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 راهنمای خرید اینترنتی کفش کوهنوردی هامتو 

یکی از بهترین برندهای خارجی موجود در بازار بوده که   هامتو  کوهنوردی کفش •

 .از کیفیت تولیدی باالیی در مقایسه با سایر مدل ها برخوردار است

هامتو یک برند آمریکایی است که فعالیت خود در زمینه تولید کفش های  •

 .آغاز نمود 1985کوهنوردی را در سال  

کفش کوهنوردی برند هامتو به دلیل کیفیت فوق العاده ای که داشته در میان عالقه   •

مندان به گردش در طبیعت بسیار محبوب بوده و نام آن در بازار داخلی بسیار پر  

 .رنگ است

البته ناگفته نماند که بیشتر محصوالت برند هامتو در کشور چین تولید و به بازار  •

 .عرضه می شود

در ادامه ما را همراهی کنید تا شما را با راهنمای خرید این محصول ورزشی آشنا  •

 .نماییم

 نکات مهم هنگام خرید کفش کوهنوردی هامتو 

 بررسی مدل های مختلف کفش کوهنوردی برند هامتو 

در بازار موجود بوده که باید با توجه   هامتو کوهنوردی کفش ل های مختلفی ازمد •

 .به سطح فعالیت ورزشی تان جهت انتخاب بهترین آن اقدام نمایید

کمپانی هامتو از تکنولوژی و آخرین استانداردهای تولیدی بروز دنیا در تولید   •

 .محصوالت خود استفاده می کند 

رند در مقایسه با سایر برندها از محبوبیت ویژه ای به همین خاطر محصوالت این ب  •

 .برخوردار است

کفش کوهنوردی دو الیه هامتو از قابلیت نصب گرامپون برخوردار بوده و برای   •

 .متر کامال مناسب است 7000صعودهایی تا ارتفاع  
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کفش کوهنوردی تک الیه هامتو هم به مانند مدل قبلی از قابلیت نصب کرامپون   •

 .متر مناسب می باشد 5000بوده و برای صعودهایی تا ارتفاع  برخوردار  

 بررسی تکنولوژی های به کار رفته در تولید کفش کوهنوردی برند هامتو

، تکنولوژی های ویژه ای به کار رفته و به  هامتو کوهنوردی کفش در ساخت •

 .همین خاطر است که می توان برای مدت طوالنی از آن استفاده نمود

 .شش داخلی این کفش از مواد با کیفیت و عالی استفاده شده استدر ساخت پو  •

 .به نحوی که می توان از آن در مناطق مختلف جغرافیایی استفاده نمود •

از مهمترین ویژگی های این مدل کفش کوهنوردی می توان به عایق حرارتی،   •

 .جذب شوک، ضد آب بودن و انعطاف پذیری آن اشاره نمود

طراحی کفش کوهنوردی برند هامتو به صورت نیم ساق بوده و تهیه آن به  •

 .کوهنوردانی که با مدل تمام ساق راحت نیستند، توصیه می شود

 ره کفش کوهنوردی برند هامتو بررسی جنس رویه و زی

 کوهنوردی کفش و  مردانه هامتو کوهنوردی کفش نکات مهمی به هنگام خرید •

 .وجود داشته که باید مد نظر داشته باشید زنانه هامتو 

هامتو برند معروفی بوده که در ساخت محصوالت خود، تمام استانداردهای کیفی   •

 .را رعایت می کند

ردی بسیار بادوام و ضخیم است. قسمت رویه  جنس رویه این مدل کفش کوهنو  •

کفش دارای روزنه هایی جهت انتقال جریان آزاد هوا بوده که مانع تعریق و بو  

 .گرفتن کفش خواهد شد
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عالوه بر این، کفش های کوهنوردی هامتو دارای زیره های بادوام و غیر قابل   •

