
 کباب پز ذغالی 

غذای آماده شده بر روی زغال باشد . طعم غذایی که بر روی ذغال   مهمترین ویژگی کباب پز ذغالی شاید طعم بسیار مطبوع 

و بسیاری از این  کباب ذغالی ، چای ذغالی ، سیب زمینی زغالی تهیه می شود قابل مقایسه با هیچ طعمی دیگری نمی باشد . 

. کباب پز ذغالی یکی از  شوند دارای عطر و طعم منحصر به فردی هستند نوشیدنی ها و غذاهایی که بر روی زغال آماده می 

بسیار  کباب پز گازی در مقایسه با انواع دیگر این محصوالت مانند قیمت کباب پز ذغالی  ابتدایی ترین انواع کباب پز می باشد . 

به فروشگاه های متعددی که در اکثر شهرها وجود دارد مراجعه  خرید کباب پز ذغالی پایین تر می باشد . شما می توانید برای 

مصارف تجاری و صنعتی استفاده شود . اما برخی از رستوران ها برای   آید که از کباب پز ذغالی برایکمتر پیش می د . کنی 

درعوض عمده ترین مصرف کباب پز ذغالی در محیط  حفظ طعم مطبوع غذای خود اقدام به استفاده از کباب پز ذغالی می کنند . 

واع کباب پز مسافرتی به صورت زغالی می باشند . تهیه زغال بسیار آسان می  همچنین بسیاری از ان های خانگی می باشد . 

ترین انواع کباب پز  شود که کباب پز ذغالی یکی از محبوب همین موضوع باعث می باشد و قابلیت حمل و جابجایی باالیی دارد . 

این تولیدی انواع  ح های مختلف می باشد . یکی از بزرگترین تولید کنندگان کباب پز در طر شرکت ویال سازه در دنیا باشد . 

و بسیاری  کباب پز ذغالی رستورانی  ،کباب پز ذغالی برای باغ کباب پز ذغالی صنعتی ، کباب پز ذغالی خانگی ، مختلفی از 

 دیگر از انواع کباب پز را طراحی و تولید می کند .  

 

 آشنایی با انواع مختلف کباب پز ذغالی 

از جمله معروف ترین انواع کباب پز ذغالی میباشد . هرچند طرح و ابعاد این محصوالت بسیار متفاوت  کباب پز ذغالی ایستاده 

معموالً از  کباب پز ذغالی ویالیی از یکدیگر می باشد . اما به طور کلی تمامی آن ها با نام کباب پز ذغالی شناخته می شوند . 

یکی دیگر از انواع این  . در ساخت این محصوالت ظرافت بیشتری به خرج داده میشود . برد طراحی زیباتری بهره می 

می باشد . اگر یک آشنایی جزئی  کباب پز ذغالی آجری محصوالت که بسیاری از آنها را در محیط اطراف خود مشاهده می کنید 

اری سیمان و یا گچ ، یک کباب پز آجری بسیار زیبا و  توانید با استفاده از چند عدد آجر و مقدبا اصول بنایی داشته باشید . می 

هزینه ساخت یک  این روش می تواند تاثیر زیادی در صرفه جویی اقتصادی شما داشته باشد . کاربردی برای خود بسازید . 

ا در اطراف شما به  کباب پز آجری بسیار پایین می باشد . حتی گاهی اوقات نیاز به خریده مواد اولیه نیز ندارید و این متلایر ه

البته موردی که در کباب پز آجری وجود دارد ثابت بودن این محصول می باشد . کباب پز آذرین امکان  وفور یافت می شود . 

و نمی توانید آن را به مکان دیگری منتقل کنید . در صورتی که بخواهید چنین کاری انجام دهید باید کباب پز خود    جابجایی ندارد

 نید . و سپس در مکان دیگر دوباره آن را بسازید .  را تخریب ک

 

 کباب پز ذغالی فن دار 

یکی از امکاناتی که تنها در کباب پزهای ذغالی وجود دارد ، فن میباشد . وجود فن باعث گداخته شدن زغال و تولید حرارت  

شده در کباب پز می تواند به صورت دستی    در کباب پز های دیگر وجود فن هیچگونه توجیهی ندارد . فن استفادهبیشتر میشود . 

