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 راهنمای خرید اینترنتی سبد پیک نیک 

از جمله لوازم ضروری جهت استفاده در دورهمی های خانوادگی   نیک پیک سبد •

 .یا دوستانه در دل طبیعت به شمار می رود

استفاده از این وسیله جهت جابجایی، حفاظت، نظم و تمیزی لوازم مورد نظر در   •

 .پیک نیک، ضروری به نظر می رسد

م جابجایی  سبدهای پیک نیک به گونه ای طراحی شده اند که کار شما را به هنگا •

 .ظروف و دیگر لوازم مورد نیاز، آسان تر نمایند

این وسیله کاربردی را می توانید به صورت اینترنتی از سایت های فروشگاهی   •

 .معتبر خریداری کنید 

را به خوبی   نیک پیک سبد خرید البته بهتر است که قبل از هر چیز، راهنمای •

 .مطالعه نموده و سپس جهت تهیه آن اقدام کنید

 نکات مهم هنگام خرید سبد پیک نیک 

 اندازه و ابعاد سبد های پیک نیک  •

نکته مهمی که باید همواره قبل از خرید این محصول در نظر داشته باشید، توجه به اندازه و  

 .ابعاد آن است

سبدهای پیک نیک باید با توجه به تعداد اعضای خانواده و نفرات شرکت کننده در دورهمی  

 .ها، انتخاب شوند

اگر تعداد نفرات همراهی کننده در این دورهمی ها زیاد است، توصیه می کنیم سایز بزرگ  

 .آن را برای خرید انتخاب نمایید

 بررسی انواع سبدهای پیک نیک از لحاظ جنس  •

 .جنس های مختلفی از سبدهای پیک نیک در بازار موجود می باشد
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آنها جهت انتخاب مدل مناسب تصمیم   خریدار می تواند با توجه به ویژگی های هر کدام از

 .گیری نماید

 سبد پیک نیک پارچه ای

این نوع سبد از پلی استر یا برزنت ساخته شده است. جنس پارچه این مدل سبدها بسیار  

 .مستحکم بوده و در برابر نفوذ رطوبت از مقاومت زیادی برخوردار هستند

 سبد پیک نیک فویل دار 

 .یکی از مدل های سبد پارچه ای بوده که به عنوان عایق حرارتی عمل می کند

ر باعث حفظ دمای مواد غذایی شده و گزینه مناسبی جهت استفاده سبدهای پیک نیک فویل دا

 .در مسافرت های خارج از شهر به شمار می روند

 سبد پیک نیک پالستیکی 

این مدل از جمله پرفروش ترین سبدهای پیک نیک در بازار به شمار می رود. این مدل  

 .سبدها دارای دیواره ای مشبک از جنس پالستیک هستند

سبد باعث نفوذ هوا به داخل آن شده که این امر می تواند از فاسد شدن   مشبک بودن

زودهنگام مواد غذایی جلوگیری کند. از جمله مهمترین ویژگی های سبد پالستیکی می توان  

 .به قابلیت حمل آسان آن اشاره نمود

 سبد پیک نیک تاشو

ار بوده که امروزه  سبدهای پیک نیک تاشو از جمله محبوب ترین محصوالت موجود در باز

 .تقاضای زیادی جهت خرید آنها وجود دارد

 .سبدهای تاشو جهت استفاده در پیک نیک و مسافرت بسیار مناسب هستند
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قابلیت جمع شوندگی این مدل به فرد این امکان را داده تا مواد غذایی را به راحتی جابجا  

 .کنند

 بررسی درب سبدهای پیک نیک  •

 .می توانید به دو نوع درب دار یا بدون درب در بازار بیابیدرا  مسافرتی  نیک پیک سبد

البته این مورد سلیقه ای بوده و نمی توان گفت که مدل درب دار جهت استفاده برای شما 

 .بهتر است یا مدل بدون درب

 .اما مدل های بدون درب یک سری معایبی داشته که باید مد نظر قرار دهید

 د نفوذ گرد و غبار به داخل سب  .1

 افتادن وسایل از داخل سبد به هنگام حمل و نقل  .2

 دسته دار بودن سبدهای پیک نیک  •

سبدهای پیک نیک دارای دسته با سایزهای مختلفی هستند. این دسته ها یا به صورت بلند یا  

