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 راهنمای خرید اینترنتی نیمکت مدرج بدنسازی 

یکی از بهترین تجهیزات باشگاهی جهت انجام تمرینات   بدنسازی مدرج نیمکت •

 .مختلف ورزشی به شمار می رود

 .ورزشکاران از این محصول جهت انجام برنامه های تمرینی خود استفاده می کنند •

انواع مختلفی از نیمکت های بدنسازی در بازار موجود بوده که هر فردی با توجه   •

 .اب مدل مناسب اقدام نمایدبه نیاز ورزشی خود می تواند جهت انتخ 

بعضی مدل ها، ثابت بوده و تعدادی دیگر از آنها از قابلیت تنظیم اندازه شیب  •

 .برخوردار هستند

در واقع، شما با تهیه نیمکت های مدرج بدنسازی می توانید به انجام تمرینات   •

 .ورزشی خود تنوع بخشیده و از ورزش کردن نهایت لذت را ببرید 

 خرید نیمکت مدرج بدنسازی  نکات مهم هنگام

  نیمکت برای آن دسته از افرادی که وقت کافی برای باشگاه رفتن ندارند، تهیه  •

 .می تواند گزینه مناسبی جهت پیشنهاد باشد خانگی بدنسازی مدرج

 .شما با استفاده از این محصول ورزشی دیگر نیازی به باشگاه رفتن نخواهید داشت •

توانید باشگاه کوچکی در محیط منزل خود داشته  تنها با صرف اندکی هزینه می   •

 .باشید

البته قبل از هر چیز بهتر است راهنمای خرید نیمکت های بدنسازی را مطالعه   •

 .نموده و با آگاهی کامل مدل متناسب با نیازتان را تهیه نمایید 

 بررسی ابعاد و وزن نیمکت های بدنسازی

مترین مواردی بوده که باید قبل از ابعاد و وزن نیمکت های بدنسازی از جمله مه  •

 .خرید مد نظر قرار داد
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اگر می خواهید از این محصول در محیط منزل خود استفاده نمایید، بهتر است  •

دنبال مدل هایی با ابعاد جمع و جور باشید تا در مواقع لزوم بتوانید آن را جابجا  

 .کنید

از طرفی نیمکت بدنسازی از لحاظ کیفیت تولیدی باید از توانایی مناسبی جهت   •

 .تحمل وزن ورزشکار برخوردار باشد

 بررسی قابلیت تحمل وزن نیمکت های بدنسازی 

بستگی   بدنسازی مدرج نیمکت این فاکتور به نوع نیاز و هدف تان جهت خرید •

 .دارد

خص خواهد کرد که چه مدلی را  به عبارتی نوع استفاده شما از این محصول مش  •

 .جهت خرید انتخاب کنید، بهتر است

جهت استفاده باشگاهی توصیه شده سراغ مدل هایی بروید که از قابلیت تحمل وزن   •

 .باالیی برخوردار باشند 

وزن ورزشکار و حتی وزنه هایی که او به هنگام انجام تمرینات استفاده می کند   •

 .نقش مهمی داشته باشندمی توانند در انتخاب مدل مناسب 

 بررسی کیفیت تولیدی بدنه و رویه نیمکت های بدنسازی

 .در کیفیت های مختلف تولیدی طراحی و تولید می شود بدنسازی مدرج نیمکت •

جنس اسکلت نیمکت های بدنسازی جزو فاکتورهای مهمی بوده که نمی توان نسبت   •

 .به آن غافل بود

ت خرید انتخاب نمایید، بهتر است سراغ مدل  اگر می خواهید جنس با کیفیتی را جه •

هایی بروید که از جنس بسیار مقاوم در برابر زنگ زدگی و رطوبت برخوردار  

 .هستند
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 بررسی مدل های مختلف نیمکت های بدنسازی )ثابت یا قابل تنظیم( 

