
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اینترنتی خرید+  جذاب و گرم مردانه ژاکت مدل 40

 تیم تحریریه گرین لیست



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  جذاب و گرم مردانه ژاکت مدل 40

 

 راهنمای خرید اینترنتی ژاکت مردانه

 جزو آن دسته از لباس های زمستانی است که به استایل آقایان جذابیت  مردانه ژاکت

 .خاصی می بخشد

  با فرا رسیدن فصل سرما، استفاده از ژاکت های مردانه ضرورت زیادی پیدا خواهند

 .کرد

  ژاکت های مردانه با بافت نرم و وزن سبکی که دارند، جهت استفاده در فصل پاییز

 .و زمستان گزینه مناسبی به شمار می روند

  کاربرد ژاکت ها و پلیورهای مردانه باعث شده که استفاده از این لباس گرم در بین

 .بسیاری از آقایان رایج شود

  را با راهنمای خرید ژاکت های مردانه تا انتهای مطلب با ما همراه باشید تا شما

 .موجود در بازار آشنا نماییم

 نکات مهم هنگام خرید ژاکت مردانه

 سایز ژاکت 

 .می باشد مردانه ژاکت نکته مهمی که به هنگام خرید باید مدنظر قرار دهید، سایز

ستند اندازه سرشانه های ژاکت، اندازه قد لباس و همچنین سرآستین از جمله فاکتورهایی ه

 .که باید مورد بررسی قرار گیرند

سایز ژاکت نباید زیاد گشاد یا تنگ باشد. البته توجه داشته باشید قبل از خرید ژاکت، یک 

 .لباس کلفت بپوشید

 .سپس ژاکت را بر روی آن لباس پوشیده تا از سایز مورد نظر، اطمینان کامل کسب نمایید

 جنس ژاکت 

 .ار متنوعی در بازار موجود می باشندژاکت های مردانه در جنس های بسی
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از جمله رایج ترین جنس های به کار رفته در تولید ژاکت های … پلی استر، پشم، نخ و

 .مردانه به شمار می روند

توجه به این مورد باعث خواهد شد تا در مورد نحوه شستشوی ژاکت اطالعات جامعی 

 .کسب نمایید

ین ژاکت های مورد عالقه آقایان به شمار می رود از جمله محبوب تر بافتنی مردانه ژاکت

 .که تقاضای زیادی جهت خرید آن در بازار وجود دارد

 نوع یقه ژاکت 

 .ژاکت های مردانه، دارای مدل ها و طرح های مختلفی هستند

اینکه چه مدل ژاکتی را مد نظر دارید به سلیقه شما به هنگام استفاده از این لباس جذاب 

 .زمستانی بستگی خواهد داشت

از جمله محبوب ترین مدل های موجود  اسکی یقه مردانه ژاکت و هفت یقه مردانه ژاکت

 .در بازار به شمار می روند

 طراحی ظاهری ژاکت 

 .های دیگری بوده که نیاز است مورد توجه قرار گیردشکل ظاهری ژاکت از جمله فاکتور

برخی افراد، ژاکت را به صورت تکی استفاده می کنند. معموال بیشتر افراد، ژاکت را بر 

 .روی لباس استفاده می کنند

اگر می خواهید زیر ژاکت، لباس دیگری استفاده نکنید بهتر است که به سراغ مدل هایی 

 .ما باشندبروید که کامال فیت بدن ش

 .در غیر اینصورت، ژاکت های آزاد و رها را جهت خرید مد نظر قرار دهید
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می تواند  اسپرت مردانه ژاکت آن دسته از افرادی که عاشق تیپ ورزشی هستند، انتخاب

 .گزینه مناسبی برای آنها باشد

 نحوه باز و بسته شدن ژاکت 

 .رار دهیدژاکت های مردانه را از لحاظ نحوه پوشش مورد بررسی ق

 .اگرچه این مورد، سلیقه ای بوده اما می تواند بر خریدتان تاثیر بگذارد

 جلو مردانه ژاکت نوع مدل ژاکت وجود داشته که از جمله آنها می توان به 3در بازار 

 .اشاره نمود دار زیپ مردانه ژاکت و دار دکمه مردانه ژاکت ،باز

و نحوه پوشش فرد بستگی داشته و نمی توان  انتخاب هر کدام از این مدل ها به نوع نیاز

 .اظهار نظر کلی در اینباره نمود

 خرید ژاکت مردانه

 می تواند تاثیر زیادی در استایل و ظاهر آقایان داشته باشد مردانه ژاکت خرید. 

