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 روکش فرمان

یکی از اقالم ضروری در ماشین می باشد. فرمان یکی از پرکاربردترین  فرمان روکش

قطعات وسیله نقلیه است. به همین دلیل، به احتمال زیاد در دراز مدت آسیب دیده و به مرور 

 .زمان فرسوده می شود

اشعه ماوراء بنفش خورشید و گرمای محبوس شده در داخل وسیله نقلیه از عوامل اصلی 

ان خودرو هستند. در روزهای گرم تابستان، شیشه جلوی خودرو شما به آسیب دیدن فرم

 .عنوان یک ذره بین عظیم عمل می کند و اثرات خورشید را تقویت می کند

قرار گرفتن در معرض گرمای شدید می تواند باعث خشک شدن قطعاتی مانند فرمان و در 

ز ترجیح می دهند برای اطمینان انتیجه تغییر رنگ و ترک شود. اکثر دارندگان وسایل نقلیه 

 .استفاده کنند فرمان روکش دوام فرمان خود از

می باشد که در ادامه در  اینترنتی خرید راهنمای اما برای خرید این وسیله نیاز به یک

 .اختیارتان قرار داده شده است

 راهنمای خرید اینترنتی روکش فرمان

اهنمای خرید کاملی را در اختیارتان قرار هستید، ر فرمان روکش اگر عالقه مند به خرید

 .دباید در نظر بگیری فرمان روکش داده ایم که شامل تمام فاکتورهایی است که هنگام انتخاب

ارائه می کنیم. اگر در زمینه  فرمان روکش در این مقاله اطالعات زیادی در رابطه با

 .را تا انتها مطالعه نماییدمبتدی هستید، پیشنهاد می کنیم این مقاله  فرمان روکش خرید

 مزایای استفاده از روکش فرمان

این پوشش عالوه بر افزایش طول عمر فرمان، مزایای بسیار بیشتری نیز دارد. چسبندگی و 

راحتی بیشتری به راننده ارائه می دهد که به نوبه خود کنترل فرمان را در جاده بهبود می 

 .بخشد

ه نظر می رسد آسان نیست. نمی توان به سادگی به یک آنقدرها هم که ب فرمان روکش خرید

 فروشگاه رفت و پوششی را انتخاب کرد. این مورد نیاز به برنامه ریزی و ارزیابی دقیق 
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دارد تا نه تنها روکش مناسب با بودجه خود خریداری کنید، بلکه محصول مناسبی را نیز 

 .ه انجام دهدبخرید که بتواند آنچه را که برای آن در نظر گرفته شد

ها و کنند که هر کدام دارای ویژگیصدها برند وجود دارند که هزاران کاور را ارائه می

های فرمان انواع مختلفی دارند که از نظر قیمت، اندازه، های مختلف هستند. روکشطرح

ها عملکرد بیشتری شود برخی از روکشها متفاوت هستند که باعث میسبک و ویژگی

 .یه داشته باشندنسبت به بق

 خودرو کننده خوشبو خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید روکش فرمان 

 مواد سازنده 

را از مواد مختلفی مانند چرم طبیعی، چرم گاو، ترکیبات  فرمان روکش بسیاری از برندها

مصنوعی و پارچه عرضه می کنند. هر کدام دارای ویژگی ها و مشخصات خاص خود می 

 .باشند

توانید با توجه به سلیقه و فاکتورهایی که در ذهن دارید انتخاب کنید. صرف نظر از  شما می

 .هر ماده ای که انتخاب می کنید، مطمئن شوید که پوشش محکم و ضد لغزش است

 چرم

چرم محبوب ترین ماده ای است که در روکش فرمان استفاده می شود. به دلیل قابلیت 

 .و هوا و دوام آن، بهترین انتخاب است گذردهی هوا، مقاومت در برابر آب

ای دارد اما در عین حال به اندازه العادهای حجیم است که چسبندگی فوقچرم اصل به اندازه

کافی صاف است. با این حال، چرم اصل با برچسب قیمتی عالی عرضه می شود و گزینه 

 .های رنگی محدودی دارد

 گاو پوست

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d8%a8%d9%88-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
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چرم گاوی یک جایگزین ارزان قیمت برای چرم طبیعی است اما به اندازه چرم طبیعی 

