت به وجود آمده است،  شدند. اما امروزه طرحان مینفره بود که از یک میله آویزتک

های  را در ظرفیت تاب حیاطی توانیدبه همین دلیل ظرفیت تاب ویالیی نیز تغییرات زیادی کرده است. امروزه شما می

 .دونفره، تاب ویالیی سهنفره، چهارنفره و خانواده خریداری کنید

توانید در کنار دوستان و های جدیدی به این محصول اضافه شود. شما اکنون میاین ظرفیت باال باعث شده تا ویژگی

شود تا لحظات شیرینی برای شما و عزیزانتان به مند شوید، این موضوع باعث میعزیزانتان از لذت تاب خوردن بهره

 . وجود آید

توانید بر حسب نیاز و  های زیادی برای انتخاب داشته باشید. شما میشود تا شما گزینههای مختلف باعث میهمچنین ظرفیت

راحتی محصول موردنظر خود را انتخاب کنید. البته هنوز هم در بسیاری خواهند از تاب استفاده کنند، بهافرادی که می  تعداد

شودنفره است استفاده میهای تکهایی که دارای، صندلی های عمومی از تاباز مکان . 
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تاب فضای باز  

 [caption/]گرد

خرید   نفر می باشند ، عمدتاً برای مصارف شخصی و خانگی مناسب می باشند . هنگام ۳و  ۲تاب هایی که دارای ظرفیت 

، هزینه اضافی صرف نکنید . به عنوان مثال اگر شما دارای دقت داشته باشید که برای امکاناتی که نیاز ندارید  تاب باغی

خانواده به لحاظ اقتصادی معقول نمی باشد خرید یک تاب ویالیی یک خانواده سه نفره می باشید ،   . 
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تاب باغی   

 [caption/]درجه یک

هر محصولی ، ابتدا آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهید . شکل ظاهری محصول بسیار مهم   پس هنگام خرید

نیز اهمیت باالیی دارد قیمت و کاربرد تاب ویالیی می باشد ، اما  . 
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تاب تختی  

 [caption/]منزل



 توجه به سایز تاب باغی

خواهید استفاده کنید، باید توجه زیادی به سایز محصولی که می تاب خواهید در ایوان یا باغ خود از یکزمانی که می

تواند منظره جالبی را به وجود آورد. البته می در تراس و ایوان، انواع مختلف تاب خریداری کنید داشته باشید. استفاده از

در    های کوچکی هستندشود، به دلیل اینکه منازل آپارتمانی دارای تراسبرخی از اوقات در منازل ویالیی این کار انجام می

در تراس منزل وجود ندارد تاب اکثر اوقات امکان استفاده از یک . 

اما گاهی اوقات در برخی آپارتمانها، تراسهای بزرگتر وجود دارد که شما میتوانید بر حسب نیاز از انواع مبلمان  

فضای باز، برای چیدمان تراس خود استفاده کنید. یکی از وسیلههایی که میتوانید در تراس قرار دهید، میتواند یک تاب  

تواند در مقابل آن مقاومت کنندهای است، افراد نمی کوچک باشد. تاب خوردن همیشه یکی از لذت حیاطی . 

https://villasaze.ir/%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://villasaze.ir/%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c/


[caption id="attachment_10653" align="aligncenter" width="524"]

تاب باغی   

 [caption/]کنفرانس 

د بزرگی نداشته باشد. برای انتخاب شده ابعا  تاب برای اینکه بتوانید یک انتخاب مناسب داشته باشید، باید دقت داشته باشید که

  تاب حیاطی سوم فضای، تراس یا ایوان را اشغال نکند. شما بعد از قراردادنحداکثر بیش از یک تاب این کار سعی کنید سایز



اشغال شود،   تاب باید فضایی در اختیار داشته باشید که برای نشیمن و کارهای دیگر استفاده کنید. اگر فضای بیشتری توسط

د مشکالتی برای تردد و استفاده از فضا به وجود آوردتوانمی . 

