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 راهنمای خرید اینترنتی سینی مسی

 یکی از محبوب ترین ظروف دست سازی بوده که استفاده از آن به دلیل  مسی سینی

 .مزایای فراوانی که داشته در میان بسیاری از خانم های خانه دار رایج شده است

  یکی از مهمترین دغدغه های خانم های خانه دار این است که از چه ظروفی جهت

 .پذیرایی از مهمان ها استفاده کنند

  سینی های مسی در طرح ها و مدل های بسیار متنوعی تولید شده و به بازار عرضه

 .می شوند

 خاصیت پزشکی و مزایای استفاده از ظروف مسی بر همگان پوشیده نیست. 

  خاطر است که امروزه اکثر خریداران جهت تهیه ظروف مسی تمایل زیادی به همین

 .از خود نشان می دهند

  در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطالعات جامع و کاربردی را در مورد

 .در اختیارتان قرار دهیم مسی سینی خرید راهنمای

 نکات مهم هنگام خرید سینی مسی

 .اصل از تقلبی بسیار سخت شده است مسی سینی امروزه، شناخت

به همین خاطر انتخاب این محصول به یکی از مهمترین دغدغه های خریداران تبدیل شده 

 .است

البته قبل از هر چیز بهتر است که با ویژگی های مهم ظروف مسی به خوبی آشنا شده تا 

 .بتوانید تفاوت محصول اصل را از تقلبی شناسایی کنید

 .ن نکاتی که در این زمینه وجود داشته می توان به موارد زیر اشاره نموداز جمله مهمتری

 شناسایی محصول اصل از تقلبی 
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مهمترین نکته ای که به هنگام خرید این محصول باید مد نظر قرار دهید این است که بتوانید 

 .به خوبی تفاوت جنس اصل را از جنس فیک تشخیص دهید

ندگان از متلایر دیگری به جای مس در ساخت این دسته از متاسفانه، امروزه اکثر تولیدکن

 .ظروف استفاده می کنند

همانطور که می دانیم، زنجان یکی از شهرهای مهم جهت تولید ظروف مسی به شمار می 

 .رود

را به صورت اینترنتی از فروشگاه های معتبر سراسر  زنجان مسی سینی شما می توانید

 .کشور خریداری نمایید

 ابعاد و اندازه محصول بررسی 

 .، توجه به ابعاد و اندازه آن استمسی سینی خرید یکی از نکات مهم دیگر به هنگام

 .البته این مورد به نیاز شما بستگی داشته که بخواهید از کدام مدل استفاده نمایید

یا کوچک، کامال سلیقه ای بوده و نمی توان به طور قاطع گفت که  بزرگ مسی سینی تهیه

 .استفاده از کدام مدل جهت استفاده بهترین می باشد

نکته مهم دیگری که باید بدانید این است که ظروف مسی دست ساز در مقایسه با ظروف 

 .تولید شده با ماشین از وزن بیشتری برخوردار هستند

اصلی جهت شناخت ظروف مسی اصل از ظروف تقلبی، وزن یکی از مهمترین مالک های 

 .سنگین آنها می باشد

 بررسی کیفیت ظاهری محصول 

، یکی از نکات مهم دیگری بوده که باید مورد توجه فرد خریدار مسی سینی کیفیت ظاهری

 .قرار گیرد

به هنگام خرید توجه کنید که سینی مورد نظر شما هیچ گونه فرورفتگی، برآمدگی، 

 .تگی و ترک خوردگی نداشته باشدشکس
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عالوه بر آن، طراحی ظاهری سینی باید به گونه ای باشد که به هنگام حمل آن هیچ صدمه 

