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 راهنمای خرید اینترنتی جلیقه نجات 

، یکی از مهمترین تجهیزات کاربردی جهت انجام ورزش های آبی به شمار می  نجات جلیقه

رود. جلیقه های نجات ایمنی خوبی را به هنگام استفاده از وسایل نقلیه آبی یا انجام ورزش  

 .های آبی ایجاد خواهند کرد

اشت.  شما اگر بهترین شناگر حرفه ای دنیا هم باشید به این وسیله کاربردی احتیاج خواهید د

جلیقه های نجات نوعی تن پوش بوده که شما به هنگام استفاده از آن هیچ گونه احساس  

 .ناراحتی نخواهید داشت

از آنجا که حادثه خبر نمی کند بهتر است که قبل از انجام تفریحات آبی جهت تهیه بهترین  

وان آن را در  اقدام نمایید. این محصول، کاربردهای فراوانی داشته و می ت نجات جلیقه مدل

 .مدل های متنوعی در بازار یافت

این مقاله از این رو تهیه شده تا شما را با راهنمای خرید جلیقه های نجات آشنا نموده تا  

 .بتوانید در این زمینه انتخاب راحت تری داشته باشید

 شنا کاله  بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید جلیقه نجات 

 بررسی تنوع جلیقه های نجات  •

جلیقه های نجات انواع مختلفی داشته که بهتر است با توجه به نیازتان جهت خرید مدل  

 .مناسب اقدام نمایید

به مانند تیوب بوده که داخل آن با هوا پر می   نجات جلیقه این مدل: بادی مدل .1

شود. این مدل، استفاده آسانی داشته و جابجایی آن با خالی شدن هوای داخل جلیقه  

کان پذیر می شود. از مهمترین معایب جلیقه های نجات دریایی می  به راحتی ام 

 .توان به خراب شدن زودهنگام آنها به هنگام برخورد با اشیا نوک تیز اشاره نمود
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داخل این مدل جلیقه را با فوم یا اسفنج پر می کنند. حجم جلیقه  : اسفنجی فوم مدل .2

گهداری نیاز دارد. دوام باال  اسفنجی قابل تغییر نبوده و به فضای بیشتری جهت ن

 .و کیفیت تولیدی مناسب از مهمترین ویژگی های این محصول به شمار می رود

 بررسی انواع جلیقه های نجات از لحاظ تیپ  •

جلیقه های نجات از لحاظ تیپ به انواع مختلفی تقسیم می شوند. به همین خاطر نیاز است که  

 .خاب مدل مناسب اقدام نماییدبا توجه به سطح تفریحات آبی خود جهت انت

این نوع جلیقه های نجات جهت استفاده در دریاها و اقیانوس ها : یک  تیپ جلیقه .1

گزینه مناسبی به شمار می رود. جلیقه نجات دریایی به دلیل طراحی خاص آن از 

 .غرق شدن افراد به موقع جلوگیری خواهد کرد

جلیقه تیپ دو از لحاظ طراحی با مدل قبلی تفاوت دارد. این مدل  : دو تیپ جلیقه .2

قرار گرفته و بر روی سینه او بسته می شود. از این مدل جلیقه  دور گردن فرد 

 .برای ماهیگیری در دریاچه ها و موارد این چنینی مناسب می باشد

از جلیقه نجات تیپ سه می توان در مناطق آبی محافظت شده : سه  تیپ جلیقه .3

  استفاده نمود. آن دسته از افرادی که فعالیت های مختلفی نظیر: اسکی روی آب،

قایق سواری سرعتی و ماهیگیری انجام می دهند می توانند از این مدل جلیقه  

 .استفاده نمایند

جلیقه تیپ چهار در واقع همان جلیقه پرتابی بوده که جهت  : چهار تیپ جلیقه .4

جلوگیری از غرق شدن افراد در آب مناسب می باشد. استفاده از این مدل جلیقه ها  

 .لیقه های نجات تیپ چهار را نمی توان به تن کرد برای کودکان کاربرد ندارد. ج 

آن دسته از افرادی که به انجام قایق سواری سرعتی می پردازند،  : پنج تیپ جلیقه .5

تیپ پنج برای آنها مناسب می باشد. فرد به هنگام استفاده   نجات جلیقه استفاده از

 .به تن کنداز جلیقه تیپ پنج باید کامل هوشیار باشد و آن را با خیال راحت 
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 بررسی سایز جلیقه های نجات  •

