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 راهنمای خرید اینترنتی گتر کوهنوردی 

؟ گتر در واقع یک پوشش محافظ بوده که پاها را در برابر  چیست  کوهنوردی گتر •

 .یخ زدگی و سرمازدگی در امان نگه می دارد 

گترهای کوهنوردی از بهترین تجهیزاتی بوده که می توان از آنها جهت گردش در   •

 .طبیعت استفاده نمود 

، باید بگوییم که کوهنوردان چیست برای کوهنوردی گتر در پاسخ به این سوال که •

از این وسیله جهت جلوگیری از نفوذ آب، برف یا سنگ ریزه به داخل کفش شان  

 .استفاده می کنند

عالوه بر این گتر نقش مهمی را جهت محافظت از پاهای شما به هنگام پیاده روی،   •

 .ایفا می کند

اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که به فعالیت هایی چون: کوهنوردی   •

 .د، توصیه می کنیم که حتما این وسیله ضروری را تهیه نمایید عالقه زیادی داری 

می توانید به آسانی جهت انتخاب این   کوهنوردی گتر خرید راهنمای  با مطالعه دقیق •

 .وسیله ضروری، تصمیم گیری نمایید 

 کوهنوردی پانچو  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید گتر کوهنوردی 

 انواع مختلف گتر های کوهنوردی •

مدل های متنوعی از گتر در بازار موجود بوده که نیاز است در مورد ویژگی های هر کدام  

 .اطالعات کاملی کسب نمایید از آنها

با گتر پیاده روی تفاوت دارد. گتر های کوهنوردی   صخره کوهنوردی گتر به عنوان مثال،

 .دارای قابلیت ضد آب بوده و از نفوذ آب یا برف به داخل کفش جلوگیری می کنند

 

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86%d9%88-%da%a9%d9%88%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c/
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ها  گتر های مخصوص دوندگی یا پیاده روی در مقایسه با مدل قبلی، وزن کمتری داشته و تن 

 .جهت استفاده در زمان های بارانی کوتاه مناسب هستند

 بررسی ارتفاع گتر های کوهنوردی •

گتر های کوهنوردی از لحاظ ارتفاع دارای مدل های متنوعی بوده که باید با توجه به سطح  

 .تان انتخاب شوندفعالیت ورزشی 

جهت پیمودن مسیرهای برفی با ارتفاع یک متر یا حتی بیشتر، بهتر است از گتر هایی که  

 .ارتفاع بیشتری دارند استفاده نمایید

دل طبیعت، توصیه ما به شما این است که مدل کم ارتفاع   جهت دویدن یا پیاده روی ساده در

 .آن را جهت خرید انتخاب نمایید

 بررسی برند های مختلف گتر کوهنوردی •

مهمترین موردی که به هنگام خرید گتر باید مد نظر قرار دهید، توجه به برندهای مختلف  

 .آنهاست

 .خواهیم پرداخت کوهنوردی گتر  در ادامه به معرفی بهترین برندهای تولیدی

 گتر کوهنوردی ماموت 

تک پوش و کامال ضد آب است. اتصال گتر به زیر کفش به صورت تسمه ای بوده و از 

 .کیفیت تولیدی مناسبی برخوردار است

 .این محصول را می توان در مدل های مختلف زیپی، دکمه ای و چسبی در بازار یافت

 گتر کوهنوردی دومان

تر زمستانه دارای رنگ بندی های متنوعی بوده و می توان به  ساخت ایران است. این گ

 .راحتی آن را بر روی کفش نصب کرد
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این محصول به دلیل کیفیت تولیدی باالی آن برای صعودهای بلند و چندین روزه بسیار  

 .مناسب می باشد

 گتر کوهنوردی گایا 

ضد آب و ضد خش  یکی دیگر از مدل های موجود در بازار بوده که دارای پارچه های 

 .است

بوده که انتخاب بهترین آن را برای خریدار آسان  M , L , XL این مدل گتر دارای سه سایز