 .ای به شما وارد نشود

 بررسی طراحی ظاهری محصول 

سینی های مسی دارای طرح های متفاوتی بوده و شما می توانید مدلی که متناسب با سلیقه 

 .نتخاب نماییدتان بوده را جهت خرید ا

از جمله مدل هایی بوده  زنی قلم مسی سینی و گرد پایه مسی سینی ،دار پایه مسی سینی

 .که تقاضای زیادی جهت خرید آنها وجود دارد

البته توصیه ما به شما این است که مدلی را جهت خرید انتخاب نمایید که استفاده آسانی 

 .داشته و جهت حمل گزینه مناسبی به نظر برسد

 خرید سینی مسی

  ظروف مسی از جمله محبوب ترین ظروف موجود در بازار بوده که به دلیل خواص

 .و مزایایی که داشته، تقاضای زیادی جهت خرید آنها وجود دارد

 ،بوده که استفاده از آن جهت پذیرایی های  مسی سینی یکی از این محصوالت

 .خودمانی و رسمی، کاربردی به نظر می رسد

  یکی از مهمترین مواردی که خریداران باید به هنگام تهیه این محصول مد نظر قرار

 .دهند، توجه به اصل بودن آن است

  با توجه به یک سری نکات مهم شرح داده شده در جمالت باال میتوان جهت خرید

 .ظروف مسی به صورت اینترنتی یا حضوری از فروشگاه های معتبر اقدام نمود

 یقیمت سینی مس

 تحت تاثیر فاکتورهای متعددی قرار دارد مسی سینی قیمت. 

 به تعدادی از این فاکتورها در جمالت باال اشاره نمودیم. 



  

    

 

4 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  ارزان و شیک مسی سینی مدل 60

 

  البته ناگفته نماند که سینی های مسی دست ساز به دلیل طراحی ظاهری فوق العاده

ای که دارند در مقایسه با سینی های مسی ماشینی از قیمت بیشتری برخوردار 

 .هستند

  توصیه ما به شما این است که بودجه خود را کنار گذاشته و جهت خرید بهترین مدل

متناسب با نیازتان به صورت اینترنتی یا حضوری از فروشگاه های معتبر اقدام 

 .نمایید

 روش نگهداری از سینی مسی

  یکی از موارد مهمی که باید در مورد سینی های مسی بدانید، نحوه نگهداری از آنها

 .ی باشدم

 جهت جلوگیری از کدر شدن مس می توانید از دستورالعمل های زیر استفاده نمایید. 

  استفاده از محلول پودر لباسشویی و آبلیمو، گزینه مناسبی جهت تمیز کردن ظروف

 .مسی به شمار می رود

  سپس در قسمت نهایی کار از یک پارچه نرمی یا اسفنج جهت تمیز کردن داخل

 .نیدظروف استفاده ک

 جهت جلوگیری از کدر شدن ظروف مسی از سس گوجه فرنگی استفاده نمایید. 

  برای این کار مقدار کمی از سس گوجه فرنگی را بر روی ظرف مالیده و اجازه

 .دقیقه به همان حالت بماند 3الی  2دهید به مدت 

 سپس با استفاده از یک پارچه نرمی جهت تمیز کردن آن اقدام نمایید. 

 هترین روش ها جهت تمیز کردن ظروف مسی، استفاده از جالسنج می یکی از ب

 .باشد
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  الی  5برای این کار، مقداری از جالسنج را بر روی ظرف مالیده و بعد از گذشت

 .دقیقه جهت تمیز کردن داخل آن اقدام نمایید 10

 جمع بندی خرید اینترنتی سینی مسی

 ای موجود در بازار بوده که ، یکی از بهترین و محبوب ترین سینی همسی سینی

 .طرفداران زیادی دارد

  این محصول دارای طرح های سنتی بسیار زیبایی بوده که توجه خریداران را به

 .خود جلب کرده است

  امروزه، شناخت ظروف مسی اصل از تقلبی به یکی از مهمترین دغدغه های افراد

 .تبدیل شده است

  به همین خاطر در این مقاله سعی نموده ایم تا شما را با نکات اساسی و پرکاربرد به

 .آشنا نماییم مسی سینی خرید هنگام

  امیدواریم که با تهیه این محتوا توانسته باشیم تا اطالعات مفیدی را جهت انتخاب

 .بهترین مدل سینی های مسی موجود در بازار در اختیارتان قرار داده باشیم

 

 

 


