
 نیمکت چوبی سنتی 

نظر میگیریم . اگر شما یک حیاط و باغ   نیمکت چوبی سنتی در واقع یکی از وسایلی است که همواره برای فضای باز در

  فضای خود همواره در نظر می گیرید خرید یک نیمکت چوبی سنتی می باشد . نیمکت داشته باشید یکی از وسایلی که برای

سایز استاندارد و مشخصی برای این محصول   چوبی سنتی معموالً در ابعاد یک در دو متر طراحی و تولید می شود . البته

 این محصوالت را در ابعاد بسیار متنوعی طراحی و تولید می کنند . نیمکت چوبی ارد . و تولیدکنندگان مختلفوجود ند

فلزی برای این محصول استفاده کرد . وجود  سنتی می تواند به صورت کامالً چوبی باشد . یا اینکه می توان از یک اسکلت

مچنین عمر مفید این محصول را به صورت قابل توجهی افزایش  سنتی میشود . ه اسکلت فلزی باعث استحکام بیشتر تخت

زیبایی بیشتری برخوردار می باشد دهد . اما به لحاظ زیبایی تخت چوبی سنتی که کامال به صورت چوبی باشد از می  . 

 تخت چوبی حیاط 

فت که استفاده از تخت سنتی با  نوعی می توان گ تخت چوبی حیاط را میتوانید در بسیاری از منازل ایرانی مشاهده کنید . به

مطمئنا یکی   البته ایران تنها کشوری نیست که استفاده از تخت سنتی در آن مرسوم است . اما . فرهنگ ما آمیخته شده است

قرار می گیرد . تخت های سنتی مورد استفاده در   از کشورهایی است که بیشترین تعداد تخت سنتی در آن مورد استفاده

طراحی می   بسیار زیبایی هستند . البته گاهی اوقات بر حسب نیاز این محصوالت بسیار ساده ی طراحی هایکشور ما دارا

ساز خریداری نمایید . محصوالت ویالسازه تولید   شوند . تخت چوبی حیاط را می توانید از طریق سایت فروشگاهی ویال

ابعاد  توانید دره می شوند . تخت چوبی حیاط را میبه صورت مستقیم به مشتریان عرض شده در همین مجموعه می باشند 

دارد یک در دو متر سفارش دهید . البته سایز و ابعاد دیگری برای محصول وجود  . 

 صندلی سنتی چوبی 

و ایده آل می باشد . اما گاهی اوقات شما  تخت سنتی چوبی برای استفاده در فضای حیاط و همچنین فضای باغ کامال مناسب

  سنتی را ندارید . در صورتی که همچنان عالقه به استفاده از این محصول داشته ب برای قرار دادن یک تختفضای مناس

توانید از صندلی سنتی چوبی استفاده کنید .  می باشید . یک راهکار مناسب برای مشکل شما وجود دارد . برای این کار

برخوردار  شبیه به تخت سنتی میباشد . با این تفاوت که این محصول از ابعاد کوچکتری صندلی سنتی چوبی دارای طراحی

از آن استفاده کنید . همچنین صندلی سنتی چوبی   می باشد . که میتوانید به راحتی در فضاهای کوچک مانند تراس منزل

منزل استفاده  نیز کامالً مناسب و ایده آل می باشد . انواع مختلف صندلی سنتی که برای داخل برای استفاده در داخل منزل

در ابعاد و طرح های مختلف می توانید از فروشگاه   خرید مبل سنتی می شوند با نام مبل سنتی شناخته می شوند . برای

 . اینترنتی ویالسازه بازدید نمایید

تخت چوبی دو نفره قیمت  

محصوالت می تواند با توجه به نیاز شما تغییر   تخت سنتی و یا تخت چوبی به لحاظ ظرفیت بسیار متنوع است . ابعاد این

آنها را در  محصوالت وجود دارد که شما می توانید به صورت تک نفره ، دو نفره یا سه نفر یابد . امروزه بسیاری از این

می باشد . به عنوان مصالح قیمت تخت چوبی دو نفره   . قیمت محصوالت نیز بسیار متفاوت از یکدیگربازار مشاهده نمایید 

بسیار متفاوت می باشد . البته اگر بخواهیم به لحاظ اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم قیمت تخت چوبی با تخت سنتی   . 