 .تر کرده است

 گتر کوهنوردی اسنوهاک

از جمله دیگر مدل های موجود در بازار بوده که طراحی بسیار حرفه ای دارد. این مدل  

 .پوشش می دهدگتر، قسمت پایین پا و زیر زانوها را به خوبی  

اگر به صورت تخصصی می خواهید به انجام فعالیت های ورزشی نظیر: کوهنوردی  

 .بپردازید، استفاده از این مدل گتر می تواند گزینه مناسبی باشد

 گتر کوهنوردی دیوتر 

ساخت شرکت چینی است. در تولید این مدل گتر از پارچه های تنفسی استفاده شده که به 

 .خوبی می تواند از پاهایتان در برابر باران های سبک محافظت نماید

از مهمترین مزایای استفاده از این محصول می توان به مواردی نظیر: بست فلزی جلوی  

 .نمودگتر، بند رکابی و سگک زیر گتر آن اشاره 

 در نظر گرفتن سایز گتر های کوهنوردی •

گتر های کوهنوردی دارای سایزهای مختلفی بوده که شما می توانید با توجه به این مورد،  

 .بهترین آن را جهت خرید انتخاب نمایید
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بهتر است که گتر را بر روی شلوار و کفش مورد نظرتان پوشیده و از سایز آن اطمینان  

 .کامل کسب نمایید

 رسی ویژگی های مهم گتر مخصوص کوه بر •

 کننده دفع2-  بودن آب ضد- 1ویژگی مهم باشند:  2گتر های کوهنوردی باید دارای 

 حشرات

اگر قصد پیمودن مسیرهای برفی یا بارانی را در دل طبیعت دارید، بهتر است که از ضد 

 .آب بودن گتر اطمینان کامل کسب نمایید

تر به نحوی است که در جلوگیری از نیش زدن  از طرفی، طراحی بعضی مدل های گ

 .حشرات در طول مسیر رودخانه یا قسمت های باتالقی، نقش مهمی ایفا می کنند

 خرید گتر کوهنوردی

گتر های کوهنوردی جزو بهترین تجهیزاتی بوده که خرید آنها به افراد عالقه مند   •

 .به گردش در طبیعت به شدت توصیه می شود

محصول جهت محافظت از پاها و جلوگیری از نفوذ آب یا برف   کوهنوردان از این •

 .شان استفاده می کنند به داخل کفش

گترها دارای مدل های متنوعی بوده که انتخاب هر کدام از آنها باید بر اساس سطح  •

 .فعالیت ورزشی کوهنوردان باشد

 .در میان بسیاری از افراد رایج است کوهنوردی گتر اینترنتی خرید امروزه •

این محصول را می توان با در نظر گرفتن یک سری فاکتورهای مهم از سایت  •

 .های فروشگاهی معتبر تهیه نمود
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 قیمت گتر کوهنوردی 

مد نظر قرار داد، قیمت   کوهنوردی  گتر یکی از مهمترین نکاتی که باید جهت خرید •

 .آن است

ود را مشخص کرده و با در نظر گرفتن یک سری در ابتدا بهتر است که نیاز خ  •

فاکتورهای مهم، مدلی که با نیازتان تناسب داشته باشد را جهت خرید انتخاب  

 .نمایید

گتر مخصوص کوه با توجه به مدل و کیفیت تولیدی، دارای قیمت های مختلفی   •

بوده که بهتر است با مشخص کردن بودجه مورد نظر جهت انتخاب بهترین آن  

 .م نموداقدا

 روش نگهداری از گتر کوهنوردی

گتر در ابتدا باید خشک کرده و سپس آن را در کاور مخصوص خود قرار داد. به  •

 .هیچ عنوان گتر را به صورت خیس در کاور مخصوص آن قرار ندهید

از آنجا که گتر از مواد پالستیکی ساخته شده است توصیه می کنیم که جهت خشک   •

 .ور خورشید قرار ندهیدشدن، آن را در مقابل ن

قرار دادن گتر در کنار مواد اشتغال زا نظیر: آتش، بخاری و وسایل گرمایشی می   •

 .تواند باعث آسیب به بافت پارچه شود

جهت نگهداری بهتر از گتر، توصیه شده که به صورت دستی جهت شستن آن اقدام   •

 .نمایید

 جمع بندی خرید اینترنتی گتر کوهنوردی

یکی از بهترین تجهیزات ورزشی بوده که استفاده از آن برای   کوهنوردی گتر •

 .کوهنوردان مبتدی و حرفه ای، ضروری می باشد
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برندهای مختلفی که از این محصول در بازار موجود بوده، انتخاب بسیاری از  •

 .خریداران را با دشواری همراه کرده است

نکات مهمی وجود داشته که می توانید با توجه به آنها بهترین مدل گتر را  •

 .خریداری نمایید

این مقاله از این رو تهیه شده تا کار شما را جهت انتخاب مناسب ترین گتر   •

 .مخصوص کوه آسان تر نماییم

 