دارای انواع مختلفی بوده که از جمله آنها می توان به مدل   بدنسازی مدرج نیمکت •

 .و منعطف اشاره نمود های ثابت

البته این مورد کامال سلیقه ای بوده و خرید بهترین مدل به نوع تمرینات ورزشکار   •

 .بستگی خواهد داشت

میزهای منعطف از قابلیت تنظیم شیب برخوردار بوده و امکان اجرای تمرینات   •

 .مختلف را برای ورزشکار فراهم می کند 

نیمکت بدنسازی ثابت امکانات کمتری در مقایسه با مدل منعطف داشته و با قیمت   •

 .پایین تری در بازار به فروش می رسد

 بررسی قابلیت جابجایی آسان نیمکت های بدنسازی

این مورد از مهمترین فاکتورهایی بوده که می تواند بر خرید نیمکت های بدنسازی   •

 .تاثیر بگذارد

اگر هدف شما از خرید نیمکت بدنسازی استفاده از آن در محیط منزل است، بهتر   •

 .است به قابلیت جابجایی آسان این محصول توجه ویژه ای داشته باشید 

دودیت فضا مواجه هستیم، انتخاب مدل های  از آنجا که در محیط های خانگی با مح  •

 .کوچک با قابلیت حمل آسان بهترین گزینه جهت پیشنهاد به شمار می رود

 خانگی  پرس میز خرید راهنمای طالعه:م  پیشنهاد

 خرید نیمکت مدرج بدنسازی

از جمله بهترین تجهیزات ورزشی جهت انجام تمرینات   بدنسازی مدرج نیمکت •

 .قدرتی به شمار می رود 
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از مهمترین ویژگی های نیمکت مدرج مخصوص بدنسازی می توان به ارگونومی   •

استاندارد جهت کار با وزنه، قابلیت جابجایی در دو قسمت نشیمن و تکیه گاه و  

 .همچنین قابلیت تغییر زاویه بسیار آسان آن اشاره نمود 

االت  شما با تهیه نیمکت بدنسازی مدل تاشو می توانید تمرینات ورزشی را در ح  •

 .مختلف انجام داده و به تقویت عضالت خود بپردازید

پس از مطالعه کامل راهنمای خرید این وسیله ورزشی می توانید آن را به صورت   •

 .اینترنتی و حضوری از فروشگاه های معتبر تهیه نمایید 

 قیمت نیمکت مدرج بدنسازی

ث قرار دادیم، مورد بح  بدنسازی مدرج نیمکت تمام مواردی که در راهنمای خرید •

 .می توانند تاثیر مهمی بر قیمت این محصول داشته باشند

البته تمام این موارد به نوع استفاده شما از وسیله و تمرینات ورزشی تان بستگی   •

 .خواهد داشت

به عنوان مثال اگر به دنبال خرید نیمکت بدنسازی مدل ثابت هستید، هزینه کمتری   •

 .هم جهت خرید آن صرف خواهید کرد 

اما اگر دنبال مدل های تاشو با امکانات جانبی بیشتری هستید باید از قبل مقدار  •

 .مشخص بودجه مورد نظر را جهت خرید مدل با کیفیت کنار بگذارید 

 مکت مدرج بدنسازی روش نگهداری از نی

نیمکت بدنسازی را بر روی یک سطح صاف و در فاصله معین به دور از وسایل   •

 .منزل قرار دهید

هر چند وقت یکبار نیمکت بدنسازی را از لحاظ اتصال درست مهره ها و پیچ ها  •

به همدیگر مورد بررسی قرار دهید. در غیر اینصورت، امکان به خطر افتادن 

 .هنگام استفاده از آن وجود خواهد داشتسالمت جسمی تان به 
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اگر به هنگام استفاده از وسیله متوجه صدای غیر عادی یا قطعه معیوب شدید، کار   •

 .با آن را متوقف کرده و فورا در صدد رفع مشکل برآیید

از لباس های مناسب به هنگام انجام تمرینات ورزشی استفاده کنید. امکان گیر   •

سمت های مختلف نیمکت وجود داشته که این امر  کردن لباس های گشاد در ق

 .عملکرد ورزشی تان را مختل خواهد کرد

از قرار دادن نیمکت ورزشی در محیط مرطوب جدا خودداری نمایید. زیرا   •

 .رطوبت باعث زنگ زدگی قسمت های فلزی دستگاه می شود

 جمع بندی خرید اینترنتی نیمکت مدرج بدنسازی

از کاربردی ترین وسایل ورزشی بوده که می توان   ، یکیبدنسازی مدرج نیمکت •

 .آن را جهت استفاده خانگی یا باشگاهی خریداری نمود

تهیه این وسیله ورزشی برای آن دسته از عزیزانی که وقت باشگاه رفتن ندارند،   •

 .می تواند بسیار کاربردی باشد

ب هر کدام  مدل های متنوعی از این محصول را می توان در بازار یافت که انتخا  •

 .از آنها به نیاز و نوع استفاده کاربر بستگی دارد 

البته توصیه ما به شما این است که با در نظر گرفتن یک سری نکات مهم و   •

تخصیص بودجه مشخص، مدلی را که با نیازتان تناسب داشته باشد را جهت خرید  

 .انتخاب نمایید

 


