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 راهنمای خرید اینترنتی کفش کوهنوردی کلمبیا 

از بهترین برندهای موجود در بازار بوده که تقاضا جهت   کلمبیا کوهنوردی کفش •

 .خرید آن در میان افراد عالقه مند به گردش در طبیعت، بسیار زیاد است

در پورتلند، آغاز به کار کرد. این برند آمریکایی بعد   1938کمپانی کلمبیا در سال  •

از گذشت مدت زمان مشخصی به یک برند تخصصی محصوالت ورزشی تبدیل  

 .شد

کیفیت باالی کفش های ورزشی برند کلمبیا باعث شده که استفاده از آنها در میان   •

 .بسیاری از خریداران رواج داشته باشد

در ادامه ما را همراهی کنید تا شما را با ویژگی های مهم به هنگام خرید کفش   •

 .کوهنوردی برند کلمبیا آشنا نماییم

 کوهنوردی عصای خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید کفش کوهنوردی کلمبیا 

 بررسی مدل های مختلف کفش کوهنوردی برند کلمبیا 

محصوالت ورزشی خود را با کیفیت عالی و طراحی های منحصر به فرد  برند کلمبیا تمام 

 .به بازار عرضه می کند 

به عبارتی، طراحی محصوالت این برند به گونه ای است که بتوانید از آنها به عنوان  

 .پوشش روزمره استفاده نمایید

 :رتند ازمدل های مختلفی از کفش کوهنوردی برند کلمبیا در بازار موجود بوده که عبا

یکی از مدل های این برند بوده که به آن کفش   الیه تک  کلمبیا کوهنوردی کفش •

 .کوهنوردی تک پوش هم گفته 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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متر بسیار مناسب بوده و همچنین    5000این مدل کفش تک الیه برای کوهنوردی تا ارتفاع 

 .از قابلیت نصب کرامپون هم برخوردار است

یکی دیگر از مدل های این برند است که در بازار   الیه دو  کلمبیا کوهنوردی کفش •

 .داخلی با عنوان کفش کوهنوردی دوپوش شناخته می شود 

این مدل کفش از دو الیه در بخش بیرونی خود تشکیل شده است. از کفش های کوهنوردی  

 .متر استفاده نمود  5000کلمبیا دو الیه می توان در ارتفاعاتی بیشتر از 

البته ناگفته نماند که این مدل کفش هم از قابلیت نصب کرامپون بر روی خود برخوردار 

 .است

 کوهنوردی برند کلمبیا در نظر گرفتن سایز و وزن کفش 

در نظر   کلمبیا کوهنوردی کفش یکی از مهمترین نکاتی که باید به هنگام خرید •

 .گرفت، بررسی وزن و سایز آن است

همیشه به خاطر داشته باشید که کفش های کوهنوردی را باید یک سایز بزرگتر از   •

 .سایز اصلی پاهای خود انتخاب نمایید

بیا باید از جوراب های مخصوص کوهنوردی به هنگام امتحان کفش کوه کلم  •

 .استفاده نمایید تا بتوانید راحت تر در این باره تصمیم گیری نمایید 

از طرفی، وزن کفش کوهنوردی هم باید به گونه ای باشد که به هنگام طی کردن   •

 .مسیر، متوجه احساس خستگی زیاد در پاهای خود نشوید 

گرم بوده و مدل دو الیه از   300ن باالی کفش کوه کلمبیا مدل تک الیه دارای وز •

 .گرم برخوردار است 500وزن بیشتر از 
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 در نظر گرفتن مهمترین ویژگی های کفش کوهنوردی برند کلمبیا )ضد آب، ضد تعریق( 

باید دارای ویژگی های مهمی نظیر: ضد آب و ضد تعریق   کلمبیا کوهنوردی کفش •

 .باشد. خرید مدلی که فاقد چنین ویژگی هایی باشد کامال بی ارزش است

فرقی نمی کند که برنامه صعود تان در چه فصلی است. کفش های کوهنوردی از   •

برندهای مختلف باید از تکنولوژی آب زدایی جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت به  

