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 راهنمای خرید اینترنتی کاپشن مردانه 

را می توان جزو آن دسته از پوشاک هایی دانست که خرید آن در   مردانه کاپشن •

 .فصول سرد سال ضرورت پیدا می کند 

با خرید یک کاپشن باکیفیت دیگر نیازی به تهیه مجدد آن در زمستان سال بعدی   •

 .نخواهید داشت

کاپشن های مردانه کاربردهای مختلفی داشته و میتوان آنها را جهت استفاده های   •

 .ورزشی تهیه نمودروزانه و 

البته قبل از هر چیز بهتر است اطالعات جامعی در مورد کاپشن های زمستانی و   •

 .ویژگی های آنها داشته باشید تا بتوانید فرایند خرید آسان تری را پشت سر بگذارید

تا انتهای مقاله با ما همراه باشید تا شما را با راهنمای خرید اینترنتی انواع کاپشن  •

 .ه آشنا نماییمهای مردان 

 نکات مهم هنگام خرید کاپشن مردانه 

 بررسی جنس کاپشن •

یکی از نکات مهمی که به هنگام خرید کاپشن باید در نظر بگیرید، بررسی جنس آن می  

 .باشد

کیفیت باالی تولیدی کاپشن مشخص خواهد کرد که آیا این محصول جهت استفاده در سال 

 .آینده دوام خواهد آورد یا خیر

از جمله رایج ترین جنس های موجود در بازار به   کتان مردانه کاپشن و  چرم مردانه نکاپش

 .شمار می روند

هر کدام از این جنس ها از معایب و مزایای مخصوص به خود برخوردار بوده و انتخاب 

 .آنها به نیاز فرد خریدار بستگی دارد
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 بررسی قابلیت ضد آب بودن کاپشن  •

 .، ضد آب بودن آن می باشدمردانه کاپشن یکی دیگر از مهمترین ویژگی های

توجه به این فاکتور مهم مخصوصا در فصل زمستان از اهمیت ویژه ای برخوردار می  

 .باشد

به همین خاطر بهتر است که الیه بیرونی کاپشن را از لحاظ خاصیت ضد آب بودن بررسی  

 .نمایید

نمایید که در برابر بارش های جوی از خیس شدن تان جلوگیری   شما باید کاپشنی را انتخاب

 .کند

 .، این ویژگی اهمیت زیادی نخواهد داشتبهاره مردانه کاپشن در صورت خرید

 بررسی جنس الیه های درونی کاپشن •

به هنگام خرید حتما الیه های درونی کاپشن را از لحاظ جنس و کیفیت دوخت مورد بررسی  

 .قرار دهید

ای درونی کاپشن در پس زدن سرما و حفظ حرارت بدن شما، نقش مهمی را ایفا می  الیه ه

 .کنند

 .معموال این الیه ها از جنس هایی نظیر: الیاف طبیعی، مصنوعی و پشمی تولید می شوند

 .تنها با لمس الیه های ایزوله کاپشن میتوان متوجه کیفیت تولیدی آنها شد

 بررسی ویژگی های کلیدی کاپشن •

هنگام خرید کاپشن، مدلی را انتخاب کنید که دارای کاله باشد تا در شرایط مختلف جوی  به 

 .بتوان از آن استفاده نمود
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جیب دار بودن کاپشن باعث خواهد شد تا بتوانید در صورت احساس سرما دست های خود  

 .را داخل آن فرو برید

ز نفوذ باد به ال به الی آن زیپ موجود بر روی کاپشن باید از محافظ برخوردار باشد تا ا