 .صاف و انعطاف پذیر نیست

 مصنوعی ترکیب

روکش فرمان مصنوعی ارزان ترین قیمت را دارد. در ساخت آنها از مواد مصنوعی مانند 

 .پلی استر، میکروفیبر یا الستیک استفاده می شود

بر دوام و چسبندگی مشابه چرم طبیعی را دارند، اما مقرون به های چرمی میکروفایروکش

 .تر هستندصرفه

 پارچه

روکش فرمان پارچه ای رنگی ترین و تزئینی ترین است. روکش های پشمی ضخیم، گرم و 

راحت هستند و برای مناطقی با آب و هوای سرد در طول سال ایده آل می باشند، در حالی 

 .ی مناطق گرمتر مناسب هستندکه روکش های پارچه ای برا

های فانتزی موجود است که های متعدد و در رنگای و پشمی در طرحپارچه فرمان روکش

 .های شیک پوش می باشدگزینه خوبی برای خانم

 طراحی و سبک 

ی را تهیه کنید که مکمل فضای داخلی فرمان روکش به طور کلی توصیه می شود که

ندگان وسایل نقلیه ممکن است بخواهند یک روکش بخرند خودرو شما باشد. برخی از دار

 .زیرا ظاهری جذاب و درجه یک دارد

دائمی نیست، بنابراین می توانید هر زمان که  فرمان روکش انتخاب شما هر چه باشد،

دوست دارید آنها را بپوشید و درآورید، بیش از یک کاور داشته باشید و حتی آنها را مطابق 

 .ییر دهیدبا روحیه خود تغ
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 اندازه و تناسب 

باید در نظر گرفته شود.  فرمان روکش اندازه مهم ترین جنبه ای است که هنگام انتخاب

 .اینچ است 5141اینچ تا  5.41اندازه استاندارد بین 

های مختلفی دارند، مهم است که ابتدا اندازه آن را ها اندازهبه خاطر داشته باشید که فرمان

 تری که مناسب نیست خریداری نکنید. برای تعیینتر یا بزرگش کوچکبررسی کنید تا پوش

 .سایز، قطر فرمان را از لبه بیرونی یک سمت تا لبه بیرونی مخالف اندازه گیری نمایید

 میزان چسبندگی 

مصنوعی را  فرمان روکش های چرمی چسبندگی بسیار خوبی دارند، اما اگرمعموالً روکش

شود که بررسی کنید دسته الستیکی یا قطعات مشبکی دارد که یکنید، توصیه مانتخاب می

 .مانع لغزش روکش شود تا از چسبندگی بهتر آن اطمینان حاصل کنید

داشتن چسبندگی خوب یک موضوع ایمنی است زیرا اگر به دلیل لغزنده بودن فرمان هنگام 

 .درانندگی، اگر از دست شما خارج شود، کنترل خودرو را از دست می دهی

 راحتی 

راحتی چیز مهم دیگری است که باید در نظر بگیرید. اگر در یک منطقه گرم زندگی می 

کنید، پارک کردن خودرو در خارج از منزل برای مدت طوالنی می تواند فضای داخلی 

 .خودرو از جمله فرمان را گرم کند

برای جلوگیری از این امر ما پوشش مقاوم در برابر گرما را پیشنهاد می کنیم. برای کسانی 

که در آب و هوای سردتر زندگی می کنند، اگر وسیله نقلیه شما گرمکن ندارد، الزم است تا 

 .از روکش گرم کن استفاده کنید

روی شما وصل ولت در خود 51این نوع روکش دارای دوشاخه ای است که باید به پریز 

 .شود
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 قیمت روکش فرمان و گارانتی 

بستگی به طرح و نوع متلایر دارد. کم هزینه ترین گزینه ها ممکن  فرمان روکش قیمت

است وسوسه انگیز به نظر برسند، اما پرداخت کمی اضافی تر برای دستیابی به کیفیت 

 .بهتر، دوام و طول عمر را تضمین می کند

 

 

 


