
 مبلمان حصیری مخصوص فضای باز
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انواع صندلی حصیری   

 [caption/]دست بافت

یک محصول از سری مبلمان ویالیی به شمار میرود  صندلی حصیری یا همان مبلمان حصیری . 

هستید و می خواهید بهترین انتخاب را داشته باشید ، بدون داشتن اطالعات کافی و  اگر به دنبال خرید مبلمان فضای باز

ویالسازه  بزگترین تولید کننده  مبلمان فضای باز و  . جامع در مورد مبلمان فضای باز نمی توانید به هدف خود برسید 
در کشور میباشد تجهیزت ویالیی . 

[video width="1920" height="1080" mp4="https://villasaze.ir/wp-

content/uploads/2022/11/ ویالسازه-حصیری-صندلی .mp4"][/video] 

 . شما بدون اطالعات نمی توانید یک محصول عالی تهیه کنید

ای چه ویژگی هایی میباشد و چه المان هایی را برای خرید یک به این دلیل که نمی دانید اصالً یک محصول عالی دار 

 . محصول خوب باید در نظر بگیرید

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/
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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-%d8%ad%d8%b5%db%8c%d8%b1%db%8c/


رسد را تهیه از این جهت مجبور هستید به حرفهای فروشنده اعتماد کرده و یا هر محصولی که در ظاهر مناسب به نظر می

 . کنید و مورد استفاده قرار دهید
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 [caption/]تولید صندلی حصیری فضای باز

 خرید مبل حصیری ویالیی

از جمله محصوالتی است که شما برای تهیه آن کمی با دشواری مواجه خواهید شد . به دلیل اینکه  مبلمان ویالیی حصیری

تهیه این نوع مبلمان ویالیی همانند مبلمان ویالیی فلزی آسان می باشد . فروشگاه و تولیدی های بسیار کمی در سطح کشور  

 . وجود دارند که این محصوالت را ارائه می دهند

کنید با محدودیت هایی مواجه خواهید بود . اما خرید  به همین دلیل اگر شما در نظر دارید که این محصول را خریداری 

 . اینترنتی و فروشگاه های اینترنتی این مشکل را تا حدود زیادی برطرف کرده اند

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/%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%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/%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%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/%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c/
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 [caption/]صندلی حصیری مدرن

 خرید اینترنتی صندلی حصیری 

شما در عرض چند دقیقه و با یک جستجوی ساده می توانید از فروشگاه های مختلف در سطح اینترنت بازدید کنید . به  

یلی در مورد آنها کسب کرده  راحتی میتوانید محصوالت مختلف را به لحاظ جنس و کیفیت با هم مقایسه کنید . اطالعات تکم

 . و نظر افراد مختلف را جویا شوید

[caption id="attachment_12788" align="aligncenter" width="500"]

صندلی حصیری   

 [caption/]مدرن

مورد نظر مشاوره کنید . همچنین با دریافت آدرس    خرید میز و صندلی حصیری ف برایهمچنین میتوانید با کارشناسان مختل

رت حضوری به آنها مراجعه کنید . و خرید خود را به صورت حضوری  فروشگاه و تولیدی های مختلف می توانید به صو

داشته باشد . شما می توانید خرید انجام دهید . اما اگر فروشگاه اینترنتی مربوطه مجوزهای الزم برای فروش اینترنتی را 

 . خود را با خیال راحت و از منزل انجام دهید
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 [caption/]انواع مبل حصیری برای باغ

گیرد که انتخاب از بین آنها بدون داشتن طیف وسیعی از محصوالت با مواد اولیه بسیار مختلف را در بر می مان ویالییمبل

 . یک هدف مشخص تقریباً غیر ممکن می باشد

شما حتماً باید بدانید که هر محصولی دارای چه ویژگی ها و چه معایبی می باشد و همچنین برای چه کاربردی مناسب می  

شدبا  . 

