
 میز جلو مبلی

کنند و  بزرگ فضای زیادی را اشغال می  تواند جایگزین مناسبی برای میزهای بزرگ باشد . میز هایمیز جلو مبلی می

شما   حالیکه میز جلو مبلی از ابعاد بسیار کوچک تری برخوردار می باشد . همچنین جابجایی آنها کمی دشوار می باشد . در

میز جلو مبلی وجود دارد که به صورت چندتایی  می توانید به تنهایی و به سادگی مکان ها را تغییر دهید . برخی از انواع

کرده . سپس آنها را   شما تنها در صورتی که به آنها نیاز دارید می توانید از آنها استفاده . در داخلی یکدیگر قرار می گیرند

تواند به صورت چوبی و یا فلزی باشد . میز جلو مبلی می . در داخل یکدیگر قرار دهید تا فضای کمتری را اشغال کنند

ق هایانواع مختلف ور همچنین می توان از  mdf میزهای جلو مبلی معموالً   . برای تولید انواع میز جلو مبلی استفاده کرد

شما می توانید به هنگام خرید مبلمان منزل اقدام به خرید میز جلو  . متناسب با نوع مبلمان شما طراحی و تولید می شوند

تمایل داشته باشید خریداری نمایید زمانی کهنمایید . همچنین می توانید این محصوالت را به صورت جداگانه و هر  مبلی  . 

 میز عسلی و جلو مبلی

شدند. از عمده ترین تفاوت میزهای عسلی  جالب است بدانید که میزهای عسلی برای نخستین بار در کشور انگلیس طراحی

مروزی زیاد بودآن ها بود. بلندی مدل های قدیمی در قیاس با مدل های ا در قدیم با زمان حال بلندی یا ارتفاع تاریخ نشان  .

ژاپن در آن زمان بر روی این میزها غذا سرو می  می دهد که ساخت میزهای عسلی به یک قرن پیش بر می گردد. مردم

 .کردند

اگر بدانید که این وسیله تا چه حد می تواند  ممکن است تا به حال استفاده از میز عسلی به ذهنتان خطور نکرده باشد. اما

جذاب کند قطعا به فکر تهیه آن می افتید ن منزل شما را دیدنی ودکوراسیو . 

 میز جلو مبلی مدرن ترک 

به لحاظ نزدیکی و مرز مشترکی که بین   . کشور ترکیه همواره در طراحی و تولید لوازم دکوراسیون پیشرو بوده است

استفاده   شده در کشور ترکیه در ایران مورد لوازم و وسایل دکوراسیون منزل تولید ایران و ترکیه وجود دارد . بسیاری از

میزهای جلو مبلی می توان از طرحهای شرکت های   قرار می گیرند . همچنین برای تولید وسایل مختلف مانند مبلمان و

میتوانید در سایت های مختلف اینترنتی مشاهده کنید . همچنین  را  تصاویر میز جلو مبلی جدید . ترکیه الگوبرداری کرد

در کشور ما دارند که می توانید   ها و تولیدکنندگان معتبر ترکیه در صنعت دکوراسیون منزل . نمایندگیهایشرکت یاری ازبس

  نمایید . اما به دلیل اینکه این نوع محصوالت وارداتی می باشند از قیمت محصوالت مختلف را از طریق آنها خریداری

از ژورنال های روز دنیا الگو برداری می  کنندگان داخلی طرح های مختلف راباالتری برخوردار هستند . بسیاری از تولید

های  محصول مورد نظر با قیمت کمتری به دست شما برسد . همچنین شما می توانید طرح شود کهکنند . این کار موجب می

 . مختلف مربوط به تولید کنندگان خارجی را به تولیدی های داخلی سفارش دهید

سلی پایه میز ع  

پایه میز عسلی دقت بیشتری به کار رفته   پایه میز عسلی اهمیت زیادی در کیفیت میز عسلی دارد . هرچقدر که در طراحی

کافی شود  بهتری برخوردار خواهد بود . به هنگام طراحی و تولید میز عسلی باید توجه باشد . در نتیجه میز شما از کیفیت

رح مناسبی برخوردار باشندکه پایه های میز عسلی از ارتفاع و ط پایه تاثیر زیادی در تحمل وزن و همچنین حفظ تعادل  . 

