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 راهنمای خرید اینترنتی پانچو کوهنوردی

یکی از کاربردی ترین تجهیزاتی بوده که جهت   کوهنوردی پانچو ؟چیست کوهنوردی پانچو

 .گردش در طبیعت مورد استفاده قرار می گیرد

پانچو مخصوص کوه در واقع یک پوشش پالستیکی ضد آب بوده که افراد آن را جهت  

 .جلوگیری از خیس شدن بدن خود به هنگام بارندگی، تهیه می کنند

خص خواهد شد که قصد گردش چند روزه  اهمیت استفاده از این وسیله کاربردی، زمانی مش

 .در طبیعت را داشته باشید

استفاده از چتر در هوای بارانی جنگل به هیچ عنوان گزینه مناسبی به شمار نمی رود. تهیه  

پوششی نظیر: پانچو مخصوص کوه که بتواند از نفوذ آب به داخل لباس هایتان جلوگیری  

 .نماید، اهمیت ویژه ای دارد

 کوهنوردی عصای خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید پانچو کوهنوردی

ات کوهنوردی نیازمند رعایت یکسری  خرید پانچو مخصوص کوه به مانند سایر تجهیز

 .نکات مهم است

که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد، می   کوهنوردی پانچو خرید راهنمای با توجه به

 .توانید فرایند انتخاب آسانی را در پیش داشته باشید

 بررسی مدل های مختلف پانچو مخصوص کوه

که می توانید با در نظر گرفتن  پانچو های کوهنوردی دارای مدل های مختلفی بوده  •

 .نوع استفاده خود، بهترین آن را خریداری نمایید

پانچوهای معمولی دارای قابلیت ضد آب و ضد باد بوده و از پارچه شمعی در   •

 .ساخت آنها استفاده می شود

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b5%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c/
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پانچو های معمولی از کاله و آستین برخوردار بوده که به هنگام بارندگی به خوبی   •

 .خیس شدن بدن جلوگیری کنند می توانند از

پانچو های یکبار مصرف همانطور که از نام آنها پیداست می توان برای یک بار  •

از آنها استفاده نمود. کیفیت تولیدی این مدل پانچو در مقایسه با مدل قبلی، بسیار  

 .پایین است

 بررسی برندهای تولیدی پانچو مخصوص کوه

 .مینه تولید پانچو های کوهنوردی فعالیت می کنندبرندهای داخلی و خارجی زیادی در ز 

اینکه شما کدام برند را در مقایسه با دیگر برندها ترجیح می دهید از اهمیت ویژه ای 

 .برخوردار است

در ادامه به معرفی بهترین برندهای تولیدی این محصول که در بازار موجود بوده می  

 :پردازیم

 پانچو کوهنوردی فرینو •

ساخت یک شرکت ایتالیایی است. این برند خارجی توانسته نیاز کوهنوردان را به خوبی  

رابر  تامین نماید. پانچو مخصوص کوه فرینو دارای پارچه ضد آب و ضد باد بوده و در ب

 .شرایط آب و هوای نامساعد بسیار مقاوم است

 پانچو کوهنوردی شیلر  •

ساخت یک شرکت ایرانی است. پانچو مخصوص کوه شیلر، ضد آب بوده و نیاز شما را به  

هنگام استفاده از آن برآورده خواهد کرد. این مدل پانچو دارای زیپ سرتاسری از جلو و  

 .کاله بوده و به هنگام بارندگی از خیس شدن لباس هایتان به خوبی جلوگیری می کند
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 پانچو کوهنوردی سبالن  •

  مله مدل های دیگری بوده که می توان آن را در بازار داخلی یافت. این مدل پانچو از ج 

قیمت مناسبی داشته و از کیفیت دوخت باالیی برخوردار است. برند سبالن، پانچو های  

 .تولیدی خود را در دو رنگ مشکی و زیتونی تولید و به بازار عرضه می کند

 پانچو کوهنوردی موتال  •

ایرانی بوده که در مقایسه با برندهای داخلی دیگر کیفیت تولیدی مناسبی  هم جزو برندهای 

دارد. این مدل پانچو کامال ضد آب بوده و از امکاناتی نظیر: کاور حمل، کاله قابل تنظیم و  