بعد از به دست آوردن این اطالعات باید به طور کامل نیازهای خود را شناسایی کنید و بدانید که چه محصولی را با چه  

 . ویژگی هایی نیاز دارید

 . سپس میزان بودجه خود را مشخص می کنید و محصول مورد نظر و ویژگیهای آن را با بودجه خود متناسب می کنید

در طول چند سال اخیر به عنوان یک مبلمان فضای باز معرفی شده است و استقبال بسیار باالیی از یکی از محصوالتی که 

می باشند مبلمان های فضای باز حصیری آن شده است ،  . 
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 [caption/]مبلمان حصیری مخصوص ویال

به دلیل زیبایی منحصر به فردی که دارند و همچنین راحتی باال در استفاده از آنها ، به سرعت تبدیل به   مبلمان حصیری

اندشده  صندلی های حیاط یکی از محبوب ترین نوع  . 

وع از صندلی ها شده اید و قصد دارید برای فضای تراس و یا حیاط خلوت و  اگر شما نیز مجذوب زیبایی و طراحی این ن

 . حتی باغ و ویالی خود یکی از آنها را تهیه کنید ، پیشنهاد می کنیم در ادامه این مطلب با ما همراه باشید

 انواع صندلی حصیری ویال 

صندلیهای حصیری شاید به لحاظ طراحی دارای تنوع باالیی باشند ولی از لحاظ جنس مواد اولیه که در ساخت آن ها به کار  

 . می رود دارای دو نوع مختلف می باشند

 . هر کدام از این دو نوع دارای ویژگی ها و معایبی هستند که در ادامه شما را با آنها آشنا خواهیم کرد
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 [caption/]مبلمان حصیری پلی اتیلن

 میز و صندلی حصیری از مواد طبیعی 

شوندحصیر های طبیعی از مواد اولیه مختلفی همچون نیشکر ، بامبو ، برگ خرما ، برگ موز و حتی شاخه بید تهیه می  . 

کنندرند که آن را به محیط شما نیز اضافه میاین حصیر ها بسیار ارگانیک هستند و زیبایی خاصی دا  . 

 . همچنین حصیرهای طبیعی بهترین مواد اولیه برای استفاده در فصل تابستان و گرمای آفتاب می باشند

 . به دلیل اینکه این محصوالت حتی در هوای بسیار گرم نیز خنک می باشند و استفاده از آنها بسیار لذت بخش می باشد

صوالت در کنار زیبایی و قیمت پایینی که دارند دارای برخی معایب نیز می باشندالبته این مح  . 
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 [caption/]مبلمان حصیری ویالسازه

 معایب مبلمان حصیری

آسیب پذیر بودن آنها در معرض آب و هوا می باشد که به مرور باعث  حصیرهای طبیعی یکی از عمده ترین معایب

نیز معروف هستند عمر نسبتا خوبی دارند مبل حصیری پالستیکی پوسیدگی آنها می شود .این نوع مبلمان که به مبل  .

ب میتواند باشدبهترین انتخا   از جنس پلیمر حصیری باغی . 

این محصوالت همچنین دارای عمر کوتاه تری نسبت به سایر مبلمان های فضای باز می باشند و به مراقبت و نگهداری 

شودزیادی نیاز دارند که گاهی شامل هزینه های زیادی می   . 

می باشد که برای استفاده در همچنین این محصوالت یک مشکل دیگر را نیز دارند و آن قابلیت اشتعال بسیار باالی آن ها 

 . فضاهای باز کمی خطرناک به نظر می رسد

 صندلی و مبلمان حصیری پلیمری 

یا پلیمری بهترین انتخاب میتواند باشد صندلی حصیری پالستیکی  

 . تقریباً تمام حصیر های مصنوعی از جنس رزین پلی اتیلن می باشند که دارای دوام و کیفیت بسیار باالیی می باشد

 . پلی اتیلن برای شرایط آب و هوایی مختلف بسیار مناسب می باشد و قابلیت باالیی در تحمل آب و هوای گوناگون دارد

بسیار با کیفیت می باشند و دارای تراکم بسیار باالیی هستند و همچنین سازگار با محیط    صندلی های حصیری مصنوعی

 . زیست می باشند

ای چند دهه در مقابله اشعه ماوراء بنفش مقاوم باشد و طول عمر بسیار باالیی داردهمچنین پلی اتیلن می تواند بر  . 

حصیر های مصنوعی به سرعت جایگزین حصیر های طبیعی در بافت صندلیهای فضای باز شده اند به صورت روز 

ها اضافه می شودافزون بر محبوبیت آن  . 

