
 

 

روید ، حس گرما و راحتی را تجربه وقتی به خانه می شود ، خیلی مهم است کهوقتی هوا سرد می

بسیاری برای گرمایش خانه خود دارید . از بخاری و شومینه گرفته تا فن  هایشما انتخاب . کنید

گردید ، ما به شما کوئل . اما اگر برای گرمایش کلی محیط خانه خود به دنبال بهترین وسیله می

در گرمایش خانه، باید فاکتورهای خرید آن را  دیاتوربه دلیل اهمیت را . کنیمدیاتور را پیشنهاد میرا

قت بشناسید تا بتوانید خریدی هوشمندانه و براساس معیارهایتان داشته باشید . برای اینکه به د

مدل مناسبتان را خریداری کنید باید در مورد ابعاد خانه ، نوع جنس و ظرفیت گرمایی آن اطالع 

، به  خرید رادیاتور داشته باشید . امروز در ساختمان صنعت همراه شما هستیم تا بررسی فاکتورهای

  . شما در انتخاب مدل مناسبتان کمک کنیم

  افقی یا عمودی ! به کدام نیاز دارید ؟

 

های افقی عمودی قبل از خرید رادیاتور ، بسته به اینکه چه اندازه فضا برای آن در نظر گرفته اید مدل

  . در بازار وجود دارند
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  ! رادیاتور عمودی ، دیگر نگران فضا نباشید

 

دیاتورهای عمودی بهترین اگر در خانه خود فضای محدودی برای نصب رادیاتور در نظر گرفته اید ، را

و بسیار باریک هستند و زیبایی منحصر بفردی به  تفاع زیاددیاتور دارای ارگزینه هستند . این نوع را

توان در فضایی پشت در نیز نصب کرد . را حتی می دیاتورهااین را . بخشنددکوراسیون خانه شما می

  . شودبه دلیل اشغال فضای محدود ، از این مدل معموال در سرویس بهداشتی استفاده می

 

 



 

 

  رادیاتور افقی ، مناسب هر سلیقه

 

دیاتور افقی است باشد، بهترین انتخاب برای گرمایش خانه شما رااگر شکل خانه شما بصورت افقی می

همین دلیل معموال آن را در پایین پنجره نصب از عرض آن کمتر است به دیاتور در این مدل. طول را

  . های زیادی در اختیار شما وجود دارددیاتور ، انتخابکنند . بستگی به محل نصب محل رامی

 

 

 

 



 

 

  ظرفیت گرمایی مناسب

 

انتخاب ظرفیت  . شودیا وات محاسبه می BTU دیاتور با استفاده از شاخصظرفیت گرمایی را

کند که شما به دنبال گرمای کافی جهت اتاق و فضای سالن گرمایی مناسب زمانی اهمیت پیدا می

برای محاسبه ظرفیت بایستی ارتفاع ابعاد خانه  حاال ظرفیت را چطور محاسبه کنیم ؟ . خانه میگردید

 . گیری کنید . عالوه بر آن باید گرمای تلف شده در اتاق را نیز محاسبه کنیدو ارتفاع سقف را اندازه

دیاتور بیشتر باشد ، قیمت رادیاتور نیز بیشتر است که در خرید رادیاتور هر چه ظرفیت گرمایی را

  . ه کنیمباید به ظرفیت گرمایی آن توج

 

 

 

 

 



 

 

  ای داره ؟دیاتور چه اندازهرا

 

اه وجود دارد . باریکترین در بازار رادیاتورهای مختلفی از بسیار باریک و بلند گرفته تا پهن و کوت

متر دارند . بیشتر این سانتی50تا  23رادیاتورهایی که در بازار میتوانید پیدا کنید ، عرضی بین 

رسد . از متر میسانتی 180باشند که غالبا ارتفاع آن تا های باریک ، رادیاتورهای عمودی میمدل

متر شروع شده و تا عرض یک متر نیز انتیس50از  های افقی موجود در بازارطرف دیگر ، عرض مدل

  . باشدهای افقی معموال به صورت مربع میرسد . شکل مدلمی

 



 

 

 

  از کدم جنس بخرم ؟ کدوم بهتره ؟

دیاتور کنید در میزان سرعت گرمایش و سرمایش رادیاتور خود انتخاب مینوع جنسی که شما برای را

