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یکی از لباس های رسمی است که اغلب آقایان در مراسم هایی همانند   مردانه  شلوار  و  کت

مهمانی های رسمی و جلسات اداری به تن می نمایند.اگر جزو آن دسته از افراد می باشید که  

خوشتیپی برایتان دارای اهمیت است توصیه می شود تا ادامه مطلب را بخوانید. در ادامه ما  

را در اختیارتان قرار داده ایم که می توانید از   مردانه ارشلو و کت یک راهنمای جامع خرید

 .آن بهره ببرید

 کت و شلوار مجلسی مردانه

مجلسی می تواند اعتماد به نفس افراد را به راحتی افزایش دهد. باید در   مردانه  شلوار و  کت

به    نظر داشت که این کت و شلوارها دارای ریزه کاری ها و جزئیات زیادی هستند که توجه

 .آنان بسیار مهم می باشد 

در خرید کت و شلوارها باید موارد زیادی را در نظر داشته باشید که توجه به سایز، سرشانه  

 .ها، قد کت و نحوه بستن آستین ها برخی از این موارد می باشند

 مردانه  پاپیون خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

باید دقت داشت که کامال نمونه انتخابی فیت بدن شما باشد. به   مردانه  شلوار  و  کت  در خرید

 .عبارت دیگر تنگ یا گشاد نباشد زیرا در این صورت جلوه خوبی نخواهد داشت

مورد بعدی که در هنگام خرید باید به آن دقت نمود، اندازه سرشانه ها است. اندازه سرشانه 

 .کت می بایست دقیقا متناسب با استخوان شانه باشد

باید دقت داشته باشید که اندازه کت می بایست حداکثر   مردانه  شلوار  و  کت البته در حین خرید

 .تا قوس کمر شما باشد در غیر این صورت ظاهر خوبی نخواهد داشت

 بهترین رنگ کت و شلوار مردانه 

برای خرید کت و شلوار رنگ های خنثی همانند مشکی، آبی سورمه ای، خاکستری، قهوه ای 

مواردی از این قبیل طرفداران بیشتری دارد. این رنگ ها را می توانید به راحتی با سایر  و  

 .لباس های دیگر خود ست نمایید
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 کت و شلوار مردانه جدید

باید دقت نمود که آستین کت شما بیش از اندازه بلند   جدید  مردانه  شلوار  و  کت در زمان خرید

 .یا کوتاه نباشد

به عنوان یک قانون کلی توجه کنید که اندازه آستین های پیراهن می بایست یک و نیم سانت  

 .از آستین های کت شما بلندتر باشند

اید به  در کت های جدید مدل بستن دکمه ها نیز دارای اهمیت است. در واقع دکمه های شما ب 

 .راحتی و بدون ایجاد هیچگونه چروکی بسته شوند

اگر احیانا در هنگام بستن کت، قوس کمر بیش از اندازه نشان داده شود یا چاک کت باز شود،  

 .آن کت اندازه مناسبی برایتان نخواهد داشت

 کت و شلوار مردانه ال سی من  

ازه دم پای شلوار خود دقت نمایید.  ال سی من، حتما به اند مردانه  شلوار  و  کت در زمان خرید

 .این بخش نقش مهمی در زیبایی استایل شما دارد

البته با توجه به جنس پارچه و اندازه شلوار، میزان دم پا می تواند متفاوت باشد. برای شلوار  

 .های مردانه رسمی توصیه می شود تا اندازه آن به گونه ای باشد که بر روی کفش قرار گیرد

شلوار شما نباید بیش از اندازه بلند یا کوتاه در نظر گرفته شود. در حال حاضر کت  در واقع  

 .و شلوارهای کالسیک ال سی من عالقه مندان زیادی را به سمت خود جلب می نمایند

 قیمت کت و شلوار مردانه موکارلو  

با توجه  با قیمت های متفاوتی روبرو می شوید.   مردانه  شلوار  و  کت امروزه در زمان خرید