اوقات امکان دارد این قیمت پایین هزینه های اضافی  از قیمت بسیار پایین تری برخوردار میباشد . اما گاهی  دست دوم

رابطه معقولی بین جنس چوب استفاده شده و مدت   باید قیمت نیمکت چوبی و  قیمت تخت چوبی . دیگری به شما تحمیل کند

جهی  تو به دلیل اینکه تخت چوبی عمدتاً به صورت دست ساز میباشد . زمان نسبتا قابل . زمان تولید محصول داشته باشد

بیشتری برخوردار باشد . تولید آن مدت  برای تولید آن صرف می شود . هر میزان که تخت سنتی چوبی از ظریف کاری

 . طبیعی است که در این شرایط قیمت محصول نیز افزایش یابد . زمان بیشتری به طول خواهد انجامید

 مبلمان سنتی منزل 



اند . امروزه افراد از  چیدمان منزل روی آورده استفاده از وسایل سنتی برایکنیم که افراد بار دیگر به امروزه مشاهده می

در دکوراسیون  دکوراسیون منزل خود استفاده می کنند . همچنین از وسایل سنتی استفاده بیشتری وسایل چوبی بیشتری برای

ت سنتی در داخل منزل مورد استفاده از وسایلی مانند تخ  منزل می شود . امروز از شما مشاهده می کنید که انواع مختلفی

هستند . این محصوالت   غذای سنتی که برای داخل منزل استفاده می شوند و دارای ابعاد متفاوت تری قرار می گیرند . البته

یک نفره ، دو نفره و سه نفره طراحی و ساخته می شوند . با   که با نام مبلمان سنتی منزل شناخته می شوند . در انواع

دلیل می توان مبلمان   از رنگهای بسیار متنوع تری برای رنگ آمیزی چوب استفاده می شود . به همین فت تکنولوژیپیشر

افراد به این دلیل از مبلمان چوبی استفاده می کنند که رنگ چوب در  سنتی را با انواع رنگ ها ترکیب کرد . البته بیشتر

داده و از رنگ های دیگری   آید که افراد رنگ خاص چوب را تغییرمی داشته باشد . به همین دلیل کمتر پیش فضا وجود

 . استفاده کنند

 مدل تخت سنتی 

سالیان اخیر طرح های بسیار متفاوت و   برخالف بسیاری از وسایل استفاده شده در دکوراسیون و چیدمان فضا ، در طی

  است . طراحی محصوالت در مقایسه با گذشته تفاوت سنتی دچار تحوالت زیادی نشده متنوعی از آنها تولید شده است . تخت

آنچنانی ندارد . البته این موضوع به دلیل  چندانی نداشته است . مدل تخت سنتی امروزی با محصول چند سال پیش تفاوت

سنتی   باشد . عکس صنایع و تولیدکنندگان دخیل در این زمینه همواره سعی می کنند تخت  عدم توانایی تولید کنندگان نمی

این محصوالت به وجود نمی آورند . تقریبا اکثر   حالت نوستالژیک خود را حفظ کند . به همین دلیل تغییرات زیادی در مدل

های جدید و   نمایند خواستار طراحی سنتی و قدیمی آن هستند . به همین دلیل از طرحسنتی می افرادی که اقدام به خرید تخت

بعضی از تولید کنندگان خالق اقدام به ترکیب طرح های سنتی   کنند . اما گاهی اوقاتتقبال نمینوآورانه در این زمینه زیاد اس

اوقات نتیجه بسیار مثبتی   تولید تخت سنتی می نمایند . این روش هرچند که طرفداران کمتری دارد اما گاهی و مدرن برای

مدلهای تخت سنتی به سایت ما مراجعه نمایید در بر دارد . شما می توانید برای مشاهده انواع  . 

