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 راهنمای خرید اینترنتی مبل شوی 

یکی از بهترین لوازم کاربردی جهت جلوگیری از   شوی  مبل چیست؟ شوی مبل •

 .کثیف شدن مبل به شمار می رود

 .مبلمان جزو مهمترین وسایلی در منزل بوده که در معرض کثیف شدن قرار دارند •

به همین خاطر، استفاده از محصولی که بتواند مبل ها را به نحو احسنت تمیز نماید   •

 .از اهمیت ویژه ای برخوردار است

جهت خرید اینترنتی این محصول باید نکات مهمی را مد نظر قرار داد تا بتوان به   •

 .اب هوشمندانه ای دست زدانتخ 

اگر درصدد تهیه این وسیله کاربردی جهت نظافت مبلمان خود هستید، ادامه مقاله  •

 .را از دست ندهید تا اطالعات جامعی را در اختیارتان قرار دهیم

 نکات مهم هنگام خرید مبل شوی 

سی  ، نکات مهمی وجود داشته که باید مورد بررمناسب  و کاربردی شوی مبل خرید جهت

 .قرار گیرند

از آنجا که این محصول در مدل های متنوعی تولید می شود، نیاز است قبل از خرید در  

 .مورد ویژگی های هر کدام از برندهای آن اطالعات جامعی کسب نمایید

 استفاده راحت )کاربردی بودن دستگاه(  •

 .آن استمهمترین نکته به هنگام خرید این محصول، در نظر گرفتن نوع استفاده از 

نحوه کارایی دستگاه و اینکه به هنگام استفاده از آن احساس راحتی میکنید از اهمیت ویژه 

 .ای برخوردار است

 شکل ظاهری دستگاه باید به نحوی باشد که به هنگام استفاده از آن با مشکل مواجه نشوید 
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ناراحتی کمر یا  می تواند باعث شوی مبل به عنوان مثال، کوتاه یا بلند بودن دسته مکنده

 .دست به هنگام استفاده از آن شود

 نوع کاربری دستگاه  •

؟ پاسخگویی به این  صنعتی  شوی مبل خرید را مد نظر دارید یا خانگی شوی مبل خرید آیا

 .سوال می تواند نوع نیازتان را به هنگام استفاده از این محصول مشخص نماید

این دستگاه شامل دو مدل خانگی و صنعتی بوده که خریدار باید با توجه به حجم شستشو و  

 .تعداد مبلمان خود جهت انتخاب نوع مناسب تصمیم گیری نماید

ر هتل ها، مساجد و شرکت ها استفاده می شود که در  از مدل صنعتی این دستگاه بیشتر د

 .مقایسه با مدل خانگی از توان بسیار بیشتری برخوردار است

 قدرت موتور دستگاه  •

 .قدرت موتور می تواند عملکرد دستگاه های برقی را تحت تاثیر قرار دهد

د بررسی  را از لحاظ عملکرد دستگاه مور شوی مبل قدرت به هنگام خرید این محصول باید

 .قرار دهید

باالتر بودن وات دستگاه نشان دهنده این است که دستگاه از قدرت مکش فوق العاده باالیی  

 .برخوردار است

 .شما باید با توجه به نیاز خود به دنبال تهیه دستگاهی بروید که عملکرد باالیی داشته باشد

 کیفیت تولیدی جنس بدنه •

خرید این محصول مد نظر قرار داد، بررسی کیفیت   یکی از نکات مهمی که باید به هنگام

 .تولیدی جنس بدنه آن است

دستگاه باید از کیفیت تولیدی فوق العاده باالیی برخوردار باشد تا به هنگام ضربه خوردن  

 .دچار آسیب های جدی نشود
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بهترین جنس بدنه این محصول، پلی اورتان بوده که در مقابل هرگونه آسیب مقاومت زیادی 

 .از خود نشان می دهد

 بررسی حجم مخزن دستگاه •

 .حجم مخزن دستگاه از جمله موارد مهمی بوده که به هنگام خرید باید مورد توجه قرار داد

