
 مبلمان ویالیی، باغی و مبلمان فضای باز

 میز و صندلی باغی 

تولید   ویالسازه.مبلمان ویالیی  یا همان صندلی باغی امروزه بهترین وسیله برای لذت بردن از تراس منازل یا ویالها میباشد

.کننده بهترین مبلمان ویالیی، باغی و فضای باز با باالترین تنوع ممکن انواع مختلفی دارند که  مبلمان فضای باز یا باغی 

ی باز طراحی شده  بسته به شرایط آب و هوایی منطقه خود میتوانیم یکی از آنها را انتخاب کنیم مبلمان باغی کال برای فضا

هر مبلمان فضای بازی مناسب برای شما باشد زیرا کشور ایران دارای آب و هوای بسیار  ولی این به این معنی نیست که

اقدام کنیم.ویالسازه در این  خرید مبلمان باغی آب و هوای منطقه خود نسبت به  متنوعی میباشد و ما باید با در نظر داشتن

راهنمایی میکند صندلی باغی مقاله شما را برای خرید بهترین نوع . 

مان ویالیی یا مبلمان فضای باز مبل  
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 [caption/]مبلمان ویالیی فلزی ویالسازه

 کارکرد مبلمان باغی

، مالک شما برای انتخاب محصول فقط قیمت و شکل  مبلمان فضای باز یا مبلمان ویالیی سعی کنید به هنگام انتخاب

ین مبلمان را نیز خریداری کنید ، اما نتوانست از آن استفاده حداکثری ظاهری مبلمان نباشد . اگر بهترین مبلمان و گران تر

عامل نوع کاربرد ، مهمترین  خرید مبلمان باغی داشته باشید ، انتخاب بیهوده برای شما خواهد بود . به همین دلیل به هنگام

 . شما میباشد
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 [caption/]بهترین مبلمان فضای باز
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 [caption/]مبلمان فلزی ویالسازه

  

[video width="856" height="640" mp4="https://villasaze.ir/wp-content/uploads/2022/01/ -مبلمان

ویالسازه-یالییو .mp4"][/video] 

توانید مبلمان فضای باز را در یک را برای چه منظوری می خواهید . شما می بلمان فضای بازم شما باید مشخص کنید که

توانند کاربردهای تجاری برای شما داشته باشند ، در آخر شما می توانید مکان عمومی استفاده کنید ، این محصوالت تا می

 . برای مصارف شخصی و خانگی مبلمان فضای باز را خریداری کنید

کدام از این کاربرد ها نیاز به نوع خاصی از محصول دارند ، البته این بدان معنا نیست که یک محصول را نتوانید برای  هر 

مصارف دیگری استفاده کنید . بلکه به این معنا می باشد که محصوالت مختلف در کاربردهای مشخصی ، دارای بیشترین و 

ای اینکه بتوانید از محصول خریداری شده نهایت استفاده را داشته باشید ، حتماً  بهترین ویژگی می باشند . به همین دلیل و بر

 . باید قبل از خرید نوع کاربرد خود را مشخص کنید



[caption id="attachment_10665" align="aligncenter" width="1024"]

 
 [caption/]مبلمان فلزی ویالسازه

توانید شما میتوانید برای خرید محصول مناسب از نظرات کارشناسان و فروشندگان در این زمینه استفاده کنید . حتی می

 . شخصاً از منابع مختلف اطالعاتی را در مورد مبلمان فضای باز کسب کنید

باشید ، ابعاد فضای شما می باشد . نوع صندلی که انتخاب می کنید باید   نکته دیگری که باید به آن توجه زیادی داشته

نیز   کاربرد صندلی باغی متناسب با ابعاد فضای شما باشد . در غیر این صورت عالوه بر این ظاهر زیبایی نخواهد داشت ،

 . کاهش خواهد یافت

خرید کنید همراه ما باشید   را نسبت به موقعیت آب و هوایی و شرایط نگهداری  مبلمان باغی  اگر میخواهید بهترین در این  .

 .مقاله سعی میکنیم انواع مبلمان فضای بازرا از نظر جنس و طرح به شما معرفی کنیم
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 [caption/]مبلمان باغی مدرن ویالسازه

  

 ویژگی مبلمان ویالیی با کیفیت 

 استحکام صندلی باغی 

با کیفیت باید دارای چند ویژگی مهم باشد . مهمترین ویژگی برای مبلمان ویالیی و مبلمان باغی استحکام   مبلمان باغی یک

همواره در فضای باز قرار دارد . و در معرض رطوبت و شرایط جوی   میز و صندلی باغی ل اینکهآن می باشد . به دلی

نمی توانید برای مدت طوالنی  مختلف قرار دارد . باید از استحکام و دوام کافی برخوردار باشد . در غیر این صورت شما 

ک خواهد شد . به همین دلیل است که به هنگام خرید از آن استفاده کنید . در یک مدت زمان کوتاه مبلمان باغی شما مستهل

 . صندلی ویالیی، قبل از هر چیزی باید به استحکام و کیفیت آن توجه داشته باشید

 تحمل وزن میز و صندلی باغی 

باید نکته بعدی که باید به آن توجه داشته باشید تحمل وزن و مقاومت مبلمان ویالیی میباشد . یک مبلمان ویالیی با کیفیت 

کیلوگرم داشته باشد . این موضوع را می توانید با یک تست ساده متوجه شوید .   ۱۵۰الی   ۱۲۰بتواند تحمل وزنی در حدود 

 از میزان استحکام آن باخبر شوید . اگر در نظر دارید یک  مبلمان ویالیی حتی بیشتر اوقات می توانید فقط با نگاه کردن به

دخریداری نمایی صندلی باغی فلزی  . 

