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یک لباس ساده می باشد که می توان از آن هم در فصل های  مردانه بلند آستین شرت تی

زیر  گرم و هم در فصل های سرد سال استفاده نمود. البته برخی از افراد از آنها به عنوان 

 .پیراهن نیز استفاده می نمایند

در بازار دارای انواع متفاوتی می باشد که هر کدام از آنها قیمت مختلفی   مردانه شرت تی

در اختیار شما قرار داده  اینترنتی خرید راهنمای نیز دارند. از همین رو در این مقاله یک

 .شده است که به کمک آن می توانید بهترین گزینه را خریداری نمایید

 مردانه  پیراهن خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید تی شرت آستین بلند مردانه

نکات فراوانی وجود دارد که باید به آنها دقت  مردانه بلند آستین شرت تی برای خرید

نمایید. اما در زیر برخی از مهمترین موارد لیست شده است که می توانید از آنان بهره 

 .ببرید

 رنگ لباس  •

رنگ لباس عموا با توجه به رنگ سایر لباس ها و  در زمان خرید باید دقت داشته باشید که 

 .حتی پوست انتخاب می شود

با رنگ سایر لباس ها یا پوست شما تطابق   تابستانی  مردانه بلند آستین شرت تی اگر رنگ 

الزم را نداشته باشد، ممکن است چهره خوبی از شما نشان دهد. این مورد برای افرادی که 

 .ی دهند، مهم استبه استایل خود بسیار اهمیت م

 طرح مناسب لباس  •

قطعا با کمی جستجو در بازار مشاهده می نمایید که تی شرت های موجود دارای طرح های  

خرید و انتخاب طرح مناسب تا حد زیادی سلیقه ای می باشد اما باید    متنوعی می باشند.

 .توجه نمایید که عموما افراد مینیمالیست به سراغ طرح های ساده می روند
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از طرف دیگر شما طرح های ساده را به راحتی می توانید با هر لباس دیگر به راحتی ست 

نمایید. طرح های ساده رسمی تر می باشند و می توان انها را به همراه کت و شلوار نیز به  

 .تن نمود

 جنس پارچه لباس  •

معموال   جنس لباس می باشد. مردانه بلند آستین  شرت تی فاکتور مهم دیگر برای خرید

موارد آستین دار را از نخ پنبه یا کشباف تهیه می نمایند زیرا در بدن ظاهر بهتری به خود  

 .می گیرند

اما پارچه دورس نیز می تواند انتخاب خوبی باشد زیرا موجب می شود تا لباس ها به  

 .صورت شق تر بر روی بدن بایستند

هایی استفاده می شود که حالت  خاطرنشان می شود که پارچه دورس اغلب برای تی شرت 

رسمی تر کمتری دارند. این موارد اغلب برای فصل های گرم یا آب و هوای نیمه خنک  

 .انتخاب خوبی می باشند

 فیت بودن از لحاظ سایز  •

فیت نیز در زمان خرید تی شرت دارای اهمیت فراوانی است. در واقع تی شرت مد نرتان  

می بایست دقیقا متناسب با سایز بدن شما باشد. برخی از پارچه ها دارای حالت کشسانی  

 .هستند

افرادی که مایل هستند لباس ها متناسب با بدنشان باشد یا به عبارت دیگر فیت بدنشان باشد،  

 بلند آستین شرت  تی ارچه ها استفاده می نمایند. به صورت کلی در سایز بندیاز این پ 

 :چندین مورد وجود دارد که در زیر به انها اشاره شده است مردانه

این مورد برای افرادی ارائه می شود که دارای اندام نرمال هستند. لذا : فیت رگوالر •

باشید، می توانید از این   اگر شما نیز مطابق با قد خود دارای وزن مناسبی می

 .موارد بهره ببرید
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این مدل از تی شرت ها در ناحیه کمر بسیار باریک می باشند. افرادی : فیت اسلیم •

شکل هستند و در اصالح حالت ورزشکاری دارند، از این   v که دارای باالتنه

استفاده می کنند. این نوع تی شرت ها موجب می شوند تا اندام های فرد  مورد

 .حجیم تر به نظر برسد

این مورد برای افرادی مناسب است که به هر دلیلی دوست دارند : بگی  های مدل •

از لباس هایی بهره ببرند که برای تن آنها گشاد است. البته خاطرنشان می شود که  

 .تا از این مدل بهره ببریدالزم نیست فردی چاق باشید 

 کپ  کاله خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 چرا باید اقدام به خرید تی شرت مردانه نمود؟ 

دچار شک و شبه می شوند و   مردانه بلند ن آستی شرت تی بسیاری از افراد برای خرید

ترجیح می دهند تا از گزینه های بدون آستین استفاده نمایند. اما باید در نظر داشته باشید که  

 :این موارد دارای مزایایی می باشند که در زیر به آنها اشاره شده است

ید  تی شرت های مذکور موجب می شوند تا پوست شما در برابر اشعه های خورش  •

به پوست   uv آسیب نبیند. در واقع آنها می توانند مانع از برخورد اشعه های مضر 

 .شوند

اغلب افراد دوست دارند تا در تابستان لباس های آستین کوتاه به تن نمایند اما باید   •

 .در نظر داشت که آفتاب می تواند به راحتی پوست آنها را تحت تاثیر قرار دهد

می تواند در فصول نیمه سرد همانند پاییز گرمای   نهمردا بلند آستین شرت تی •

مناسبی را برای بدن فراهم آورد. در واقع در روزهایی که هوا برای پوشیدن 

کاپشن یا کت به اندازه کافی سرد نمی باشد، با یک تیشرت آستین بلند مردانه می  

 .توانید بدن خود را از سوز و سرما محافظت نمایید
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این مورد می باشد که شما می توانید   مردانه  شرت تی خرید یکی دیگر از مزایای •

از آنها به صورت دو منظوره استفاده نمایید. به عبارت دیگر در فصل های گرم  

 .کمی آستین خود را تا زده و به باال بکشید 

در این صورت به عنوان لباس های آستین کوتاه نیز می توانند مورد استفاده قرار   •

 .گر در فصل گرم نیز به عنوان یک لباس نیمه گرم به تن نماییدگیرند. از سوی دی 

در بازار متفاوت و گوناگون است. الزم   مردانه  بلند آستین تیشرت قیمت به صورت کلی

است تا شما ابتدا استایل مورد عالقه خود را انتخاب نموده و بر اساس آن اقدام به خرید  

 .نمایید

همچنین می بایست مشخص نمایید که لباس های خود را در چه آب و هوایی و چه شرایطی  

 .داشته باشید به تن می نمایید. در این صورت می توانید بهترین خرید را 

 جمع بندی 

 بلند آستین شرت تی  با توجه به مواردی که در باال بیان شد می توان متوجه شد که خرید

 .کار آسانی نمی باشد و الزم است تا فاکتورهای متنوعی بررسی شود مردانه

یکی از آنها است.  مردانه تیشرت قیمت برخی از موارد مهم در این مقاله بیان گردید که 

ینکه تیشرت شما عمر بیشتری داشته باشد، الزم است تا برای شستن آنها از آب ولرم  برای ا

 .به همراه مواد شوینده مالیم استفاده نمایید تا بافت پارچه باز نشود

 .همچنین برای طوالنی مدت، تیشرت خود را در برابر آفتاب قرار ندهید 

 