مچ های کشی برخوردار است. از مهمترین مزایای استفاده از این محصول می توان به  

 .مودرنگ بندی های متنوع آن اشاره ن 

 در نظر گرفتن سایز پانچو مخصوص کوه

باید مد نظر قرارداد،  کوهنوردی  پانچو یکی دیگر از مواردی که به هنگام خرید •

 .بررسی سایز آن است

 .پانچو های کوهنوردی در سایزهای بزرگ تولید می شوند •

همین عامل باعث خواهد شد که بتوانید پانچو را به راحتی بر روی لباس هایتان   •

 .بپوشید

 در نظر گرفتن رنگ پانچو مخصوص کوه

جزو موارد مهمی بوده که باید مد نظر خریداران قرار  کوهنوردی پانچو رنگ •

 .گیرد 

واهد البته توجه داشته باشید که این فاکتور به نیاز و سطح فعالیت شما بستگی خ •

 .داشت
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به عنوان مثال، جهت گردش در جنگل و موارد این چنینی بهتر است مدلی را از  •

لحاظ رنگ بندی انتخاب کنید که مانع ترساندن حیوانات و برهم زدن نظم طبیعی  

 .اکوسیستم شود

اما در شرایط برف یا بوران بهتر است رنگ های تند نظیر: نارنجی یا قرمز را  •

د. زیرا در صورت گم کردن مسیر، دیگران بهتر می توانند  جهت خرید انتخاب کنی 

 .شما را در دل طبیعت شناسایی کنند 

 بررسی امکانات پانچو های کوهنوردی

اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که به صورت حرفه ای به انجام فعالیت هایی   •

ید توجه  نظیر: کوهنوردی می پردازید بهتر است به قابلیت های پانچو به هنگام خر

 .ویژه ای داشته باشید 

اکثر پانچو های موجود در بازار دارای قابلیت هایی چون: برخورداری از کش   •

تنظیم برای کاله، داشتن زیپ سرتاسری از جلو و برچسب روی آستین ها بوده که  

 .از دید کوهنوردان حرفه ای، آپشن های ویژه ای به شمار می روند 

 خرید پانچو کوهنوردی

خصوص کوه جزو مهمترین تجهیزاتی بوده که تهیه آن برای افراد عالقه پانچو م •

 .مند به گردش در طبیعت بسیار ضروری است

  پانچو این محصول دارای مدل های مختلفی بوده که از جمله آنها می توان به  •

 .اشاره نمود گاوی کله کوهنوردی

سایه بان در  این مدل پانچو به دلیل برخورداری از یک کاله بزرگ به همراه •

 .قسمت جلویی آن، طرفداران زیادی دارد

در میان بسیاری از خریداران رایج   کوهنوردی پانچو  اینترنتی خرید امروزه، •

 .است
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شما می توانید این محصول کوهنوردی را به صورت اینترنتی از فروشگاه های  •

 .معتبر سراسر کشور تهیه نمایید

 قیمت پانچو کوهنوردی

 .قیمت پانچو های کوهنوردی تحت تاثیر فاکتورهای ذکر شده در جمالت باالست •

اینکه شما بخواهید چه مدل پانچو مخصوص کوه را جهت خرید انتخاب کنید به   •

 .وع استفاده و نیازتان بستگی خواهد داشتن 

با پانچو معمولی که جهت گردش   صخره کوهنوردی پانچو به عنوان مثال، قیمت •

 .در طبیعت استفاده می شود، بسیار متفاوت است

 روش نگهداری از پانچو کوهنوردی

به هنگام پوشیدن یا کندن پانچو مواظب باشید که قسمت هایی از آن به دوخت لباس   •

ن گیر نکند. زیرا امکان پاره شدن و در رفتن دوخت پانچو به هنگام پوشیدن یا تا

 .کندن آن وجود دارد

بعد از استفاده از پانچو بهتر است ابتدا آن را خشک کرده و در کیسه مخصوص   •

خود قرار دهید. در غیر اینصورت امکان دارد که پانچو پوسیده و غیر قابل استفاده 

 .شود

نچو بهتر است که آن را در مکان مناسب به دور از تابش نور  جهت خشک شدن پا •

 .خورشید قرار دهید. زیرا گرمای خورشید باعث آسیب به الیاف پارچه خواهد شد

 جمع بندی خرید اینترنتی پانچو کوهنوردی 

جزو آن دسته از محصوالتی است که تهیه آن به عالقه مندان   کوهنوردی پانچو •

 .صیه می شود گردش در طبیعت به شدت تو 

این محصول دارای مدل های متنوعی بوده که بهتر است قبل از خرید نوع استفاده  •

 .خود را مشخص کرده و سپس جهت انتخاب بهترین آن اقدام نمایید 
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اشاره کرده ایم. امیدواریم   کوهنوردی پانچو در این مقاله به راهنمای خرید بهترین •

که توانسته باشیم اندکی دغدغه های شما را به هنگام خرید این محصول، کمتر  

 .کنیم

 


