
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اینترنتی  خرید+  راحت و  مقاوم فوتبال بند ساق مدل ۲۵

 تیم تحریریه گرین لیست 



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  راحت و  مقاوم فوتبال بند ساق مدل ۲۵

 

 راهنمای خرید اینترنتی ساق بند فوتبال 

، یکی از مهمترین محصوالت ورزشی است که جهت جلوگیری از  فوتبال بند ساق •

 .آسیب های وارده به ساق پاها مورد استفاده قرار می گیرد

در واقع، این محصول نقش محافظتی داشته و آسیب های احتمالی وارد شده به  •

 .ساق پاهای بازیکن را به هنگام بازی کاهش می دهد

ین بازی های دنیا بوده که امکان بروز اتفاق  فوتبال از پرآسیب ترین و پرحاشیه تر •

 .های ناگوار برای بازیکنان وجود دارد

به همین خاطر تهیه وسایل ورزشی که باعث کاهش آسیب های وارده به پاهای  •

 .بازیکن شوند، اهمیت ویژه ای پیدا می کند

که    یکی از این وسایل ورزشی پرکاربرد در ورزش فوتبال، ساق بند یا قلم بند بوده •

 .تهیه آن به ورزشکاران بسیار توصیه می شود

به مانند کفش های ورزشی نیازمند بررسی های همه جانبه   فوتبال بند ساق تهیه •

 .بوده و باید به راهنمای خرید آن توجه ویژه ای نمود

در ادامه مقاله ما را همراهی کنید تا شما را با عوامل تاثیرگذار در خرید این وسیله   •

 .آشنا نماییممهم ورزشی 

 فوتبال  توپ خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 وتبال نکات مهم هنگام خرید ساق بند ف

بروید باید سبک و   فوتبال  بند  ساق قبل از اینکه بخواهید به سراغ انتخاب بهترین مدل های

 .نوع بازی تان را به عنوان بازیکن مد نظر قرار دهید

با در نظر گرفتن این مورد راحت تر می توانید محصولی که با خواسته های شما هماهنگی  

 .داشته باشد را جهت خرید انتخاب نمایید

 

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%aa%d9%88%d9%be-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84/
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 میزان حفاظت ساق بند از پاهای بازیکنان با در نظر گرفتن نقش آنها در بازی •

ا به عنوان  را جهت خرید در نظر دارید به نقش شم فوتبال  بند ساق اینکه شما کدام مدل

 .بازیکن بستگی خواهد داشت

بان، مدافع،  همانطور که می دانیم بازی فوتبال شامل نقش های مختلفی نظیر: دروازه 

 .هافبک و مهاجم است

هر کدام از این بازیکنان بسته به سطح بازی خود باید از ساق بندهای مخصوص که نقش  

 .محافظتی کمتر یا بیشتر دارند، استفاده نمایند

به عنوان مثال، مدافعان و هافبک ها به خاطر سطح بازی خود باید از ساق بندهای با اثر  

 .محافظتی باال استفاده نمایند

 بند با توجه به کارایی و راحتی آن انتخاب مدل های مختلف ساق •

از لحاظ کارایی دارای مدل های مختلفی بوده که باید با توجه به سطح بازی   فوتبال بند ساق

 :جهت تهیه آن اقدام نمود. از جمله این مدل ها می توان به موارد زیر اشاره نمود

 ساق بند جورابی 

ه بان ها گزینه مناسبی می باشد. این  استفاده از این مدل ساق بند برای مهاجمان و درواز

مدل ساق بند را می توان زیر جوراب پوشید. بازیکنان حرفه ای این مدل ساق بند را به  

 .دلیل کارایی راحتی که داشته جهت استفاده انتخاب می کنند 

 ساق بند تسمه ای  

هت محکم نگه  ساق بند تسمه ای به مانند مدل قبلی بوده اما با این تفاوت که از دو بند ج 

داشتن آن سر جای خود تشکیل شده است. این مدل ساق بند به خوبی از پاها محافظت کرده  

 .و آزادی عمل بیشتری را برای فرد به هنگام بازی فراهم می کند
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 ساق بند آستینی 

ساق بند آستینی از جدیدترین ساق بند هایی بوده که به تازگی وارد بازار شده است. استفاده 

مدل ساق بند بسیار راحت بوده و هیچ مشکلی را برای فرد به هنگام بازی ایجاد   از این

 .نخواهد کرد

طراحی این ساق بند به مانند ساق بند جورابی بوده اما با این تفاوت که قسمت پایینی پا را  