دیاتور را روشن بهتر برسانیم باید بگوییم که : وقتی را اگر بخواهیم منظورمان را . تاثیرگذار است

  . کشد تا روشن شود ، به نوع جنس آن بستگی داردکنید مدت زمانی که طول میمی

  : توان موارد زیر را گفتدیاتور میهای مختلف رادر مورد جنس

 : رادیاتور آلومینیومی

 

دانیم آلومینیوم فلزی است که به هدایت گرمایی بگذارید بحث را با یک حقیت آغاز کنیم . همه ما می

 رادیاتور آلومینیومی باالیش معروف است . این بدان معنی است که وقتی دستگاه را روشن میکنید ،

، چون شما در مدت زمان کمی ، گرمای  شود . این ویژگی بسیار کاربردی استبه سرعت گرم می

ای گونهکنید . از طرف دیگر ، ماهیت رادیاتور آلومینیومی بهدلنشینی را در محیط خود تجربه می

توانید با استفاده از رادیاتور آلومینیومی دمای می شود و اینگونه شماد میاست که به سرعت نیز سر

لرزید و میخواید که سریع گرم محیط را به راحتی کنترل کنید . بخصوص وقتی داردید از سرما می

تان است را شوید . دلیل اینکه چرا رادیاتور آلومینیومی انتخاب مناسبی برای سیستم گرمایش خانه

بنابراین شما با خرید رادیاتور  . دوام باال و خاصیت ضدزنگ بودن آن جستجو کرد در توانمی

 . های زیادی این دستگاه همراه شماستآلومینیومی میتوانید مطمئن باشید که برای سال

این بدان معناست که خاصیت شکل پذیری باالیی دارد  . پذیراست آلومینیوم همچنین فلزی انعطاف

ها را تولید کرد . مزیت دیگری که و میتوان رادیاتور آلومینیومی را بر اساس نیاز مردم و سلیقه آن

رادیاتور آلومینیومی دارد این است که دوستدار محیط زیست است . در تولید رادیاتور آلومینیومی از 

ه است . این بدان معنی است که دیگر احساس گناهی بابت آلوده کردن مواد بازیافتی استفاده شد

 .کنیدمحیط زیست ندارید و کمکی هرچند کوچک به تولید کمتر دی اکسید کربن می
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 ! این موارد را نیز در نظر بگیرید

د اما با وجود تمام این مزایا ، نکاتی در مورد رادیاتور آلومینیومی وجود دارد که بایستی در خری

توان به آن اشاره کرد این است که رادیاتور آلومینیومی رادیاتور به آن دقت کرد . مورد اولی که می

توان به آن اشاره کرد ، این است که مورد دیگری که می . دهدرا به سرعت از دست می گرمایش خود

د . زیرا اگر فقط از شاید شما نیاز به چند رادیاتور آلومینیومی برای گرمایش خانه خود داشته باشی

یک رادیاتور آلومینیومی استفاده کنید ممکن است باعث فرسودگی قطعات داخلی پکیج شود .که 

شود که هزینه زیادی را در آینده برای تعمیر پکیج بپردازید . بنابراین اگر در نظر این کار باعث می

خانه خود استفاده کنید ، توصیه  از رادیاتور آلومینیومی برای گرمایش دارید برای خرید رادیاتور

شود که کل سیستم را به رادیاتور آلومینیومی مجهز کنید یا اینکه برای محافظت سیستم خود از می

  . یک رنگ پوششی ضدزنگ استفاده کنید

  فوالد ضدزنگ ، طول عمر باال و نگهداری آسان

 



 

 

شوند ، باکیفیت و بادوام هستند . همچنین در طرح های یاتورهایی که از جنس فوالد ساخته میراد

زنگ زدن مقاوم هستند . البته همیشه  دیاتورها همچنین در مقابلمختلفی وجود دارند . این را

شود . زیرا کیفیت آب در مناطق مختلف متفاوت دیاتور توصیه میرابرای  های عایقاستفاده از رنگ

دیاتور فوالدی در مقابل زنگ توان تنها به گارانتی کارخانه اکتفا کرد . به دلیل اینکه رااست و نمی

کنند . البته سال برایتان کار می 25تا  5زدن ، خوردگی مقاوم هستند، طول عمر باالیی دارند از 

زند . اگر شماعادت دیاتور به این معنی نیست که اصال زنگ نمیزنگ بودن این نوع راویژگی ضد 

