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 خرید بهترین کاپشن پسرانه

هایتان فعال باشند و وقت خود را بیرون بگذرانند، باید از کاری که انجام  خواهید بچهاگر می

دهند لذت ببرند.چه بچه های شما در حال یادگیری اسکی باشند یا فقط با اسباب بازی  می

 .های برفی در حیاط خلوت بازی کنند، یک کاپشن خوب ضروری است

س برای آنها به یک فعالیت مکرر تبدیل می شود، زیرا  وقتی پسران جوانی دارید، خرید لبا

 .آنها دائماً لباس های خود را کوچک می کنند یا آنها را پاره می کنند

می توانید یک کمد لباس جدید برای آنها بخرید و فقط چند ماه بعد شلوارها خیلی کوتاه می  

د تا از شر لکه های شوند، پیراهن ها پاره می شوند و همه چیز صدها بار شسته می شو 

 .علف، گل و الی، غذا و سایر کثیفی ها خالص شوید

های با  پوشند، پیدا کردن لباسهایشان را میاز آنجایی که پسرهای پرخاشگر به سختی لباس

 .ارزش که تا حد امکان ماندگار باشد، مهم است

وجود دارد که باید   اگر به دنبال خرید کاپشن جدید برای پسران خود هستید، در اینجا نکاتی

 :در نظر داشته باشید

 راهنمای خرید کاپشن پسرانه جدید و شیک 

، کاپشن ها دارای تقسیم بندی های متفاوتی با توجه به فصل های  پسرانه کاپشن •

سرد هستند، به این صورت که به کاپشن های بهاره و پاییزه و زمستانی تقسیم می  

 .شوند

ی از نفوذ سرما به بدن در فصل های سرد سال،  از آن جایی که تنها راه جلوگیر •

استفاده از کاپشن می باشد بایستی در هنگام خرید کاپشن برخی نکات را رعایت 

 .نمایید
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در راهنمای خرید کاپشن پسرانه به بررسی تمامی موارد مهم، مانند آشنایی با  •

ید کاپشن  )مدل کاپشن پسرانه( و کاربردها و مزایای آن و نکات مهم به هنگام خر

 .و روش های نگهداری از آن می پردازیم 

اگر قصد خرید کاپشن پسرانه را چه به صورت حضوری و چه به صورت )خرید   •

اینترنتی( دارید، بهتر است این محتوا را تا انتها مطالعه نمایید تا در این راستا 

 .یدبتوانید یک خرید هوشمندانه و اصولی را برای خود یا عزیزانتان داشته باش

کاپشن ها به صورت کل به دو دسته تقسیم می شوند. کاپشن های کژوال و کاپشن   •

های فنی یا ورزشی. کاپشن های کژوال و یا روزانه دارای فرم معمولی و طراحی  

 .ساده می باشند

این کاپشن ها به دلیل قیمت مناسبی که دارد از فروش باالتری برخوردار است و  •

های متنوع و گوناگونی در بازار فروش موجود می   در طرح ها و رنگ ها و مدل

 .باشد

در صورتی که کاپشن های ورزشی یا فنی دارای طراحی های خاصی بوده و از  •

 .جیب های زیادی در داخل و بیرون کاپشن برخوردار می باشند

برای دوخت این کاپشن ها از پارچه های خاصی استفاده می شود. این دسته از  •

ل طراحی و جنس پارچه و نوع دوختشان به مراتب از مدل کژوال  کاپشن ها به دلی

 .قیمت بیشتری دارد

 بررسی کاربرد و مزیت های خرید کاپشن پسرانه شیک 

با خرید کاپشن می توان موجب ایجاد یک پوششی عایق دار برای جلوگیری از نفوذ سرما  

 .شد
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در مقابل سرمای زمستان   این پوشش که دارای عایقی ضخیم است برای گرم نگه داشتن بدن

 .می شود. همین طور در مقابل باد و بارش باران و برف بسیار مقاوم می باشد

کاپشن خوب باید دارای یک الیه ی بیرونی ضد آب و عایق باشد و مانع نفوذ آب و سرما به  

داخل شود. کاپشن های پسرانه در همه جا کاربرد داشته و از ویژگی های زیادی برخوردار  

 .تندهس

به دلیل وجود انواع مدل های گوناگون این محصول می توان از آن در تمامی مکان ها چه  

 .در مناسبت های رسمی و چه در قرار های روزانه و یا در طول روز استفاده نمود

از جمله مزایای خرید کاپشن پسرانه می توان به جلوگیری از نفوذ سرما و باران به بدن  

 .اشاره نمود

از دیگر مزیت های خرید کاپشن پسرانه در دارا بودن به عایق ضخیم آن است به این  

صورت که چون بدن در زمان حرکت گرم می شود باید کاپشن دارای پوسته ای تنفسی باشد  

 .ن شما را خشک نگه دارد. و موجب تعریق بیش از حد شما نشودتا همواره بد 

 نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت کاپشن پسرانه 

در راهنمای خرید کاپشن پسرانه به بررسی تمامی موارد و فاکتورهای اصلی که بایستی قبل  

هنگام  از خرید در مورد آن ها اطالعات کافی را داشته باشید می پردازیم. تمامی نکات مهم 