زیادی به هنگام  میزهای عسلی دارای چهار عدد پایه هستند که اگر هم اندازه نباشند مشکالت میز عسلی دارد . معموالً 

میشود که میز عسلی شما تعادل مناسب را  های میز عسلی باعث  استفاده از آن پیش خواهد آمد . عدم هم اندازه نبودن پایه

شما وسایل بسیار گران  تواند به آسانی و در اثر یک فشار کوچک وارد میشود . گاهی اوقاتدرنتیجه می . نداشته باشد

صورت نامناسب بودن پایه میز عسلی و باز گور شدن میز   قیمت و با ارزشی را بر روی میز عسلی قرار می دهید. در

با ارزش شما وجود دارد  گی محصوالتامکان شکست   . 



 مدل میز عسلی

این محصوالت را در فروشگاه های مبلمان و   مدل میز عسلی تنوع بسیار باالیی دارد . شما می توانید انواع مختلفی از

آنها   زطرح مختلف برای میز عسلی و میز جلو مبلی وجود دارد . در کدام ا ۱۰۰۰از  همچنین اینترنت مشاهده کنید . بیش

ای است و زیبایی منحصر به فردی برخوردار میباشددارای طراحی ویژه اگر شما قصد خرید میز عسلی دارید برای   . 

  جستجوی ساده در اینترنت انجام دهید . همچنین شما می توانید برای مشاهده طرح مشاهده طرح های مختلف می توانید یک

انواع مختلف میز جلو مبلی را با توجه به   های مختلف میز عسلی به سایت فروشگاهی ویالسازه مراجعه نمایید . ویال سازه

ابعاد و   توانیدسفارشی هستند . شما میعسلی تولید شده در این مجموعه به طور کامل  سفارش شما تولید می کند . میزهای

دهید . این تولیدی انواع مختلفی از میز جلو   همچنین طرح مورد نظر خود را برای ساخت میز عسلی به ویالسازه سفارش

و تولید می کند مبلی در جنس های متنوع را طراحی  . 

  

 انواع میز عسلی

دسته بندی شود . فراوان ترین نوع میز   همچنین جنس مواد اولیهتواند بر حسب ابعاد ، طراحی و انواع میز عسلی می 

باالیی   همچنین جلو مبلی فلزی می باشد . این محصوالت به لحاظ طرح و ابعاد از تنوع عسلی مربوط به میز عسلی چوبی و

اولیه استفاده شود . به عسلی از ترکیبی از چند ماده  برخوردار هستند . البته گاهی اوقات پیش می آید که برای تولید میز

و لبخند به  شیشه ای برای میز عسلی چوبی استفاده شود و بلعکس. افراد برای خرید میز عسلی عنوان مثال از قطعات

سپس محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده و آن  . صورت حضوری به فروشگاه یا تولیدی مورد نظر مراجعه می کنند

صرف   رید حضوری می تواند فواید خاص خود را داشته باشد اما گاهی اوقات مستلزمخ  را خریداری می نمایند . روش

نظر خود را به صورت غیر حضوری و  هزینه و همچنین زمان زیادی می باشد . شما می توانید انواع محصوالت مورد

های مختلف مراجعه نماییدعسلی به صورت اینترنتی می توانید به فروشگاه  اینترنتی خریداری نمایید . برای خرید میز  . 

صورت مستقیم به مشتریان ارائه می کند سایت ویال سازه از جمله فروشگاه های اینترنتی می باشد که تولیدات خود را به  . 