 رنگ مبلمان فلزی



محصول شما حتماً باید دارای رنگ کوره ای الکترواستاتیک باشد . سایر رنگ ها مقاومت بسیار پایین تری دارند . که بعد  

دهنداز مدت کوتاهی کیفیت خود را از دست می  . 

 راحتی میز و صندلی فضای باز

نکته بعدی که در انتخاب مبلمان ویالیی بسیار مهم است . راحتی نشیمن صندلی ویالیی می باشد . به دلیل اینکه شما گاهی  

بل قبولی برخوردار باشد . نشینید . این محصول باید از راحتی قا می  صندلی ویالیی اوقات ساعت های طوالنی را بر روی

اسخگوی نیاز شما باشدتواند پناراحتی می کنید . این محصول نمی اگر به هنگام نشستن بر روی صندلی احساس  . 

 زیبایی مبلمان باغی 

در زیبایی   مبلمان فضای باز . در کنار تمام این مسائل و ویژگی ها مبلمان ویالیی باید از زیبایی قابل قبولی برخوردار باشد

و سلیقه در طراحی و ساخت آنها به کار رفته باشد . به دلیل  محیط شما بسیار تاثیر گذار هستند . به همین دلیل باید ظرافت 

باید بتواند محیط اطراف خود را   مبلمان ویالیی . اینکه محصوالت فقط برای نشستن و استراحت کردن استفاده نمی شوند

 . زیباتر نشان دهد
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 [caption/]مبلمان فلزی فضای باز ویالسازه



 طرح مبلمان ویالیی  

اگر شما نیز در دسته افرادی هستید که در نظر دارید ، یک یا چند عدد صندلی ویالیی برای خود خریداری نمایید . بهتر  

محصول مورد نظر ، ابتدا نیازهای خود را به طور کامل مشخص کنید . نکته مهمی که گاهی اوقات افراد است قبل از خرید 

مورد نظر می باشد مبلمان باغی توجه زیادی به آن ندارند ، طرح و ابعاد ابعاد و طرح های  دارای   مبلمان ویالیی فلزی . 

ارایی مناسبی دارد . برخی از انواع مبلمان ویالیی ها در موقعیت مشخصی کبسیار متنوع هستند . هر کدام از آن   

برای قراردادن در فضاهای بزرگ بسیار مناسب هستند . اما برخی دیگر از انواع صندلی فضای باز برای مکان های 

بهینه از   کوچک مانند تراس منزل کامال مناسب هستند . گاهی اوقات شما می توانید برای مدیریت فضای خود و استفاده

 . برا ی چیدمان فضای باز خود استفاده کنید فضا ، از صندلی های تاشو

مناسب را ندارید ، همیشه می توانید از مشورت افراد متخصص در این زمینه  مبلمان ویالیی  خرید اگر تجربه کافی برای

 . استفاده کنید . کارشناسان ما در ویال سازه آماده ارائه مشاوره به شما می باشند
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 مبلمان ویالیی مناسب برای تراس 

یکی از مکان های بسیار ایده آل برای لذت بردن از هوای آزاد ، تراس منزل می باشد . با توجه به اینکه امروزه منازل 

کنند  خوردار است . بسیاری از افراد سعی میافزایش است ، توجه به تراس منازل از اهمیت باالیی بر آپارتمانی رو به

تراس منزل خود را ، تبدیل به یک محیط دنج و آرام برای استراحت نمایند . برای این منظور می توانید از وسایل و  

 . تجهیزات بسیار مختلف و متنوعی استفاده کنید

ن دلیل نیاز دارید قبل از انجام هر کاری ، فضای  به دلیل اینکه فضای تراس یا همان بالکن بسیار محدود می باشد . به همی

 . خود را به دقت طراحی کنید . شما باید دقیقا بدانید که میخواهید چه نوع فضایی را به وجود آورید



سپس محدودیت ها و امکانات تراس خود را به دقت شناسایی کنید . در اکثر اوقات اولویت اصلی برای انتخاب تجهیزات  

صندلی   یا صندلی تاشو زل ، کم حجم بودن تجهیزات ویالیی مورد نظر می باشد . به عنوان مثال استفاده ازبرای تراس من

، برای بالکن یک راهکار بسیار عالی می باشد . هنگام خرید مبلمان ویالیی برای تراس منزل ، مهمترین نکته ای  مسافرتی

صندلی فضای باز می باشد که باید به آن توجه داشته باشید ابعاد و همچنین سایز  . 
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 [caption/]مبل فضای باغ

 همه چیز در مورد خرید مبلمان باغی



  که می گویند، یکی از مهم ترین لوازم منزل مبلمان می باشد. همانطور که می دانید اهمیت استفاده از مبلمان تا جایی است

 .وجود مبلمان به خصوص در خانه های ویالیی بسیار ضروری است

لمان از جمله لوازمی  برای آالچیق در سطح گسترده طراحی و تولید شده است. مب مدل های مختلف مبلمان ویالیی امروزه

 می باشند که هم در آالچیق ها و تراس ها و هم در خانه مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله می خواهیم در مورد

مطالبی ارائه دهیم خرید صندلی باغی . 

 نکات مهم خرید صندلی باغی 

نکته توجه به ویژگی هایی چون جنس بدنه ی مبلمان   همواره باید به نکاتی توجه داشته باشید. اولین خرید مبلمان ویالیی در

فیت آن را مشاهده  و پارچه ی مبلی می باشد. توجه به ظاهر مبل کار بسیار مهمی است، زیرا با دقت می توانید جنس و کی

 .کنید. همواره سعی کنید پارچه ی مبلی را از نزدیک لمس کنید

ل متوجه ی این موضوع خواهید شداگر ضخامت و کیفیت پارچه مناسب نبود با لمس او . 