دیاتور زنگ دیاتور بگذارید ، ممکن است بعد از مدتی بیرون رارا روی را های خیستاندارید که حوله

نید . در کنیم از حوله خشک کن استفاده کهمین دلیل است که ما به شما توصیه میبزند . در واقع به

 . دهیمدر ادامه بیشتر توضیح می مورد حوله خشک و کابردهای آن

ها قطعا به شما در خرید فوالدی معایبی هرچند جزئی نیز دارند که توجه به آن دیاتورهایالبته را

البته اگر مشکل بودجه ندارید ،  . رادیاتور کمک خواهد کرد . قیمت رادیاتور فوالدی کمی باالست

یاتورها از تنوع این را . توان گفت که ارزشش را دارددیاتور ، میباتوجه به طول عمر باالی این نوع را

  . کمی نیز برخوردارند

  دیاتورچدن ، نسل اول را

 



 

 

شود . امروزه ، بعنوان نسل اول رادیاتور محسوب میشونددیاتورهایی که از جنس چدن ساخته میرا

دیاتور دیگر دربازار موجود نیست . دلیل با وجود پیشرفت تکنولوژی در زمینه مواد اولیه ، این نوع را

شوند . بنابراین برای دیاتورهای چدنی خیلی دیر گرم میرا میتوان در این جستجو کرد که را آن

دیاتور چدنی به دادتان نخواهد رسید . اما از طرف دیگر وقتی گرم شدند ، زمانی که سردتان است ، را

 . اک باشدکنند که اگر بچه کوچکی در خانه داشته باشید ، ممکن است خطرنگرمایشان را حفظ می

توانید آن را خاموش دیاتور به حد مطلوب رسید میوقتی دمای را البته این مزیت را نیز دارند که

دیاتور کنید و از گرمایش آن بهره ببرید . البته همانطور که در اول پاراگراف اشاره کردیم ، این نوع را

  . های دیگر انتخاب کنیدستی از بین گزینهامروزه دیگر در بازار وجود ندارد و برای خرید رادیاتور بای

 ! ای ؟ مزایا و معایبرادیاتور پنلی یا پره

 

 



 

 

هایی نیز در بازار وجود شود . البته نمونهای معموال از ترکیب آلومینیوم و فوالد ساخته میدیاتور پرهرا

ها دوحالت دارند : یا از ای ، پرهدیاتورهای پرهرا است .در دارد جنس آن ترکیبی از آلومینیوم و مس

ای که از جنس مس وآلومینیوم است ، بسیار هم جدا هستند یا بهم پیوسته . قیمت رادیاتور پره

های دیاتور فوالدی چند برابر است . تعداد پرهباالست . اما در عوض هدایت گرمایی آن نسبت به را

ها بیشتر باشد ، هدایت گرمایی عدد است . طبیعتا هرچه تعداد پره 10تا  3بین  زدیتور نیاین نوع را

های آن در خرید رادیاتور با توجه به نیازتان تعداد پره. شودبیشتری دارد و قیمت رادیاتور بیشتر می

مزایای این از  . پره دارند، انتخاب کنید7تا  5دیاتورهایی که بین را انتخاب کنید معموال توصیه که را

  . توان موارد زیر اشاره کرددیاتور مینوع را

 دیاتور نیستها خراب شود، نیازی به تعویض کل رااگر یکی از پره . 

 ونقل دیاتور به دلیل اینکه از جنس آلومینویم است ، بسیار سبک است و حملاین نوع را

 . آسانی دارد

 ل اینکه از جنس آلومینیوم است ، هدایت گرمایی بسیار خوبی داردبه دلی .  

ای باید به آن توجه داشت . این نکات از طرف دیگر نکاتی نیز وجود دارد که هنگام خرید رادیاتور پره

 . باشندشامل موارد زیر می

 ین احتمال های جدا از هم است ، نصب مشکلی دارند . همچنبه دلیل آنکه این نوع دارای پره

  . ها نیز وجود داردشکستن پره

 دهد ، مصرف انرژی بیشتری ای به دلیل اینکه با روش همرفتی گرما را انتقال میدیاتور پرهرا

  . دارد

 گیرد، باید بصورت مرتب دیاتور صورت میهای شیمایی که در این نوع رابه دلیل وانکش

  . هواگیری شود

 

 

 