 کاربرد میز عسلی

از میز  می باشد و معموال به صورت گرد است .  میز عسلی شباهت زیادی با میز جلو مبلی دارد . اما ارتفاع آن کمی بیشتر

استفاده می شود .  زینتی و دکوری استفاده می شود . از این محصول به عنوان میز تلفن نیز عسلی برای قرار دادن وسایل

دکوراسیون به کار می رود . شما باید میز عسلی را با توجه به   کاربرد این محصول عمدتا تزیینی است و برای زیبایی

استفاده کنید ز مشاوره افراد متخصص نیز در این زمینه می توانیدخود انتخاب کنید . ا دکوراسیون منزل  . 



 

 انواع میز عسلی و جلو مبلی

 میزعسلی فلزی 

فوالد برای ساخت میز استفاده می شود .   میز عسلی فلزی رایج ترین نوع میز عسلی است . از فلزات مختلفی مانند آهن و

  استیل است . استیل مقاومت باالیی دارد و دچار زنگ زدگی نمی شود . استیل می یکی از انواع میز عسلی فلزی از جنس

ندارد و دارای رنگ زیبایی است . البته گاهی   . استیل نیازی به رنگ آمیزیتواند سالیان طوالنی زیبایی خود را حفظ کند 

شناخته   ساخت میزعسلی استفاده می شود . میز عسلی برنجی با نام میز عسلی سلطنتی نیز اوقات از مس و برنج نیز برای

 . می شود .قیمت این نوع میز بسیار باال می باشد



 

 میز جلو مبلی چوبی 

از چوب های ساده برای ساخت آن استفاده  میز عسلی چوبی می تواند به صورت کنده کاری شده باشد . یا این که می توان

  توان از چوب هایی مانند راش استفاده کرد . برای زیبایی بیشتر گاهی اوقات از رای ساخت میز عسلی چوبی میکرد . ب

بیشتر است . از مواد و رنگهای مختلف  چوب گردو هم استفاده می شود . قیمت چوب گردو در مقایسه با چوب راش کمی

  فراوان ترین نوع این محصول است . ابعاد میز عسلی معموالمیز عسلی گرد ،  . برای زیبایی بیشتر چوب استفاده می شود

سلطنتی کفته می شود سانتیمتر نمی شود . به میز های کنده کاری شده ، میز عسلی 50بیشتر از   . 



 

 میز عسلی سنگی 

ترکیبی از سنگ و فلز برای میز عسلی استفاده می  میز عسلی سنگی از وزن باالیی برخوردار است . البته در بیشتر اوقات

ساخت میز  منظور باید مقاومت باالیی داشته باشد . سنگ مرمر بیشترین استفاده را برای شود . اسکلت فلزی برای این

مدت طوالنی دوام دارد . قیمت میز عسلی  یبایی محصول را بیشتر می کند ، همچنین سنگ برایعسلی دارد . سنگ ز

نیز برسد . سطح صاف و سیقلی سنگ باعث می شود که نظافت آن بسیار آسان باشد سنگی می تواند تا چند میلیون تومان  . 

 . شما با یک دستمال به راحتی می توانید سطح میز را تمیز کنید

ی تاشو میز عسل   

راحتی می توانید آن را جمع آوری کنید . میز   میز عسلی تاشو بسیار کاربردی است . هر زمانی که به آن نیاز ندارید به

تاشو را می  اشغال می کند و قابلیت جابجایی باالیی دارند . برخی از انواع میز های عسلی عسلی تاشو فضای بسیار کمی را

توان در کنار صندلی مسافرتی استفاده کرد . میز عسلی  کرد . این نوع میز عسلی را میتوان برای پیک نیک هم استفاده  

شود . وزن پایین  چوبی یا فلزی باشد . گاهی اوقات ترکیبی از این دو برای ساخت میز استفاده می تاشو می تواند به صورت

باشند وابعاد کوچک ، اولویت اصلی برای تولید این محصوالت می  . 

 خرید میز عسلی دست دوم

خرید لوازم دست دوم می نمایند . گاهی   گاهی اوقات افراد از طریق مغازه های سمساری و سایت های مختلف اقدام به

ر برخی مواقع وسایل دست دوم کیفیت مناسبی ندارنداقتصادی می باشد . اما د اوقات خرید وسایل دست دوم بسیار برخی   . 