[caption id="attachment_10652" align="aligncenter" width="550"]

تاب باغی   

 [caption/]مخصوص جمعهای خانوادگی

  

توانید از مشاوره فروشندگان  از نظر کارشناسان و طراحان دکوراسیون استفاده کنید. همچنین می توانید در این موردشما می

توانید  همیشه آماده ارائه مشاوره به شما عزیزان هستند. شما می ویال سازه به هنگام خرید محصول استفاده کنید. کارشناسان

 .برای کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید



[caption id="attachment_10651" align="aligncenter" width="564"]

تاب   

 [caption/]فضای باز چوبی درجه یک

حیاطی یک تفریح عامه پسیندتاب   

.  آیدبازی بدش نمیکس از کمی تابدر هر سن و هر مکانی هیچ اندازه تاب  توان گفت هیچ تفریحی در دنیا بهبه جرأت می

برای کودکان حس لذت فراوانی به همراه دارد، برای بزرگساالن یک آرامش و یا فرورفتن در  .  موردپسند همگان قرار ندارد

 . افکار خود

. داشتنی داریموشیرین از این تفریح دوستهمه ما خاطرات تلخ یادماندنی، تلخ مثل افتادن ازروی شیرین مثل یک مسافرت به

 . آن



[caption id="attachment_10650" align="aligncenter" width="564"]

ب  تا 

 [caption/]ویالیی خانواده با طرحی متفاوت

 انتخاب بهترین تاب ویالیی، تاب باغی 

کوره ایی باشد تا بتواند در برابر باران و   رنگ تابباید به چند نکته توجه ویژه داشته باشید. اول اینکه  خرید تاب فلزیهنگام 

باید به آن توجه داشت تحمل وزن آن است. ما باید   باغیخرید تاب رطوبت مقاومت داشته باشد. یکی دیگر از نکاتی که موقع 

شود یا خانواده که بتوانیم بهترین نوع آن را انتخاب کنیم. در اینجا با یک مشخص کنیم که آیا این تاب برای کودکان تهیه می

را برای خود تهیه کنیم بهترین نوع تاب فلزیشویم تا بتوانیم ها آشنا میسری مشخصات این تاب . 



[caption id="attachment_10648" align="aligncenter" width="564"]

تاب باغی   

 [caption/]ساده

 پیشرفت چشمگیر تاب باغی

.  این محصول سالیان بسیاری همان شکل اولیه خود را داشت و یک یا چند صندلی که با زنجیر   پایه معموالً مثلثی شکلیک

. اندآویزان شده  . نظیری در طرح و نوع آن به وجود آمددر طی چند سال گذشته به یکباره تنوع بی

هر دست خود شامل  .  شودیک محصول که فقط یک نام ساده داشت اکنون تبدیل به محصولی شده که شامل چند شاخه دیگر می

 . خصوص داردآنها یک طرح به شود و هرکدام ازچندین محصول می



 انواع تاب 

گیردسال مورداستفاده قرار می  5شود که برای کودکان زیر  ها و منازل استفاده میکه معموالً در مهدکودک  تاب پالستیکی تاب  .

شودهای تفریحی دیده میها مجتمعدر پارک نفره که بیشترفلزی تک . 

نفره و  که مناسب فضای باز مثل باغ و حیاط و تراس مورداستفاده است که به سه صورت دونفره و سه  تاب حیاطی فلزی

شودخانوادگی ساخته می . 

 تاب شیک 

. نوع زندگی امروزی و اهمیتی  یکی از مواردی است که امروزه افراد بسیاری آن را در اینترنت جستجو میکنند  تاب شیک

ز پیش به زیبایی محصوالت توجه کنند . در  که افراد به دکوراسیون فضای خود می دهند . موجب شده است که افراد بیش ا

 . گذشته های نه چندان دور مردم اهمیت زیادی برای نوع دکوراسیون خود قائل نبودند

گیرند  ود . و اینکه آن محصوالت چگونه در کنار یکدیگر قرار میدر آن دوران فقط کاربرد محصوالت دارای اهمیت ب

ون فضای خود می دهند . و همیشه  فراد و مخصوصاً بانوان اهمیت زیادی به دکوراسیاهمیت چندانی نداشت . اما امروزه ا

 . سعی دارند تا در بین وسایل مختلف یک نوع هارمونی و همخوانی به وجود بیاورند

ت که به هنگام انتخاب وسایل مختلف به رنگ و شکل ظاهری آن توجه زیادی دارند . به همین دلیل است که به همین دلیل اس

یا تاب ریلکسی . به ظاهر این محصوالت اهمیت زیادی می دهند  خریدتاب ویالیی به هنگام  . 