 .به سایز و اندازه شمالاير قیمت کت و شلوارها نیز می تواند متفاوت باشد

همواره دقت نمایید که از برندهای معروف خرید خود را انجام دهید زیرا در این صورت می  

توانید به سایز آنها اعتماد بیشتری نمایید. برخی از تولیدکنندگان در زمان دوخت و کت و  

ناسب و استاندارد استفاده نمی کنند و همین مورد نیز ناهمخوانی ایجاد می  شلوار از سایز م 

 .نماید
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اگر مایلید تا هزینه ای که برای خرید کت و شلوارها انجام می دهید به هدر نرود، الزم است  

تا در حین خرید مواردی چون دور بازو، اندازه سرشانه، اندازه کت، اندازه شلوار، دور سینه  

 .ز این قبیل را در نظر داشته باشیدو مواردی ا

 قیمت کت و شلوار مردانه ایتالیایی 

برندهای خارجی همواره در بازار های داخلی دارای قیمت باالتری می باشند. معموال در  

 .ایتالیایی باید به تعداد دکمه ها دقت داشته باشید خرید مدل 

قیمت آنان نیز متفاوت است.    هر کدام از این کت ها برای گروه خاصی مناسب می باشند و

 .گزینه های تک دکمه ای برای گروهی مناسب است که اندام کشیده و الغری دارند

عموما آنها را با کراوات های نازک ست می نماینند. اما برای اشخاصی که به دنبال لباس  

 .های کالسیک هستند، توصیه ما استفاده از کت های دو دکمه ای است

به مراتب بیشتر بوده و شما را بلند تر نیز جلوه می دهند. باید دقت داشته  قیمت این کت ها  

باشید که برای مراسم رسمی بهتر است تا از کت و شلوارهای سه دکمه استفاده کنید. همچنین  

 .بهتر است تا افرادی که دارای قد بلندی نیز هستند از این موارد سود ببرند

 مردانه  کراوات خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 اداریقیمت کت و شلوار  

در بازار بسیار زیاد دیده می شوند. آنها قیمت مناسب تری دارند.   مردانه  شلوار  و   کت  امروزه

 .اما باید دقت داشت که قیمت آنان نیز در بازار متفاوت می باشد

کت های اداری دارای انواع متفاوت جیب هستند. به طور مثال مدل جت بسیار شیک است. 

 .ا بیشتر نشان می دهندمدل های زبانه آراستگی فرد ر

اما اگر از مدل زاویه دار استفاده نمایید به شما حالت کالسیک تری می بخشد. انتخاب نوع  

جیب تا حد زیادی به سلیقه شما نیز وابسته می باشد اما در خرید کت و شلوار اداری بسیار 

 .مهم می باشد
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 قیمت کت و شلوار دامادی 

باشد. قیمت این کت و شلوارها   طبیعتا یکی از خرید های مهم، خرید کت و شلواری دامادی می

 .نیز در بازار متغیر بوده و به سبک و عالقه شما وابسته است

در زمان تهیه کت های فوق به محل چاک و اندازه آن دقت داشته باشید. اگر کت بدون چاک  

انتخاب می نمایید، سعی کنید تا دستان خود را داخل جیب فرو نبرید زیرا در غیر این صورت  

 .چین می خوردپشت کت  

ارزان ترین کت و شلوارهای مردانه، مواردی می باشند که تک چاک هستند. این موارد برای  

اغلب فرم های بدن مناسب خواهند بود. گزینه های دو چاک نیز در بازار هستند که به راحتی  

 .به کمک آنها می توانید بنشینید یا دستان خود را در جیب خود فرو کنید 

 جمع بندی 

صورت کلی خرید این محصول یک کار حرفه ای می باشد و در زمان خرید باید دقت به  

داشته باشید تا فاکتورهای الزم را در نظر بگیرید. در این مقاله تالش شد تا برخی از موارد  

 .مهم لیست گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