اینکه کاربرد آنها کاهش یافت آنها را به فروش می  از انواع میز عسلی در اثر استفاده طوالنی مستهلک می شوند . بعد از

کنید . در غیر   ریداریآشنایی کافی داشته باشید می توانید یک میز عسلی دست دوم و با کیفیت خ رسانند . اما اگر مهارت و

فروشگاه یا تولیدی معتبر خریداری نمایید این صورت پیشنهاد می کنیم محصول مورد نیاز خود را . از یک  . 

 خرید غیر حضوری میز عسلی



باشد . شما می توانید انواع میز جلو مبلی و   ویال سازه یک تولیدی با سابقه در صنعت مبلمان فضای باز و دکوراسیون می

و   سازه خریداری کنید . انواع میز عسلی فلزی ، میز عسلی سنگی ، میز عسلی طالیی عسلی جدید را از طریق ویالمیز 

صورت حضوری یا غیر حضوری می  میز عسلی ترکیه در این مجموعه تولید می شود . محصول مورد نیاز خود را به

یال سازه محصول خود را سفارش دهید . محصوالت ویال  مراجعه به سایت و  توانید سفارش دهید . از طریق تماس تلفنی یا

برای ساخت به ویال سازه سفارش   بهترین مواد اولیه ساخته می شوند . همچنین می توانید طرح پیشنهادی خود را سازه از

کارسناسان ما استفاده کنید دهید . برای این کار می توانید از مشاوره  . 

 قیمت میز عسلی

ا به اندازه تنوع این محصوالت متفاوت و پراکنده استقیمت میز عسلی دقیق امکان دارد که شما بتوانید یک میز عسلی با  . 

حدود   خریداری کنید . همچنین این احتمال وجود دارد که قیمت یک میز عسلی چیزی در هزار تومان ۱۰۰قیمتی در حدود 

با هم نداشته باشند . اما تفاوت اصلی در جنس مواد  چندانی  میلیون تومان باشد . شاید این دو طرح به لحاظ ابعاد تفاوت ۲۰

ساخت میز   عسلی می باشد . هیچ محدودیتی برای استفاده از مصالح و آلیاژهای مختلف برای اولیه و همچنین طرح میز

اعث به وجود  همچنین چوبی . تمام این گزینه ها ب عسلی وجود ندارد . از میز عسلی شیشه ای گرفته تا میز عسلی فلزی و

یک میز عسلی  کنیم اگر شما قصد خریدانواع میز عسلی می شود . به همین دلیل پیشنهاد می آمدن تنوع بسیار باالیی برای

توانید  کنید . زمانی که بودجه شما مشخص باشد می   را دارید . در ابتدا میزان بودجه خود را برای این خرید مشخص

است . جنس میز   تواند در انتخاب میز عسلی مهم باشد جنس میز عسلینکته دیگری که میباشید .  جستجوی هدفمندی داشته

خود و همچنین دکوراسیون فضا اقدام به خرید یکی از انواع  عسلی تا حدود زیادی سلیقه ای میباشد . شما با توجه به سلیقه

نمایید مختلف میز عسلی می  . 

 قیمت میز جلو مبلی 

هزار تومان خریداری کنید . گاهی اوقات   عسلی با ابعاد کوچک را با قیمتی در حدود چند صدشما می توانید یک میز 

 کنند . دلیل ایندر حدود چند میلیون تومان را برای خرید میز عسلی هزینه می شود که افراد مبالغی هنگفتمشاهده می

همچنین برخی از انواع میز عسلی دارای طراحی   . اختالف قیمت تنوع مواد اولیه به کار رفته در تولید میز عسلی می باشد

افزایش  میزان که زمان بیشتری برای تولید یک میز عسلی صرف شود طبیعتا قیمت آن نیز  های متفاوت تری هستند . هر

ه  تعداد کمی از آنها به صورت مکانیزه و توسط دستگا  خواهد یافت . میزهای عسلی عمدتاً به صورت دست ساز هستند و تنها