  ژاکت ها و پلیور ها جزو آن دسته از لباس های گرم زمستانی هستند که میتوان آنها

 .را به راحتی با لباس های دیگر ست نمود

 عالوه بر آن، این لباس ها جذابیت زیادی را در ظاهر فرد ایجاد خواهند کرد. 

 هت با توجه به راهنمای خرید انواع مختلف ژاکت های مردانه می توانید راحت تر ج

یا حضوری از فروشگاه های معتبر  اینترنتی خرید تهیه بهترین مدل آن به صورت

 .اقدام نمایید

 قیمت ژاکت مردانه

  قیمت ژاکت های مردانه تحت تاثیر پارامترهای مختلفی بوده که به مهمترین آنها در

 .این مقاله اشاره نمودیم
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 هایی بوده که قیمت ژاکت جنس، برند تولیدی و فرم ظاهری از جمله مهمترین فاکتور

 .های مردانه را تحت تاثیر قرار می دهند

  اگر می خواهید بهترین ژاکت را با قیمت بسیار مناسب تهیه نمایید، حتی االمکان به

 .سایت های معتبر فروشگاهی سراسر کشور مراجعه نمایید

 یق سایت زیرا امکان خرید بهترین و باکیفیت ترین مدل ژاکت با تخفیفات ویژه از طر

 .های فروشگاهی وجود دارد

 روش نگهداری از ژاکت مردانه

نگهداری از ژاکت و پلیور مردانه یکی از مهمترین مواردی بوده که باید نسبت به آن آگاه 

 .باشید

با رعایت یک سری دستورالعمل ها می توانید طول عمر استفاده از لباس های زمستانی را 

 .سال های آتی استفاده نماییدافزایش داده و حتی از آنها در 

  شما می توانید جهت شستشوی ژاکت یا پلیور از ماشین لباسشویی استفاده نمایید. حتی

االمکان، شوینده های مالیم که فاقد آنزیم می باشند را جهت شستشو، مورد استفاده 

 .قرار دهید

 تشو باید از آنجا که ژاکت ها دارای جنس های مختلفی می باشند، پس به هنگام شس

این مورد مهم را مدنظر قرار دهید. دمای زیاد به بافت و الیاف طبیعی لباس آسیب 

 .وارد می کند

  اگر می خواهید ژاکت یا پلیور را در ماشین لباسشویی جهت شستشو قرار دهید، بهتر

است که دستگاه را روی دور کند بگذارید. در غیر اینصورت امکان آسیب به الیاف 

 .وجود خواهد داشتطبیعی لباس 
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  ،حتی االمکان شستشوی ژاکت بافتنی را به صورت دستی انجام دهید. برای این کار

ژاکت را داخل تشت و در آب ولرم و صابون قرار دهید. بعد از گذشت چند دقیقه، 

ژاکت را آبکشی کرده و جهت خشک شدن در مکان مناسب به دور از نور مستقیم 

 .خورشید قرار دهید

 خرید اینترنتی ژاکت مردانه جمع بندی

 یکی از محبوب ترین لباس های زمستانی آقایان به شمار می رودمردانه ژاکت ،. 

  ژاکت یا پلیور، کاربردهای زیادی داشته و از آن می توان به عنوان یک پوشش

 .مناسب در فصل پاییز و زمستان استفاده نمود

  ژاکت های مردانه در طرح و رنگ بندی های متنوعی در بازار موجود می باشند

 .که انتخاب هر کدام از آنها به سلیقه و نوع استفاده فرد خریدار بستگی خواهد داشت

  شما می توانید انواع مختلف ژاکت های مردانه را با قیمت بسیار مناسب از طریق

 .یدسایت های معتبر فروشگاهی خریداری نمای

 در این مقاله سعی نمودیم تا شما را با راهنمای خرید ژاکت های مردانه آشنا نماییم. 

  امیدواریم که با تهیه این محتوا، اطالعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده

 .باشیم

 


