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 راهنمای خرید اینترنتی کفش کوهنوردی زنانه

از مهمترین تجهیزات هر خانم عالقه مند به گردش در طبیعت به  زنانه کوهنوردی کفش

 .شمار می رود

کوهنوردی در رده بندی ورزش های سالم و هیجان انگیز قرار گرفته است. از این رو تهیه 

 .تجهیزاتی که باعث آسان تر شدن فرایند این تفریح سالم شود، اهمیت ویژه ای پیدا می کند

کفش های کوهنوردی زنانه در بازار بوده که انتخاب را برای  مدل های بسیار متنوعی از

 .خریدار بسیار سخت کرده است

اینکه شما چه مدل کفشی را برای گردش در طبیعت انتخاب خواهید کرد به فاکتورهای 

 .زیادی بستگی خواهد داشت. در ادامه به مهمترین این نکات اشاره کرده ایم

 زنانه روی پیاده کفش خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 د کفش کوهنوردی زنانهنکات مهم هنگام خری

 انتخاب کفش کوهنوردی متناسب با نوع صعود

 مشخص کرده و با  زنانه کوهنوردی کفش در ابتدا بهتر است هدف خود را از خرید

در نظر گرفتن نوع صعود و نیاز ورزشی تان، بهترین مدل را جهت خرید انتخاب 

 .نمایید

 وصیه می کنیم که از کفش های اگر هدفتان تنها راهپیمایی و گردش در طبیعت است ت

 .پاشنه کوتاه و با انعطاف پذیری مناسب، استفاده نمایید

  آن دسته از افرادی که به صورت حرفه ای به انجام این ورزش می پردازند، بهتر

 .است که از کفش های کوهنوردی سنگین پوش استفاده کنند

  های قوی کوهنوردی به زیرا این مدل کفش ها، طراحی با کیفیتی داشته و جزو کفش

 .شمار می روند

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%81%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/
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 بررسی سایز کفش کوهنوردی

  ،از مهمترین فاکتورهایی که باید به هنگام خرید کفش کوهنوردی مد نظر قرار دهید

 .بررسی سایز آن است

  کفش مناسب کوهنوردی باید با توجه به معیارهای مهمی نظیر: نوع صعود، شرایط

 .تی و جنس کفی خریداری شودرطوب-اقلیمی، فصل، نوع عایق حرارتی

  توجه داشته باشید که کفش کوهنوردی نباید فشار بیش از حد به انگشت های پا وارد

 .کند و یا باعث آزادی بیش از حد پاها به هنگام حرکت شود

  به هنگام امتحان کفش کوهنوردی به قسمت قوزک پا بیشتر توجه کنید. زیرا نباید بیش

 .از حد تحت فشار قرار گیرد

  به هنگام خرید کفش کوهنوردی حتما از جوراب های مخصوص کوهنوردی استفاده

کنید. حتی االمکان کفش را یک سایز بزرگتر انتخاب کنید. زیرا با این کار، گردش 

 .خون به راحتی در پاهای شما جریان می یابد

 بررسی برندهای تولیدی کفش کوهنوردی

از جمله مهمترین مواردی که به هنگام خرید کفش کوهنوردی باید مد نظر قرارداد، بررسی 

 .برندهای تولیدی داخلی و خارجی است

اینکه شما چه برندی را جهت خرید انتخاب می کنید به ویژگی های کیفی آن بستگی خواهد 

 .داشت

 :ارد زیر اشاره نموداز جمله بهترین برندهای تولیدی کفش کوه زنانه می توان به مو

 کفش کوهنوردی زنانه هامتو 

ساخت یک شرکت آمریکایی است. طراحی این مدل کفش به گونه ای است که می توان از 

 .آن در شرایط مختلف آب و هوایی استفاده نمود
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محصوالت این برند، ضد تعریق و ضد آب بوده و برای آن دسته از افرادی که به کفش 

 .ق عالقه مند هستند، مناسب می باشدهای کوهنوردی نیم سا

 کفش کوهنوردی زنانه ساالمون 

ساخت یک کشور فرانسوی است. محصوالت این شرکت با کیفیت استانداردی بسیار باال 

 .تولید شده و کامال ضد آب هستند

ناگفته نماند که زیره کفش های کوهنوردی برند ساالمون از چرم مصنوعی و الستیک تولید 

 .شده است

 کفش کوه زنانه الوان 

را می توان در چهار  ایرانی زنانه کوهنوردی کفش ساخت شرکت ایرانی است. این مدل

 .فصل مورد استفاده قرار داد

در تولید این محصول از مواد با کیفیت و مناسبی استفاده شده و به همین دلیل در کوهنوردی 

