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 راهنمای خرید اینترنتی تخت آویز 

یا ننو در واقع نوعی گهواره بزرگ بوده که می توانید از آن جهت دراز کشیدن و   آویز تخت

 .استراحت در طبیعت استفاده نمایید

 .این وسیله به یکی از مهمترین تجهیزات جهت کمپینگ در جنگل تبدیل شده است

اگر شما جزو آن دسته از افراد عاشق سفر و گشت و گذار در طبیعت هستید، استفاده  

 .می تواند بهترین گزینه جهت پیشنهاد باشد مسافرتی آویز تخت از

تنوع و طرح های این محصول در بازار به حدی زیاد است که انتخاب را برای کاربران به  

 .چالش بزرگی تبدیل کرده است

به راهنمای خرید این وسیله مخصوص کمپینگ و ضرورت استفاده از آن  در مقاله پیش رو 

 .اشاره شده است

 سفری  صندلی خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 هنگام خرید تخت آویز  نکات مهم 

 بررسی مدل های مختلف ننو  •

تخت آویز های موجود در بازار دارای طرح های متنوعی بوده که بهتر است بر اساس 

نیازتان جهت خرید مناسب ترین مدل اقدام نمایید. ننوهای مسافرتی دارای مدل های متنوعی  

 :بوده که از مهمترین آنها به موارد زیر اشاره می کنیم

یکی از مدل های موجود در بازار بوده که جهت استفاده در : خانگی آویز تخت .1

منزل گزینه مناسبی به شمار می رود. وزن این مدل ننو در مقایسه با مدل های  

 .دیگر سنگین تر است

از جمله مدل های دیگریست که می توان آن را در بازار یافت. : درختی آویز تخت .2

سگگ ها جهت نصب بر روی درخت تشکیل   این مدل ننو از حلقه و یک سری
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شده است. این وسیله برای کمپینگ در جنگل بسیار مناسب بوده و کارایی خوبی  

 .دارد

در واقع به تخت آویز سفری مشهور است. این مدل ننو دارای  : توری آویز تخت .3

تورهای بسیار باکیفیت بوده و وزن بسیار سبکی دارد. اکثر افراد عالقه مند به  

نگ در طبیعت استفاده از این محصول را در مقایسه با مدل های دیگر ترجیح  کمپی

 .می دهند

به دلیل طراحی خاص آن در میان اکثر خریداران  : دار پایه آویز تخت از استفاده .4

 .رایج است. این مدل دارای پایه بوده و نصب بسیار آسانی دارد

 بررسی ابعاد ننو •

ام خرید ننوهای مسافرتی باید مد نظر قرار دهید،  یکی از موارد مهم دیگری که به هنگ

 .بررسی ابعاد آنهاست. به ابعاد ننوها از لحاظ عرضی و طولی توجه ویژه ای نشان دهید

اگر به این فاکتور در خرید این محصول توجه نشود امکان دارد به هنگام استفاده از آن با  

مشکل مواجه شوید. پس بهتر است به دنبال مدل هایی باشید که از لحاظ عرض و طول  

 .متناسب با اندام شما باشند

 بررسی جنس های مختلف ننو  •

ضه می شوند. بهتر است که به  ها در جنس های متنوعی تولید و به بازار عرآویز تخت

 .دنبال تهیه مدل های با کیفیت باشید

توصیه ما به شما این است که به دنبال خرید مدل هایی باشید که از جنس بسیار با کیفیتی  

 .تولید شده باشند. خرید جنس های ارزان و نامناسب به هیچ عنوان توصیه نمی شود

 بررسی تحمل میزان وزن ننو  •

های مسافرتی قادر به تحمل میزان وزن مشخصی هستند. به میزان وزن مشخص   آویز تخت

 .شده از سوی شرکت تولیدی این محصول توجه ویژه ای داشته باشید
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اکثر ننوهای سفری موجود در بازار از یک سری تجهیزات جانبی نظیر: کیف، زیرانداز،  