محصوالت  عسلی چوبی که ظریف کاری های زیادی بر روی آنها انجام می گیرد از جمله ها تولید می شود . میزهای

 .گرانقیمت به شمار می روند

 قیمت میز عسلی استیل طالیی 

ض وجود  البته در نام این محصول کمی تناق . قیمت میز عسلی استیل طالیی در مقایسه با سایر محصوالت و باالتر می باشد

کرد .   رنگ آمیزی نمی باشد و نمی توان از رنگ های مختلف برای رنگ آمیزی استفاده دانید استیل قابلدارد . شما می

واقع فلزاتی هستند که از رنگ کروم برای آنها   بیشترین میز های عسلی که با نام استیل در بازار شناخته می شوند در

آمیزی  نگ های صنعتی بسیار با کیفیت می باشد . از این دو رنگ برای رنگیکی از ر استفاده شده است . رنگ کروم

کرد . تنوع رنگ بسیار باال که در رنگ کرم   قطعات مختلف فلزی و حتی پالستیکی و یا فایبرگالس نیز میتوان استفاده

آمیزی   بوب در نوع رنگآورنده محصوالتی با زیبایی باال باشد . یکی از رنگ های مح  می تواند به وجود  وجود دارد

استیل دارد . این رنگ طالیی برای رنگ   کروم مربوط به رنگ طالیی میباشد . رنگ طالیی براق که شباهت زیادی به

شناخته می   به همین دلیل این محصوالت با نام میز جلو مبلی استیل طالیی در بازار . آمیزی انواع میز عسلی استفاده میشود

 . شوند

 قیمت میز عسلی سلطنتی



معمولی باشد . در بیشتر مواقع این میزهای جلو   قیمت میز عسلی سلطنتی می تواند چند برابر بیشتر از قیمت یک میز عسلی

و   . به همین دلیل قیمت آنها کامالً برحسب ابعاد درخواستی مشتریتولید می شوند  مبلی به صورت سفارشی طراحی و

می باشد . از انواع چوب های مختلف   همچنین طرح مورد نظر تعیین می شود . جنس میز عسلی سلطنتی به صورت چوبی

 ارد . به همینکرد . معموالً تولید میز عسلی سلطنتی نیاز به زمان بیشتری د میتوان برای تهیه این محصوالت استفاده

عسلی به صورت کامالً دست ساز   موضوع یکی از دالیل مهم در افزایش قیمت این محصول می باشد . این نوع از میز

انواع بسیار مختلفی از میزهای جلو مبلی سلطنتی را در فروشگاه های  طراحی و تولید می شود . امروزه شما می توانید

دلیل پیشنهاد می کنیم قبل از انجام  ز تنوع قیمت باالیی برخوردار هستند . به همینمشاهده کنید . این محصوالت ا مبلمان

در مورد آن تحقیق کنید . وجود اطالعات بیشتر باعث می شود محصول مورد  خرید محصول مورد نظر ابتدا اطالعات کلی

خود را با دقت انتخاب کنید  نظر  . 

 رنگ میز عسلی

پالستیکی و پلیمری از تنوع رنگ باالیی   جنس مواد میز دارد . میز های عسلی رنگ میز عسلی رابطه مستقیمی با

فلزی نیز به آسانی صورت می گیرد و تنوع رنگ زیادی دارند . البته برخی   برخوردار هستند . رنگ آمیزی میز های

ی باشد . سنگ نیز همانند  رنگ م مانند برنج و مس قابلیت رنگ آمیزی ندارند . میز عسلی استیل هم معموال بدون فلزات

چوب کمی دشوار و نیاز به مهارت بیشتری دارد . برای این منظور می   مس و برنج نیازی به رنگ ندارد . رنگ آمیزی

ضد آب کردن چوب استفاده میشود مواد مختلفی استفاده کرد . از ترکیباتی مانند پلی استر برای زیبایی بیشتر و توان از  . 

 