 فروش نیمکت چوبی 

باز طراحی و تولید می شود . اما به دلیل  شود برای استفاده در فضاینیمکت چوبی که با نام تخت سنتی نیز شناخته می

استفاده  آسیب پذیر می باشد . به همین دلیل برای این منظور از چوب های فرآوری شده فوذ آب بسیاراینکه چوب در برابر ن 

برابر نفوذ آب عایق بندی می شوند . به صورت   می شود . چوب هایی مانند ترمووود با استفاده از تکنولوژی خاصی در

پلی استر  ن شما می توانید با استفاده از موادی مانندطراحی و تولید می شوند . همچنی تخصصی برای استفاده در فضای باز

فروشگاه های زیادی صورت می گیرد .  توسط فروش نیمکت چوبی سنتی . چوب های خود را تا حدود زیادی ضدآب کنید

قیمت های مختلفی عرضه می کنند . اگر شما اطالعات کافی در مورد این  در کدام از آن ها محصوالت متفاوت و با

نمایید . به دلیل اینکه افراد   نداشته باشید امکان دارد که یک محصول بی کیفیت را با قیمتی نامعقول خریداری لمحصو

می کنند از نا آگاهی مشتریان به نفع خود استفاده کنند . اما اگر شما قبل  سودجو همواره در هر صنفی وجود دارند که سعی

و کافی در مورد آن کسب کنید خرید محصول مورد نظر ابتدا اطالعات کلی از احتمال خرید یک محصول بی کیفیت   . 

  مشتریان خود پیشنهاد می کنیم که قبل از خرید محصول ابتدا آن را با چند بسیار کاهش پیدا خواهد کرد . ما همیشه به

و بهتری داشته باشندتوانند انتخاب دقیق  محصول دیگر به لحاظ کیفیت و قیمت مقایسه نمایند . در اینصورت همواره می  . 

 جنس نیمکت های باغی

شما می توانید انواع مختلف آنها را در  نیمکت های واقعی یا همان تخت های سنتی معموالً از جنس چوبی می باشند که

 . محیط اطراف خود مشاهده کنید

دارای ویژگی هایی هستند اما از مواد اولیه بسیار مختلفی برای تولید تخت های سنتی استفاده می شود که هر کدام  . 

شود کاربرد خاصی دارند و در کنار ویژگی هایی   هر کدام از تخت های سنتی که از مواد مختلفی در تولید آنها استفاده می

همراه دارند که دارند معایبی نیز با خود به  . 



رد آنها آشنا خواهیم کرددر ادامه به معرفی برخی از این محصوالت خواهیم پرداخت و شما را با ویژگی و کارب  . 

 دکوراسیون چوبی سنتی

مختلف چوبی برای چیدمان فضا می باشد .   یکی از چیدمان های بسیار محبوب و زیبا در بین افراد استفاده از وسایل

 المان و دکوراسیون های بسیار محبوب و زیبا می باشد . شما می توانید از انواع مختلف دکوراسیون چوبی سنتی یکی از 

از انواع مختلف ظروف چوبی و ظروف بامبو برای  وسایل چوبی برای فضای خود استفاده کنید . به عنوان مثال می توانید

تواند انواع   منزل بهره ببرید . یکی دیگر از وسایل چوبی محبوب برای دکوراسیون چوبی می چیدمان و همچنین استفاده در

بسیار مختلف و متنوع طراحی و تولید می شود . شما می   نتی چوبی در ابعادمختلف تخت سنتی چوبی باشد . امروزه تخت س 

نمونه از این محصوالت را با توجه به سلیقه و نیاز را خریداری نمایید توانید یک و یا چند همچنین برای ایجاد فضای زیبا  . 