 جنس تاب ویالیی فضای باز 

هستند. اما در میان تابهای باغی انواع حصیری،   تابهای باغی عمدتاً بهصورت فلزی بوده و دارای رنگ کورهایی

شودپالستیکی و چوبی نیز یافت می . یی  جاصورت پرتابل بوده امکان جابهتولید شده در شرکت ویال سازه به  های ویالییتاب

تری دارندراحت شودجدا شده و دربسته بندی محکم برای مشتری ارسال می قطعات تاب باغی . . 

https://villasaze.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c/


  

[caption id="attachment_4206" align="aligncenter" width="564"]

تاب   

الیی خانوادهوی [/caption] 

 برند تاب حیاطی فلزی

های ویالیی توسط  اشاره کرد. تاب های حیاطی فلزیتاب توان به جنس و مقدار استحکام از دالیل محبوبیت این برندها می

های مثبت هستند، و همین  های تولیدی توسط این برندها دارای ویژگیرسند. تاببرندهای گوناگون در کشور به تولید می

دارای تحمل  های ویالییتاب توان به این اشاره کرد کهها میدلیل باعث محبوبیت برند تولیدی شده است. از جمله این ویژگی

های باال برخوردار هستندبسیار باالیی هستند و از سطح استقامت باالیی در برابر وزن وزن . 

اشاره   تاب ویالیی توان به مقدار مقاومت فلز به کار گرفته شده در تولیدمی  های ویالییتاب از طرف دیگر از خصوصیات

دهند. از دیگر دالیل محبوب بودن این تغییر فرم نمیکرد. فلزهای به کار گرفته شده کامالً مستحکم هستند و در برابر فشار 

توان به ظرافت کار اشاره کردبرندها می . 

رسند دارای جوشکاری اصولی هستند و از ظرافت کار بسیار خوبی  که توسط برندهای معروف به تولید می  های ویالییتاب

ها در برابر فشار مقاوم هستند و تغییر فرم آن های برخوردار هستند. همچنین از وزن مناسبی برخوردار بوده و پایه



ها دارای ابعاد و تأثیر نبوده است. تابهای ویالیی نیز در محبوبیت این برندها بیدهند. ظاهر زیبا و طراحی شکیل تابنمی

هستند و   و آفتاب از سطح مقاومت خوبی برخوردار رنگ مناسب هستند و رنگ آنها کامالً باثبات است و در برابر رطوبت

دهند. نوع پارچه به کار گرفته شده در تولید این محصوالت نیز در برابر آفتاب و فرسایش مقاومت داشته و  تغییر رنگ نمی

شونددچار تغییر رنگ و پارگی نمی . 

[caption id="attachment_10649" align="aligncenter" width="564"]

تاب باغی   

 [caption/]طرح سمن

 قیمت تاب ویالیی 

گذاری های فلزی معموالً نسبت به وزن آهن آن نوع رنگ و دستمزد آن قیمتبه عوامل زیادی بستگی دارد.تاب  قیمت تاب باغی

اکثرمی فلزیتاب  شود  شود که بیشتر حالت های باالتر نیز یافت میمیلیون تومان دارند ولی قیمت10تا    4قیمتی بین    های 

؟ خانوادگی؟ و ... استتخت شوندگی دکوری یا دارای امکاناتی چون  

 بهترین تاب ویالیی 



است. این طرح به   ارزانترین تاب ویالیی   که  بهترین تاب باغی  و همینطور پرفروشترین نیز است تاب   ویالیی طرح ستاره

که میتوان  دلیل سادگی و استحکام بسیار باالیی که دارد طرفداران بسیاری پیدا کرده است.و همینطور  تاب ویالیی چکاوک

شستشوی تابهای   .به عنوان  پر فروش ترین تاب فضای باز  نام برد به عنوان  محبوبترین تاب باغی   و  تاب باغی گلبرگ

شویی قابل شستشو استبسیار راحت بوده و با مقداری آب و مایع ظرف ویالیی . 