کباب پز ذغالی که دارای فن دستی می باشد معموالً برای مسافرت و طبیعت گردی مناسب میباشد . در حالیکه  و یا برقی باشد . 

مختلفی از  شما می توانید انواع برای استفاده در محیط های خانگی و تجاری مناسب تر می باشد . کباب پز ذغالی فن دار برقی 

وجود  البته برخی از انواع کباب پز ذغالی صورت پیش فرض دارای فن می باشند . فن را بر روی کباب پز ذغالی نصب کنید . 

نوع دیگری از باربیکیو می  باربیکیو ذغالی دست ساز فن باعث میشود که زغال شما در سریعترین زمان ممکن آماده شود . 

به جهت اینکه این محصوالت به صورت دست ساز میباشند و زمان بیشتری  یشتری می باشد . باشد که معموالً دارای قیمت ب 

برای تولید آنها نیاز میباشد . البته باید به این موضوع نیز اشاره کنیم که برخی از کباب پز های دست ساز طراحی بسیار ساده  

همچنین  برخوردار هستند به صورت دست ساز میباشند .ای دارند . انواع مختلف کباب پز مسافرتی که از طراحی ساده 

 تر نیز در مقایسه با سایر انواع کباب پز برخوردار هستند .  محصوالت از قیمت پایین

 

 قیمت کباب پز ذغالی 

ع کباب  همانگونه که گفته شد کباب پز ذغالی به خاطر مکانیزم ساده ای که دارد از قیمت پایین تری برخوردار می باشد . در واق

اگر شما آشنایی کار با  پز ذغالی یک محفظه جهت روشن کردن ذغال و قرار دادن سیخ های مختلف بر روی آن می باشد . 

را داشته باشید به راحتی می توانید با استفاده از یک سری ابزار برای برشکاری و جوشکاری فلزات . در عرض چند   فلزات 

اگر در نظر دارید یک خرید اقتصادی داشته باشید ، می توانید گزینه خرید  نمایید .  ساعت اقدام به ساخت یک کباب پز ذغالی

    هم از نمونه گازی و یا برخی خود ارزان تر میباشد . کباب پز ذغالی صنعتی  قیمت کباب پز ذغالی را بررسی کنید . 



 ۱۰۰می تواند چیزی در حدود ی گیرد ، که برای مسافرت مورد استفاده قرار مقیمت کباب پز ذغالی کوچک به عنوان مثال  

توان دریافت که به لحاظ قیمت ، کباب پز ذغالی دارای پایین ترین قیمت در بین انواع مختلف  هزار تومان باشد . از همین جا می 

پایین تر  م قیمت کباب پز ذغالی دست دواما اگر باز هم در نظر دارید قیمت محصول خود را پایین بیاورید. کباب پز می باشد . 

آید افراد این محصول را به فروش برسانند . به دلیل اینکه  از تمامی این محصوالت می باشد . هرچند که بسیار کم پیش می 

 محصوالتی مانند کباب پز ذغالی به صورت مداوم مورد استفاده قرار می گیرند .  

 

 کباب پز ذغالی و گازی 

گاهی اوقات شما امکان دسترسی به گاز برای تهیه غذا و کباب را ندارید . در این شرایط استفاده از زغال بهترین گزینه برای  

آید که زمان کافی برای آماده کردن زغال جهت تهیه کباب را ندارید . در این  همچنین گاهی اوقات نیز پیش می شما می باشد . 

پس همان گونه که مشاهده می کنید کباب پز  به فرایند تهیه غذا می توانید از گاز استفاده کنید . شرایط نیز برای سرعت بخشیدن 

گازی و کباب پز ذغالی هر کدام به نوبه خود دارای ویژگی هایی می باشند . این موضوع بعد می باشد که گاهی اوقات افراد در  

ر این بین ویالسازه یک راهکار بسیار کاربردی برای مشتریان خود  اما دمحیط خود از دو کباب پز مختلف استفاده می کنند . 

اندیشیده است . برخی از انواع کباب پز های تولید شده در ویال سازه به صورت دوگانه سوز می باشند . شما میتوانید این کباب  

ای شما خواهد بود تا بتوانید در هر  این یک مزیت ویژه برپز ها را به صورت گاز سوز و یا زغالی مورد استفاده قرار دهید . 

 شرایطی با توجه به موقعیت ، نوع ساخت کباب پز خود را مشخص کنید .