یکی از محصوالت چوبی بسیار محبوب  استفاده کنید . صندلی راک نیز  و دلنشین می توانید از انواع مختلف صندلی راک

 . که عمدتاً در فضای سرپوشیده و داخل منزل مورد استفاده قرار می گیرد . می باشد

 تخت های سنتی چوبی

همچنین برای مصارف شخصی و خانگی  باشند در مکانهای عمومی وفراوان ترین و پرکاربردترین نوع تختهای سنتی می

گیرندمورد استفاده قرار می  . 

های متفاوتی هستند که از معروف ترین آن ها  تختهای چوبی از چوبهای مختلفی ساخته می شوند که دارای کیفیت و مقاومت

چوب راش اشاره کرد می توان به چوب روسی و همچنین  . 

 . تختهای چوبی بسیار راحت می باشند و همچنین برای ایجاد یک فضای کالسیک یک انتخاب فوق العاده می باشند

در فضای باز مورد استفاده قرار گیرند   توانند به صورت همزمان در فضای سرپوشیده و همچنیناین نوع محصوالت می 

نفوذ آب به خوبی عایق بندی شوند ولی باید دقت داشته باشید که در برابر  . 

لوکس و گران قیمت باشندتوانند بسیار ساده و کاربردی باشند و همچنین میتوانند بسیار تخت های سنتی چوبی می   . 

فراهم می کند تا در هر رنج قیمتی گزینه های  قیمت بسیار متفاوت انواع مختلف تخت های سنتی این امکان را برای شما

داشته باشید مختلفی برای انتخاب پیش روی خود  . 

 تخت های سنتی فلزی

 یکی از انواع مختلف مواد اولیه که در ساخت مبلمان فضای باز به سرعت فراوان مورد استفاده قرار می گیرد فلز می باشد

. 

 . فلز به دلیل مقاومت و همچنین تحمل وزن باالیی که دارد یک گزینه مناسب برای ساخت یک نیمکت باغی می باشد

های سنتی استفاده کنند و بر روی از تخت به صورت همزمان می توانند تحمل وزن باالی فلز باعث می شود افراد بیشتری

بپردازند آنها به استراحت و کارهای مختلفی  . 

می شود افراد تمایل بیشتری به خرید و   همچنین طراحی فلزی برخی اوقات دارای قیمت بسیار مناسب می باشند که باعث

 . استفاده از آن ها داشته باشند



می باشد که به دلیل قرار گرفتن در معرض   شکالت عمده که برای فلز به وجود می آید مشکل زنگ زدگی آنشاید یکی از م

 . آب و هوا به وجود می آید

 . رنگی کردن فلز باعث می شود تا مشکل تا حدود زیادی برطرف شود

 تخت سنتی فرفورژه

های بسیار زیبا و متنوعی می باشد که  فرفوژه یک آلیاژ فلزی می باشد که به دلیل نوع طراحی و ساخت آن دارای طرح

 . کاربردهای فراوانی دارند

های مختلفی ریخته می شود و حاصل آن   فرفورژه به صورت ریخته گری تولید می شود و فوالد ذوب شده در داخل قالب

زیبا می باشد بسیار متنوع وفرفوژه هایی با طرح های   . 

 . مقاومت و کیفیت فرفورژه چندین برابر فلز های معمولی می باشد

به هیچ عنوان با تختهای فلزی و یا  تخت های سنتی فرفورژه به لحاظ زیبایی یکی از زیباترین محصوالت می باشند و

 . پالستیکی قابل مقایسه نمی باشند

می توانند برای سال های بسیار طوالنی   یی دارند و نیاز به مراقبت زیادی ندارند واین محصوالت طول عمر بسیار باال

 . مورد استفاده قرار گیرند

 . یکی از معایب این محصوالت وزن باالی آنها می باشد که باعث می شود جابجایی آنها بسیار دشوار شود

توان گفت یک محصول گران قیمت و   دارد و می همچنین قیمت تخت های فرفورژه تفاوت قابل توجهی با سایر تخت ها

ندارد لوکس می باشند که هر کسی توان خرید آنها را  . 