 پایه های مبلمان باغی 

دومین نکته توجه به پایه های مبل می باشد. پایه ها به علت اینکه ستون مبل به شما می روند باید بسیار مقاوم باشند. به  

 .عالوه استحکام باالیی داشته باشند

 پارچه مبلمان باغی 

ی باشد. پارچه ی مبلی باید قابلیت شستشو داشته باشد. در غیر این صورت  نکته ی سومین توجه به نوع پارچه ی مبلی م

  مبلمان ویالیی انواع ارزش خرید ندارد. نکته ی چهارم توجه به قیمت کاال می باشد، لذا شما قبل از خرید باید با قیمت

 .آشنایی داشته باشید
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صندلی   

 [caption/]بالکن



 

 مبلمان ویالیی فرفورژه

صوالت به روش ریخته گری و قالب ریزی طراحی و تولید می  فرفورژه ژه یکی از انواع مشتقات فلزی می باشد . این مح

توانید با استفاده از این محصوالت اقدام به ساخت . شما می شوند . فرفورژه ها دارای تنوع زیادی در طرح و سایز هستند 

 . وسایل مختلف و متنوعی نمایید

، مبلمان ویالیی و میز و صندلی فضای باز هستند . یکی از محصوالتی که می توانید با استفاده از فرفورژه درست کنید 

مبلمان ویالیی فرفورژه از زیبایی قابل توجهی برخوردار هستند . اما باید در نظر داشته باشید که این محصوالت معموال از  

انجام هزینه برای قیمت باالیی برخوردار هستند . اما اگر شما به زیبایی محیط خود اهمیت زیادی قائل هستید . و مشکلی با 

 . خرید یک محصول زیبا ندارید



های این مبلمان فضای باز فرفورژه می تواند یک گزینه مناسب برای باغ یا ویالی شما باشد . یکی دیگر از ویژگی

ین وزنه باال باعث میشود که صندلی ویالیی شما از استحکام و دوام باالیی محصوالت وزن نسبتا باالی آنها می باشد . ا

 . برخوردار باشد

 خرید صندلی باغی

به شما در انتخاب مبلمان کمک زیادی کنیم. در  خرید مبلمان ویالیی ما همراه باشید تا با بیان نکاتی در مورد در ادامه با

در آخر از    کنیم، به شما کمک می کند تا بتوانید در حین خرید عملکرد مثبتی داشته باشید. به عالوه واقع نکاتی که بیان می

 .خرید خود رضایت مند باشید

خرید مبلمان باغی نکات مهم در  

اولین و مهمترین نکته ای که اکثر افراد در حین خرید به آن توجه می کنند، نوع مبلمان می باشد. زیرا مبلمان انواع و سبک  

و    مبلمان ویالیی های متفاوتی دارند. مثالً مبلمان به انواع دسته های مبلمان سلطنتی و مبلمان کالسیک و مبلمان فرانسوی و

شودبندی می  ان اداری و مبلمان راحتی و مدرن تقسیممبلم . 

به همین علت اگر هدف شما برگزیدن میز و صندلی باغی  برای آالچیق می باشد، بهتر است ابتدا به سراغ مبلمان 

 .و یا مبلمان نیم ست بروید ناهارخوری

این نوع از مبلمان بر اساس تنوعی که دارند با سیلقه ی همه ی افراد جور هستند.   دومین نکته توجه به زیبایی مبل می باشد.

لت اگر ظاهر یکی از مبلمان به دلتان نشست، به سراغ مراحل بعدی بروید. یعنی در مرحله ی بعد باید میزان به همین ع

مقاومت و کیفیت مبلمان را بررسی کنید. زمانی که مبل مورد نظر، از نظر مقاومت و کیفیت تایید شد، می توانید با توجه به  

به خرید کنید بودجه ی خود اقدام  . 

وع مهم دیگری که باید بیان کنیم این موضوع است که شما باید با توجه به ابعاد آالچیق تان به انتخاب مبل  البته یک موض

بپردازید. زیرا  ناهار خوری  مبلمان بپردازید. اگر فضای آالچیق شما کوچک است، بهتر است به انتخاب مبلمان نیم ست و

ست و پاسخ گوی فضای کوچک آالچیق شما می باشدناهارخوری در شکل هندسی دایره تولید شده ا  مبلمان . 

https://villasaze.ir/%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%ab-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://villasaze.ir/%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%ab-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://villasaze.ir/%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%ab-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://villasaze.ir/%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%ab-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/


[caption id="attachment_10668" align="aligncenter" width="564"]

صندلی   

 [caption/]فضای باز کم جا

 انتخاب میز و صندلی باغی 

ده باشد که محصول را فقط به خاطر زیبایی و یا قیمت باالی آن تهیه کرده اید ولی نتوانستید  شاید برای شما هم پیش آم

 . استفاده مناسب از آن داشته باشید

 . کارایی یک محصول در واقع ارتباط زیادی با قیمت باال و همچنین طراحی زیبای آن ندارد

ظاهر قضیه توجه کنید و زیبایی و قیمت را مالک انتخاب خود   را دارید پس نباید فقط به خرید میز و صندلی باغی اگر قصد

 . قرار دهید



[caption id="attachment_10667" align="aligncenter" width="564"]

صندلی   

 [caption/]فلزی شیک و مدرن

شما این محصول را برای استفاده در فضای باز و برای این که بتوانید به راحتی بر روی آنها  باید توجه داشته باشید که

 . استراحت کنید خریداری نموده اید

شما میدانید که صندلی هایی را که می خواهید خریداری کنید قرار است در فضای باز مورد استفاده قرار گیرد ولی در  

م توجه نمی کنیدبسیاری از مواقع به همین نکته مه  . 