 .رخوردار باشند داخل ب

از طرف دیگر ضد تعریق بودن کفش های کوه باعث شده تا هوا به راحتی در   •

میان پاهایتان جریان داشته باشد. همین عامل از عرق کردن بیش از حد پاها به  

 .هنگام پیمودن مسیرهای طوالنی جلوگیری خواهد کرد

 بررسی جنس الیه های رویی و میانی کفش کوهنوردی برند کلمبیا 

نکته مهم دیگری که به هنگام خرید کفش کوه باید در نظر داشته باشید، بررسی   •

 .جنس الیه رویی آن است

 .در تولید الیه رویی کفش باید از مواد بسیار با کیفیت استفاده شود •

در غیر اینصورت بعد از مدت زمان کوتاهی شاهد ساییدگی و پوسیدگی الیه رویی   •

 .کفش کوهنوردی خود خواهید شد

جنس الیه میانی کفش کوه هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طراحی الیه   •

میانی کفش باید به گونه ای باشد که در حین پیاده روی، کمترین فشار به پاهای 

 .کوهنورد وارد شود 

کسب اطالعات در این زمینه جهت خرید بهترین کفش کوهنوردی به شدت توصیه   •

 .می شود 
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 خرید کفش کوهنوردی کلمبیا 

امروزه در بازار برندهای متنوعی از کفش های کوهنوردی وجود داشته که   •

 .انتخاب را برای بسیاری از خریداران دشوارتر کرده است

هترین برندهایی بوده که در بازار داخلی از ب کلمبیا کوهنوردی کفش در این میان، •

جایگاه بسیار ویژه ای را در میان عالقه مندان به گردش در طبیعت کسب کرده  

 .است

شما می توانید با بررسی های همه جانبه و کسب اطالعات مهم در این زمینه جهت   •

 .خرید با کیفیت ترین کفش کوهنوردی اقدام نمایید

و مردانه از طریق فروشگاه های  زنانه کوهنوردی کفش اینترنتی خرید امروزه •

 .آنالین سراسر کشور امکان پذیر شده است

تنها کافی است با انتخاب برند مناسب و با یک کلیک ساده، محصول مورد نظر   •

 .خود را در کمترین زمان ممکن تهیه نمایید

 قیمت کفش کوهنوردی کلمبیا 

 .فاکتورهای مختلفی استتحت تاثیر   ارزان زنانه کوهنوردی کفش خرید •

نوع صعود و سطح فعالیت ورزشی مهمترین عامل هایی بوده که بر خریدتان تاثیر   •

 .خواهد گذاشت

توصیه ما به شما این است که با توجه به فاکتورهایی که در باال اشاره نمودیم،   •

 .مدلی را انتخاب کنید که با نوع نیازتان تناسب داشته باشد

به دلیل کیفیت مناسبی که داشته در مقایسه با محصوالت   محصوالت ورزشی کلمبیا •

 .تولیدی برندهای دیگر از قیمت باالتری هم برخوردار هستند
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 روش نگهداری از کفش کوهنوردی کلمبیا 

کفش کوهنوردی جزو آن دسته از محصوالتی است که باید به خوبی نگهداری شود. در  

 :کوهنوردی اشاره نموده ایمادامه به مهمترین اصول نگهداری از کفش های 

 .راهنمای شستشو و استفاده از کفش کوهنوردی به دقت مطالعه شود  •

 .بندها و کفی کفش را به صورت مجزا بشویید •

گل و خاک چسبیده به ته کفش را به وسیله یک شی نوک تیز نظیر: چوب، جدا   •

 .کنید. سپس با یک برس، ته کفش را با آب گرم به خوبی بشویید

الیه رویی کفش را به وسیله یک مسواک نرم کهنه از گل و خاک تمیز کرده و   •

 .سپس آن قسمت را به وسیله آب گرم به خوبی بشویید

نوردی را در مکان مناسب به دور از تابش مستقیم نور  در نهایت، کفش کوه  •

 .خورشید قرار داده تا کامال خشک شود

 جمع بندی خرید اینترنتی کفش کوهنوردی کلمبیا

جزو آن دسته از برندهای محبوبی است که تقاضای زیادی  کلمبیا کوهنوردی کفش •

 .جهت خرید آن در بازار داخلی وجود دارد

بیا دارای مدل های متنوعی بوده که نیاز است با بررسی  کفش کوهنوردی برند کلم •

 .همه جانبه جهت تهیه بهترین آن اقدام نمود

این مقاله از این رو تهیه شده تا اندکی دغدغه های شما عزیزان را به هنگام   •

 .، کاهش دهیم کلمبیا  کوهنوردی کفش خرید

 


