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 راهنمای خرید آنالین صندلی راک ارزان و باکیفیت 

ازی یا گهواره ای ، صندلی است که حرکت تاب خوردن را برای فرد شبیه س راک صندلی

می نماید و می تواند به جلو و عقب تاب بخورد. کافیست فردی که روی آن نشسته است 

 .مقداری وزن خود را هل دهد یا پای خود را اندکی به زمین بفشارد

بسیاری از بزرگساالن به دلیل حرکت آرام این مدل از صندلی را تسکین دهنده می دانند.  

یک نوزاد نیز کمک بسیار خوبی باشد زیرا  خرید صندلی راک می تواند برای والدین

 .حرکت تکان دهنده آرام آن نوزاد را آرام کرده و آن ها را به خواب فرو می برد

این مدل از صندلی ها می تواند برای تسکین کمردرد و آرتروز گردن و بهبود گردش خون  

 مفید واقع شود    نیز

یا استراحت از این صندلی استفاده نمایید  شما می توانید هنگام مطالعه، تماشای تلویزیون و 

 .و اوقات پر از آرامشی را توأم با لذت تجربه نمایید

خرید این مدل صندلی یک گزینه ایده آل برای استفاده از یک فضای خالی در منزل، بالکن  

 .یا حیاط شما می باشد

 تاثیر صندلی راک جدید در زیبایی منزل 

های متنوعی موجود هستند. این طرح ها به طور  صندلی های راک در طرح ها و مدل 

مداوم در حال پیشرفت هستند. امروزه شما می توانید از این نوع صندلی یک مدل مدرن و  

براق را به خانه خود بیاورید که با زیبایی خانه مدرن شما کامال” متناسب باشد. همچنین شما  

رانه ای مانند صندلی مبل گهواره در این راهنمای خرید آنالین می توانید محصوالت نوآو 

 !ای پیدا کنید که بهترین قسمت مربوط به صندلی گهواره ای و مبل را ترکیب کند
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صندلی های راک با مواد چوبی یا فلزی ساخته می شوند. هر یک از این صندلی ها جذابیت  

اما در های خاص خود را دارند و می توانند زیبایی خاصی را به منزل شما هدیه نمایند. 

 .صندلی راک در نهایت سلیقه شخصی شما موثر خواهد بود  خرید

همچنین شما می توانید با قرار دادن یک بالش کوچک روی صندلی خود به زیبایی و راحتی  

 .آن بیافزایید

قرار دادن یک صندلی گهواره ای ویژه کودک در اتاق فرزند شما نه تنها نمای اتاق را چشم  

 نواز تر می نماید، آن را به یک فضای گرم تر مبدل می کند 

 انواع صندلی راک مدرن و جدید

 صندلی های راک دارای مدل های متنوعی هستند از جمله 

 مدل سنتی  •

ده خود به جلو و عقب حرکت می کند. نوع  یک صندلی راک سنتی روی پایه های خمی 

کالسیک با استفاده از دو چوب خمیده که به یک سمت پایه های پایین صندلی متصل است  

ساخته شده است. در این طراحی دو نقطه تماس با سطح زمین وجود دارد. این راک های 

د و در عین  چوبی معموال” به سبک یکسانی ساخته شده اند، دارای قیمت ارزانتری هستن 

 .حال از مقاومت خوبی برخوردار می باشند

 مدل گهواره ای گالیدر •

یک راک گالیدر از یک پایه محکم با پشتی و یک صندلی تشکیل شده است که به جای  

قوس در یک صفحه صاف به عقب و جلو حرکت می کند. این صندلی ها دارای کوسن بوده  

 مقایسه با نوع سنتی فضای کمتری را اشغال می  پارچه ای نرم پوشانده شده اند. در   و با
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کند و هم برای کودکان نوپا و هم برای بزرگساالن راحت تر است. این نوع از  

 .دارای پیچیدگی مکانیکی است و از این رو گران تر از نوع سنتی می باشد صندلی

 مدل فنری •

و و عقب حرکت  این نوع از صندلی ها مانند صندلی راک سنتی در یک مسیر قوسی به جل

می کنند اما برای حرکت از فنر استفاده می کنند. این وسایل کشسانی در جعبه ای در پایه  

صندلی قرار دارند. اگر در خرید اینترنتی خود مایل به صرف هزینه کمتری هستید این مدل  

.  گزینه مناسبی است زیرا آن ها نسبت به صندلی های گالیدر ارزان تر و با دوام تر هستند

