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 راهنمای خرید اینترنتی کفش کوهنوردی نورث فیس

از بهترین برندهای خارجی بوده که در بازار داخلی،  فیس  نورث کوهنوردی کفش •

 .طرفداران زیادی دارد

این برند در زمینه تولید محصوالت ورزشی فعالیت می کند. کفش های کوهنوردی   •

تولید این شرکت از کیفیت و طراحی فوق العاده ای برخوردار بوده و با هر لباسی 

 .به راحتی ست می شوند 

دارترین برندهای خارجی در زمینه تولید کفش  برند نورث فیس از پرطرف •

کوهنوردی بوده که در ادامه به راهنمای خرید این محصول ورزشی اشاره خواهیم  

 .کرد

 نکات مهم هنگام خرید کفش کوهنوردی نورث فیس

 .، ساخت یک شرکت آمریکایی استاصل فیس  نورث کوهنوردی کفش

نوردی می پردازید، توصیه ما به شما این  اگر در سطح حرفه ای به فعالیت هایی نظیر: کوه

 .است که مدل اصل آن را از بازار تهیه نمایید

نکات مهمی در زمینه تهیه کفش های کوهنوردی نورث فیس وجود داشته که بهتر است قبل  

 .از خرید در مورد آنها اطالعات جامعی کسب نمایید

 مدل های مختلف کفش کوهنوردی برند نورث فیس

کفش کوهنوردی نورث فیس در مدل های متنوعی در بازار موجود است. اینکه کدام مدل  

 .جهت استفاده، بهتر از سایر مدل هاست به نوع صعود و فعالیت ورزشی تان بستگی دارد

از حرفه ای ترین کفش های ورزشی بوده که   پوش تک سنگین کوهنوردی کفش •

 .روزه توصیه می شوداستفاده از آن برای صعودهای زمستانه چند 

کفی این مدل کفش ها، فاقد انعطاف پذیری بوده و تنها جهت استفاده در مسیرهای برفی  

 .مناسب می باشد



  

    

 

۲ 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی  خرید+  باکیفیت   و  شیک فیس نورث  کوهنوردی کفش  مدل  ۲۵

 

حرفه ای تر از مدل قبلی بوده و از دو   دوپوش سنگین کوهنوردی کفش طراحی •

 .الیه در ساخت آن استفاده شده است

متر مناسب بوده و بیشتر    7000ت باالی استفاده از این مدل کفش کوهنوردی برای ارتفاعا

 .در فصل زمستان کاربرد دارد

 بررسی سایز کفش کوهنوردی برند نورث فیس 

خرید کفش کوهنوردی به هیچ عنوان با خرید کفش های معمولی قابل مقایسه  •

 .نیست

همانطور که می دانیم کفش های کوهنوردی را باید یک سایز بزرگتر از سایر  •

اصلی پاهای خود انتخاب کنید تا به راحتی بتوانید مسیرهای طوالنی را بدون  

 .خستگی طی نمایید

 .این مسئله می تواند انتخاب بهترین کفش کوهنوردی را برای شما آسان تر نماید •

 وردی برند نورث فیس بررسی ویژگی های مهم کفش کوهن

باید   زنانه فیس نورث کوهنوردی کفش و  فیس نورث مردانه کوهنوردی کفش جهت خرید

به یک سری نکات مهم توجه نمایید. اصلی ترین ویژگی های کفش کوهنوردی برند نورث  

 :فیس عبارتند از

این شرکت در ساخت کفش های کوهنوردی از متلایر با کیفیت نظیر: جیر، الیاف   •

 .عی یا مصنوعی و… استفاده کرده استطبی 

زیره کفش های کوهنوردی نورث فیس، ویبرام بوده و از لغزش نابهنگام افراد به  •

 .هنگام حرکت جلوگیری خواهد کرد

طراحی کفش های کوهنوردی نورث فیس بسیار جذاب بوده و می توانید آنها را به   •

 .راحتی با هر پوششی ست نمایید
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د نورث فیس دارای قابلیت هایی چون: ضد باکتری، ضد کفش های کوهنوردی برن  •

