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 راهنمای خرید اینترنتی ترامپولین 

 ترامپولین چیست 

)تشک جامپینگ(، وسیله ای است که جهت تحقق بخشیدن به اهداف ورزشی   ترامپولین

 .مورد استفاده قرار می گیرد

شک جامپینگ را می توان یک ابزار تخصصی برای ژیمناستیک کاران دانست که از آن ت 

 .به منظور انجام تمرینات ورزشی خود استفاده می کنند

استفاده از این وسیله ورزشی به دلیل هیجان زیادی که داشته، در میان خانم های خانه دار 

 .بسیار رواج دارد

  ترامپولین رفتن به باشگاه را ندارند، می توانند از آن دسته از افرادی که وقت کافی جهت 

 .جهت دستیابی به اندام دلخواه خود استفاده نمایند  خانگی

در ادامه مقاله ما را همراهی کنید تا شما را با راهنمای خرید و ویژگی های مهم این وسیله  

 .ورزشی پرکاربرد آشنا نماییم

 نکات مهم هنگام خرید ترامپولین 

، تشک جامپینگ بوده که امروزه از آن به منظور چربی سوزی و از  ترامپولین نام دیگر

 .دست دادن کالری بدن استفاده می کنند

 .با استفاده از این وسیله می توان به طور همزمان بر روی باالتنه و پایین تنه کار نمود

به فرد به   فرود آمدن و دوباره پرتاب شدن به سمت باال، حس فوق العاده آرامش بخشی را

 .هنگام تمرین تزریق خواهد کرد

 .می توانید انتخاب بسیار آسانی را تجربه کنید خانگی ترامپولین خرید راهنمای با مطالعه

در ادامه به تعدادی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر خرید تشک های جامپینگ اشاره 

 .نموده ایم
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 سایز تشک جامپینگ  •

د به این نکته توجه کنید که آیا این وسیله ورزشی را برای  بای  ترامپولین قبل از خرید

 .نیازهای شخصی خود می خواهید یا خیر

 .تشک های جامپینگ در سایزهای متنوعی تولید و به بازار عرضه می شوند

 .جامپینگ خانگی دارید، بهتر است سایز مینی آن را انتخاب کنید اگر تمایل به خرید تشک

در غیر اینصورت باید نیاز خود را بررسی کرده و سپس جهت سایز مناسب این محصول  

 .اقدام نمایید

 شکال مختلف تشک جامپینگ  •

 .یکی از مهمترین ویژگی های تشک جامپینگ، اشکال مختلف آن است

لفی نظیر: بیضی، مربع، دایره و مستطیل ساخته و به  این وسیله ورزشی در اشکال مخت 

 .بازار عرضه می شود

 .انتخاب بهترین سایز تشک به سلیقه و مکان مورد نظرتان بستگی دارد 

جهت مصارف خانگی بهتر است که تشک های جامپینگ دایره ای را انتخاب کنید. زیرا  

 .کمتر جا گرفته و از قابلیت جابجایی آسانی برخوردار است

 وزن تشک جامپینگ  •

از آنجا که تشک های جامپینگ دارای اشکال مختلفی بوده، هر کدام از آنها از ظرفیت  

 .تحمل وزن های مخصوص به خود برخوردار هستند

ها با توجه به رده های سنی مختلف )کودکان، نوجوانان و بزرگساالن( دارای   ترامپولین

 .وزن های مشخص شده ای هستند

قبل از خرید حتما با فروشنده مورد نظر در مورد وزن و سایر فاکتورهای مرتبط با 

 .محصول، اطالعات جامعی کسب نمایید
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 بررسی ویژگی های ایمنی تشک جامپینگ  •

مد نظر قرار دهید، ویژگی   ترامپولین تورهایی که باید به هنگام خریدیکی از مهمترین فاک

 .های ایمنی محصول است

توجه به یک سری موارد ایمنی به هنگام خرید این وسیله ورزشی از اهمیت ویژه ای 

 .برخوردار است

 .از جمله مهمترین این ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره نمود