 :خرید کاپشن پسرانه به شرح زیر است

 جنس لباس  •

 .در راهنمای خرید کاپشن پسرانه به اولین موردی که باید توجه کرد، جنس آن است

کاپشن های پسرانه در جنس های متفاوتی مانند کتان و پلی استر و پشم و چرم های 

 .مصنوعی و یا طبیعی دوخته می شود
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دجه ای که برای خرید کاپشن پسرانه کنار گذاشته است و نوع  هر فردی با توجه به میزان بو 

 .نیازش، می تواند یکی از جنس های لباس را برای خود انتخاب کند

 کیفیت دوخت لباس  •

کیفیت دوخت کاپشن یکی از اصلی ترین مواردی است که در راهنمای خرید کاپشن پسرانه  

 .وجود دارد

از   کیفیت دوخت آن نهایت دقت را داشته باشید. و بایستی قبل از )خرید کاپشن پسرانه( به  

 .مطلوب بودن کیفیت دوخت آن اطمینان کافی را حاصل نمایید

در این راستا باید از عدم وجود کوچکترین منفذی برای وارد شدن سوز و سرما به داخل  

 .کاپشن نیز مطمئن شوید 

 ضد آب بودن •

خرید کاپشن پسرانه، ضد آب بودن  از مهم ترین خاصیت های یک کاپشن خوب در راهنمای 

 .آن است

بایستی قبل از انتخاب و خرید کاپشن از مقاومت الیه ی بیرونی کاپشن در مقابل نفوذ برف  

 .و باران به داخل مطمئن شوید

برای این که از ضد آب بودن کاپشن اطمینان داشته باشید می توانید به برچسبی که در جیب  

نگاه کنید و یا با نگاه کردن به الیه ی داخلی کاپشن متوجه  داخلی کاپشن دوخته شده است 

 .این موضوع شوید 
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 اندازه مناسب  •

از دیگر موارد مهم در راهنمای خرید کاپشن پسرانه، انتخاب اندازه و سایز مناسب آن  

 .است

هر کدام از شرکت ها و برندهای تولیدی دارای معیارها و سایزهای خاصی برای  

 .محصوالت خود هستند

برای همین خاطر توصیه می شود حتما قبل از خرید اینترنتی محصول از معیار سایز آن  

 .برند مطلع شوید

بپوشید   البته قبل از انتخاب سایز کاپشن باید به لباس های گرمی که قرار است از زیر آن

 .نیز توجه داشته باشید

 الیه های داخلی کاپشن  •

از دیگر فاکتورهای مهم در راهنمای خرید کاپشن پسرانه در الیه های داخلی کاپشن است  

 .که به آن بخش های ایزوله ای کاپشن نیز می گویند

 .استفاده می کنند  برای این قسمت معموال از الیاف طبیعی یا مصنوعی و یا پشم و پر قو 

 کاله •

دارا بودن کاپشن به کاله نیز از دیگر فاکتورهایی است که در راهنمای خرید کاپشن پسرانه  

 .باید به آن توجه کرد

به این صورت که برخی از کاپشن ها دارای قابلیت جدا سازی کاله از کاپشن را دارد و  

 .شما می توانید در استایل های متفاوت نیز از آن استفاده کنید

 



  

    

 

6 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  شیک و باکیفیت  پسرانه کاپشن مدل 35

 

 شن پسرانه قیمت کاپ •

قیمت کاپشن پسرانه با توجه به جنس و برند تولیدی و ضد آب بودن و … در نظر گرفته  

 .می شود

 زیپ •

از دیگر موارد حساس در راهنمای خرید کاپشن پسرانه در میزان دوام و استحکام زیپ  

 .کاپشن است. باید از ضد آب بودن زیپ و دوام باالی آن قبل از خرید مطمئن شوید

 راهنمای نگهداری از انواع مدل کاپشن پسرانه جدید 

ین صورت که نحوه ی  راهنمای نگهداری از کاپشن با توجه به جنس آن متفاوت است. به ا

 .نگهداری از کاپشن پشم با کاپشن های پلی استر و یا شمعی فرق دارد

خرید آنالین   پوشاک و مد در دسته بندی آنالین خرید راهنمای امیدواریم با مطالعه این

 .موفقی داشته باشید
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