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 راهنمای خرید اینترنتی قفس پرنده

 یکی از بهترین وسایل کاربردی جهت نگهداری از حیوانات خانگی به  پرنده قفس

 شمار می رود. پ

  رندگان را می توان جزو آن دسته از حیوانات خانگی دانست که می توانند به راحتی

 .در کنار انسان ها زندگی کنند

  نگهداری از پرندگان در اندازه و گونه های مختلف در بین بسیاری از مردم رواج

 .دارد

  برخی از این پرندگان به دلیل صدای زیبا و برخی دیگر آنها به خاطر رفتارهای

 .بامزه ای که دارند، مورد عالقه اکثر مردم به شمار می روند

 ل، مرغ مینا و مرغ عشق اشاره از جمله این پرندگان می توان به طوطی، قناری، بلب

 .نمود

 از آن جهت که وسیله ای جهت نگهداری پرندگان می باشد از  پرنده قفس خرید

 .اهمیت ویژه ای برخوردار است

  در ادامه با ما همراه باشید تا اطالعات جامعی را در مورد راهنمای خرید

 .در اختیارتان قرار دهیم شیک پرنده قفس اینترنتی

 گام خرید قفس پرندهنکات مهم هن

پرندگان جزو آن دسته از موجودات زیبایی هستند که اکثر ایرانی ها تمایل زیادی به 

 .نگهداری از آنها دارند

آواز خوش و زیبایی ظاهری پرندگان از جمله مهمترین ویژگی هایی است که خریداران 

 .جهت نگهداری از این حیوانات، عالقه زیادی از خود نشان می دهند
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کات مهمی وجود داشته که با در نظر گرفتن آنها می توانید فرایند خرید آسان تری را پیش ن

 .گیرید

 انتخاب قفس متناسب با نوع پرنده 

مهمترین نکته ای که باید به هنگام خرید این محصول در نظر بگیرید، توجه به نوع پرنده 

 .ای است که قصد نگهداری از آن را دارید

 .دلیل ماهیت ذاتی شان عالقه ای به ماندن در قفس ندارندبرخی پرنده ها به 

به همین دلیل بهتر است با توجه به نوع پرنده و همچنین محل نگهداری از آن، قفسی را 

 .انتخاب نمایید که با نیازتان تناسب داشته باشد

 بررسی ابعاد قفس پرندگان 

 .است پرنده قفس ابعادیکی دیگر از نکاتی که خریدار باید مورد بررسی قرار دهد، 

به دلیل فضای حداکثری که داشته مورد توجه خریداران قرار گرفته  بزرگ پرنده قفس

 .است

زیرا این مدل قفس به اندازه ای بزرگ بوده که امکان پرواز راحت و بدون دردسر را برای 

 .پرندگان فراهم نماید

 بررسی جنس بدنه قفس پرندگان 

 .جنس قفس از جمله نکات مهمی بوده که باید مورد بررسی فرد خریدار قرار گیرد

قفس پرندگان دارای جنس های مختلفی بوده که هر کدام از آنها از ویژگی های مخصوص 

 .به خود برخوردار هستند

 .از جمله مهمترین جنس های موجود در بازار می توان به موارد زیر اشاره نمود

 قفس فوالدی .1



  

    

 

3 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  مقاوم و شیک پرنده قفس مدل 35

 

 س چوبیقف .2

 قفس آهنی .3

 قفس اکریلیک .4

، زیبایی ظاهری فوق العاده ای داشته، اما تمیز کردن آن بسیار دشوار می چوبی پرنده قفس

 .باشد

 .عالوه بر آن، نم و رطوبت می تواند به مرور زمان به بافت چوبی قفس آسیب برساند

ت تولیدی مناسبی در مقابل، قفس فلزی زیبایی ظاهری چندانی نداشته اما از دوام و کیفی

 .برخوردار می باشد

 بررسی شکل ظاهری قفس پرندگان 

 .امروزه، قفس پرندگان را می توان در اشکال مختلفی در بازار یافت

از جمله رایج ترین مدل های موجود در بازار به … ، قفس مستطیلی ودار پایه پرنده قفس

 .شمار می روند

 .تخاب مدل مناسب به نظر فرد خریدار بستگی داردالبته این مورد کامال سلیقه ای بوده و ان