 . آنها همچنین دارای روفرشی و روتختی استاندارد هستند

 مدل چرخان •

می توان برای داشتن حرکت دوم مکانیسم چرخش را نیز   به صندلی راک فنری و چرخان، 

اضافه نمود. با این که این روش صندلی را پیچیده تر می کند اما راحتی و انعطاف پذیری  

 .آن را افزایش می دهد

 مدل خوابیده •

در راهنمای خرید این مدل بیان شده است که در این مدل می توان پشتی صندلی را توسط  

یک اهرم به اندازه مورد نیاز رو به سمت عقب خم نمود. البته می توان با کشیدن یک گیره،  

پشتی را به صندلی نزدیک تر نمود. این قابلیت صندلی را منعطف تر می نماید. اما این مدل  

 .ی برخوردار استاز دوام کمتر

 مدل فضای باز •

صندلی راک در این مدل از موادی ساخته شده است که بتواند در فضای باز مقاوم بوده و  

 .آسیب کمتری را در مقابله با هوا ببیند
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 مدل کودکانه  •

این مدل با طراحی و رنگ های کودکانه ویژه استفاده کودک می باشد و برای بازی و حتی  

 .ه آل استخواب کودک بسیار اید

 اپن  صندلی خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید صندلی راک

 :هنگام خرید صندلی راک در نظر گرفتن نکات زیر می تواند به شما کمک نماید

 انتخاب مدل  •

با توجه به نوع استفاده ای که می خواهید از صندلی نمایید و نیز با توجه به مطالب ذکر  

 .شده در بخش قبل سعی نمایید مدل مناسبی را انتخاب کنید

 جنس صندلی •

سعی کنید صندلی هایی را انتخاب نمایید که عالوه بر زیبایی از جنس محکم و بادوامی نیز  

 .برخوردار باشد و به راحتی امکان تمیز نمودن آن وجود داشته باشد

 میزان راحتی •

در خرید اینترنتی سعی نمایید نظرات کاربران را مطالعه نمایید و مدلی را انتخاب نمایید که  

 .برخوردار باشداز راحتی کافی 

 نوع نشیمن  •

اگر برای مدت طوالنی می خواهید از صندلی راک خود استفاده نمایید سعی کنید مدلی را  

انتخاب کنید که در راهنمای خرید آن به نرمی و قابل شستشو بودن قسمت نشیمن صندلی  

 .اشاره شده باشد

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-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%86/
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 ارتفاع دسته صندلی  •

تخاب نمایید که دسته آن دارای ارتفاع هنگام خرید صندلی راک بهتر است صندلی را ان 

مناسبی باشد و اصول ارگونومی در طراحی آن مطابق با فیزیولوژی بدن انسان رعایت شده 

باشد، که شما بتوانید احساس راحتی بیشتری را هنگام استفاده از صندلی راک خود داشته  

 .باشید

 خرید آنالین صندلی راک

به صورت آنالین انجام دهید. مدل های متنوعی از این  شما می توانید خرید این صندلی را 

نوع صندلی ها موجود است هر زمانی که تصمیم به خرید اینترنتی یک صندلی راک گرفتید  

می توانید فقط با چند کلیک ساده سفارش خود را ثبت کرده و یک صندلی راک برای  

 .استفاده در داخل منزل یا فضای باز تهیه نمایید

 سخن آخر

مطالعه این راهنمای خرید آنالین صندلی راک از گرین لیست با نکات مهم هنگام خرید   با

این محصول آشنا می شوید و به راحتی می توانید بهترین مدلی را که با سلیقه شما همخوانی  

مقایسه امروز در دسته  و   اینترنتی خرید راهنمای دارد انتخاب نمایید. به امید آنکه

برای خریدی آگاهانه به شما کمک کرده باشد. شما مخاطبان عزیز می توانید   دکوراتیو بندی

از طریق فرم ارسال دیدگاه نظرات خود را برای ما ارسال کنید. خوشحالیم که برای مطالعه 

 .این مقاله وقت گذاشتید، متشکریم

ی کنیم آنها  در ادامه این مقاله برای شما بهترین مدل ها را گردآوری کرده ایم که پیشنهاد م 

را با هم مقایسه کنید. مدل هایی که توانسته اند با کیفیت مطلوبی رضایت کاربران را جلب  

 .کنند
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