عرق و ضد بو بوده و می همین دلیل است که بسیاری از کوهنوردان انتخاب این  

 .برند را در مقایسه با برندهای دیگر ترجیح می دهند

 بررسی گارانتی کفش های کوهنوردی برند نورث فیس 

ژه ای دارد. توجه داشته باشید  اینکه شما از چه برندی خرید می کنید، اهمیت وی  •

، آمریکایی بوده و از گارانتی برخوردار  اصل فیس نورث کوهنوردی کفش که

 .است

با توجه به یک سری نکات مهم می توانید اصل بودن کفش کوهنوردی را از نوع   •

 .تقلبی آن شناسایی کنید

ی  یکی دیگر از مدل هایی بوده که م ویتنام ساخت فیس  نورث کوهنوردی کفش •

 .توان در بازار یافت

این مدل کفش کوهنوردی، ضد آب بوده و از کیفیت تولیدی نسبتا خوبی برخوردار  •

 .است

 کلمبیا  کوهنوردی کفش خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید کفش کوهنوردی نورث فیس 

یکی از بهترین برندهای خارجی در زمینه تولید کفش کوهنوردی، نورث فیس بوده   •

 .که از جایگاه ویژه ای در مقایسه با سایر برندها برخوردار است

اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که به گردش در طبیعت عالقه زیادی دارید و   •

رث فیس را به شما  به دنبال خرید کفش کوهنوردی با کیفیت هستید، ما برند نو 

 .پیشنهاد می کنیم 

این برند آمریکایی توانسته تمام استانداردهای الزم را در تولید کفش های  •

 .کوهنوردی مردانه و زنانه رعایت نماید

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%81%d8%b4-%da%a9%d9%88%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%a7/
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از آنجا که خرید کفش کوهنوردی، دشوار بوده اما با توجه به یکسری فاکتورهای   •

 .داشته باشیدمهم می توانید فرایند انتخاب آسانی را پیش رو  

کفش های کوهنوردی نورث فیس را می توانید هم اکنون از فروشگاه های آنالین   •

 .سراسر کشور به صورت اینترنتی تهیه نمایید

 قیمت کفش کوهنوردی نورث فیس 

نورث فیس برندی است که تمام محصوالت ورزشی را در کیفیت بسیار باال تولید   •

 .می کند

یت هایی چون: کوهنوردی می پردازید، باید هزینه  اگر به صورت حرفه ای به فعال •

 .بیشتری را جهت خرید کفش مخصوص کوه صرف نمایید 

از آنجا که برندهای تقلبی در بازار محصوالت ورزشی بسیار زیاد شده، بهتر است   •

 .با آگاهی کامل جهت خرید برند اصل اقدام نمایید 

اصل در مقایسه با مدل   در نظر داشته باشید که کفش های کوهنوردی نورث فیس •

 .های تقلبی بسیار گران تر هستند

 روش نگهداری از کفش کوهنوردی نورث فیس 

 .طول عمر باالی کفش کوهنوردی به روش نگهداری شما از آن بستگی دارد •

با رعایت یکسری نکات ساده می توانید به خوبی از کفش کوهنوردی تان نگهداری   •

 .نمایید

ابتدا، راهنمای شستشو و نگهداری از کفش کوهنوردی را از دفترچه مخصوص آن   •

 .مطالعه نمایید
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 :در صورت عدم دسترسی به دفترچه استفاده از محصول از دستورالعمل زیر پیروی نمایید

 .را باید به صورت مجزا با آب گرم بشویید بندها و کفی کفش •

گل و الی چسبیده به ته کفش را با یک چوب نازک جدا کنید. با استفاده از یک   •

 .برس سخت جهت تمیز کردن ته کفش اقدام نمایید

سپس نوبت به رویه کفش کوهنوردی می رسد. البته بهتر است یک مسواک کهنه   •

 .را برداشته و با آن، خاک روی کفش را تمیز نمایید 

 .یم، کفش را زیر آب گرم بشوییددر نهایت با ماده شوینده مال •

جهت خشک کردن کفش کوهنوردی توصیه ما به شما این است که آن را در مکان   •

 .مناسب به دور از تابش نور مستقیم خورشید قرار دهید

 جمع بندی خرید اینترنتی کفش کوهنوردی نورث فیس 

ضا از بهترین برندهای خارجی بوده که امروزه تقا فیس  نورث کوهنوردی کفش •

 .جهت خرید آن در میان اکثر کوهنوردان وجود دارد

برند نورث فیس در تولید کفش های کوهنوردی از بهترین متلایر استفاده کرده  •

 .است

این مدل کفش کوهنوردی کامال ضد آب و ضد عرق بوده و نیاز کوهنورد را به   •

 .خوبی تامین خواهد کرد 

نتخاب شما را جهت خرید کفش  این مقاله را از این رو تهیه نموده ایم تا ا •

 .کوهنوردی برند نورث فیس آسان تر نماییم

 


