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 راهنمای خرید اینترنتی کاپشن اسکی مردانه 

نوعی کاپشن ورزشی بوده که تهیه آن جهت انجام فعالیت هایی نظیر:   مردانه اسکی کاپشن

 .اسکی روی یخ توصیه می شود

از مهمترین ویژگی های کاپشن های اسکی مردانه، ضد آب و ضد باد بودن آنهاست. از این  

 .هر شرایط آب و هوایی استفاده نمودلباس ورزشی می توان در 

اگر عاشق ورزش زمستانی نظیر: اسکی هستید، مسلما باید یک سری لوازم مربوط به آن 

 .را هم تهیه نمایید 

از مهمترین تجهیزات زمستانی بوده که تهیه آن می تواند مزایای   مردانه اسکی کاپشن

 .احساس سرما نخواهد کرد زیادی داشته باشد. ورزشکار با پوشیدن این کاپشن دیگر

زیرا طراحی این مدل کاپشن ها به گونه ای بوده که گرمای بدن را به هنگام رویارویی با  

هوای سرد به خوبی حفظ می کنند. در ادامه مقاله ما را همراهی کنید تا اطالعات بیشتری  

 .در زمینه خرید این لباس ورزشی را در اختیارتان قرار دهیم

 شمار  گام خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید کاپشن اسکی مردانه 

 بررسی برندهای تولیدی کاپشن مخصوص اسکی •

در برندهای مختلفی تولید می شود. قبل از خرید بهتر است در مورد   مردانه اسکی کاپشن

ویژگی های تولیدی هر کدام از برندها تحقیق کرده و جهت انتخاب مدل مناسب اقدام نمایید.  

 :از جمله بهترین برندهای تولیدی کاپشن اسکی می توان به موارد زیر اشاره نمود

 کاپشن اسکی مردانه ساالمون 

ن برندهای تولیدی موجود در بازار است. ضد آب و ضد باد بودن از مهمترین  یکی از بهتری 

ویژگی های این مدل کاپشن به شمار می رود. جنس این لباس ورزشی از نخ بوده و طرح  

 .ساده ای دارد

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1/


  

    

 

۲ 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  باکیفیت  و شیک مردانه  اسکی کاپشن مدل ۲۵

 

 کاپشن اسکی مردانه برتون 

 ساخت کشور پرتغال است. کلیه کاپشن های برند برتون دارای پارچه ضد آب و ضد باد

بوده و از تجهیزاتی نظیر: پت کلیه بند، هواکش هوا، کاله جدا شونده، جای مخصوص  

 .دستکش اسکی و جای عینک اسکی برخوردار هستند

 کاپشن اسکی مردانه چیبو

ساخت کشور آلمان است. کاپشن های برند چیبو از کیفیت تولیدی مناسبی برخوردار بوده و  

ه شمار می روند. ناگفته نماند که جنس این مدل  جهت استفاده روزمره، گزینه مناسبی ب 

 .کاپشن ها از پلی استر و مواد مصنوعی است

 بررسی جنس های تولیدی کاپشن مخصوص اسکی •

کاپشن های اسکی مردانه در جنس های مختلف پارچه و الیاف طبیعی یا مصنوعی تولید می  

گیر بودن و ضد آب بودن  شوند. اما آن چیزی که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، باد

 .کاپشن های اسکی است

به هر حال باید محصولی را به هنگام خرید مد نظر قرار داد که از کیفیت تولیدی مناسبی  

 .برخوردار باشد

 بررسی انواع کاپشن مخصوص اسکی  •

در مدل های متنوعی در بازار وجود دارد. اینکه شما چه نوع کاپشنی   مردانه اسکی کاپشن

 .ید در نظر دارید به سطح ورزشی شما بستگی خواهد داشترا جهت خر 

برای آن دسته از افرادی که در ورزش اسکی تازه وارد هستند تهیه کاپشن های اسکی 

مبتدی و برای افراد حرفه ای تهیه کاپشن های اسکی با تجهیزات پیچیده تر توصیه می  

 .شود
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 بررسی مکانیسم باز و بسته شدن کاپشن اسکی •