فضای باز دارای شرایطی می باشد که باید محصول مورد نظر را متناسب با همین شرایط خریداری کنید و در غیر این 

 . صورت نمی تواند کاربرد مناسبی برای شما داشته باشد



[caption id="attachment_10666" align="aligncenter" width="564"]

نیمکت   

 [caption/]فضای باز

 پیدایش مبلمان ویالیی

را به آپارتمان و برج ها دادندهای قدیمی و ویالیی جای خود به مرور زمان و گسترش زندگی شهری ، خانه  . 

 . چیزی که قبال خیلی عادی بود به مرور کمیاب شد

 . مردم شروع به ساختن خانه هایی با حیاط های بزرگ کردند

 . حیاط هایی که گاه به شکل باغ بود و گاه به شکل یک حیاط معمولی

ها را داشته باشدویال ها تبدیل به مکان های ویژه ای شدند که هر کسی نمی توانست آن  . 

ای نیز داشتاین مکان ویژه نیاز به وسایل ویژه  . 

متولد شد  صنعت مبلمان باغی از همین نقطه بود که  . 

 . داشتن یک تاب متفاوت ، یک سایه بان ، یک سرسره و یک مبلمان متفاوت

 . مبلمان یا صندلی ها باید برای استفاده در فضای باز بهینه سازی می شدند



[caption id="attachment_10663" align="aligncenter" width="564"]

صندلی   

 [caption/]باغی و حیاطی

 روند تکامل مبلمان باغی

 . صندلی های پالستیکی می توانست یک گزینه مناسب برای فضای باز باشد

اثیر زیادی روی این صندلی ها نداشت و به راحتی خشک میشدباران و برف ت  . 

شدندولی این صندلی ها در دراز مدت در مقابل نور آفتاب رنگشان خراب می شد و همچنین دچار پوسیدگی می  . 

 . ویال یک مکان ویژه بود ولی صندلی پالستیکی چیز ویژه ای نبود

ایل تجهیز کنندافراد می خواستند ویالی خود را با بهترین وس  . 

 . فلز بهترین گزینه برای جایگزینی پالستیک بود

 . ولی باید در ساخت آن ظرافت بیشتری نسبت به قبل به کار می رفت

استفاده شد مبلمان فلزی به مرور طرح های بیشتری برای . 



[caption id="attachment_10662" align="aligncenter" width="564"]

مبلمان  

 [caption/]باغی مدرن یاس

 انواع میز و صندلی باغی

در چند سال اخیر رواج بیشتری پیدا کرده و گذشته از ویال برای باغ و حیات و حتی تراس و حیاط   استفاده از مبلمان باغی

.خلوت نیز استفاده می شود وجود دارد که شما می توانید بر حسب سلیقه یکی   مبلمان ویالیی  ادی برایامروز طرح های زی

 .از آنها را انتخاب کنید



[caption id="attachment_10661" align="aligncenter" width="564"]

مبلمان  

 [caption/]فضای باز

 انتخاب مبلمان فضای باز 

انتخاب هوشمندانه یک روش فوق العاده برای خرید بهترین محصول می باشد . اما برای اینکه یک انتخاب هوشمندانه داشته  

 . باشید ابتدا باید ، اطالعات کافی از نیازها و همچنین ویژگی های محصوالت داشته باشید

یق منابع مختلف کسب کنید . شما می توانید از شما می توانید اطالعات در مورد ویژگی های محصوالت مختلف را ، از طر

ه کنید ، همچنین می توانید از طریق اینترنت  توضیحات فروشندگان و همچنین کارشناسان فروش در مورد محصوالت استفاد

 . اطالعات کاملی کسب کنید

عجله نکردن می باشد . به دلیل  عجله نکنید ، زیرا یکی از اصول خرید هوشمندانه  خرید صندلی باغی پیشنهاد می کنیم برای

توانید با خیال راحت گزینه های مختلف را بررسی  یک نیاز ضروری نمی باشد ، به همین دلیل می مبلمان فضای باز اینکه

 . کنید



را به لحاظ جنس مواد اولیه محصوالت ، قیمت محصوالت ، ابعاد  انواع مختلف میز و صندلی باغی شما می توانید

ره مورد بررسی قرار دهیدمحصوالت و غی  . 

سایت ویال سازه یکی از منابعی می باشد که می توانید برای کسب اطالعات بیشتر ، در مورد انواع مختلف مبلمان فضای  

باز به آن مراجعه کنید . شما می توانید در این سایت انواع مختلف مبلمان ویالیی را مورد بررسی قرار دهید . همچنین می 

نیاز از مشاوره کارشناسان ما استفاده کنیدورت توانید در ص  . 

 انتخاب هوشمنده میز و صندلی باغی 

اما انتخاب هوشمندانه زمانی انجام می گیرد که شما آگاهی کامل به نیازهای خود داشته باشید . اینکه صندلی فضای باز را  

آن استفاده کنید . همچنین شرایط آب و هوای  می خواهید ، یا اینکه قصد دارید چند ساعت در روز از  برای چه منظوری

تواند به طور کامل مشخص کند که شما چه نیازهایی داریدمنطقه شما به چه صورت میباشد . سواالتی از این قبیل می  . 

 مبلمان باغی و ویالیی ، ایده ای جذاب برای لذت بردن از فضای باز باغ

های  اند. یکی از ویژگیطرفداران زیادی در بین مردم پیدا کرده  بلمان ویالیی م  ، مانندمبلمان مناسب برای فضای باغ  امروزه

باشدهای اطراف آن میمهم و بارز این نوع از مبلمان، تطبیق پذیری و هماهنگ شدن با دیگر وسیله صندلی باغی برای   .

تراس شماانواع  دارند.  زیادی  کاربردهای  و  بوده  مناسب   ... و  باغ  باز  فضای  بالکن،  ازمی   ،  باغی  توانید  برای    صندلی 

های خانوادگی، غذا خوردن، استراحت کردن و ... استفاده کنیددورهمی . 