 تاب ویالیی برای تراس یا باغ 

به واسطه مقاومت بسیار باالیی که   تاب فلزی  میتوان برای باغ،تراس و یا در فضای باز استفاده نمود این  تاب حیاطی فلزی  از

 .در برابر شرایط جوی دارد انتخاب مناسبتری برای شرایط آب و هوایی کشورمان ایران میباشد

 خرید اینترنتی تاب باغی

شرکت ویال سازه با اخذ مجوزهای الزم و فعالیت گشترده در بستر اینتر نت این امکان را فراهم کرده که عالوه بر خرید 

ز شعبه تبریز و از خود کارگاه .مشتریان بتوانن با مراجعه به سایت شرکت خریدی امن و لذت بخش را تجربه حضوری ا

 .کنند

نمایندگی رسمی فروش تولیدات ویالسازه نیز اقدام به خرید انواع تاب  شما میتوانید با مراجعه به فروشگاه اینترنتی سوبیا

 .و تجهیزات فضای باز بکنید فلزی

 تاب باغی دست دوم

خود دارند شرکت ویالسازه با تعویض تاب    تاب  به تعویض   گاها مشتریان بنا به هر دلیل نیاز  قیمت تاب باغی دست دوم،

فع ایرادات و شرایط داشتن بهترین تاب ویالیی را برای مشتریان خود فراهم میکند. و تاب خریداری شده از مشتری بعد از ر

 .رنگ کاری به عنوان تاب دوست دوم فروخته میشود
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[caption id="attachment_4207" align="aligncenter" width="480"]

تاب باغی بدون  

 [caption/]پایه

 تحمل وزن تاب ویالیی

کیلو را دارند  200زنی حدود  تحمل و  تابهای دو نفره  . به نسبت دو نفره مقاومتر بوده و تحمل وزنی    تابهای باغی سه نفره

کیلو را شامل میشوند  350حدود   . کیلو گرم تحمل    500میباشند معموال تا    مقاومترین نوع تابهای باغی  که   تابهای خانواده

 .وزن داشته و اکثرا بیشتر از این وزن را نیز تحمل میکنند



[caption id="attachment_4197" align="aligncenter" width="555"]

تاب باغی   

 [caption/]دو نفره و سه نفره ویالسازه

 تاب فضای باز تخت شو 

که سبکی جدید از انواع تاب میباشد، امروزه توسط شرکت ویالسازه تولید میشود. این تابها دو حالته   تاب فضای باز تخت شو

ستفاده قرار میگیرندبوده و برای نشستن و هم برای خوابیدن مورد ا . 

غی ایجاد تغییرات مثبت در تاب با  

درگذشته  .  شویدهای خارجی تاب ویالیی بیندازید، متوجه یک تغییر اساسی در آنها میاگر یک نگاه اجمالی و کوتاه به ژورنال

های روز اروپا هیچ اثری از بلبرینگ و یا یاتاق به شد، امروزه در ژورنالها از بلبرینگ و یا یاتاق استفاده میدر تولید تاب

 . شودجای آنها از فنر استفاده میبهخورد. در عوض چشم نمی

https://villasaze.ir/product/%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%b4%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b3%d9%85%d9%86/


  کنند، قابلیت باال و پایین شدن را دارد این تغییر چند دلیل مهم دارد. فنر برخالف بلبرینگ که فقط به عقب و جلو حرکت می

. . شودهمین عامل باعث ایجاد یک نرمی بسیار دلنشین در تاب می به  خراب شود، برای تعمیر آن نیاز   بلبرینگ یک تاباگر 

. جوشکار دارد  . در این مواقع تاب باید به یک کارگاه منتقل شود، یا اینکه یک جوشکار برای تعمیر آن به محل بیاید

همچنین برای تعویض آن نیاز به هیچ تخصصی  .  برداما اگر یک فنر خراب شود تعویض آن کمتر از یک دقیقه زمان می