هنگام راه رفتن  لغزش بوده که همین عامل باعث خواهد شد که تعادل کوهنورد به

 .به هم نخورد

 توجه به جنس الیه میانی کفش های کوهنوردی هامتو 

نکته مهم دیگری که باید به هنگام خرید کفش های کوهنوردی هامتو مد نظر قرار   •

 .دهید، بررسی کیفیت تولیدی الیه میانی آنهاست

 .هم صدق می کند دخترانه هامتو کوهنوردی کفش این مورد جهت خرید •

و انعطاف پذیری باالی الیه میانی کفش کوهنوردی باعث خواهد شد تا نرمی  •

 .کوهنورد خستگی را در پاهای خود احساس نکند

کفش های کوهنوردی هامتو دخترانه، زنانه و مردانه از این ویژگی مهم برخوردار   •

 .هستند

 کلمبیا  کوهنوردی کفش خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید کفش کوهنوردی هامتو 

از بهترین محصوالت ورزشی است که می توان در بازار  هامتو  کوهنوردی کفش •

 .یافت

نمی کند که سطح فعالیت ورزشی شما چگونه باشد. با تهیه کفش های کوهنوردی   •

 .هامتو می توانید رویای خود را جهت رفع نیازهای ورزشی تان، محقق سازید

هی بازار  این برند تمام محصوالت ورزشی خود را با کیفیت فوق العاده تولید و را •

 .می کند

جهت خرید بهترین مدل کفش کوهنوردی نیاز است که با یک سری نکات مهم آشنا   •

 .شوید

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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را به صورت حضوری و یا   هامتو   کوهنوردی کفش شما میتوانید مدل های مختلف •

 .از طریق سایت های معتبر خریداری نمایید 

 قیمت کفش کوهنوردی هامتو 

های متنوعی بوده که بهتر است قبل از  کفش های کوهنوردی هامتو دارای مدل  •

 .خرید با ویژگی های هر کدام از آنها آشنا شوید

 .سپس بهتر می توانید جهت انتخاب مناسب ترین مدل تصمیم گیری نمایید •

سطح فعالیت ورزشی، کیفیت تولیدی کفش )رویه، الیه میانی و زیره( و یکسری   •

رار گرفتند، می توانند بر قیمت  نکات مهم دیگر که در جمالت باال مورد بررسی ق

 .محصول تاثیر بگذارند 

اگر به صورت حرفه ای می خواهید به فعالیت کوهنوردی بپردازید، بهتر است که   •

از قبل بودجه مورد نظر خود را مشخص کرده و با کیفیت ترین کفش مخصوص  

 .کوه را خریداری نمایید

 روش نگهداری از کفش کوهنوردی هامتو 

بهتر است که کاتالوگ استفاده از کفش های کوهنوردی هامتو را به    قبل از شستشو  •

 .دقت مطالعه نمایید

 .کفی و بندهای کفش بهتر است به صورت جداگانه با آب ولرم شسته شوند  •

تمام گل و خاک چسبیده به ته کفش را جدا کرده و سپس با یک برس سخت به   •

 .شستشوی آن با آب ولرم اقدام نمایید

ز کردن الیه رویی کفش بهتر است که از یک مسواک کهنه برای این  در مورد تمی  •

 .کار استفاده نمایید 
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به هیچ عنوان از سشوار جهت خشک کردن سریع کفش کوهنوردی استفاده نکنید.   •

زیرا این کار باعث آسیب به بافت داخلی کفش خواهد شد. تنها کافی است که کفش  

ر از نور مستقیم خورشید قرار را جهت خشک شدن در یک مکان مناسب به دو 

 .دهید

 جمع بندی خرید اینترنتی کفش کوهنوردی هامتو

جزو بهترین محصوالت موجود در بازار بوده که در  هامتو  کوهنوردی کفش •

 .مقایسه با برندهای دیگر از محبوبیت ویژه ای برخوردار است

هامتو، برندی آمریکایی بوده که از تکنولوژی های پیشرفته در تولید محصوالت   •

 .ورزشی خود استفاده می کند

شما باید با توجه به سطح فعالیت کوهنوردی خود، مدلی را انتخاب نمایید که کامال   •

 .با نیازتان تناسب داشته باشد

کیفیت تولیدی، مدل  انتخاب بهترین کفش کوهنوردی به فاکتورهای مهمی از جمله:  •

و قیمت آن بستگی داشته که بهتر است از قبل در مورد تمام این موارد بررسی  

 .های الزم انجام شود 

این مقاله از این رو تهیه شده تا تمام اطالعات الزم را در مورد راهنمای  •

 .در اختیارتان قرار دهیم هامتو  کوهنوردی کفش خرید

 