یی هستند که برای چند دهه می تواند مورد استفاده قرار گیرندهمچنین حصیر های مصنوعی دارای عمرمفید بسیار باال   . 

امکان ست کردن آنها با دکوراسیون های مختلف را فراهم می کند صندلی های حصیری فضای باز رنگ بندی بسیار متنوع  

. 

تعمیر می باشند و   همچنین صندلی های حصیری که از حصیرهای پلی اتیلن در بافت آن ها استفاده می شود به راحتی قابل

 . شما می توانید آنها را شخصاً و یا توسط یک متخصص تعمیر کنید

 صندلی حصیری پایه فلزی 

قیمت   میز و صندلیهای حصیری یک از از مبلمان حصیری باغی به صورت نیمه فلز و حصیر تولید میشود.این نوع

ه قرار میگیردمناسبتری دارند و بیشتر برای رستورانها و کافه ها مورد استفاد . 

 ویژگی مبلمان حصیری فضای باز 

را وزن سبک همچنین عمر طوالنی آن ها عنوان کرد صندلی های ویالیی حصیری شاید بتوان مهمترین ویژگی  . 

به دلیل استفاده از حصیر های طبیعی و همچنین مصنوعی که دارای وزن بسیار پایین هستند در نتیجه این صندلی ها بسیار  

شندسبک می با  . 

صندلی های حصیری بسیار حجیم به نظر می رسند و دارای طراحی خاصی هستند که آنها را بسیار بزرگ نشان میدهد ولی 

 . در عین حال دارای وزن پایینی هستند

و همچنین ویالها بسیار رایج می باشد رستوران ها استفاده از این صندلی ها برای  . 

م و محکمی که دارد دارای عمر بسیار طوالنی می باشد که شما می توانید برای سالیان رزین پلی اتیلن به دلیل بافت متراک

 . درازی از این صندلی ها استفاده کنید و از آنها لذت ببرید



تنوع رنگ بسیار باالی آن ها می باشد که این امکان را برای شما فراهم می   ویژگی های صندلی های حصیری یکی دیگر از

آنها را با دکوراسیون های مختلف هماهنگ کنید کند تا بتوانید  . 

زیبایی و طراحی خاص یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد صندلی های حصیری فضای باز می باشد آنها را تبدیل 

 . به یک محصول بسیار ویژه برای طراحی فضای باز کرده است 
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 [caption/]میزو صندلی حصیری ویالسازه

یها مبل حصیری ویژگ   

همانگونه که می بینید ویژگی های بسیار زیادی که در این نوع صندلی ها وجود دارد باعث شده تا تقاضا برای آنها روز به  

 . روز افزایش یابد

در واقع جدیدترین نوع مبلمان فضای باز می باشند که سالهای زیادی از تولید آنها نمی گذرد ولی در همین   مبلمان حصیری

زمان کوتاه نیست طرفداران زیادی برای خود به دست آورده اند مدت  . 

 استفاده از مبل حصیری باغی در مکانهای متنوع 

استفاده کنید مبلمان شیک و مدرن کاربرد های فراوانی دارند و شما در مکانهای بسیاری میتوانید از این مبلمان حصیری . 

 مبل حصیری برای تراس 

 مبل حصیری برای باغ

حصیری برای حیاطمبل   

 مبل حصیری برای رستوران 

 مبل حصیری برای کافه

 مبل حصیری برای ویال 

  

 قیمت مبلمان حصیری

به لحاظ قیمت در دسته محصوالت لوکس و گران قیمت قرار می گیرند و برای خرید آن ها نیاز  صندلی های حصیری باغی

 . به بودجه قابل توجهی دارید

از همین جهت این مبلمان بازار هدف مشخصی دارد که موجب می شود استفاده از آن بسیار محدود تر از سایر مبلمان های 

 . فضای باز باشد

تنوع طرح بسیار باالیی می باشند و از همین جهت قیمت های بسیار متفاوتی دارند و نمی توان   مبلمان های حصیری دارای

 . یک قیمت مشخص برای آنها عنوان کرد

ولی اگر بخواهیم یک قیمت حدودی برای شما بیان کنیم به حداقل بودجه ای در حدود دو تا دو و نیم میلیون تومان برای 