 .های طوالنی مدت باعث خستگی کمتری برای پاها خواهد شد

 کفش کوهنوردی زنانه آسیا 

از جمله بهترین برندهای تولیدی کفش در ایران بوده که با نمونه های خارجی هم سطح خود 

 .کامال قابل مقایسه است

این محصول دارای آسترهای مقاوم در برابر رطوبت و نفوذ آب بوده و در راهپیمایی های 

 .بسیار مناسب می باشد طوالنی مدت

 انه اسکیچرزکفش کوهنوردی زن 

آنقدر محبوب است که دیگر نیازی به توضیح ویژگی های این محصول نیست. اگر جزو آن 

دسته از افرادی هستید که به صورت حرفه ای به کوهنوردی و فعالیت هایی از این قبیل می 

 .پردازید، انتخاب برند اسکیچرز می تواند برای شما گزینه بسیار مناسبی باشد
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 بررسی رویه و کیفیت تولیدی داخل کفش های کوهنوردی

تولید کفش کوهنوردی با تغییرات زیادی همراه بوده است. امروزه در ساخت کفش های 

مخصوص کوه از چرم های طبیعی یا مصنوعی و مواد نوترکیب نظیر: پارچه های ضربه 

 .گیر استفاده شده است

ی پرفروش در بازار بوده که تقاضا جهت از جمله مدل ها آب ضد زنانه کوهنوردی کفش

 .خرید آن بسیار باالست

این مدل به خوبی از نفوذ آب به داخل کفش جلوگیری خواهد کرد. کفی کفش مخصوص کوه 

 :باید از خصوصیات مهمی برخوردار باشد. از جمله این موارد عبارتند از

 بودن گیر ضربه .1

 کفش داخل پاها مناسب وضعیت کردن حفظ .2

 عمیق های عاج از ریبرخوردا .3

 مناسب پذیری انعطاف از برخورداری .4

 خرید کفش کوهنوردی زنانه

 از مهمترین تجهیزاتی بوده که خرید آن به خانم های عالقه مند  زنانه کوهنوردی کفش

 .به کوهنوردی، توصیه می شود

  معیارهای زیادی جهت خرید مناسب ترین کفش مخصوص کوه وجود داشته که انتخاب

 .بسیاری از کاربران سخت تر کرده است را برای

  نوع صعود و سطح فعالیت ورزشی تان مشخص خواهد کرد که چه نوع کفش

 .کوهنوردی متناسب با نیاز شماست
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 قیمت کفش کوهنوردی زنانه

  فاکتورهای مختلفی نظیر: برند تولیدی، کیفیت ساخت، مدل، طراحی یا شکل ظاهری

 .گذارند بر قیمت کفش کوهنوردی تاثیر می… و

 برای آن دسته از افرادی که تنها به صورت  ارزان زنانه کوهنوردی کفش خرید

 .تفریحی به گردش در طبیعت می پردازند، مناسب می باشد

 بودجه ای که جهت خرید کفش کوهنوردی در نظر  شما می توانید با بررسی نیازتان و

دارید، این محصول را به صورت اینترنتی یا حضوری از فروشگاه های معتبر 

 .خریداری نمایید

 روش نگهداری از کفش کوهنوردی زنانه

  در مرحله اول نیاز است که بند و کفی را از کفش جدا کرده و آنها را به صورت مجزا

یک شاخه چوب نازک، گل و الی چسبیده به ته کفش را جدا بشویید. سپس به وسیله 

 .کرده و آن را به خوبی تمیز نمایید

  بندها و کفی کفش را بهتر است با آب ولرم بشویید. جهت تمیز کردن ته کفش از یک

 .برس سخت استفاده کرده و تمام قسمت های آن را به خوبی برس بکشید

 مین دلیل بهتر است که از یک اسفنج یا پارچه رویه کفش، بافت نرم تری داشته و به ه

 .نرم جهت تمیز کردن آن استفاده نمایید

  جهت جلوگیری از هر گونه آسیبی به بافت کفش توصیه می کنیم که حتی االمکان از

 .شوینده های نرم و آب گرم جهت تمیز کردن آن استفاده کنید

 ور از نور مستقیم کفش کوهنوردی را جهت خشک شدن در یک مکان مناسب به د

 .خورشید قرار داده تا در جریان هوای آزاد به خوبی خشک شود
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 جمع بندی خرید اینترنتی کفش کوهنوردی زنانه

 به فرایند دشواری برای کاربران تبدیل شده است زنانه کوهنوردی کفش انتخاب. 

  ا ببا آگاهی از یک سری نکات مهم می توانید راحت تر در مورد خرید کفش متناسب

 .نیازتان تصمیم گیری نمایید

  این مقاله از این رو تهیه شده تا شما را با راهنمای خرید بهترین کفش کوه زنانه آشنا

 .نماییم

 


