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 چادر بازی کودک 

انتخاب یک منطقه بازی مشخص برای کودکان می تواند بسیار هیجان انگیز و جذاب باشد. 

 .چادر بازی کودک محصولی است که این نیاز کودکان را تامین خواهد کرد

از این محصول می توان در محیط های بیرون از خانه هم استفاده نمود. چادرهای بازی  

نگ ها و اندازه های متنوع از بازار تهیه  مخصوص کودکان را می توان در طرح ها، ر

 .کرد

 چادر کودک 

چادر کودک در زمره محصوالت کاربردی برای رده های مختلف سنی کودکان و نوجوانان  

به شمار می رود. رنگ بندی متنوع و اشکال جذاب این محصول، دامنه انتخاب را برای 

 .والدین بسیار گسترده تر کرده است

منی را برای فرزندتان ایجاد خواهد کرد تا آنها به راحتی بتوانند به  چادر کودک، محوطه ا

 .انجام فعالیت های تفریحی و روزمره خود بپردازند

 چادر بازی

چادر بازی، ابزاری هیجان انگیز برای تفریح کودکان است. چادرهای بازی انواع مختلفی  

ن مدل را از لحاظ کیفیت  دارند. شما با توجه به راهنمای خرید محصول میتوانید بهتری

 .تولیدی انتخاب نمایید

تنوع طرح و رنگ های چادر بازی باعث جلب توجه کودکان به این محصول شده است. 

 .چادرهای بازی جهت استفاده طوالنی مدت بسیار مناسب هستند
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 چادر اتاق کودک

ر انواع  چادر اتاق کودک، یکی از ابزارهای تفریحی و سرگرمی برای کودکان بوده که د 

مختلف بادی و پارچه شمعی تولید می شود. این محصول به عنوان وسیله ای کاربردی و  

 .سرگرم کننده برای فرزندانتان به شمار می رود. این چادرها مناسب هر رده سنی است

 .با تهیه این ابزار بازی می توانید دنیای کودکانه فرزندتان را رنگی و جذاب نمایید

 خترانه چادر بازی کودک د

چادر بازی کودک دخترانه، طرح های بسیار جذابی داشته و به همین دلیل مورد توجه  

 .بسیاری از خریداران قرار گرفته است

شما می توانید این چادرهای بازی را در طرح های جذاب نظیر: کلبه، آپارتمان و… از  

و طرح، لذت بازی   بازار تهیه نمایید. جذابیت این چادرهای کودک دخترانه از لحاظ رنگ 

 .کردن را در فرزندانتان چند برابر افزایش می دهد

 چادر بازی کودک پارچه ای

می توانند تایم زیادی را داخل آن به تفریح     چادر بازی، وسیله ای است که کودکان

 .بپردازند. چادرهای بازی در جنس های مختلفی تولید شده اند

یکی از بهترین جنس ها بوده که تقاضا برای آن   در این میان، چادر بازی کودک پارچه ای

بسیار زیاد است. از مهمترین مزایای چادرهای بازی پارچه ای می توان به شستشوی آسان  

 .آنها اشاره نمود

 چادر مسافرتی کودک

چادر مسافرتی کودک، یکی از محصوالت کاربردی برای کودکان در مسافرت ها و گردش  

فعالیت های تفریحی، سرگرمی و استراحت با استفاده از این  ها به شمار می رود. انجام

 .چادرهای مسافرتی برای کودکان آسان تر می شود
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چادرهای مسافرتی کاربردهای متفاوتی داشته و می توان در گردش ها و مسافرت های 

 .بیرون از شهر هم از آنها استفاده نمود

، از زمان های گذشته بازی کردن زیر چادرهای گل گلی مامان ها تو   کودک بازی چادر

خونه ی مادربزرگ هامون که از در و دیوار می بستیم و با بالش برای خودمون در می  

 .ساختیم و یک قلمرو برای خاله بازی درست می کردیم، لذت دیگه ای داشت

فتن از این چادرها، چادرهای امروزه به دلیل پیشرفت در هر زمینه، طراحان با الهام گر

 .بازی جذابی در مدل ها و جنس های گوناگون طراحی و تولید کرده اند

در صورتی که قصد خرید آنالین چادر بازی کودک را دارید با ما همراه باشید تا به شما  

تمامی نکات مورد نیاز برای انتخاب یک چادر بازی با کیفیت را بیاموزیم. در این محتوا به  