 . تواند آن را انجام دهدنیست و هرکسی می

اژ کردن تاب ویالییمونت  

تکه هستند، به همین دلیل نیاز به هیچگونه تخصصی ندارند. شما فقط باید تاب را در صورت یکبه های ویالییتاب اکثر

توانید پایه تاب ویالیی را بر روی زمین فیکس کنید.  محل موردنظر قرار داده، و از آن استفاده کنید. البته جهت احتیاط می

ها استفاده توانید از مقداری سیمان برای تثبیت پایهید، یا اینکه میها را بر روی زمین پیچ کن توانید پایهبرای این منظور می

راحتی آن را خواهید از تاب استفاده کنید بهکند، تا زمانی که میها به زمین این مزیت را ایجاد میکنید. پیچ کردن پایه

یار آسان شودجایی تاب بس شود، جابهها به زمین باعث میآوری کنید. همچنین پیچ کردن پایهجمع  . 

صورت چندتکه هستند، و شما نیاز دارید برای استفاده کردن ابتدا آن را مونتاژ کنید. تعداد به های ویالییتاب اما برخی از

های  شوند. در تابتواند بسیار مختلف باشد، اما تقریباً تمام آنها به روش یکسانی مونتاژ میهای ویالیی میقطعات تاب

شوندوسیله یک میله یا لوله، از دو یا چند نقطه به هم متصل میعدد پایه وجود دارد که به  ویالیی همیشه دو  . 

به هم متصل کنید. برای این که بتوانید این کار را  وسیله واسطهها را به ترین کاری که باید انجام دهید این است که پایهابتدایی

انجام دهید. ابزار موردنیاز شما فقط یک آچار فرانسه است، در اکثر مواقع صورت دونفره خوبی انجام دهید، باید آن را بهبه

کافی است مونتاژ تاب ویالیی همین یک ابزار برای  . 

توانید صندلی را آویزان کرده و اگر تاب شما دارای سایبان باشد، آن را در قسمت باالی محصول نصب کنیدسپس می . 

 مشخصات تاب فضای باز 

توان با هر رنگی  شود. مینفره و گاها خانوادگی ساخته میصورت دونفره و سههای متنوع و بهاز فلز در طرح تاب باغی ها

ها در فضای باز مقاومت  ای یا همان الکترواستاتیک است. این نوع رنگبهترین رنگ، رنگ کوره  فلز را پوشش داد ولی

شودزیادی داشته و زیبایی ظاهر تاب حفظ می . 

بان از فلز است که  بان هستند که در مقابل آفتاب و باران و برف محافظت کند. اسکلت سایههای باغی دارای سایهاکثر تاب

 . شودچه یا با ورق تلقی یا با پارچه برزنتی پوشانده میروی آن یا با پار

زیبایی تاب نیز دوچندان  تابشود، با این کار عالوه بر راحتی  از تشک و کوسن استفاده می ها صندلی تاببرای راحت بودن 

استفاده شود در مقاوم شود. اگر از فلز استاندارد  های فلزی به دو حالت زنجیری و میله ساخته میشود. سمت آویزی تابمی

 بودن باهم تفاوتی ندارند.

برخی از تابهای .تحمل وزن  تاب باغی دونفره  در بهترین حالت  300  کیلوگرم و تحمل وزن سهنفره  450  کیلوگرم است

شود، بهتر است از صورت قطعات جداگانه که مونتاژ میشود. برخی دیگر بهخورده ساخته میصورت کامالً جوشویالیی به

هایی که قابل مونتاژ هستند تهیه شود که حمل راحتی دارندتاب . 

ب ویالیی بر سالمتی تاثیر تا  

وخوی بهتر با تاب فلزی خلق •  

وخوی افراد مؤثر باشد و تاب خوردن دقیقاً همین است. اکثر مردم تاب  تواند برای بهبود خلقهر شکلی از ورزش می

اند. تاب  خود آن را امتحان نکردهعنوان یک ورزش در نظر نمیگیرند، و بسیاری نیز از دوران کودکی خوردن را به 
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کند زیرا از آنها  دهد زیرا فعالیت نیاز به تعادل و هماهنگی دارد. همچنین پاها را درست میخوردن مغز را هدف قرار می 

وخو را بهبود  تواند خلقراحتی میشود. ورزش بر روی تاب بهبرای پمپاژ کردن و پمپ کردن برای حرکت تاب استفاده می

و اندورفین را آزاد کندبخشد  . 