 .مخزن بزرگ باعث خواهد شد تا نظافت داخل دستگاه هر چند روز یکبار انجام شود

 .اما در این مورد بهتر است که حجم مبلمان خود را مورد بررسی قرار دهید

برای تعداد مبلمان باال، بهتر است که مدلی که حجم مخزن کمتری داشته باشد را جهت خرید  

 .انتخاب نمایید

 ستگاهبررسی نکات جانبی د •

بعضی مدل های موجود در بازار به دلیل قدرت مکش باالیی که دارند، سر و صدای زیادی  

 .تولید می کنند

 .به این مورد مهم قبل از خرید دستگاه توجه نمایید

های موجود در بازار به نحوی است که از ماده های شوینده مخصوص   شوی مبل طراحی

 .داخل آنها استفاده می شود

 .طر نمی توان هر ماده شوینده ای را جهت استفاده از این محصول به کار بردبه همین خا

 .نکته مهم دیگر این است که حتما دستگاه را متناسب با نوع مبلمان خود انتخاب نمایید

 .امکان آسیب به بافت پارچه یا تنه مبل با استفاده از این دستگاه ها وجود دارد

 خرید مبل شوی 

 .ی از دغدغه های اصلی خریداران تبدیل شده استبه یک  شوی مبل خرید •
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با توجه به انواع مختلف این محصول در بازار باید یک سری فاکتورهای مهم را  •

 .از لحاظ برند و جنس های تولیدی را به هنگام خرید مد نظر قرار داد

در حال حاضر، برندهای مختلفی از این محصول در بازار موجود بوده که کیفیت   •

 .قابل قبولی دارند تولیدی 

از جمله این برندها می توان به ماکسی، گرین وکیوم، نورآئین تهران، آنا، کرشر،   •

 .بیسل و پارس ایران اشاره نمود

 قیمت مبل شوی 

باید مد نظر قرار دهند،   شوی  مبل آن چیزی که تمام خریداران به هنگام تهیه •

 .بررسی کیفیت تولیدی و برند سازنده این دستگاه است

شما باید با در نظر گرفتن فاکتورهای مهمی که در این مقاله به آنها اشاره نمودیم،   •

مدلی که از کیفیت تولیدی فوق العاده باالیی برخوردار باشد را جهت خرید انتخاب  

 .نمایید

در غیر اینصورت، بعد از مدتی شاهد خرابی زودهنگام دستگاه و از دست رفتن   •

 .هزینه خود خواهید بود 

 نگهداری از مبل شویروش 

 .دستورالعمل استفاده از محصول را از دفترچه راهنمای آن به خوبی مطالعه نمایید •

در صورت پر شدن مخزن آب کثیف دستگاه جهت خالی کردن زودهنگام آن اقدام   •

 .نمایید

 .بعد از هر بار استفاده، جهت خالی کردن مخزن دستگاه اقدام نمایید  •

 .ه و اجازه دهید به صورت کامل خشک شوددرون مخزن را به خوبی شست  •
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به هنگام استفاده از دستگاه توجه کنید که مواد شوینده و آب به اشتباه داخل مخزن   •

 .آب کثیف ریخته نشوند

 .باعث آسیب به دستگاه و خراب شدن زودهنگام آن خواهد شد این کار •

 جمع بندی خرید اینترنتی مبل شوی 

ایل جهت تمیز کردن مبلمان کثیف به شمار  ، یکی از ضروری ترین وسشوی مبل •

 .می رود

این دستگاه از انواع مختلفی برخوردار بوده و در برندهای متنوعی در بازار به   •

 .فروش می رسد

به همین خاطر نیاز است که با توجه به راهنمای خرید آن که در این مقاله مورد   •

سب داشته باشد، اقدام بحث قرار دادیم جهت تهیه مدل مناسب که با نیازتان تنا

 .نمایید

به صورت اینترنتی در بین افراد بسیار رایج شده  شوی مبل امروزه، خرید دستگاه •

 .است

با توجه به یک سری نکات مهم می توان بهترین مدل این دستگاه را از سایت های  •

 .فروشگاهی معتبر سراسر کشور تهیه نمود

 