 .جلوگیری کند

کاپشن هایی که در قسمت انتهای کمر از نخ های کشی برخوردار هستند باعث گرم تر شدن  

 .بدن خواهند شد

سرآستین، خز دار بودن کاله و یقه کاپشن از جمله نکات کلیدی دیگری بوده که به هنگام  

 .دباید مورد بررسی قرار گیرن  مردانه  کاپشن خرید

 خرید کاپشن مردانه 

یکی از مهمترین پوشاک هایی بوده که باید در فصول سرد   مردانه  کاپشن خرید •

 .سال مورد استفاده واقع شود

 .این محصول در رنگ بندی و طرح های متنوعی تولید شده و به فروش می رسد •

کاپشن های مردانه دارای مدل های متنوعی بوده که از جمله آنها می توان  •

 .اشاره نمود ترک مردانه  کاپشن به

این مدل کاپشن ها از کیفیت تولیدی فوق العاده ای برخوردار بوده و از جنس   •

 .مناسبی برخوردار می باشند

 قیمت کاپشن مردانه

 .، توجه به قیمت آن می باشددانهمر کاپشن یکی از فاکتورهای مهم به هنگام خرید •

پارامترهای زیادی بر خرید کاپشن های مردانه دخیل بوده که به تعداد مهمی از  •

 .آنها در جمالت باال اشاره شد
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با توجه به بودجه مورد نظر و یک سری فاکتورهای مهم می توانید جهت  •

به صورت اینترنتی یا حضوری از فروشگاه های معتبر   جدید مردانه  کاپشن خرید

 .اقدام نمایید

 روش نگهداری از کاپشن مردانه 

 .در جنس های مختلفی در بازار موجود می باشد مردانه کاپشن

 .توجه به جنس لباس به هنگام شستشو یکی از نکات مهمی بوده که باید مد نظر قرار داد

، کیفیت کاپشن از بین رفته و به مرور زمان در صورت عدم رعایت یک سری اصول مهم

 .به الیاف لباس آسیب وارد خواهد شد

 .در ادامه به نکات مهمی در زمینه شستشوی اصولی کاپشن های مردانه اشاره نموده ایم

قبل از شستشوی کاپشن، حتما برچسب و اتیکت موجود بر روی آن را مطالعه   •

ا توجه به جنس الیاف به کار رفته در  نمایید. معموال راهنمای شستشوی کاپشن ب 

 .ساخت آن بر روی اتیکت درج شده است

جهت تمیز کردن لکه ناشی از گل، مواد غذایی، نوشیدنی و… بهتر است که یک   •

 .دستمال خیس را برداشته و بر روی آن بکشید

جهت شستشوی کاپشن ها بهتر است از شوینده های مالیم استفاده کنید. استفاده از   •

 .شوینده های دیگر با فرموالسیون قوی به بافت پارچه آسیب وارد می کند

ای بادی را حتی االمکان به صورت دستی بشویید. جهت این کار بهتر  کاپشن ه •

  30است که یک تشت را با آب و ماده شوینده پر کرده و سپس کاپشن را به مدت 

دقیقه داخل آن قرار دهید. جهت شستشو نیازی نیست که کاپشن را با دست چنگ  

 .بزنید. این کار باعث آسیب به بافت لباس خواهد شد
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شوی کاپشن های پشمی از ماشین لباسشویی استفاده نکنید. حتی بهتر  جهت شست   •

است که آن را به صورت دستی هم نشویید. بهترین روش جهت شستن کاپشن  

 .پشمی، سپردن آن به خشک شویی می باشد

جهت شستن کاپشن های چرم بهتر است از اصول خاصی پیروی نمایید. برای این   •

الیم استفاده نموده و از سرکه سفید جهت پاک  کار بهتر است از شوینده های م

 .کردن لکه ها بهره ببرید 

 جمع بندی خرید اینترنتی کاپشن مردانه 

را می توان یکی از بهترین پوشاک هایی دانست که در فصول سرد   مردانه کاپشن •

 .سال مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 .این محصول در جنس های متعددی در بازار موجود می باشد •

انتخاب بهترین و باکیفیت ترین مدل کاپشن به یک سری فاکتورهای مهمی بستگی   •

 .داشته که در این مقاله به آنها اشاره نمودیم

و سایر مدل ها را به صورت حضوری یا   اسپرت مردانه کاپشن شما می توانید •

 .اینترنتی از فروشگاه های معتبر تهیه نمایید

هدف شما جهت مطالعه راهنمای خرید   امیدواریم با تهیه این محتوا به •

 .جامه عمل پوشانده باشیم مردانه  کاپشن بهترین

 


