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 راهنمای خرید اینترنتی میز پینگ پنگ

 محصولی است که از آن جهت انجام فعالیت های ورزشی استفاده می  پنگ پینگ میز

 .شود

  خرید این محصول ورزشی کار آسانی نبوده و گزینه های زیادی به هنگام انتخاب

 .بهترین مدل پیش رو خواهید داشت

  میزهای پینگ پنگ دارای چه مدل هایی است؟ یا این محصول از چه جنس هایی

 ساخته شده است؟

  به سواالتی از این قبیل، انتخاب شما را به هنگام خرید این وسیله ورزشی پاسخگویی

 .کاربردی هموار خواهند کرد

 مناسب و  پنگ پینگ میز در این مقاله به مهمترین سواالت شما در زمینه خرید یک

 .باکیفیت پاسخ می دهیم

  همچنین توصیه هایی جهت روش نگهداری از محصول خریداری شده در پایان

 .هیم داشت. پس ما را در ادامه همراهی کنیدخوا

 پنگ پینگ راکت خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 پنگ نکات مهم هنگام خرید میز پینگ

 بررسی میزهای پینگ پنگ از لحاظ مدل 

در بازار موجود بوده که تصمیم گیری جهت  پنگ پینگ میز طیف گسترده ای از مدل های

 .انتخاب را برای خریداران دشوارتر کرده است

 :میزهای پینگ پنگ از لحاظ کاربری دارای انواع مختلفی بوده که عبارتند از
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یکی از مدل های موجود در بازار بوده که بیشتر کاربرد  المپیک پنگ پینگ میز .1

این محصول دارای دو مدل چهار چرخ و هشت چرخ بوده که می  مسابقه ای دارد.

 .توانید با توجه به فضای موجود جهت خرید مناسب ترین آن اقدام نمایید

ی گاز جمله دیگر مدل هایی بوده که بیشتر استفاده خان آپارتمانی پنگ پینگ میز .2

دارد. این مدل میز با توجه به ابعادی که داشته جهت استفاده در داخل یا بیرون از 

منزل گزینه مناسبی به نظر می رسد. البته توجه داشته باشید که این مدل میزهای 

پینگ پنگ، ضد آب نبوده و باید از نگهداری آنها در مکان های مرطوب به شدت 

 .پرهیز نمایید

فضای باز یکی دیگر از مدل هایی بوده که تقاضای  مخصوص پنگ پینگ میز .3

زیادی جهت خرید آن وجود دارد. طراحی این مدل میز به گونه ای است که می توان 

 نگپ پینگ میز از آن تنها در فضای باز استفاده نمود. البته این مدل در بازار با نام

صول در برابر شناخته می شود. زیرا مواد به کار رفته در ساخت این مح آب ضد

… رطوبت، مقاوم بوده و می توان از آن به راحتی در فضای باز نظیر: پارک و

 .استفاده نمود

 بررسی میزهای پینگ پنگ از لحاظ ضخامت سطح 

 .از جمله نکات مهم دیگر جهت خرید میزهای پینگ پنگ، بررسی ضخامت سطح آنهاست

 .میلیمتر هستند 33الی  22میزهای پینگ پنگ حرفه ای دارای سطح ضخامت 

 .این ویژگی باعث جهش سریع تر توپ بر روی سطح میز خواهد شد

در غیر اینصورت به هنگام پرتاب توپ جهش کمتری ایجاد خواهد شد و کیفیت بازی تحت 

 .تاثیر قرار می گیرد
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 یبررسی میزهای پینگ پنگ از لحاظ جنس تولید 

میزهای پینگ پنگ از لحاظ جنس تولیدی باید مورد بررسی قرار گیرند. از آنجا که کیفیت 

تولیدی این محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، بهتر است مدلی که جنس بادوام و 

 .مناسبی داشته باشد را جهت خرید مد نظر قرار دهید

لید آنها در مقایسه با سایر مدل ها از میزهای تنیس چوبی از لحاظ مواد به کار رفته در تو

کیفیت فوق العاده ای برخوردار هستند. امروزه جنس های دیگری از این محصول در بازار 

 .موجود بوده که طراحی فوق العاده ای دارند

از جمله مدل های بادوام و جذابی بوده که می  ای شیشه پنگ پینگ میز به عنوان مثال،

 .توان در بازار یافت

راحی زیبا، دوام عالی و کیفیت مناسب میزهای پینگ پنگ شیشه ای باعث شده که ط

 .تقاضای زیادی جهت خرید آنها وجود داشته باشد

 بررسی میزهای پینگ پنگ از لحاظ وزن و ابعاد 

 .بیشتر باشد، نشان دهنده دوام و کیفیت باالی تولیدی آن است پنگ پینگ میز هر چقدر وزن