 میز و صندلی باغی و راحتی 

های عثمانی تشکیل  های نرم، صندلی ها و نیمکتبوده و از کوسن، بالشتک  مبلمان راحتی  این نوع از مبلمان اغلب از نوع 

های باغ شما بخشیده، و نمای بیرونی ویال  ویالیی جذابیت و زیبایی خاصی را به محوطه و اتاقتوان گفت مبلمان  اند.میشده

کنندرا به یک نمای جذاب و ایده آل تبدیل می . 

. 

 انواع مختلف مبلمان ویالیی، باغی و فضای باز 

ی خود و متناسب با فضای باغ،  هتوانند بنا بر سلیقشوند که افراد می های مختلفی طراحی و تولید میدر طرح  صندلی باغی

، انتخاب مبل مناسب برای باغ و ویال  مبلمان در فضای باز  ها را انتخاب کنند. به دلیل تغییرات آب و هوا و قرار گرفتنآن 

شوند. که در اینجا به بررسی چند مورد  ها در انواع مختلفی تولید میبنا به جنس و سبک آن  مبلمان باغی .اهمیت زیادی دارد

پردازیمها میاز آن  . 

 مبلمان باغی حصیری 

کند. این گیاه به شکل  های گرمسیری آفریقا، مالزی و فیلیپین رشد میراتان گیاهی است که در اطراف درختان بلند و در جنگل

توان برای ایجاد الگوهای مختلف در هم آمیخته و با استفاده از قسمت  ی زیادی دارد. این ماده را می چوب بوده و کاربردها

تر است، به عنوان حصیر، مبلمانی زیبا طراحی و تولید کرد. از سالیان گذشته تا به امروز از این روش مرکزی آن که قوی 

شودبرای ساخت مبلمان باغ استفاده می . 

حصیر پالستیکی بیشتر استفاده میشود. زیرا هم قیمت مناسبتری داشته هم دسترسی آسانتری داردالبته امروزه از  . 



 

 مبلمان باغ چوبی 

ها از طرفی نوع چوبی که در آنهستند.    مبلمان برای فضای باز  ترینترین و پر استفادهچوبی یکی از رایج  مبلمان باغی

هایی مانند اکالیپتوس و اقاقیا به دلیل مقاوم  شود تاثیر زیادی روی ظاهر و عمر مبلمان دارد. به عنوان مثال چوباستفاده می

شوند استفاده می مبلمان باغ و فضای باز بودن در برابر تغییرات آب و هوایی، اغلب برای تولید .  

ها استفاده کنید، سالیان سال عمر خواهند  خود را به درستی نگهداری کرده و بطور مناسبی از آن   وبیمبلمان چ  اگر بتوانید

های چوبی را  باشد. اگر مبلها میکرد. یکی از نکات مهم در رابطه با نگهداری اصولی از مبلمان باغ چوبی، رنگ کردن آن

ها جلوگیری خواهید کرد رنگ کنید، از خوردگی و خط خش آن  . 

 صندلی باغی شیشه ای یا پالستیکی 

دهند. اما مزایای دیگری نیز ی طبیعی و زیبای چوب را ارائه نمیهای مصنوعی مانند پالستیک، شیشه جنبهمواد و متریال

توانید این مبلمان باغ را به رنگ دلخواه خود، از خاکستری کم رنگ و شیک تا قرمز جیغ تهیه کنید. عالوه بر  دارند. شما می

این، اکثر مواد مصنوعی نیازی به تعمیر و نگهداری نداشته و معموالً طول عمر زیادی نیز دارند. تنها کاری که باید انجام 

 .دهید این است که مبلمان خود را به اندازه کافی تمیز کنید تا از رشد کپک جلوگیری شود

 مبلمان فلزی باغی 

ا بسیار مناسب هستند.دارای قیمت مناسبی نیز میباشندکه برای شرایط آب و هوایی کشور م مبلمان فلزی . 

این مبلمان از اهن درجه یک تهیه شده و با رنک کوره ای الکترو استاتیک رنگ امیزی میشوند.رنگ کوره ای در مقابل  

زی میپردازیمرطوبت بسیار مقاوم بوده و عمر بیشتری به صندلی های فلزی میدهد. در اینجا به معرفی پر فروشترین مبلمان فل . 

 بررسی تخصصی مبلمان فضای باز 

 پر فروشترین مبلمان باغی 

،مبلمان فانتزی،مبلمان بشقابی یا ماهواریه،مبلمان خورشیدی و ..... از پر فروش ترین محصوالت    مبلمان ویالیی کالسکه

 .شرکت ویالسازه بوده و کیفیت بسیار باالیی دارا میباشند

 قیمت مبلمان فضای باز 



میشوند عموما    مبلمان فضای باز معموال به واسطه وزن صندلی ،دستمزد آن،نوع رنگ،نوع پارچه مصرفی و ... قیمت گذاری

 .خرید مبلمان فلزی گرانقیمت دلیل بر کیفیت باالی ان نمی باشد

 ارزانترین مبلمان باغی 

از نوع فلزی میتوان به مبلمان فانتزی اشاره کرد که به دلیل آسان بودن مراحل تولید و همچنین وزن   ارزانترین مبلمان ویالیی 

یمت از کیفیت قابل قبولی نیز برخوردار استنسبتا کم قیمت مناسبتری نیز دارد.ولی به نسبت ق . 

تالش گروه تولیدی ویال ساز بر این است تا بتوانیم با ارائه اطالعاتی در مورد محصوالت شما عزیزان را در انتخاب بهترین 

 .محصول برای خود یاری کنیم

 خرید اینترنتی مبلمان باغی 

زیاد در بستر اینترنت این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده   شرکت ویال سازه با اخذ مجوزات الزم و همچنین فعالیت

خود لذت ببرند خرید صندلی باغی تا با خیال راحت از . 