 . خرید هر صندلی نیاز دارید

میلیون تومان باید در نظر  ۱۰اگر بخواهیم این مبلغ را برای یک ست چهار نفره در نظر بگیریم حداقل قیمتی در حدود 

 . بگیرید

 . البته این مبلغ حداقل مبلغی است که به صورت حدودی برای خرید یک مبلمان حصیری فضای باز در نظر می گیریم

خود تهیه کنید باید هزینه هایی شاید بیشتر از این مبلغ را نیز در نظر  باز مبلمان حصیری برای فضای اگر می خواهید یک

 . بگیرید

میلیون تومان دارند که هر کسی از عهده خرید آنها بر نمی آید ۲۰حتی برخی از مبلمان های حصیری قیمتی بیشتر از   . 

اطراف خود میبینید و توانایی این را  پس اگر به دنبال خرید یک محصول خاص و لوکس هستید که نظیر آن را کمتر در



 . دارید که هزینه باالیی را برای خرید آن صرف کنید ، مبلمان حصیری می تواند یک انتخاب عالی برای شما باشد

 . شما می توانید با خرید این مبلمان از مزایای بسیار و همچنین ویژگی های منحصر به فرد حصیر برخوردار شوید

ارزانصندلی های حصیری   

رزانترین صندلی یا مبلمان حصیریاگر قصد خرید ا  را دارید براش شما نیز پیشنهادی داریم  

 . اخیراً یک سری از صندلی های پالستیکی طراحی و تولید شده اند که دقیقا شکل ظاهری صندلی های حصیری دارند

با مشاهده نزدیک و بررسی دقیق می توانید متوجه  حتی شما هم در نگاه اول شاید قادر به تشخیص تفاوت این دو نباشید ولی 

 . شوید که این صندلی ها در واقع صندلی های پالستیکی هستند

اما نکته مهمی که درمورد این صندلی ها وجود دارد قیمت بسیار پایین این صندلی ها در مقایسه با صندلی های حصیری  

اردمی باشد کیک انتخاب اقتصادی را برای شما به همراه د  . 

 مبلمان حصیری دست دوم

صندلی حصیری دست دوم عجله نکنید برای خرید . 

ما خرید مبل حصیری دست دوم را پیشنهاد نمیکنیم چون عمر حصیر ها و صندلی ها به دلیل شرایط بد نگداری و عوامل 

شدن این نوع مبلمان    دیگرممکن است رو به اتمام باشد و شما بعد از مدت زمان بسیار کمی بعد از خرید شاهد خراب

بخرید حتما به اتصاالت و نوع حصیر به کار رفته دقت داشته باشید ممبل حصیری دست دو باشید.پس اگر هنوز میخواهید . 

 صندلی های طرح حصیر 

تقریبا همان ویژگی های صندلی های حصیری را دارند و می توانند به خوبی نیازهای  صندلی های پالستیکی طرح حصیری

پاسخگو باشند شما را  . 

اگر مجذوب زیبایی صندلی های حصیری شده اید و توان خرید آنها را ندارید می توانید با صرف هزینه بسیار کمتری یک  

 . مبلمان پالستیکی طرح حصیری تهیه کنید

قرون به این محصوالت نیز همانند صندلی های حصیری دارای دوام و عمر طوالنی می باشند و یک جایگزین اقتصادی و م

 . صرفه برای صندلی های حصیری می باشند

 خرید مبل حصیری 

 در کمترین زمان ممکن و به آسانی از ویالسازه خرید کنید 

امروزه کسب و کار اینترنتی رواج بسیار زیادی پیدا کرده و به دلیل صرفه جویی در وقت و همچنین هزینه با استقبال زیادی 

 . مواجه شده است

قریباً در تمام دنیا رعایت شده است و افراد بسیاری از محصوالت مورد نظر خود را به طریق اینترنتی  فروش اینترنتی ت

کنندخریداری می  . 