شود طبیعت باعث آرامش می •  

طورکلی احساس آرامش بخشی را ارائه  شود. طبیعت بهدر طبیعت مطمئناً باعث آرامش می تاب خوردن در فضای باز

 قرارگرفتن در تاب و حرکت به سمت جلو و پرواز به عقب به فرد  بینند.های اطراف خود را می دهد زیرا مردم زیباییمی

دهد که در حین تماشای مناظر اطراف، احساس آرامشی بی نهایت را تجربه کند این امکان را می . 

 : خاطرات دوران کودکی •

بازگشت به چرخش در  بسیاری از مردم خاطرات خوش دوران کودکی خود را از تاب خوردن در مدرسه یا پارک دارند.

وخو و  های بهبود خلقهای شادتر یکی از راهفکرکردن به زمان تواند آن خاطرات را به ذهن بازگرداند.بزرگسالی می

اند شدن داشته خاطر لذتی که در بزرگشود افراد احساس خوشحالی و قدردانی به این باعث می بهزیستی کلی ذهنی است.

زی غیر از تاب خوردن یک راه آسان برای ایجاد برخی از مفاهیم احساس خوب و تمرکز ذهن بر روی چی داشته باشند.

 .مبارزات فعلی است

 یا خرید تاب ساخت تاب باغی

توانید تاب موردنظر خود را شخصاً بسازید، یا اینکه آن را برای داشتن یک تاب باغی دوراه پیشروی خود دارید. شما می

هایی است، و همچنین مشکالتی نیز با خود به همراه  ها دارای مزیتصورت آماده خریداری نمایید. هرکدام از این روش به

تر از خرید آن تمام شود. همچنین از تواند بسیار ارزاناز دیدگاه اقتصادی نگاه کنیم، ساخت یک تاب میدارند. اگر 

ای بسیار  ونقل نیز معاف خواهید بود. پس به لحاظ اقتصادی خرید یک تاب ویالیی هزینههای اضافی مانند هزینه حملهزینه

 . بیشتر از ساخت آن خواهد داشت

باشد. به دلیل اینکه ساخت این های زیادی هستند، یک راهکار مناسب نمیی افرادی که دارای مشغله برا ساخت تاب ویالیی

ها به طول انجامد، حتی امکان دارد در میان راه از ساخت آن منصرف شوید. پس اگر شما زمان کافی  تواند ماهمحصول می

خریداری کنیدکنیم این محصول را برای ساخت تاب ویالیی ندارید، پیشنهاد می  . 

با    ساخت تاب ویالیی نیاز به کمی تخصص و مهارت دارید، افرادی که فاقد این گزینه هستند، برای ساخت تاب فلزی برای

کنیم که از گزینه خرید استفاده کنندمشکالت زیادی مواجه خواهند شد. پس برای این افراد نیز پیشنهاد می  . 

را دارید، اما زمان کافی برای انجام این کار و همچنین  ساخت یک تاب فضای باز  گاهی اوقات شما تخصص کافی برای

ای به انجام این کار نداریدعالقه   . 

ای دارید، یا اینکه عالقه دارید شخصاً اقدام به ساخت محصولی نماید، یا حتی مسائل ز کارهای فنی سررشتهطورکلی اگر ابه

نمایید. در غیر این صورت  ساخت یک تاب ویالیی کنیم شخصاً اقدام بهاقتصادی برای شما اهمیت باالیی دارد. پیشنهاد می

داری کنید، یا اینکه طرح پیشنهادی خود را برای ساخت سفارش صورت آماده خریتوانید محصول موردنظر خود را به می

 . دهید

 :مقاالت مرتبط

 انتخاب بهترین تاب ویالیی 

 تاریخچه تاب ویالیی 
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