بررسی راهنمای خرید آنالین چادر بازی کودک و کاربردهای آن و مزایا و روش های  

 .ردازیمنگهداری از آن می پ 

چادرهای بازی کودک دقیقا همانند چادرهای مسافرتی هستند که در برخی مدل های آن، که  

 .تلفیقی از پارچه و فنر می باشند، این فنرها وظیفه ی نگه داشتن فرم و شکل چادر را دارند

این مدل از چادرهای فنری در عرض چند ثانیه فرم می گیرند و کودکان می توانند در داخل  

به بازی بپردازند، جمع کردن این چادرها نیز خیلی ساده بوده و با چند حرکت دایره وار  آن 

 .در داخل کیف خود جا می گیرند

این نوع از چادرها بعد از جمع شدن به اندازه ی خیلی کوچکی تبدیل می شوند و فضای 

 .خیلی کمی از اتاق را در بر می گیرند

سالگی کودک استفاده کرد برای همین خاطر نگران   7 تا 6از این چادر ها می توان تا سن 

 .این موضوع نباشید که با بزرگ شدن کودک، این چادر ها کاربردشان را از دست بدهند

 چادر اسباب بازی 
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امروزه چادرهای بازی که برای کودکان تولید می شود دارای طرح و رنگ متفاوتی هستند.  

ی درب و پنجره می باشند که همه آنها نیز توری  برخی از نمونه های موجود در بازار دارا

 .دارند

شما می توانید در فضاهای باز و بیرون از منزل نیز از آنان بهره ببرید. البته عموما بچه  

 .هایی از این موارد استفاده می نمایند که رنج سنی باالتری دارند

 کودک  کالسکه انواع  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 چادر کودک ارزان 

ه کارآمد جهت بازی و تفریح فرزندتان چادر کودک را می توان به عنوان بهترین وسیل

دانست. این چادرهای بازی با طرح بندی ها و رنگ های بسیار جذاب مورد توجه بسیاری  

 .از کودکان قرار گرفته اند

شما می توانید این محصول را هم به صورت اینترنتی و هم حضوری از فروشگاه های 

 .معتبر با قیمت مناسب و ارزان خریداری نمایید

 ادر بازی کودک ارزانچ

چادر بازی، بهترین وسیله جهت تفریح و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان به شمار می  

رود. این محصول به دلیل ابعاد، جنس و ویژگی های آن در رده های قیمتی متنوع در بازار  

 .موجود است

راهنمای   جهت تهیه چادر بازی کودک ارزان باید به ویژگی های محصول و نکاتی که در

 .خرید آن ذکر شده، توجه ویژه ای داشته باشید

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%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%b3%da%a9%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/
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 خرید چادر کودک ارزان 

یکی از مواردی که در زمان خرید چادر اتاق بچه باید حتما در نظر داشته باشید، جنس  

پارچه است. شما باید همواره از مواردی استفاده نمایید که پارچه آنها با کیفیت باشند و به  

 .راحتی پاره نشوند

ز سوی دیگر باید دقت نمایید که این چادرها به خوبی دوخته شده باشند زیرا در این  ا

 .صورت مقاومت بیشتری خواهند داشت

 چادر سرخپوستی کودک ارزان

برخی از چادرهای بازی به شکل چادرهای سرخپوستان است. عموما بر روی این چادرها 

رازمدت از آنها استفاده نمایید، الزم است  تصاویر چاپی وجود دارند. برای اینکه بتوانید در د