 

 



 

 

  : دیاتور پنلیرا

 

کنند ، به خاطر مشخصات فنی این خریداری می رادیاتور پنلی که مردم ترین دالیلییکی از مهم

ها را از نمونه مشابه خود در بازار دیاتورهاست . همچنین رادیاتور پنلی مزایای بسیاری دارند که آنرا

همانند دیگر  باشد . اما این نوعهای خرید رادیاتور ، رادیاتور پنلی میسازد . یکی از گزینهمتمایز می

و معایبی دارند که توجه به آن ها در خرید رادیاتور مناسب به شما های موجود دربازار مزایا نمونه

  . کندکمک می

  : مزایا

 : نصب آسان

ای را از یک طرف، رادیاتور پنلی به دلیل اینکه به صرت یک تکه است مشکالت نصب رادیاتور پره

 . یض گرددندارد . اما از طرف دیگر ، در صورت خرابی رادیاتور پنلی ، بایستی کل پنل تعو

  : گرمادهی عالی
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رادیاتور پنلی با توجه به مشخصات فنی که دارد ، برای نصب در هر اتاقی مناسب است . رادیاتور 

کند . هرچه از مدت زمان پنلی بعد از روشن شدن گرمای بسیار خوبی به محیط اطراف پخش می

نتیجه کل محدوده را پوشش  کند . درگذرد ، میزان گرمادهی آن افزایش پیدا میروشن شدنش می

  . دهدمی

  : طراحی زیبا

باشد . این نوع رادیاتور پنلی به دلیل طراحی زیبای خود مناسب هر دکوراسیون داخلی می

کند . بدون اینکه چیدمان خانه بهم بخورد . همچنین رادیاتور دیاتورجای خود را در محیط باز میرا

های دکوراتیو که گرمای ازدست رفته را یازی به نصب پنلپنلی به دلیل کیفیت رنگ باالی خود ن

دیاتور وجود دارد نیز با طراحی کلی آن سازگار دهد ، ندارد . اتصاالتی که در پایین راافزایش می

  . است

  : بازدهی مناسب

های دیگر موجود در بازار کمتر است . عالوه بر آن به دلیل اینکه قیمت رادیاتور پنلی نسبت به مدل

باتری رادیاتور پنلی به میزان خنک کننده کمتری برای گرم کردن رادیاتور نیاز دارد ، مصرف انرژی 

  . تری دارندپایین

  . معایب رادیاتور پنلی بیشتر به دلیل جنس فوالدی آن است

 : مقاومت کم در برابر خوردگی

رادیاتور  گیرد . بنابراین اگر هنگام استفاده ازهای شیمیایی قرار میفوالد به آسانی در معرض واکنش

  . شودپنلی فوالدی موارد احتیاطی را در نظر نگیرید ، باعث کاهش عمر محصول می

  . توجه کنیدنکته : در هنگام خرید رادیاتور پنلی حتما به کیفیت رنگ پنل 

 

 

 



 

 

 ! تحمل کاهش فشار آب را ندارد

دیاتورها البته این را نمیتوان جز معایب رادیاتور پنلی به حساب آورد . تقریبا این مشکل در اکثر را

همین منظور برای اینکه از نشت آب به . توانند کاهش ناگهانی فشار را تحمل کنندوجود دارد که نمی

  . از یک کاهنده فشار استفاده کنید پنل جلوگیری کنید ،و خرابی 

 ! مراقب باشید نشکند

رادیاتور پنلی به دلیل طراحی ظریفی که دارد ، شکننده هستند . پس هنگام حمل آن مراقب خراش 

  . و ضربه خوردن به آن باشید

رد و به دلیل اینکه امکان تماس با اکثیژن وجود ندارد ، رادیاتور پنلی حتما نیاز به خنک کننده دا

  . آوردبدون آن بیش از دو هفته دوام نمی

  دیاتور من به چه نوع شیری نیاز دارد ؟را

 

آید ، متصل ز پکیج میهایی که ادیاتور برای اتصال به پکیج به یک شیر نیاز دارد . این شیر به لولهرا

شود . در بازار دو نوع شیر وجود دارد : استاندارد و ترموستاتیک . شیرهای معمولی به مانند یک می

توان دیاتور را خاموش و روشن کرد و نمیتوان راکند . یعنی با استفاده از آن فقط میدکمه عمل می