ییم که کیف حمل مخصوص به  پشه بند، سایه بان و… برخوردار هستند. البته جا دارد بگو 

 .ها را به راحتی جمع آوری و حمل کردآویز تخت گونه ای طراحی شده که می توان

 خرید تخت آویز

دراز کشیدن در طبیعت و تنفس در هوای آزاد یکی از بهترین لذت های بشری به شمار می  

  تخت: رود. اکثر افرادی که عاشق گشت و گذار در طبیعت هستند از تجهیزاتی نظیر

 .های سفری استفاده می کنندآویز

با این وسیله می توان از زیبایی های طبیعت نهایت لذت را برد. این محصول در عین حال  

که ارزان و کم حجم بوده جهت استفاده در کوهنوردی یا کمپینگ در جنگل، گزینه مناسبی  

 .به شمار می رود

ک سری نکات مهم توجه نموده تا  بهتر است که قبل از خرید این محصول کاربردی به ی

 .بتوانید در این زمینه انتخاب مناسبی داشته باشید

 قیمت تخت آویز 

مناسب به نوع نیاز و استفاده شما از آن   آویز تخت اول از همه باید بدانید که خرید یک

بستگی دارد. مدل های متنوع ننوهای مسافرتی موجود در بازار، انتخاب های زیادی را 

 .فرد خریدار قرار داده است پیش روی

این محصول را می توان در بازار با توجه به شرکت های سازنده آن و یک سری  

فاکتورهای مهم دیگر در رده های مختلف قیمتی خریداری نمود. در نهایت این شما هستید  

باکیفیت خواهید    که با بررسی برندهای مختلف تولیدی تصمیم به خرید مدل مناسب و 

 .گرفت
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 روش نگهداری از تخت آویز

های مسافرتی، موضوع مهمی بوده که نباید نسبت به آن بی   آویز تخت  روش نگهداری از

توجه بود. اینکه شما با نحوه استفاده و روش های اصولی نگهداری از محصول آشنا باشید  

 .از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 :از ننوهای مسافرتی توصیه می شودیک سری اقدامات مهم وجود داشته که جهت نگهداری 

از قرار دادن ننوهای مسافرتی در مقابل حرارت و نور مستقیم خورشید جلوگیری   •

 .کنید. زیرا با انجام این کار، عمر مفید استفاده از محصول به شدت کاهش می یابد 

بعد از بازگشت از سفر بهتر است بالفاصله جهت شستن ننوهای مسافرتی اقدام  •

نمایید. بعد از شستشو آنها را در یک مکان به دور از تابش نور مستقیم خورشید  

 .قرار داده تا خشک شوند

جهت جلوگیری از پوسیدگی و خرابی ننوهای مسافرتی توصیه شده که آنها را بعد   •

 .یف حمل مخصوص قرار دهیداز خشک شدن کامل در ک

 جمع بندی خرید اینترنتی تخت آویز 

از مهمترین تجهیزات کمپینگ در جنگل به شمار می رود. این وسیله بسیار  آویز تخت

 .کاربردی بوده و جهت استفاده می تواند برای عالقه مندان به سفر گزینه مناسبی باشد

که تاب می خورید از زیبایی های طبیعت  شما با استفاده از این محصول می توانید در حالی 

 .بهره ببرید. این محصول در بازار با نام ننو هم شناخته می شود

ننوهای مسافرتی دارای سایزها و طرح های متنوعی بوده و شما می توانید با توجه به  

نیازتان، مدل مناسب و باکیفیت آن را به صورت اینترنتی از آنالین شاپ های معتبر  

 .نمایید  خریداری

البته توصیه ما به شما این است که بودجه مورد نظر خود را مشخص کرده و با در نظر  

 .گرفتن یک سری نکات مهم، مدلی که با نیازتان تناسب داشته باشد را تهیه کنید