 .پوشش نمی دهد

 ساق بند مچی 

ین مدل ساق بند برای  یکی دیگر از ساق بند های فوتبال موجود در بازار مدل مچی است. ا

 .بازیکنان حرفه ای که خشن بازی می کنند، مناسب می باشد

طول ساق بند مچی در مقایسه با سایر مدل ها بلندتر بوده و به خوبی از پاها محافظت می  

 .کند

 اندازه یا طول ساق بند  •

ست. باید در نظر داشته باشید، طول آن ا فوتبال بند ساق  مهمترین نکته ای که در خرید

 .سانتی متر زیر زانو باشد 5طراحی ساق بند باید به گونه ای باشد که 

در غیر اینصورت امکان حرکت برای شما محدود شده و این امر می تواند بر کیفیت بازی  

 .تان تاثیر منفی داشته باشد

ساق بندها دارای سایزهای مختلفی بوده که شما باید با توجه به وضعیت جسمانی خود جهت  

 .خرید مناسب ترین مدل اقدام نمایید
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 توجه به برندهای تولیدی ساق بند  •

 .به یکی از مهمترین دغدغه های عاشقان فوتبال تبدیل شده است اصل فوتبال بند  ساق خرید

ر مورد ویژگی های کیفی هر کدام از آنها جزو موارد  شناخت برندهای تولیدی و آگاهی د

 .مهمی بوده که باید مورد بررسی قرار گیرد

از بهترین برندهای موجود در بازار بوده که در   نایک فوتبال بند ساق در حال حاضر،

 .مقایسه با سایر مدل ها طرفداران زیادی دارد

 خرید ساق بند فوتبال 

ال تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی بوده که در جمالت باال به  خرید ساق بند یا قلم بند فوتب 

 .مهمترین آنها پرداخته شد

البته قبل از هر چیز بهتر است با توجه به هدف و سطح بازی خود جهت تهیه این وسیله  

 .ورزشی پرکاربرد تصمیم گیری نمایید

گساالن تولید و  ساق بندهای موجود در بازار برای سنین مختلف کودکان، نوجوانان و بزر

 .طراحی می شوند 

را با در نظر گرفتن یک سری نکات مهم به   گانه بچه فوتبال  بند ساق شما میتوانید بهترین 

 .صورت اینترنتی یا حضوری از فروشگاه های معتبر تهیه نمایید

 قیمت ساق بند فوتبال 

 .خواهد داشتبه نیاز و نوع استفاده شما از آن بستگی  فوتبال بند  ساق انتخاب بهترین

در حال حاضر، ساق بندهای فوتبال کیفیت تولیدی متفاوتی داشته و با قیمت های متنوع در  

 .بازار موجود هستند

 

 



  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  راحت و  مقاوم فوتبال بند ساق مدل ۲۵

 

هم از این قاعده مستثنی نیست. این شما هستید که باید با   گانه بچه فوتبال بند ساق قیمت

سب ترین مدلی که با  توجه به یک سری ویژگی های مهم از لحاظ کیفیت و برند تولیدی، منا 

 .نیازتان تطابق داشته را انتخاب نمایید

 روش نگهداری از ساق بند فوتبال 

به مانند هر وسیله ورزشی دیگر نیاز به مراقبت و نگهداری اصولی دارد.  فوتبال بند ساق

به همین خاطر بهتر است که برای ماندگاری و طول عمر باالی این محصول، آن را به  

 .ز نماییدطور مداوم تمی 

برای تمیز کردن ساق بندهای فوتبال از ترکیب آب ولرم و صابون استفاده نمایید. جهت رفع 

بوی بد ساق بند از جوش شیرین کمک بگیرید. البته توجه داشته باشید که بعد از شستشو،  

 .ساق بند را در هوای آزاد قرار داده تا در زیر نور خورشید خشک شود 

 تی ساق بند فوتبال جمع بندی خرید اینترن

 .ساق بند یا قلم بند، یکی از کاربردی ترین ابزارهای قابل استفاده در بازی فوتبال است

بازیکنان حرفه ای از ساق بندهای مخصوص جهت جلوگیری از آسیب های وارده به ساق 

 .پاهای خود استفاده می کنند

رفه ای، ورزش فوتبال را  تهیه این وسیله ورزشی برای آن دسته از افرادی که به طور ح

 .دنبال می کنند بسیار مناسب می باشد

این مقاله از این رو تهیه شده تا انتخاب شما را به هنگام خرید مناسب ترین ساق بند  

 .مخصوص فوتبال تسهیل نماید

 