در کشور ما نیز فروش اینترنتی کم کم جای خود را باز کرده و مردم هر روز رغبت بیشتری برای خرید اینترنتی نشان  

 . میدهند

ه اید و استراحت می کنید می توانید از چندین فروشگاه بازدید کردند و محصوالت  شما در حالی که در خانه خود نشست

 . مختلف را بررسی کنید

می توانید با مقایسه ویژگی و قیمت محصوالت مختلف در فروشگاه های مختلف بهترین محصول را با توجه به نیاز خود 

ته و در حال استراحت هستیدبر روی صندلی نشسانتخاب و خریداری کنید در حالی که همچنان   . 



 . عدم اعتماد یکی از مشکالتی بود که اوایل افراد را برای استفاده از اینترنت برای خرید و فروش بی میل می کرد

 . ولی به مرور زمان و با ایجاد ساز و کار و بستری مناسب برای خرید و فروش اینترنتی این مشکل مرتفع شد

موظف شدند تا با ارائه مدارک مشخصی اقدام به کسب نماد اعتماد الکترونیکی برای وب  همچنین فروشگاه های مختلف 

 . سایت خود کنند

نیست از جمله تولیدی هایی بود از محیط اینترنت برای فروش محصوالت خود استفاده کرد  ویال سازه گروه تولیدی  . 

دی است که محصوالت خود را به صورت غیر  در این راه موفقیت های زیادی کسب کرده و سالهای زیا ویال سازه

 . حضوری و اینترنتی برای مشتریان عرضه می کند

وب سایت ویال سازه دارای نماد اعتماد الکترونیکی و همچنین درگاه پرداخت اینترنتی می باشد که شما عزیزان می توانید  

ی نماییدکمترین زمان محصول مورد نظر خود را انتخاب و خریداربراحتی و با صرف   . 

مبلمان حصری در ویالسازه  فروش  

های دیگر ویالسازه فروش بدون واسطه محصوالت می باشد که باعث می شود قیمت محصوالت به طرز  یکی از ویژگی

 . قابل توجهی کاهش یابد

کنند و جنس را از تولید کننده و یا عمده فروشی  برخالف بسیاری از فروشگاه های اینترنتی که به صورت واسطه عمل می 

می کنند ، شرکت ویالسازه در واقع یک تولیدی می باشد که محصوالت خود را بدون تهیه کرده و به مشتریان عرضه  

 . واسطه و به صورت عمده و خرده به مشتریان عرضه می کند

 ارسال مبلمان حصیری به تمام نقاط کشور 

ظر خود را در  محصوالت ویال سازه از طریق باربری به تمام نقاط کشور ارسال می شوند و شما می توانید محصول مورد ن

 . هر کجای ایران که هستید از طریق ویال سازه خریداری کنید

همچنین بسیاری از فروشگاه های اینترنتی فقط به صورت مجازی فعال می باشند و امکان خرید حضوری را ندارند که این  

شود تا افراد رغبت زیادی به خرید از آنها نداشته باشنددلیل باعث می  . 

لمان و صندلی حصیری خرید حضوری مب  

ولی شما می توانید به صورت حضوری به نمایشگاه و فروشگاه های ویال سازه مراجعه کرده و با مشاهده محصوالت  

 . مختلف و مقایسه آنها جنس مورد نظر خود را تهیه نمایید

عه حضوری و خرید از تولیدی فروش اینترنتی ویال سازه فقط به این دلیل به وجود آمده است بسیاری از افراد امکان مراج

 . ویال سازه را ندارند

ترین زمان ممکن تحویل خواهید گرفتهمچنین شما محصول خریداری شده خود را در کوتاه  . 

روز می باشد که برای این دسته  ۱۴الی  ۱۰میانگین زمان انتظار شما از هنگام خرید یک محصول تا زمان دریافت آن بین 

سه با سایر فروشگاههای مشابه یک مدت زمان بسیار عالی می باشداز محصوالت و در مقای   . 

بسیاری از افراد بعد از خرید محصوالت ویالیی و مبلمان فضای باز از فروشگاههای مشابه در حدود یک الی دو ماه بازار 

رای آنها ارسال شود منتظر می مانند تا محصول خریداری شده ب  . 

ه است تا بتواند رضایت مشتریان را بیش از پیش جلب کرده و خدمات و محصوالت بهتری  اما ویال سازه همیشه تالش کرد

 . را در اختیار آنها قرار دهد

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

 دیگر محصوالت ویالسازه 

https://villasaze.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%db%8c%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c/
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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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