 .تا تا پس از جمع نمودن، محیطی خشک را برای نگهداری چادرهای فوق انتخاب نمایید

در این صورت دچار نم گرفتگی نمی شوند. چادرهای پالستیکی نیز به شرایط نگهداری  

 .مشابهی نیاز دارند

 چادر بازی کودک تونل دار 

برخی از چادرهای بچه که در بازار وجود دارند، دارای تونل هایی نیز هستند که می توانند  

 .کودکان را ساعت ها مشغول نگه دارند. این چادرها به فضای بزرگتری نیاز دارند

از لحاظ قیمتی نیز، قیمت آنها نسبت به سایرین بیشتر است. برای اینکه چادر تونل دار شما  

ه باشد باید از جنس با کیفیت تهیه شده باشد و دوخت ها نیز دو طرفه  عمر بیشتری داشت 

 .باشند
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 چادر نوزاد 

چادر نوزاد همان چادر بازی می باشد که از پارچه یا برزنت تهیه شده است. این چادرها 

 .عموما برای اینکه به خوبی بر روی زمین بایستند دارای فنرها و پایه های فلزی می باشند

ید چادرهای فوق را در انواع طرح ها و رنگ ها داخل بازار مشاهده نمایید.  شما می توان

 .جمع کردن و حمل و نقل چادرهای فوق بسیار آسان است

 چادر اتاق بچه 

اغلب بچه ها دوست دارند تا در اتاق خود بخشی مخفی داشته باشند که در آن بازی نمایند.  

 .نها قرار دهدچادر کودک، می تواند این فضا را در اختیار آ

در زمان خرید چادر کودک باید حتما دقت نمایید که سایز چادر چقدر است. اندازه چادر باید  

متناسب با فضا و سن کودک شما باشد. اگر مایلید تا چند نفر درون چادر بازی کنند، به  

 .نمونه های بزرگتر نیاز خواهید داشت

 چادر پارچه ای کودک

وص کودکان از پارچه تهیه شده اند. این موارد گزینه های  برخی از چادرهای بازی مخص 

 .خوبی برای فصل تابستان می باشند زیرا درون آنها به هیچ وجه گرم نمی شود

برای اینکه بتوانید از چادرهای فوق در دراز مدت استفاده نمایید، الزم است تا به کودک  

 .خود بیاموزید که چگونه آنها را باز نموده یا ببندد

 ادر فنری کودک چ

برای اینکه چادر کودک شما به خوبی باز شود و بر روی زمین قرار گیرد باید از گزینه  

 .های فنری استفاده نمایید. چادرهای فنری دارای انعطاف باالیی هستند
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از همین رو انتظار می رود که مقاومت خوبی نیز از خود نشان دهند. چادرهای فنری می  

پارچه تهیه شوند. البته توصیه می شود تا از نمونه های پارچه ای   توانند از پالستیک یا

 .استفاده نمایید که خنک تر هستند

 خانه های چادری بچه گانه 

سایل کاربردی است که این حس لذت بخش را در کودکان به هنگام بازی ایجاد می کنند. با  

متفاوت تری را به  تهیه خانه های چادری در طرح های بسیار جذاب می توانید دنیای  

 .فرزندتان هدیه دهید

 چادر مسافرتی بچه گانه 

یکی از وسایل بازی که اغلب کودکان به آن عالقه دارند، چادر مسافرتی می باشد. این 

چادرها که دارای طرح بندی های خاصی هستند، به عنوان یک کلبه یا فضای کوچک مورد  

 .ک شما استاستفاده قرار می گیرند که تنها در اختیار کود 

عموما بچه ها با این وسیله بازی بسیار سرگرم می شوند و ساعت های زیادی را درون آن  

 .سپری می کنند

 عکس چادر مسافرتی بچه گانه 

با کمی جستجو در اینترنت متوجه می شوید که تصاویر زیادی از این چادرها وجود دارند و  

 .بسیار با یکدیگر متفاوت هستند

ه باید در زمان خرید چادر به آن دقت نمایید، توجه به زیپ است. زیپ  یکی از مواردی ک

 .های فلزی از نمونه های پالستیکی بهتر هستند و ماندگاری بیشتری نیز دارند
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 چادر بازی کودک بزرگ

چادرهای بازی که امروزه در بازار وجود دارند، دارای اندازه و سایز های متفاوتی هستند.  

