
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اینترنتی خرید+  پرفروش  و  باکیفیت شنا فین مدل 50

 تیم تحریریه گرین لیست 



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی  خرید+  پرفروش و باکیفیت شنا فین مدل 50

 

 راهنمای خرید اینترنتی فین شنا 

 .ر دارد در رده بندی لوازم جانبی ورزشی قرا شنا فین ؟چیست  شنا فین •

فین ها از لحاظ ظاهری، بزرگ بوده و به همین خاطر حجم بیشتری از آب را به  •

 .اطراف پخش می کنند

از آنجا که جهت استفاده از فین های شنا به نیروی بیشتری نیاز است، عملکرد شما   •

 .به هنگام غواصی و انجام فعالیت های مشابه کاهش خواهد یافت

ی نظیر: پای غواصی، کفش غواصی و… در  فین های شنا تحت عناوین دیگر •

 .بازار شناخته می شوند 

این محصول دارای انواع متنوعی بوده که بهتر است قبل از خرید با شناخت   •

 .ویژگی های هر کدام از آنها جهت انتخاب مدل مناسب اقدام نمایید 

 نکات مهم هنگام خرید فین شنا 

 .ستفرقی ندارد که سطح شنای شما در چه مرحله ای ا

استفاده از فین های شنا باعث خواهد شد تا شما قدرتمندتر و سریع تر در زیر آب به جلو  

 .پیش بروید

تهیه این وسیله چه برای شناگران حرفه ای و چه برای شناگران آماتور، اهمیت بسیار ویژه 

 .ای دارد

 .مهارت های شنای شما با استفاده از این محصول ورزشی بهبود خواهد یافت

در نظر گرفتن یک سری فاکتورهای مهم می توانید مناسب ترین مدل را انتخاب نموده و   با

 .برای اهداف ورزشی خود مورد استفاده قرار دهید
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 سطح شنا )حرفه ای یا مبتدی(  •

 .شما باید با توجه به سطح فعالیت خود مدل متناسب با نیازتان را تهیه نمایید

 .مهم بستگی داردبه یک سری فاکتورهای  شنا فین خرید

اینکه شما بدانید که از کدام مدل جهت رفع نیازهای خود استفاده نمایید، اهمیت ویژه ای  

 .دارد

 :شوند می بندی تقسیم زیر مدل دو به کاربرد لحاظ از شنا های فین

 فین شنا سرعتی 

این مدل به مانند باله های ماهی بوده و باعث افزایش سرعت ورزشکار به هنگام شنا کردن  

 .می شود

این مدل فین ها دارای باله های بلندتری بوده که در مقایسه با مدل قدرتی، انعطاف پذیری  

 .بیشتری دارند

ش های فین  به آن دسته از آماتور هایی که میخواهند به تازگی آموز  سرعتی شنا فین خرید

 .زدن را یاد بگیرند، پیشنهاد می شود

 :از عبارتند شنا  مخصوص فین مدل این های  ویژگی مهمترین

 تسریع بخشیدن به سرعت فرد به هنگام شنا کردن .1

 انعطاف پذیری و نرمی فوق العاده آن در مقایسه با مدل دیگر  .2

 قابل استفاده در مسابقات شنا سرعتی  .3

 رنگ بندی های متنوع آن .4

 شنا قدرتی فین 

 .استفاده از این مدل بیشتر به شناگران حرفه ای توصیه می شود
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 .فین های شنای قدرتی باعث تقویت عضالت کف پاها می شوند

تهیه این مدل برای آن دسته از شناگرانی که می خواهند آمادگی جسمانی خود را بهبود  

 .بخشند، بسیار مناسب است

 توجه به سایز و وزن فین های شنا  •

 .ی از مهمترین فاکتورها قبل از خرید فین های شنا، توجه به سایز و وزن آنها استیک 

به طور کلی، فین ها از سایز پاهای شما بزرگتر بوده و از ظاهر مخصوص به خود  

 .برخوردار هستند

 .اما بهتر است درصدد خرید مدلی باشید که به هنگام شنا کردن مانعی برای شما ایجاد نکند

انواع مختلف فین های شنا در بازار موجود بوده که با در نظر گرفتن نکات مهم می تواند  

 .بهترین آنها را جهت خرید انتخاب نمایید

 بررسی نوع تیغه فین های شنا  •

 .، بررسی تیغه های آن استشنا  فین خرید یکی دیگر از نکات مهم به هنگام

به طور کلی، تیغه های فین غواصی به سه   البته این مورد به سطح شنای شما بستگی دارد. 