 تخت سنتی پالستیکی

 . امروزه تقریباً هیچ صنعتی پیدا نمی شود که در آن از پالستیک استفاده نشود

شود این محصول یکی از محبوب ترین ی باعث م پالستیک قابلیت های فراوانی دارد و همچنین انواع بسیار مختلفی دارد که

تولید محصوالت مختلف باشد  و کاربردی ترین مواد اولیه برای  . 

توان آن را در طرح های مختلف قالب گیری   پالستیک بسیار سبک و قابل انعطاف می باشد و به راحتی ذوب می شود و می

آورد کرده و محصوالت مختلفی را به وجود  . 

ترین آن ها آلیاژ پلیمر باشد که دارای  کی از آلیاژ های مختلفی ساخته می شوند که شاید معروفتخت های سنتی پالستی

 . مقاومت و تحمل وزن بسیار باالیی است

در برابر نور خورشید و همچنین پوسیدگی   صندلی های پلیمری برای استفاده در فضای باز به خوبی بهینه سازی شده اند و

 . بسیار مقاوم می باشند

راحت می کند و این امکان را برای شما  مهمترین ویژگی این محصوالت وزن سبک آنها می باشد جابجایی آنها را بسیار

آنها را جمع کرده و در مکان مناسبی قرار دهید فراهم می کند که بعد از هر استفاده  . 



 تختهای سنتی سنگی

سایر تخت های سنتی دارند و تاثیر زیادی در دکوراسیون  تختهای سنتی سنگی و نیمکت های سنگی تفاوت بسیار زیادی با 

 . فضای شما دارند

کندمحصوالت زیبایی چشم گیری را به فضای شما می بخشند که نگاه هر بیننده ای را به خود جلب می  . 

کلی تخت های  متفاوتی نیز هستند اما به طور  سنگ ها انواع مختلفی دارند که بر حسب کیفیت و زیبایی دارای قیمت های

گیرند و برای خرید آن ها به بودجه قابل توجهی نیاز داریدقرار می سنگی در دسته محصوالت گران قیمت  . 

جابجایی آنها در بسیاری از مواقع بسیار دشوار و  اما این محصوالت به دلیل وزن باالیی که دارند تقریباً ثابت می باشند و

 . گاهی غیر ممکن می باشد

گوشه ای از فضای باز خود یک محیط بسیار   ال یک مبلمان خاص و شیک می باشید و یا اینکه می خواهید دراگر به دنب

های سنگی بهترین انتخاب برای شما می باشند لوکس را به وجود بیاورید ، نیمکت  . 

 ساخت تخت چوبی 

توانید از انواع مختلف وسایل و ابزار  شما میتوانید برای ساخت تخت چوبی شخصا وارد عمل شوید . برای این کار می

شما   . نیست که حتماً چوب مورد نیاز را برای این کار از فروشگاه ها خریداری نمایید آالت اطراف خود استفاده کنید . نیاز

استفاده کنید . شما می توانید چند تکه چوب مختلف   طراف خود برای انجام این کارمیتوانید از انواع چوب و وسایل مختلف ا

تکه چوب چند   و برای تهیه محصول از آن استفاده کنید . گاهی اوقات شما فقط نیاز به چند را در ابعاد مشخص برش داده

محصول بسیار زیبا بسازید . البته انجام    می توانید یک عدد میخ و یک چکش دارید . با همین ابزار بسیار ساده گاهی اوقات

چوبی بسیار زیبا و در عین   زیادی بستگی به سلیقه و ابتکار شما دارد . با کمی خالقیت می توانید یک تخت این کار تا حدود

 .حال کاربردی داشته باشید

 تخت های سنتی سیمانی

رود قابلیت باالیی در پیاده سازی و اجرای طرح های  می کار نیمکت های سیمانی به دلیل نوع مواد اولیه که در تولید آنها به

 . متنوع را دارند

 . شما می توانید انواع طرح های مدرن و کالسیک را در این نوع نیمکت ها پیاده سازی کنید

تحمل وزن آنها  مقاومت بسیار باالیی می باشند و  تخت های سیمانی عموما ثابت می باشند و قابلیت جابجایی ندارند اما دارای

های سنتی می باشد چند برابر بیشتر از سایر تخت  . 