و برای کودکان کم سن و سال مناسب هستند و برخی دیگر بزرگ می  برخی از آنها کوچک  

 .باشند که برای کودکان درشت تر یا بزرگ تر گزینه بهتری هستند

 .هر اندازه پارچه چادر شما بتواند فشار بیشتری را تحمل نماید، گزینه بهتری است

 قیمت چادر کودک 

امروزه چادرهایی که در بازار وجود دارند، قیمت های متفاوتی دارند. گزینه هایی که  

دارای امکانات جانبی زیادی هستند، به طور مثال دارای پنجره و درب تور دار هستند،  

 .تری دارندقیمت باال

از سوی دیگر هر اندازه سایز چادر شما بزرگتر باشد، به همان اندازه قیمت آن نیز بیشتر  

 .خواهد بود. چادرهای برزنتی نیز به دلیل مقاومت باال، قیمت بیشتری دارند

 قیمت چادر بازی کودک

دارند،   با توجه به نوع طراحی و ویژگی های هر کدام از چادرهای بازی که در بازار وجود

 .قیمت آنان نیز با یکدیگر بسیار متفاوت است

از همین رو شما باید گزینه هایی را انتخاب نمایید که ماندگاری باالیی دارند. لذا توصیه می  

 .شود تا موارد قابل شستشو را خریداری نمایید تا به راحتی تمیز شوند

 قیمت چادر بازی بچه 

وجود دارد که هر کدام از آنها نیز دارای ویژگی   امروزه انواع چادر بازی بچه در بازار

های خاص خود می باشند. الزم است تا قبل از خرید کاربرد خود را مشخص نمایید تا بر  

 .اساس آن گزینه مناسب را تهیه نمایید
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 .اما همواره توصیه می گردد تا به نوع نخ و دوخت چادر توجه کنید

 قیمت چادر مسافرتی کودک سایز بزرگ

ر قصد دارید تا برای کودک خود یک چادر مسافرتی مناسب تهیه نمایید، الزم است تا  اگ

ابتدا به رنج سنی فرزند خود و سپس به وسایلی که قرار است داخل چادر قرار گیرند، توجه  

 .نمایید

هزار   500عموما نمونه های با کیفیت که سایز بزرگی نیز دارند، دارای قیمتی بیش از 

 .ندتومان می باش

 قیمت چادر مسافرتی کودک

چادر مسافرتی کودک یکی از وسایل هیجان انگیز برای کودکان در مسافرت ها و گردش  

 .ها می باشد. این چادرها می توانند از جنس های مختلفی ساخته شوند

به همین دلیل قیمت آنان نیز گوناگون می باشد. برای اینکه شما گزینه خوبی خریداری  

 .است تا به سایز، جنس و ویژگی های جانبی چادر خود دقت نماییدنمایید، الزم 

 قیمت چادر بازی کودک ارزان 

چادرهای بازی از لحاظ جنس و ویژگی های جانبی، تفاوت قابل مالحظه ای با همدیگر  

دارند. به همین خاطر است که این وسیله کاربردی در قیمت های متنوعی در بازار به  

 .فروش می رسد

توانید با در نظر گرفتن یک سری ویژگی های مهم محصول و بودجه تخصیص  شما می  

 .یافته خود جهت خرید مناسب ترین مدل از لحاظ قیمت، اقدام نمایید
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 قیمت چادر مسافرتی کودکانه 