 .دسته زیر تقسیم بندی می شوند

این مدل تیغه ها دارای کارایی باالتری در مقایسه با سایر : پالستیکی های تیغه .1

مدل ها هستند. قیمت پایین و رنگ بندی های متنوع از جمله مهمترین ویژگی های  

 .دفین های شنا با تیغه پالستیکی به شمار می رون

ظاهر این مدل فین ها در مقایسه با دیگر مدل ها، کامال فرق  : کانالی های تیغه .2

 .دارد. وجود کانال ها و برآمدگی روی فین، فشار کمتری به پاها وارد می کند

 



  

    

 

4 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی  خرید+  پرفروش و باکیفیت شنا فین مدل 50

 

این مدل فین ها، سرعت بیشتری به حرکت ورزشکار به  : دار شکاف های تیغه .3

به دلیل برخورداری از شکاف ها، هنگام شنا کردن خواهد بخشید. این مدل فین ها  

انرژی بیشتری را به هنگام شنا کردن به فرد منتقل خواهند کرد. شناگران حرفه  

 .ای بهتر است که از فین های شنا با تیغه شکافدار استفاده نمایند 

 زیبا  و   باکیفیت  های مدل  معرفی با شنا کاله  بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید فین شنا 

 .روند  فین ها، در واقع یکی از محصوالت جانبی در ورزش شنا به شمار می

طراحی فین های شنا به شکل کفش یا صندل بوده و می توان آنها را در رده های مختلف 

 .سنی در بازار یافت

، رنگ بندی های بسیار فانتزی و زیبایی داشته که با تهیه آن برای فرزندان  بچگانه شنا فین

 .خود می توانید انگیزه شنا کردن را در او افزایش دهید

 قیمت فین شنا 

، یکی از بهترین لوازم جانبی ورزشی بوده که استفاده از آن در بین شناگران  شنا فین

 .آماتور و حرفه ای بسیار رواج دارد

اینکه چه مدلی از این محصول می تواند نیاز شناگر را رفع نماید به سطح فعالیت ورزشی  

 .او بستگی خواهد داشت

به یک سری فاکتورهای مهم بستگی داشته که می توانید با شناخت   ارزان شنا فین قیمت

 .همه جانبه جهت انتخاب مناسب ترین مدل اقدام نمایید

به صورت اینترنتی بسیار رواج دارد. سایت های فروشگاهی   شنا فین فروش امروزه،

معتبری در کشور وجود داشته که جهت عرضه بهترین برند این محصول ورزشی به  

 .ان در حال فعالیت هستندخریدار

 

 

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%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7/
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 روش نگهداری از فین شنا 

جهت حفظ ایمنی خود، بهتر است که از فین های شنا در داخل استخر استفاده  •

 .نمایید

 .فین ها شنا را می توانید بعد از استفاده با آب شیرین و سرد بشویید •

 .استفاده از مایع شوینده جهت شستشوی بهتر، بالمانع است •

 .جهت خشک شدن فین های شنا، توصیه می کنیم آنها را در هوای آزاد بگذارید •

قرار دادن این محصول در زیر نور خورشید جهت خشک کردن به هیچ عنوان   •

 .توصیه نمی شود

 .فین های شنا را در یک محل مناسب نگهداری نمایید •

 .بودن مداوم آنها باعث خراب شدن زودهنگام تیغه ها می شود تحت فشار •

 جمع بندی خرید اینترنتی فین شنا 

 .در بین عالقه مندان به این ورزش بسیار رایج شده است شنا فین خرید امروزه،

با در نظر گرفتن سطح فعالیت شنای خود می توانید مدلی که متناسب با نیاز تان باشد را  

 .انتخاب نمایید

ین های شنا دارای جنس ها و مدل های مختلفی بوده که هر کدام از آنها از ویژگی های  ف

 .مخصوص به خود برخوردار هستند

با قیمت سایر مدل ها   سرعتی شنا  فین قیمت بر اساس همین کارکردها و ویژگی ها است که 

 .تفاوت قابل مالحظه ای دارد

هنمای جامع خرید فین های شنا و نکات مهم در  در این مقاله قصد بر آن بوده تا شما را با را

 .این زمینه آشنا نماییم

 