 خرید حضوری مبلمان باغی 

ویالسازه با داشتن چندین شعبه در شهر کرج ،دماوند و تبریز این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده تا به صورت  

دام به خرید کنندحضوری نیز اق  . 

 شستشوی مبلمان ویالیی 

را بسیار راحت کرده و شما    شستشوی تشک مبلمان باغی  اغلب دارای تشکهای زیپدار بوده که این امر  مبلمان فضای باز

  میتوانید به راحتی شستن لباسهایتان اقدام به شستن تشک مبلمان کنید اما برای شستشوی قسمت فلزی ان به راحتی با مقداری 

 .آب و مایع ظرفشویی قابل شستشو میباشد

 تنوع رنگ مبلمان ویالیی 

از لحاظ انتخاب تشک دارای تنوع رنگ بسیار باالیی میباشند ولی قسمت فلزی این نوع صندلی ها    رنگ مبلمان فضای باز 

 .فقط در رنگهای مشکی،سفیدو قهوه ایی قابل سفارش میباشد

رامشای برای ایجاد حس آ مبلمان باغی وسیله ! 

ای از بالکن، فضای ناهار خوری و استراحت دلنشینی را در فضای باز ایجاد کنید. در با قرار دادن یک مبل راحت در گوشه

های خود را در آن جا قرار داده و آخر  توانید کتابنشسته و زیر آفتاب چرت بزنید. همچنین می  های راحتیصندلی  یکی از

ر فضای باغ سپری کنیدی خود را با خواندن کتاب دهفته .  

با افزودن یک چتر آویز، میتوانید در هوای گرم به سایهی خنک پناه ببرید. روشهای زیادی برای تبدیل فضای بیرونی شما  

واقعی با ترکیب هوای تازه، طبیعت و آرامش وجود داردبه یک پناهگاه  . 

https://villasaze.ir/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%aa%d8%b1%db%8c/


 

 انتخاب مبلمان فضای باز 

تواند با قرار گرفتن در آن فضا، استراحت کرده و  باشند که هر کس میفضای باغ و یا ویال دارای ویو زیبا و آرامشبخشی می

ب، زیبایی باغ خود را دو چندان کرده و از آن لذت ببرید. مبلمانی که برای توانید با داشتن مبلمانی جذاخستگی در کند. شما می

ها و نکاتی هستند که باید در هنگام خرید به آنها توجه کنید. برخی از کنید، دارای ویژگیفضای باز انتخاب و خریداری می

از کنند عبارتندها به شما در انتخاب بهتر کمک میترین نکاتی که توجه به آن مهم : 

 راهنمای خرید مبلمان باغی 

های استفاده شده در مبلمان ویالیی خود دقت کنیدبه مواد و متریال • . 

ها رسیدگی کنیدمبلمانی را انتخاب کنید که بتوانید به نظافت و تمیزی آن • . 

های مدرن و راحتی برای فضای باغ خود استفاده کنیداز سبک • . 

 .مبلمان خود را در فضای مناسبی از باغ قرار دهید •

ها به انجام کارهای مختلف بپردازیداز مبلمانی کاربردی استفاده کنید، تا بتوانید با نشستن روی آن • . 

•   



 ضد آب بودن مبلمان باغی

گیرند ، از هر نوع جنس و ماده اولیه ای که باشند باید هایی که در فضای باز مورد استفاده قرار میو صندلی مبلمان ویالیی

 . یک ویژگی مشترک داشته باشند . تمام صندلی و مبلمان های استفاده شده در فضای باز، باید در برابر نفوذ آب مقاوم باشند

ت شیمیایی و فیزیکی ، در مواد مختلف و کاهش کیفیت آنها شود . به همین  نفوذ آب و وجود رطوبت می تواند باعث تغییرا

 . منظور باید مبلمان ویالیی کامالً در برابر نفوذ آب مقاوم باشند

در این مورد انواع مختلف پالستیک و پلیمر شرایط بهتری دارند ، و به طور طبیعی در برابر رطوبت عایق می باشند .  

ستیکی هیچ مشکلی در مجاورت رطوبت ندارند ، و نیازی به مقاوم سازی و ضدآب کردن آنها نیستصندلی های ویالیی پال  

. 

توان آن را از روی سطح پالستیک پاک کردکند ، و به راحتی میآب و رطوبت در داخل بافت پالستیک نفوذ نمی  . 

شود . به این وضعیت در اصطالح میایی میفلزی که از مواد اولیه می باشد که در مجاورت هوا و رطوبت دچار واکنش شی 

تواند باعث تغییر شکل ظاهری فلز شود . همچنین زنگ زدگی می تواند  شود ، که میاکسیده شدن یا زنگ زدگی گفته می

 . باعث خوردگی فلزات شود ، که در بلندمدت باعث از بین رفتن مقاومت و کیفیت فلز می شود

پذیر می باشد ، در اثر نفوذ آب بافت چوب تغییر شکل داده و شکل ظاهری آن تغییر می  چوب نیز در برابر نفوذ آب آسیب 

تواند باعث به وجود آمدن ماند . این موضوع میکند . بعد از خشک شدن آب شکل ظاهری چوب در همان حالت باقی می

کاهش مقاومت چوب می شودهای در سطح چوب شود . ترکهای به وجود آمده در سطح چوب باعث ترک ها ، و شکستگی  . 