چادر مسافرتی کودکانه در زمره آن دسته از محصوالتی بوده که تقاضا برای آن در بازار 

قیمتی متفاوتی از این محصول در بازار وجود داشته که می  بسیار زیاد است. رده های 

 .توانید با بودجه مورد نظر خود جهت خرید بهترین و مناسب ترین مدل اقدام نمایید

جنس، ابعاد، طرح و رنگ بندی های محصول بر قیمت چادر مسافرتی کودکانه تاثیر  

 .خواهند داشت

 لیست قیمت چادر مسافرتی بچه گانه 

مسافرتی بچه گانه با یک سری فاکتورهای مهم سنجیده و مورد بررسی قرار  قیمت چادر 

می گیرد. ابعاد، وزن، جنس چادر، جنس ستون، چگونگی نحوه نصب و سایر امکانات  

 .جانبی می توانند بر قیمت چادرهای مسافرتی بچه گانه به طور مستقیم تاثیر بگذارند

به همین خاطر، لیست قیمت های متفاوتی را می توان برای این محصول کاربردی در نظر  

 .گرفت

 خرید چادر کود 

چادر کودک، محصولی است که در اندازه های کوچک در بازار وجود دارد. این چادرها 

مکانی بوده که کودکان می توانند به راحتی در آنها به انجام فعالیت های مختلف نظیر:  

 .احت و بازی بپردازنداستر

جهت خرید این محصول باید به یک سری نکات مهم که در راهنمای خرید آن ذکر شده 

 .است، توجه ویژه ای نمایید

 خرید چادر بازی کودک

چادرهای بازی، محصولی کارآمد جهت انجام فعالیت های مختلف کودکان بوده که می توان  

 .فرزندتان استفاده نمایید از آنها حتی جهت نگهداری اسباب بازی های
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چادرهای بازی در مدل های مختلفی نظیر: ماه، کلبه، ستاره، خانه، استخر و… تولید می  

شوند. جهت خرید بهترین مدل نیاز است که جنس و کیفیت تولیدی آن مورد بررسی همه  

 .جانبه قرار گیرد

 روش نصب چادر میله ای کودک

ا به آسانی سر هم نمایید. جهت انجام این کار باید سر  شما می توانید چادر میله ای کودک ر

و ته میله ها را به همدیگر متصل کنید. این کار را باید تا زمان ایجاد یک میله واحد و بلند،  

 .انجام دهید

بعد از سر هم کردن میله ها نوبت وارد کردن آنها در داخل بدنه و شکل گرفتن فرم اصلی 

 .چادر کودک است

 کودک  خودرو  صندلی خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 مزیت های خرید چادر بازی کودک دخترانه و پسرانه بررسی کاربرد و 

چادر بازی کودک دارای کاربرد ها و مزایای زیادی است و می تواند کودک را چندین  

ساعت مشغول به بازی کند. در راهنمای خرید چادر بازی کودک، به بررسی انواع چادرها  

 :می پردازیم که به شرح زیر هستند

سقف این مدل از چادر بازی کودک به شکل یک خط می باشد، که از  : ساده چادر •

دو طرف چادر کشیده شده است. این چادر ها خیلی آسان برپا می شوند. تنها نقطه  

 .ی منفی این چادرها در ارتفاع محدود آن ها می باشد

این مدل از چادر بازی کودک یکی از مرسوم ترین چادرها  : گنبدی چادرهای •

ه وسیله ی میله هایی که دارد به شکل گنبد در می آیند. دو میله ی  هستند که ب 

منعطف در قسمت وسط این چادرها وجود دارد که آن را به شکل شش گوشه تبدیل  

 .می کند

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%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/
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میله های این مدل از چادر ها به شکل مثلث به هم وصل می  : ژئودسیک چادرهای •

 .ی باشندشوند. این چادرها به عنوان پایدارترین نوع چادر م

این نوع از چادرها یکی از به روز ترین مدل ها هستند که در  : فوری های چادر •

یک چارچوب طوالنی پیچ خورده اند و با چرخاندن قاب، چادر به یک بسته ی  

دایره ای شکل تبدیل می شود. در این چادرها نیازی به سر هم کردم هیچ میله ای  

 .نمی باشد

 ر بازی کودک قیمت چاد نکات تاثیرگذار در

در راهنمای خرید اینترنتی چادر بازی کودک به بررسی انواع فاکتورهای مهم آن پرداخته  

 .شده است

با مطالعه ی این موارد می توانید اطالعات الزم را قبل از خرید آنالین و یا حضوری  

برای چادرهای بازی کودک کسب نمایید تا در این راستا بتوانید انتخاب هوشمندانه تری را  