 بررسی امکانات جانبی قفس پرندگان 

 .محل قرارگیری دسته قفس را به هنگام خرید بررسی نمایید

قفس دسته دار امکان جابجایی و انتقال راحت آن را به مکان دیگر به راحتی میسر خواهد 

 .کرد

قفس مورد نظر را از لحاظ برخورداری از امکاناتی نظیر: جا دانه ای، جا آبی، تاب برای 

 .مورد بررسی قرار دهید… نشستن پرنده، النه پرنده و

 .تاثیر بگذارند لوکس پرنده قفس قیمت تمام این فاکتورها می توانند بر
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 خرید قفس پرنده

 زار به یکی از سخت ترین چالش به دلیل تنوعات زیاد آن در با پرنده قفس انتخاب

 .های پیش روی خریداران تبدیل شده است

  اینکه چه مدل قفسی جهت خرید مناسب تر است به نوع پرنده و محل نگهداری آن

 .بستگی دارد

  شما می توانید با مطالعه راهنمای خرید محصول که در این مقاله مورد بحث قرار

یا حضوری از فروشگاه های معتبر  گرفته شد جهت تهیه آن به صورت اینترنتی

 .اقدام نمایید

 قیمت قفس پرنده

 با توجه به فاکتورهای ذکر شده در جمالت باال تعیین می شود پرنده قفس قیمت. 

  مسلما هر چقدر امکانات جانبی قفس بیشتر باشد، قیمت آن در مقایسه با مدل های

 .دیگر افزایش خواهد یافت

 جزو فاکتورهای مهم دیگری بوده که می … عالوه بر این، جنس، فرم ظاهری و

 .توانند قیمت این محصول را تحت تاثیر قرار دهند

 روش نگهداری از قفس پرنده

 ،از نگهداری و شستشو راهنمای یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد 

 .است پرنده قفس

 گیری از انتقال بیماری به پرنده یا انسان می شودتمیز کردن به موقع قفس باعث جلو. 

 به همین دلیل، تمیز کردن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

 در این زمینه می بایست نکات مهمی را مد نظر قرار دهید. 

 هفته ای یکبار زمان خود را به تمیز کردن قفس اختصاص دهید. 
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 جهت شستشوی قفس تنها از آب بدون هیچگونه مواد شیمیایی استفاده نمایید. 

  هر چند وقت یکبار، پرنده را از قفس آزاد کرده و اجازه دهید در فضای باز منزل به

 .طور آزادانه پرواز کند

 مد نظر قرار دهید. در صورت قرار  پرنده قفس بهترین مکان را جهت نگهداری از

یا فضای باز، بهتر است آن را از نور شدید آفتاب یا باران دور  دادن قفس در بالکن

 .نگه دارید

 جمع بندی خرید اینترنتی قفس پرنده

 را می توان یکی از بهترین وسایل کاربردی جهت نگهداری از حیوانات  پرنده قفس

 .خانگی دانست

 ییدشما می توانید مدل های مختلف قفس را برای پرنده خود از بازار تهیه نما. 

  اما اینکه چه مدل قفسی جهت نگهداری از پرنده مناسب می باشد، یکی از مهمترین

 .مواردی بوده که در این مقاله مورد بررسی قرار داده ایم

 شاید تصور کنید خرید قفس مخصوص پرندگان کار دشواری می باشد. 

 بررسی  اما با در نظر گرفتن یک سری نکات مهم و کاربردی که در این مقاله مورد

 .قرار گرفت، می توانید فرایند خرید آسان تری را در پیش گیرید

 امروزه، خرید اینترنتی قفس پرندگان در بین بسیاری از افراد رایج شده است. 

  توصیه ما به شما این است که خرید مدل مناسب این محصول را از طریق سایت

 .های فروشگاهی معتبر انجام دهید

 