 راهنمای انتخاب مبلمان ویالیی برای بالکن 

های زیادی برای تزئین نمای بیرونی باغ وجود چه یک فضای باز و بزرگ داشته باشید و یا چند متر فضای کوچک، راه حل 

باشد. مبلمان چوبی و یا  ار میی انتخاب مبلمان بسیار مهم و دشودارد. اما برای فضاهای کوچک مانند بالکن و تراس، مسئله

توانید دکوراسیون نمای توانند جذابیت زیادی به نمای بیرونی ویالی شما ببخشند. شما میفلزی مورد استفاده در بالکن، می

 .بیرونی ویالی خود را با اشیاء تزئینی مانند مبلمان ویالیی، مبل تخت خواب شو و ... بچینید

 بهترین انتخاب

ها در ویالی خود، مبلمان برای فضای باز حس زیبا و لذت بخشی دارد چرا که افراد با نشستن بر روی آن   انتخاب و خرید

توانید باشد، می آرامش و لذت خاصی را تجربه خواهندکرد. اگر شما در ویالی خود بالکن دارید که فضای آن نیز بزرگ می

توجه داشته باشید که برای بالکن و یا تراس خود از مبلمان باغ در    مبلمان باغ خود را مناسب بالکن و یا تراس انتخاب کنید.

ی مهم در رابطه با انتخاب مبلمان ویالیی مناسب عبارتند ازهای کوچکی استفاده کنید. چند نکتهابعاد و اندازه : 

 نکات مهم خرید صندلی باغی 

کنند که مترین فضا، این امکان را فراهم می اند که با اشغال کای طراحی شدهبرخی از مبلمان فضای باز به گونه •

های مختلف نیز مناسب هستندفضای بالکن بزرگ و خلوت دیده شود. از طرفی این نوع از مبلمان برای استفاده . 

های دسته جمعی مناسب بوده و راحت  نوع دیگری از مبلمان ویالیی وجود دارند که برای غذا خوردن و استراحت •

 .هستند

م صندلی باغی ویژگیهای مه  

تواند در تابستان  های مهم مبلمان ویالیی این است که قابلیت جمع شدن در زمستان را داشته و شما مییکی از ویژگی •

ها و فضای باز مناسب بوده و سبک هستند. شما  ها را بیرون آورده و بچینید. مبلمان آلومینیومی برای باغدوباره آن 

ها را جمع کرده و یا بچینیدمبلمان آلومینیومی استفاده کرده و هر موقع که خواستید آن  های خود ازتوانید در بالکنمی . 



ی نگهداری از مبلمان باغی نحوه  

های خود را در های خاصی دارد. اینکه شما مبلنگهداری مبلمان در فضای بیرون از خانه کار نسبتاً سختی بوده و روش

ها، سالیان زیاد  توانید با نگهداری اصولی از آن باشد چرا که میها نمیخراب شدن آن   دارید، دلیلی بر زودمیفضای باز نگه

 .مبلمان ویالیی خود را استفاده کنید

 صندلی باغی در زمستان 

شود که مبلمان خود را در مکانی خشک و محافظت شده مانند گاراژ، سوله و یا انباری نگهداری در فصل زمستان توصیه می 

توانند در برابر نور های مخصوصی بکشید. توجه داشته باشید که سطح و رنگ مبلمان شما میها روکشروی آن کرده و یا  

ها سایبانی مناسب تهیه کنید. برای تمیز کردن مبلمان ویالیی خود حتما از خورشید آسیب ببینند پس سعی کنید که برای آن

ها را به خوبی تمیز کنیدها، آن آسیب رساندن به مبل دفترچه راهنمای مبلمان پیروی کنید تا بتوانید بدون . 

 خرید میز و صندلی فضای باز دست دوم

در نظر میگیرند . خرید محصوالت دست دوم و کارکرده می باشد .  خرید مبلمان ویالیی یکی از گزینه هایی که افراد برای

ند . اقدام به خرید مبلمان ویالی دست دوم می کنند .  افراد برای اینکه مبلغ کمتری برای خرید محصول مورد نظر هزینه کن

نکه مبلمان ویالیی دست دوم و یا به طور کلی هر وسیله برای این کار ابتدا باید چند نکته مهم را گوشزد کنیم . نکته اول ای

 . دست دوم دارای یک سری معایب هر چند کوچک می باشد

رسد . زمانی که اگر محصول هیچگونه ایرادی نداشته باشد معموالً به عنوان یک کاالی کارکرده و دست دوم به فروش نمی

دنظر حتماً ایراداتی خواهد داشتاقدام به خرید چنین محصوالتی می کنید در نظر داشته باشید که محصول مور  . 

ای است که برای تعمیر آن هزینه قابل توجهی را دارد . به گونهگاهی اوقات ایراداتی که در یک محصول دست دوم وجود 

تواند قیمت آن را با یک محصول دست اول تقریباً یکی کند . حتی گاهی اوقات پیش می  باید انجام دهید . همین موضوع می

 . آید که شما مبلغی بیشتر از یک مبلمان دست اول را برای محصولی کارکرده هزینه میکنید

دانید هر محصولی  عدی اینکه یک محصول دست دوم برای مدتی مورد استفاده قرار گرفته است . همانگونه که مینکته ب 

عمر مفید خواصی دارد . که بعد از آن مستهلک می شود و نیاز به تعمیر یا تعویض دارد . همین موضوع در مورد مبلمان 

خریداری میکنید که بعد از مدت کوتاهی نیاز به تعمیر داردویالیی نیز صادق می باشد . گاهی اوقات شما محصولی را   . 

تر میباشد . اما اگر در نظر دارید یک صندلی باغی یا به طورکلی گاهی اوقات خرید یک محصول دست اول بسیار اقتصادی 

ار دهیدمبلمان ویالیی کارکرده را خریداری نمایید . به دقت آن را به لحاظ کیفیت و استحکام مورد بررسی قر  . 