 :خرید داشته باشید. تمامی موارد به شرح زیر هستند

 قیمت چادر مسافرتی کودک •

چادر مسافرتی و یا همان چادر بازی کودک، بودجه ای که برای خرید چادر کودک ارزان  

در نظر می گیرید نقش مهمی را در تعیین جنس و کیفیت آن دارد. برای همین خاطر این  

 .موضوع کامال سلیقه ای می باشد

 اندازه و وزن چادر  •

توجه به اندازه و وزن  از اصلی ترین نکات مهم در راهنمای خرید چادر بازی کودک، 

 .چادر است که باید متناسب با سن و تعداد کودکان باشد
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 جنس پارچه •

در راهنمای خرید چادر بازی کودک، از دیگر موارد مهم جنس به کار رفته در پارچه ی  

 .چادر است. سعی کنید جنسی که برای چادر انتخاب می کنید، با کیفیت باشد

یک بار هزینه می کنید پس بهتر است جنس با کیفیت و    این موضوع را در نظر بگیرید که

 .مرغوبی را تهیه نمایید

 نوع دوخت چادر •

از دیگر موارد مهم در راهنمای خرید آنالین چادر بازی کودک، توجه به نوع نخ و دوخت  

چادر است. چون اگر با نخ مرغوبی دوخته شده باشد به راحتی پارچه ی آن پاره نمی شود  

 .وارده بر پارچه زیادتر می شودو تحمل فشار 

 جنس زیپ •

جنس زیپ یکی دیگر از مواردی است که باید در راهنمای خرید چادر بازی کودک مورد  

عمر باالتری در مقایسه   دقت و توجه قرار بگیرد. به طور معمول زیپ های فلزی از طول

 .با زیپ های پالستیکی برخوردار هستند

چادرها به وسیله ی بچه ها چندین بار باز و بسته می  از آن جایی که در طول روز زیپ  

شود، در صورتی که از جنس بادوام و مرغوبی برخوردار نباشد خیلی زودتر خراب می  

 .شود

 ایمنی چادر •

از آن جایی که ایمنی در مورد کودکان از اهمیت باالیی برخوردار است و هیچ خانواده ای 

راضی به خطر افتادن یک درصدی فرزند خود نیستند. برای همین خاطر باید دقت کنند که  

 چادر بازی مقاوم باشد و یا ستون ها به درستی در داخل غالف ها قرار گرفته باشند. درب  
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خروج کودکان مناسب باشد تا بچه ها به راحتی بتوانند به داخل وارد    چادر برای ورود و 

 .شده و بیرون بیاند

 راهنمای نگهداری از چادر بازی کودک

در راهنمای خرید چادر بازی کودک باید به بررسی روش ها و راهنمای نگهداری از چادر  

 .می پردازیم

ه باید در جای خشک و خنک  روش نگهداری از چادرهای پالستیکی به این صورت است ک

نگهداری شوند چون گرما و رطوبت موجب می شود تا به مرور زمان این چادرها پوسیده  

 .شوند

در شست و شوی چادر بازی باید به این موضوع دقت نمایید که پارچه چادر از جنسی باشد  

که شست و شو موجب خراب شدن آن نشود و فنرها و غالف های فلزی آن دچار زنگ  

 .دگی نشودز

در مورد باز و بسته کردن چادر بازی کودک نیز باید به فرزندتان نحوه ی صحیح و درست  

این کار را یاد بدهید تا به اشتباه موقع باز کردن چادر، کمترین خرابی و آسیب را به چادر  

 .وارد نکنند

برای شما مفید باشد.  نوزاد و کودک امروز در دسته بندی اینترنتی خرید راهنمای امیدواریم

 .در پایان بهترین مدل های بازار را برای شما گردآوری کرده ایم
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