این فاکتور به نیاز و سلیقه شما به هنگام خرید بستگی دارد. کاپشن های اسکی از لحاظ  

 .مکانیسم باز و بسته شدن به صورت زیپی، دکمه ای یا ترکیبی از این دو هستند

البته توصیه ما به شما این است که مدلی را جهت خرید مد نظر قرار دهید که امکان باز  

 .باد وجود نداشته باشد شدن آن به هنگام وزش شدید

 کاله دار بودن کاپشن اسکی •

، یکی از مهمترین ویژگی هایی است که نمی توان مردانه اسکی کاپشن کاله دار بودن

 .نسبت به آن بی توجه بود

کاله دار بودن کاپشن برای آن دسته از افرادی که دچار سینوزیت و مشکالتی از این قبیل  

 .بهتر است به هنگام خرید به این فاکتور مهم توجه نمایید هستند، مزیت بسیار بزرگی است.

 خرید کاپشن اسکی مردانه 

، یکی از مهمترین چالش های پیش روی عالقه مندان به  اسپرت  مردانه اسکی کاپشن خرید

ورزش اسکی روی یخ می باشد. فاکتورهای زیادی بر خرید این لباس ورزشی تاثیر می  

 .گذارد

بهتر است نوع استفاده خود از کاپشن های اسکی را مشخص نمایید.  البته قبل از هر چیز 

اگر سطح ورزشی تان مبتدی است، خرید کاپشن های اسکی با امکانات کمتر را به شما 

 .پیشنهاد می کنیم

اما اگر شما ورزشکار حرفه ای هستید، بهتر است کاپشن های اسکی با امکانات بیشتر را 

 .یدبرای خرید مد نظر داشته باش
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 قیمت کاپشن اسکی مردانه

تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی است. از مهمترین فاکتورهای  مردانه اسکی کاپشن قیمت

 .تاثیر گذار بر قیمت این محصول می توان به مدل و برندهای تولیدی آن اشاره نمود

در هر صورت بهتر است که با در نظر گرفتن سطح ورزشی خود، مدلی که متناسب با نیاز  

تان باشد را تهیه نمایید. کاپشن های اسکی مردانه که طراحی حرفه ای تری دارند در  

 .مقایسه با مدل های مبتدی از قیمت باالتری هم برخوردار هستند

 روش نگهداری از کاپشن اسکی مردانه 

بعد از هر بار استفاده از کاپشن اسکی، بهتر است که آن را در مکان مناسب به   •

یم خورشید قرار داده تا به خوبی خشک شود. زیرا امکان دور از نور مستق 

 .پوسیدگی و کپک زدن در صورت خیس بودن کاپشن وجود دارد

به هیچ عنوان کاپشن اسکی را جهت خشک شدن بر روی وسایل گرمایشی نظیر:   •

بخاری و… قرار ندهید. زیرا گرمای مستقیم باعث آسیب به الیاف پارچه خواهد  

 .شد

ز ماشین لباسشویی جهت شستشوی کاپشن اسکی استفاده نکنید.  بهتر است که ا •

توصیه ما به شما این است که لباس را به خشکشویی تحویل داده تا به صورت  

 .اصولی تمیز شود 

اگر جنس کاپشن اسکی شما از چرم طبیعی است، بهتر است که هر از گاهی آن را  •

 .واکس بزنید. با انجام این کار طول عمر استفاده از کاپشن، بیشتر خواهد شد

 جمع بندی خرید اینترنتی کاپشن اسکی مردانه 

جزو آن دسته از تجهیزات ورزشی بوده که جهت انجام تفریحات  مردانه اسکی کاپشن

زمستانی، کاربرد زیادی دارد. تنوع زیادی از مدل های این محصول در بازار موجود بوده  

 .که انتخاب را برای بسیاری از خریداران دشوار کرده است
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ه و با  قبل از خرید کاپشن اسکی، بهتر است که سطح فعالیت ورزشی خود را مشخص کرد

 .بررسی همه جانبه مدلی را انتخاب کنید که با نیازتان تناسب داشته باشد 

در این مقاله به راهنمای خرید این محصول ورزشی اشاره شده است. امیدواریم که با  

، کمتر  مردانه اسکی  کاپشن مطالعه این مقاله بتوانیم دغدغه های شما را جهت خرید بهترین

 .کرده باشیم

 