 محافظتی )کاورها و پدها(  برخورداری از قسمت های .1

 برخورداری از بالشتک ها جهت قرار گرفتن بر روی فنرهای تشک  .2

 برخورداری از قاب های بسیار مستحکم و بادوام .3

 مقاومت زیاد شبکه های توری تشک به هنگام پرش  .4

با توجه به این نکات ایمنی، احتمال آسیب و سقوط ناگهانی کاربران به هنگام استفاده از این 

 .وسیله ورزشی به صفر خواهد رسید

 شرکت سازنده تشک جامپینگ  •

جهت خرید محصول باکیفیت و مناسب باید تحقیقات زیادی در مورد ویژگی ها و همچنین  

 .شرکت سازنده آن انجام داد

ین روش ها جهت کسب اطمینان در مورد ویژگی های محصول، مطالعه  یکی از موثرتر 

 .نظرات سایر کاربران در سایت های اینترنتی است

با در نظر گرفتن این فاکتور و تحقیق در مورد شرکت سازنده می توان به آسانی جهت  

 .انتخاب مدل مناسب اقدام نمود

 اینترنتی  خرید  + پرفروش و   بادوام ورزشی   استپر مدل 2۵ مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%be%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c/
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 خرید ترامپولین 

، وسیله ای کاربردی است که می توانید از آن به منظور دستیابی به اهداف  ترامپولین 

 .د استفاده نماییدورزشی خو 

 .امروزه، تقاضای زیادی جهت استفاده از تشک های جامپینگ در بازار وجود دارد

 .شما با تهیه این وسیله ورزشی می توانید از مزایای فراوان آن نهایت استفاده را ببرید

با توجه به راهنمای خرید این محصول که در جمالت باال اشاره نمودیم، فرایند انتخاب آسان 

 .تری را تجربه خواهید کرد

 قیمت ترامپولین 

 .شرکت های متعددی در زمینه تولید تشک های جامپینگ در حال رقابت با همدیگر هستند

ویژگی های تولیدی هر کدام از محصوالت این شرکت ها کامال متفاوت با یکدیگر گزارش  

 .شده است

به همین جهت، این محصول ورزشی با قیمت های بسیار متنوعی و با کیفیت های تولیدی  

 .مختلف به بازار عرضه می شود 

و مناسب، به دنبال مدل هایی باشید که   ارزان  خانگی ترامپولین شما می توانید جهت انتخاب

 .همه جوره نیازتان را جهت دستیابی به اهداف ورزشی رفع نماید

 از ترامپولین  روش نگهداری

، یک سری نکات مهمی وجود داشته که با رعایت آنها می  ترامپولین جهت نگهداری از

 .توانید عمر استفاده از محصول را به مدت طوالنی تری افزایش دهید

پس اگر از این وسیله ورزشی در منزل استفاده می کنید به موارد زیر جهت نگهداری  

 .اصولی از آن توجه ویژه ای نمایید

 .بهترین مکان جهت نگهداری از تشک های جامپینگ، محیط های خشک است .1

 .از قرار دادن این وسیله ورزشی در محیط های نمناک به شدت پرهیز نمایید  .2
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 .قبل از استفاده از تشک های جامپینگ، بهتر است که لباس مناسب بر تن کنید .3

پینگ به هیچ عنوان  استفاده از لباس های خیلی تنگ یا خیلی گشاد به هنگام جام .4

 .توصیه نمی شود

 .از فشار مضاعف واردن کردن به تشک های جامپینگ پرهیز کنید .5

به منظور حفظ ایمنی خود، هر چند وقت یک بار قسمت های مختلف تشک را  .6

 .مورد بررسی قرار دهید 

 جمع بندی خرید اینترنتی ترامپولین 

به شمار می رود. استفاده از این  از محبوب ترین وسایل ورزشی جهت جامپینگ   ترامپولین

 .محصول ورزشی در میان تمام رده های سنی رواج دارد

شما میتوانید با تهیه تشک های جامپینگ، اهداف خود را جهت دستیابی به اندام ایده آل تحقق  

 .بخشید

این محصول ورزشی به مانند دیگر محصوالت مشابه نیازمند تحقیق های همه جانبه قبل از  

 .ستخرید ا

  ترامپولین در این مقاله سعی نموده ایم تا شما را با مهمترین نکات تاثیرگذار بر خرید

 .آشنا نماییم خانگی

 .امیدواریم که از محتوای این مقاله نهایت استفاده را برده باشید

 