برای طراحی و اجرای تخت های سیمانی هیچ گونه محدودیتی ندارید و به راحتی می توانید طرح ها و سایزهای متنوعی را 

 . طراحی و تولید کنید

اقدام به تولید یک تخت سیمانی نماییدتوانید خودتان با میزان بسیار کمی آشنایی با بتن و سیمان ، همچنین می  . 

 . به راحتی طرحی را که می خواهید در فضای خود داشته باشید را انتخاب کنید و شخصاً اقدام به ساخت آن نمایید

 تخت های سنتی ترکیبی



 . برخی از تخت های سنتی وجود دارند که به صورت ترکیبی از چند آلیاژ مختلف می باشند

گیرند چوب و فلز می باشنداولیه ای که برای ساخت نیمکت های سنتی مورد استفاده قرار می رایج ترین مواد   . 

 . ترکیب چوب و فلز یک ترکیب عالی می باشد که ویژگی و زیبایی هر دو محصول را یک جا جمع می کند

بیشتر اوقات محصوالت به دست ترکیب کرد که در  اما مواد اولیه دیگر را نیز می توان برای تولید تخت های سنتی با هم

منحصر به فردی می باشند آمده دارای کیفیت و زیبایی  . 

می شود تا به راحتی بتوانید نقاط ضعف   ترکیب پالستیک ، چوب و فلز به صورت دو به دو و یا هر سه در کنار هم باعث

 . هر ماده را با محصول دیگر پوشش دهید

سنگی از مواد اولیه دیگری همچون پالستیک و   یقه در ساخته نیمکت های سیمانی وهمچنین می توانید با کمی خالقیت و سل

محصول شیک و با کیفیت را تولید کنید  فلز به خوبی استفاده کنید و یک  . 

 قیمت تخت سنتی چوبی دست دوم

ت که خرید باشد . به همین دلیل اس قیمت تخت سنتی چوبی دست دوم گاهی اوقات می تواند نصف قیمت محصول اصلی

اقتصادی برای مدیریت هزینه می باشد . برخی افراد مسدودی را   محصوالت دست دوم گاهی اوقات یک روش بسیار

قیمتی بسیار پایین تر به  که بعد از مدتی دیگر نیازی به آن ندارند . به همین دلیل محصول خود را با کنندخریداری می

و فروش اینگونه وسایل وجود دارد . شما می توانید با مراجعه به   فروش می رسانند . سایت های بسیار مختلفی برای خرید

دلیل عدم نیاز محصول را به فروش  محصوالت مورد نظر خود را جستجو و خریداری نمایید . اما گاهی اوقات افراد به آنها

  دچار ایراداتی می شود که افراد را مجبور به فروش آن می کند . این مشکل خی اوقات محصول مورد نظرنمی رساند . بر

محصول مورد نظر داشته باشد . به همین دلیل   خورد اما می تواند تاثیر زیادی در کارکردامکان دارد در ظاهر به چشم می

ته باشیددست دوم توجه زیادی داش است که باید به هنگام خرید وسایل  . 