رفه ای به دلیل طراحی خاصی که دارند از وزن بیشتری هم میزهای پینگ پنگ ح

 .برخوردار هستند

البته این مورد به نیاز و سطح بازی شما بستگی دارد. اگر می خواهید از این محصول در 

 .منزل استفاده نمایید

به  تاشو پنگ پینگ میز. بهتر است دنبال مدل های سبک تر با قابلیت جابجایی آسان باشید

ینکه فضای زیادی را در محیط اشغال نمی کند، بهترین گزینه جهت مصرف خانگی دلیل ا

 .به شمار می رود
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 :میزهای پینگ پنگ از لحاظ ابعاد، شامل دسته بندی های زیر هستند

 میلیمتر: قابل استفاده برای بازیکنان مبتدی 11میزهای پینگ پنگ با ابعاد  .1

 تر: قابل استفاده برای بازیکنان متوسطمیلیم 11یا  11میزهای پینگ پنگ با ابعاد  .2

 میلیمتر: قابل استفاده برای بازیکنان حرفه ای 22یا  22میزهای پینگ پنگ با ابعاد  .3

 خرید میز پینگ پنگ

جزو آن دسته از محصوالت ورزشی است که در حال حاضر تقاضای  پنگ پینگ میز

 .زیادی جهت خرید آن وجود دارد

این محصول ورزشی دارای کاربردهای مختلفی بوده و می توان از آن در بیرون یا داخل 

 .منزل استفاده نمود

توصیه ما به شما این است که با بررسی تمام نکات مهم و نوع استفاده ای که از این 

 .محصول خواهید داشت، به دنبال مدلی باشید که از ارزش خرید باالیی برخوردار باشد

 یز پینگ پنگقیمت م

میزهای پینگ پنگ در مدل های متنوعی در بازار موجود بوده که خرید هر کدام از آنها به 

 .نیازتان بستگی دارد

بسیار ارزان هستید باید به دنبال مدلی باشید که از  پنگ پینگ میز اگر به دنبال خرید

 .ضخامت مناسبی برخوردار باشد

حاظ قیمت، گرانتر بوده اما از دوام و کیفیت هر چند میزهای پینگ پنگ حرفه ای از ل

 .تولیدی باالیی برخوردار هستند

  میلیون تومان 2.2-1میلیمتر:  11-11قیمت میزهای پینگ پنگ با ضخامت متوسط 

  میلیون تومان 7-21میلیمتر:  22-22قیمت میزهای پینگ پنگ حرفه ای با ضخامت 
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 روش نگهداری از میز پینگ پنگ

 را بعد از استفاده به وسیله یک پارچه خشک، تمیز کنید میزهای پینگ پنگ. 

  هر دو ماه یکبار سطح روی میزهای پینگ پنگ را با ترکیب آب و سرکه به خوبی

 .تمیز کرده تا اثری از آلودگی بر روی آن وجود نداشته باشد

  جهت شستشوی توری میز بهتر است ابتدا آن را جدا کرده و سپس داخل ترکیب آب

قرار دهید. بعد از گذشت چند دقیقه آن را درآورده و در مکان مناسب جهت و سرکه 

 .خشک شدن، قرار نمایید

 خانگی را به هیچ عنوان در بیرون از منزل و زیر نور مستقیم  پنگ پینگ میز

 .خورشید قرار ندهید

 جمع بندی خرید اینترنتی میز پینگ پنگ

وده که تقاضای زیادی جهت خرید آن جزو آن دسته از محصوالت ورزشی ب پنگ پینگ میز

 .وجود دارد

امروزه شاهد طیف گسترده ای از این محصول ورزشی هستیم که انتخاب را برای 

 .خریداران دشوارتر کرده است

با بررسی یک سری نکات مهم می توانید راحت تر جهت خرید این وسیله ورزشی تصمیم 

 .گیری نمایید

 پینگ میز وده ایم تا اندکی دغدغه شما را به هنگام انتخاباین مقاله را از این رو تهیه نم

 .مناسب و باکیفیت کاهش دهیم پنگ

 