 مقایسه مبلمان فضای باز به لحاظ قیمت

هایی که توجه زیادی به آن خواهید داشت زمانی که شما قصد خرید یکی از انواع مبلمان فضای باز را دارید ، یکی از گزینه

 . قیمت می باشد

ط اقتصادی توجه به این  قیمت محصوالت تاثیر زیادی در انتخاب آن توسط مشتریان دارند . امروزه با دشوار شدن شرای

گزینه افزایش یافته است . در گذشته شاید توجه به قیمت در اولویت دوم یا سوم برای انتخاب محصول بود . اما امروزه 

تقریبا می توان گفت که قیمت محصوالت تبدیل به اولویت اول در انتخاب محصول شده است . به همین جهت افرادی که  

، پیش از هر کاری ابتدا قیمت محصول مورد نظر را بررسی می کنند قصد خرید محصول را دارند  . 

 . به همین دلیل ما نیز در نظر داریم که انواع مختلف مبلمان فضای باز را ، به لحاظ قیمت مورد بررسی قرار دهیم

رزان قیمت و گران قیمت  به این نکته توجه داشته باشید که در بین دسته بندی های مختلف مبلمان فضای باز ، گزینه های ا

توان یک طیفی از محصوالت را به طورکلی گران قیمت ، یا طیف دیگری از  متعددی وجود دارد . به همین دلیل نمی

صندلی   توانیم به صورت میانگین قیمت دسته بندی های مختلفمحصوالت را به طور کلی ارزان قیمت قلمداد کرد . اما می



می باشند ، به لحاظ قیمت در گروه   مبلمان فضای باز فضای باز فلزی که رایج ترین نوع را مشخص کنیم . مبلمان باغی

 . میان رده قرار دارند

شود و هم تولیدات گران قیمت . اما تفاوت بین  به این صورت که در بین این محصوالت هم تولیدات ارزان قیمت دیده می

 . محصوالت ارزان قیمت و محصوالت گران قیمت بیش از حد می باشد

گیرند .  قرار میو پلیمری در دسته بندی مبلمان فضای باز ، در گروه محصوالت ارزان قیمت  مبلمان ویالیی پالستیکی

 صندلی های پالستیکی عمده محصوالت ارزان قیمت هستند ، اما در کنار این قیمت پایین دارای تنوع بسیار باالیی می باشند

. 

مبلمان ویالیی چوبی و همچنین مبلمان ویالی حصیری در دسته بندی محصوالت گرانقیمت قرار می گیرند . البته همانگونه 

نیز محصوالت ارزان قیمت وجود دارد ، اما اکثر مبلمان ویالیی چوبی و حصیری دارای قیمت باالیی   که گفتیم در این بین

 . می باشند

 ویال سازه و یک امکان عالی برای مقایسه محصوالت مختلف 

باشد شاید به لحاظ تنوع محصوالت در دسته تجهیزات ویالیی و مبلمان فضای باز ، ویال سازه برترین تولیدی در کشور می  

. 

تنوع باالی محصوالت این امکان را برای شما فراهم می کند که محصوالت مختلف را به لحاظ جنس و طراحی مورد  

ژگی های مورد نظر خود مطابقت دهیدبررسی قرار دهید و آنها را با وی  . 

ترسی ندارید و به طور همزمان به عنوان مثال برای خرید مبلمان فضای باز از سایت ویال سازه شما فقط به مبلمان فلزی دس

 . می توانید انواع مختلفی از مبلمان ویالیی را که از جنس های مختلفی می باشند مشاهده کنید

انواع مبلمان چوبی ، فلزی ، حصیری و پالستیکی در طرح های بسیار متنوع در ویال ساز وجود دارد که شما میتوانید به 

م مقایسه کنیدراحتی آنها را مشاهده کردند و با ه  . 

این کار موجب می شود تا شما در مدت زمان بسیار کمتری محصوالت بیشتری را مورد بازدید قرار داده و به دقت آنها را 

 . مورد بررسی قرار دهید

عالوه بر این می توانید از طریق تماس با کارشناسان فروش ما اطالعات تکمیلی بیشتری در مورد محصول مورد نظر خود 

کنید که شما را برای انتخاب بهتر یاری خواهد کرد کسب  . 

بدون اینکه از خانه خارج شوید بر روی صندلی خود بنشینید و در حالی که یک فنجان چای میل می کنید به سادگی 

 . محصوالت مختلف را مورد بررسی قرار داده و بهترین محصول را با توجه به بودجه و نیاز های خود خریداری کنید

ت داشته باشید که ویال سازه تنها یک سایت فروشگاهی نمی باشد ، در واقع یک تولیدی می باشد که قصد دارد محصوالت دق

 . خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه به مشتریان عرضه کند

زان تر تهیه واضح است که خرید مستقیم و بدون واسطه از تولید کننده باعث می شود تا محصول مورد نظر را بسیار ار

 . کنید

 خرید اینترنتی صندلی باغی 

همچنین با خرید اینترنتی می توانید به میزان قابل توجهی در هزینه صرفه جویی کنید و هزینه های جانبی مانند ایاب و  

چنین بازدید از فروشگاه های مختلف را به طور کامل از بین ببریدذهاب و هم  . 



 .اقدام کنید جهت خرید مبلمان ویالیی عالوه بر ویال سازه میتوانید از نمایندگی رسمی محصوالت ما فروشگاه سوبیا

 . ویال سازه با تولید محصوالت با کیفیت همیشه سعی دارد تا برای هر رنج قیمت یک محصول با کیفیت تهیه و تولید کند

 .رضایت شما عزیزان هدف ماست و فروش حاصل از رضایت است

 دیگر محصوالت ویالسازه 

ویالسازه عالوه بر این محصوالت محصوالت دیگری همچون،تاب باغی،تاب آویز،بخاری باغی ،آتشدان،صندلی راک،تخت  

،استند گل،سایه بان چتری  و …. نیز تولید میکند.ویالسازه در کنار فروش  کنار استخری،کباب پز ،فوتبال دستی

 .(فروش عمده تاب ریلکسی )تکی  برای همکاران عزیز نیز به صورت عمده محصوالت خود را ارئه میکند

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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