 تخت باغی 

بدون شک بسیاری از ما لحظات بسیار   . تخت باغی همواره یکی از مکان های مورد عالقه برای استراحت می باشد

بسیاری از انواع تخت باغی دارای ابعاد بزرگی هستند . افراد به صورت   . خورشید را بر روی تخت باغی به خاطر داریم

خاطرات بسیار شیرینی می باشد . تخت   ها در بسیاری از اوقات یادآور. این دورهمیجمعی بر روی آن می نشینند  دسته

باغی به   البته قطعاتی از چوب نیز در آن استفاده شده باشد . اما در بیشتر اوقات تخت باغی می تواند از جنس فلزی باشد که

تنوعی دارند ، که شما می توانید بر حسب  م  صورت چوبی طراحی و تولید می شود . این محصوالت ابعاد بسیار مختلف و

پیش پا   خریداری نمایید . همچنین شما می توانید با استفاده از یک سری ابزار ساده و نیاز خود یکی از آنها را انتخاب و

 . افتاده یک تخت باغی مناسب برای خود بسازید

 قیمت تخت سنتی 

دارای تنوع بسیار باالیی هستند مواد اولیه مختلفی در تولید آنها   همانگونه که در این مطلب مشاهده کردید تخت های سنتی

 . استفاده می شود

باشد و شما بتوانید با میزان هزینه های مختلفی    وجود این تنوع باال باعث می شود تا قیمت این محصوالت دارای تنوع باالیی

محصوالت کنید اقدام به خرید یکی از این  . 



  ۳الی  ۲متوسط به بودجه ای در حدود  د یک تخت سنتی چوبی با ابعاد یک در دو متر به طوربه عنوان مثال برای خری

 . میلیون تومان نیاز دارید

 . این مبلغ می تواند در انواع مختلف نیمکت های سنتی بیشتر و یا کمتر باشد

اری بودجه ای را برای خرید آن در  انجام هر ک اگر قصد خرید یک تخت سنتی را دارید به شما پیشنهاد می کنیم که قبل از

بررسی محصوالت مختلف کنید نظر بگیرید و سپس اقدام به  . 

 خرید تخت سنتی 

فروشگاه ها و تولیدی های مختلفی در سطح کشور وجود دارند که شما می توانید محصول مورد نظر خود را از آنها تهیه  

 . کنید

دهند محصول مورد نظر خود را از یک تولیدی   گیر می باشند و ترجیح میاما بسیاری از افراد به هنگام خرید بسیار سخت  

خیالشان از بابت کیفیت محصول راحت باشد فروشگاه معتبر تهیه نمایند تا  . 

با سابقه محصول خود را تهیه کنید در این   اگر شما هم از این دسته افراد هستید که ترجیح می دهید از یک مرکز معتبر و

تا از سایت و فروشگاه های ویال سازه بازدید نمایید کنیمصورت ما به شما پیشنهاد می  . 

عت تجهیزات ویالیی و مبلمان فضای باز می باشدویال سازه یکی از معتبرترین و با سابقه ترین تولیدی های کشور در صن  . 

کند تا بتوانید هر محصول را با هر سلیقه و  تنوع بسیار باالی محصوالت در ویال سازه این امکان را برای شما فراهم می

راحتی تهیه کنید کاربردی که می خواهید بتوانید به  . 

بتواند یک محصول با کیفیت و قابل قبول   صول پرداخت می کنداین حق مشتری میباشد که برحسب مبلغی که برای خرید مح

 . را در اختیار داشته باشد

شما می توانید به راحتی خرید خود را به صورت اینترنتی انجام دهید و به میزان قابل توجهی در هزینه و زمان صرفه  

 . جویی کنید

 ارسال محصوالت 

نقاط کشور قابل ارسال می باشندمحصوالت ویال سازه از طریق باربری برای تمام   . 

 . شما در هر نقطه از ایران که باشید می توانید محصول مورد نظر خود را از ویال ساز خریداری کنید

 محصول خریداری شده در مدت زمان کوتاهی به طور میانگین حداکثر دو هفته می باشد آماده و برای شما ارسال خواهد شد

. 

کارشناسان فروش ما اطالعاتی در مورد  انید برای گسترش کسب و کار خود از طریق تماس باتوهمچنین شما عزیزان می

 . شرایط اخذ نمایندگی کسب کنید

 میتوانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید  و قیمت باربیکیو  و همینطور  خرید تاب ویالیی همینطور برای خرید تاب ریلکسی

  

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%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c/
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