 .کوتاه هستند

انتخاب سبدهای پیک نیک با دسته بلند یا کوتاه به نوع پیک نیک و نحوه استفاده از آنها 

 .بستگی دارد

دسته بلند  به عنوان مثال، سبدهای دسته کوتاه برای پیک نیک های یک روزه و سبدهای 

 .برای مسافرت های خارج از شهر مناسب هستند

 اینترنتی  خرید  + پرفروش و  ارزان  سفری صندلی مدل 1۷ مطالعه: پیشنهاد

 پیک نیک خرید سبد 

از جمله لوازم ضروری جهت استفاده در مسافرت های چند روزه   نیک پیک سبد •

 .خارج از شهر به شمار می رود

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%db%8c/
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این وسیله کاربرد، امکان حمل ظروف و مواد غذایی را به راحتی میسر کرده و   •

از طرفی، نگرانی های افراد را به هنگام مسافرت یا پیک نیک های کوتاه رفع 

 .خواهد کرد

دهای پیک نیک دارای مدل های متنوعی بوده که با کمی جستجو در بازار می  سب  •

 .توانید بهترین مدل را جهت خرید انتخاب نمایید

در میان افراد بسیار رواج دارد. خریداران   نیک پیک سبد  اینترنتی خرید امروزه •

 .یندمی توانند بهترین مدل محصول را با قیمت مناسب از سایت های آنالین تهیه نما

 قیمت سبد پیک نیک 

 .تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی است نیک پیک  سبد قیمت •

البته قبل از خرید بهتر است تمام نکات را مد نظر قرار داده و با توجه به نیاز   •

 .اساسی خود جهت انتخاب مدل مناسب اقدام نمایید

سبدهای پیک نیک را باید با توجه به یک سری ویژگی های مهم که در جمالت   •

 .پیشین اشاره نمودیم، خریداری نمایید 

اما به طور کلی می توان گفت قیمت سبدهای پیک نیک به گونه ای نیست که از   •

 .خرید آنها پشیمان شوید

 روش نگهداری از سبد پیک نیک 

شما می توانید جهت تمیز کردن سبدهای پیک نیک پارچه ای، یک دستمال   •

 .مرطوب آغشته به ماده شوینده را برداشته و سپس بر روی لکه ها بکشید

از یک دستمال تمیز دیگر می توانید جهت پاک کردن آثار کف و لک از روی سبد   •

 .استفاده نمایید

 .هیچ گونه نگرانی عمل کنیدجهت شستشوی سبدهای پالستیکی می توانید بدون  •
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برای این کار مقداری ماده شوینده، آب ولرم و اسفنج نیاز است. بعد از شستشو می   •

 .توانید سبد را در جریان هوا گذاشته تا به طور کامل خشک شود 

 .جهت پاک کردن سبدهای چوبی به هیچ عنوان از پارچه مرطوب استفاده نکنید •

 .ی و پوسته پوسته شدن چوب می شودزیرا این کار باعث خشکی، شکستگ •

تنها کافی است که از پارچه خشک جهت زدودن گرد و غبار و آثار لک از روی   •

 .سبد استفاده نمایید 

 جمع بندی خرید اینترنتی سبد پیک نیک 

، یکی از مهمترین لوازم پرکاربرد در پیک نیک و مسافرت به  نیک  پیک سبد •

 .شمار می رود

ی متنوعی بوده که با بررسی هر کدام از ویژگی ها می  این محصول دارای مدل ها •

 .توان راحت تر جهت خرید مدل مناسب تصمیم گیری نمود

به دلیل کیفیت و جنس فوق العاده ای که  ترک  نیک پیک سبد امروزه، استفاده از •

 .داشته در بین خریداران بسیار رایج است

جامع سبدهای پیک نیک و   در این مقاله قصد بر آن بوده تا شما را با راهنمای •

 .انواع آنها آشنا نماییم

 .امیدواریم که از مطالعه محتوای این مقاله کاربردی، نهایت بهره را برده باشید •

 