جلیقه های نجات، سایزهای متنوعی داشته که می توان با خیال راحت جهت خرید مناسب 

ترین آن اقدام نمود. بزرگ تر یا کوچک تر بودن جلیقه باعث خواهد شد تا نتوانید به راحتی  

 .از آن استفاده نمایید

تا بتواند به خوبی از شما به هنگام غرق شدن در آب  به هنگام خرید، مدلی را انتخاب نمایید  

 .محافظت نماید

 بررسی مکانیزم های باز و بسته شدن جلیقه های نجات  •

را در حدود یک دقیقه بپوشید. به همین   نجات  جلیقه شما باید طبق استاندارد بین المللی

شدن آنها راحت   خاطر پیشنهاد می شود به دنبال مدل هایی باشید که مکانیزم باز و بسته 

 .باشد

 .جلیقه های نجات از این لحاظ به دو نوع زیپی و قفلی تقسیم می شوند 

 بررسی بندهای قابل تنظیم جلیقه های نجات  •

به بندهای قابل تنظیم آن توجه نمایید. این ویژگی باعث می شود   نجات جلیقه به هنگام خرید

راحتی از آن استفاده نمایید. اکثر جلیقه   تا شما جلیقه را متناسب با بدنتان تنظیم کرده و به

 .های نجات موجود در بازار از این ویژگی برخوردار هستند

 خرید جلیقه نجات 

جلیقه های نجات جزو آن دسته از محصوالتی بوده که جهت انجام ورزش های مختلف آبی  

 .گزینه مناسبی به شمار می روند

استفاده از این محصول هم برای کودکان و هم برای بزرگساالن کاربرد دارد. به عنوان  

آن در  مناسب با استایل کودکان بوده و می توان از گانه بچه نجات جلیقه مثال، طراحی

 .دریاها استفاده نمود
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بعضی مدل ها دارای قابلیت های ویژه ای بوده و افراد حرفه ای می توانند از آنها جهت  

دارای تکنولوژی های   اتوماتیک نجات جلیقه. انجام ورزش های مختلف آبی استفاده نمایند

 .خاصی است

د شده و فرد را بر روی  در مواقع نیاز با بیرون کشیدن ضامن، جلیقه به صورت خودکار با

آب نگه می دارد. خرید این مدل جلیقه های نجات به یک سری فاکتورها بستگی داشته که  

 .نیاز است مورد بررسی قرار گیرند

 قیمت جلیقه نجات 

دارای مدل های متنوعی بوده و به همین خاطر انتخاب آن برای خریداران به   نجات جلیقه

 .اکتورهای زیادی بر قیمت این محصول تاثیر می گذارندیک چالش مهمی تبدیل شده است. ف 

اما قبل از هر چیز بهتر است که نیاز و هدف خود از خرید را مشخص کرده و سپس با در 

 .نظر گرفتن بودجه مورد نظر جهت خرید مناسب ترین مدل اقدام نمایید 

 روش نگهداری از جلیقه نجات 

ه در ابتدا باد آن را خالی کنید. سپس  در صورت عدم استفاده از جلیقه بهتر است ک .1

 .آن را در مکان خشک قرار دهید

بعد از استفاده، بهتر است که جلیقه را خشک نمایید. برای این کار می توانید از   .2

 .پارچه بدون پرز جهت خشک کردن جلیقه استفاده نمایید 

سوراخ عدم برخورد اشیا تیز نظیر: چاقو، سوزن و… با جلیقه به دلیل پارگی یا  .3

 شدن آن

 عدم استفاده از ماشین لباسشویی جهت شستشوی جلیقه  .4

 پرهیز از قرار دادن جلیقه مقابل نور خورشید جهت خشک شدن .5

 .از آب سرد استفاده نمایید  نجات  جلیقه بهتر است که جهت شستشوی .6
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 جمع بندی خرید اینترنتی جلیقه نجات 

، یکی از بهترین وسایل کاربردی جهت انجام تفریحات آبی به شمار می رود.  نجات جلیقه

مدل های متنوعی از این محصول در بازار وجود داشته که تصمیم گیری جهت خرید را به  

 .یکی از سخت ترین چالش ها تبدیل کرده است

  به صورت نجات جلیقه با توجه به یک سری نکات مهم می توانید جهت تهیه بهترین

 .اینترنتی از سایت های معتبر سراسر کشور اقدام نمایید

 