توان به شما اجازه ه از شیر ترموستاتیک میکنترلی روی میزان حرارت داشت . در حالی که با استفاد

کنترل کرد . اینگونه زمانی که نیاز به حرارت باالیی نداردید ، میزان آن دهند که گرمای خروجی رامی



 

 

شود . همچنین هزینه کمتری برای قبض جویی در مصرف انرژی میکند که باعث صرفهرا کم می

  . پردازیدمی

  نه است ؟دیاتور چگومصرف انرژی را

 

دیاتورها مصرف انرژی باشد . رادیاتور میها برای گرمایش خانه ، استفاده از رایکی از موثرترین روش

هایی وجود برای اینکه از مصرف بهینه انرژی این دستگاه مطمئن شویم ، راهای دارند . بسیار بهینه

ها باعث شود .این ورقههایی هستند که به پشت آن متصل میدیاتور در واقع ورقههای رادارد . پنل

همچنین  . کندشود گرما در اتاق شما حفظ شود و از تلف شدن آن در دیوار خارجی جلوگیری میمی

دیاتور راهی برای تضمین مصرف انرژی بهینه است . با خالی کردن هوای درون مرتب را هواگیری

  . توان گرمای بیشتری تولید کرددیاتور میرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  دیاتورطراحی مختلف را

 

 

 

 

  رادیاتور دکوراتیو

 



 

 

های مدل اند و جزهای جدیدی است که به تازگی وارد بازار شدهدیاتور دکوراتیو از جمله مدلرا

همین دلیل قیمت رادیاتور دکوراتیو نسبت به انواع دیگر بسیار شوند . بهبازار محسوب می لوکس

دیاتور به کار رفته ، عالوه بر اشغال فضای کم ، مانند که در ساخت این نوع را ناوریبیشتر است . ف

دیاتور دکوراتیو حس لوکس و های آن نیز قابلیت نوشتن دارند . راکند . برخی از مدلآینه عمل می

شته کند و بقدری زیبا هستند که شما هیچ وقت تمایل نداطراحی مدرن را به خانه شما منتقل می

  . باشید آن را تعویض کنید

  حوله خشک کن

 

رفتید و کل حس خوبتان ازبین روزهایی که از محیط گرم و دلنشین حمام به یک اتاق سرد می

هایی که در بازار موجود حوله خشک کن رفت ، خیلی وقت است که گذشته ! . با استفاده ازمی

توانید از گرمای دلپذیر آن بهره مند شوید . حوله خشک کن معموال در حمام و هستند ، می

ح های بسیار زیبایی در بازار موجود رود . این وسایل عالوه بر کارکرد موثر ، در طرکار میآشپزخانه به

  . شویدتان ، عاشقش میاست که مطمئنا با خرید مدل مورد عالقه
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  رادیاتور برقی

 

دیاتور برقی بهترین گزینه است . این نوع کشی وجود ندارد ، رالوله هایی که سیستمبرای اتاق

ای دارند . مزیت دیگری که این کنند و مصرف انرژی بهینهدیاتورها فضای بسیار کمی اشغال میرا

  . دمای آن را کنترل کنیدتوانید دیاتورها دارند ، این است که با استفاده از ترموستات داخلی میرا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  رادیاتور پنلی تخت

 

دیاتور پنلی بهترین گزینه است . دیاتور خود را تعویض کنید ، راخواهید راهایی که میزمان برای

ای طراحی شده که برای هر دکوراسیونی مناسب است و فضای دیاتور به گونهطراحی این نوع را

  . کندمحدودی را اشغال می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  : ایدیاتور شیشهرا

 

عنوان توانید بهای بهترین گزینه برای سالن ، اتاق خواب و حمام است . زیار از آن میدیاتور شیشهرا

  . آینه استفاده کنید . همچنین زیبایی منحصر بفردی به فضای شما می بخشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  دیاتور قرنیزیرا

 

است . این  یاتور قرنیزیرادیاتورهایی که امروزه در بین مردم محبوبیت بسیاری دارد،یکی از انواع را

یاتور هش حجم و لوله کشی ساختمان این محبوبیت را بدست آورده است . رادیاتور به دلیل کانوع را

  . بخشدقرنیزی بازدهی بسیار خوبی دارد و گرمای یکنواختی به خانه می
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  دیاتور رو کجا نصب کنم ؟را

 

  اول از همه قبل از خرید رادیاتور با توجه به شرایط محیط ، کمی وقت بگذارید و درباره محل

هایی کار رفته ، به شما سرنخنوع دیواری که در ساخت خانه شما به .نصب آن فکر کنید

  . دهددیاتور میدرباره اندازه و مدل مناسب را

 دیاتورها را انتخاب کنید . توانید بهترین راشما از آجر یا بلوک باشد ، میاگر دیوار خانه

دیاتورهای بزرگتری را روی دیوار توان راهمچنین اگر دیوار از به خوبی تثبیت شده باشد ،می

  . نصب کرد

 شود هوا درستی گردش دیاتور در پشت مبلمان خودداری کنید زیرا این باعث میاز نصب را

 . نکندپیدا 

 دیاتور در کنار پنجره و زیر آن استمعموال بهترین مکان برای نصب را .  

 کنید ، فراموش نکنید که آن را عایق بندی کنید . دیاتور را روی دیوار خارجی نصب میاگر را

  . شوداین کار با استفاده از یک عایق حرارت بخوبی انجام می



 

 

  اتی توجه کنیم ؟دیاتور ! به چه نکتعمیر و نگهداری را

 

های باشد . این کار حبابدیاتور مییکی از اولین مواردی که باید رعایت کرد ، هواگیری دوره ای را

شود . برای اینکه متوجه دیاتور میبرد و باعث حفظ کارکرد صحیح راور را ازبین میدیاتموجود در را

دیاتور چه زمانی به هواگیری نیاز دارد ، آن را روشن کنید و قسمت باالی آن را لمس کنید . شوید را

  . اند ، نیاز به بررسی دارندمناطقی که دمای مورد نظر نرسیده

  : دیاتورطریقه هواگیری را

 

صورت کامل ببندید . پس شیر دیاتور را بهدیاتور را هواگیری کنید شیر آب رااز اینکه بخواهید راقبل 

گیرد را باز کنید . پس از باز کردن شیر هوا ، ظرفی در زیر دیاتور قرار میهوای آن که در سمت چپ را

مت باال بیاید . عمل هواگیری را تا کنیم تا آب ته نشین شده و هوا بسهیم. صبر میدیاتور قرار میرا

دهیم که آب به صورت خالص و بدون حباب به سمت پایین بریزد . پس از انجام این زمانی ادامه می

  . توانید مطمئن باشید که هواگیری با موفقیت انجام شده استاعمال می



 

 

  : قیمت رادیاتور

رادیاتور متفاوت است .قیمت رادیاتور  کنید ، قیمتبسته به نوع کاربرد و مدلی که خریداری می

آلومینیومی نسبت به فوالدی کمتر است و محبوبیت بیشتری نیز دارند . اگر برای خرید رادیاتور 

دیاتور پنلی تخت گزینه خرید بسیار مناسبی است زیار قیمت خواهید زیاد هزینه کنید ، رانمی

.بطور کلی اگر بخواهیم قیمت رادیاتور پنلی و های دیگر کمتر استرادیاتور پنلی تخت از تمام مدل

پره ای را مقایسه کنیم ، باید بگوییم که قیمت رادیاتور پره ای نسبت به قیمت رادیاتور پنلی بیشتر 

است . همچنین اگر برایتان مهم نیست که قیمت رادیاتور چقدر باشد ، ما به شما رادیاتور دکوراتیو را 

  . های دیگر بیشتر استیاتور دکوراتیو از تمام مدلکنیم . قیمت رادپیشنهاد می

 جمع بندی

دیاتور در بازار موجود هستند . این برندها شامل شرکت های ایرانی و خارجی برندهای متفاوتی از را

دیاتور را ، دیاتوردیاتور ایران رارا ، دیاتور بوتانرا  :شود . از برترین برندهای ایرانی میتوانمی

شما دیاتور لرچ را نام برد . و را دیاتور ایساتیسرا توانو از برندهای خارجی نیز می شوفاژکار

توانید برای خرید رادیاتور و دریافت قیمت رادیاتور در انواع برندها به ساختمان صنعت مراجعه می

  . کنید

  منابع

 best heating 

 the design shepard 

 ner radiatorsdesig 

 diy 

 

 هرگونه کپی برداری از این مقاله بدون ذکر ساختمان صنعت ممنوع می باشد. 
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