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 راهنمای خرید اینترنتی پولوشرت مردانه 

را می توان نوعی تیشرت یقه دار دانست که استفاده از آن در  مردانه  پولوشرت •

 .بین آقایان شیک پوش رواج دارد

ظاهر پولوشرت ها در مقایسه با تی شرت ها متفاوت می باشد. دلیل آن را هم می   •

 .توان در چگونگی فرم یقه آنها دانست

 .داین نوع تی شرت ها در بازار به نام تی شرت های گلف یا تنیس مشهورن  •

فرم راسته و بلند و وجود جیب بر روی بخش سینه از جمله مهمترین ویژگی   •

 .به شمار می روند مردانه پولوشرت های

در ادامه این مقاله ما را همراهی کنید تا شما را با راهنمای خرید این نوع تی   •

 .شرت مردانه جذاب آشنا نماییم

 نکات مهم هنگام خرید پولوشرت مردانه 

می تواند گزینه مناسبی برای آن دسته از آقایانی باشد که به تیپ غیر   همردان  پولوشرت

 .رسمی عالقه زیادی دارند

اگر می خواهید مجموعه لباس های تک پوش خود را تکمیل کنید به سراغ این مدل از تی  

 .شرت ها بروید

یار  تی شرت های یقه دار مردانه به دلیل ظاهر ساده ای دارند جهت استفاده روزمره بس

 .مناسب می باشند

نکات مهمی به هنگام خرید این نوع تی شرت های مردانه وجود داشته که در ادامه به  

 .مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد
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 رنگ •

رنگ تی شرت یکی از نکات مهمی بوده که باید به هنگام خرید مد نظر قرار دهید. اگرچه  

د، اما بهتر است که جهت خرید به دنبال  این نوع تی شرت مورد استفاده آقایان قرار می گیر

انتخاب رنگ های خنثی و تیره بود. البته این موضوع سلیقه ای بوده و به نظر فرد خریدار  

 .بستگی خواهد داشت

 نوع آستین  •

طراحی و فرم ظاهری نوع آستین از جمله نکات دیگری بوده که باید مورد توجه قرار  

جزو آن دسته از مدل   مردانه کوتاه آستین پولوشرت و  مردانه بلند  آستین پولوشرت. داد

هایی بوده که انتخاب آنها به نظر فرد خریدار بستگی دارد. استفاده از هر دو مدل این تی  

 .ا در ظاهر فرد ایجاد خواهد کردشرت، جذابیت زیادی ر 

 تناسب با فصل  •

پولوشرت های مردانه را متناسب با فصل مورد نظر انتخاب نمایید. به عنوان مثال، مدل  

های آستین بلند برای فصل زمستان و مدل های آستین کوتاه برای فصل تابستان گزینه  

 .مناسبی به شمار می روند

 فرم ظاهری •

ه دار به طرح و فرم ظاهری لباس توجه کنید. تی شرت های  در انتخاب تی شرت های یق

ساده را می توان با هر نوع لباسی ست نمود و حتی در مهمانی های رسمی یا غیر رسمی  

 .مورد استفاده قرار داد

 قد  •

قد پولوشرت جزو نکات مهم دیگری بوده که باید به هنگام خرید مورد بررسی قرار گیرد.  

 موجود در بازار بر روی باسن بوده و زیاد کوتاه نمی باشد.  معموال قد پولوشرت های 
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قد لباس از جمله فاکتورهایی بوده که نمی توان در مورد آن اظهار نظر نمود. زیرا بعضی  

 .از افراد به تی شرت های کوتاه و برخی دیگر به تی شرت های بلند عالقه دارند

 اندازه ها •

ازه سینه تعیین می شود. برای اندازه گیری قفسه  به طور سنتی، سایز پولوشرت بر اساس اند

سینه تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک متر نواری بگیرید، یک سر آن را در  

 .زیر بغل خود بچسبانید و سپس دور پهن ترین قسمت سینه خود را اندازه بگیرید

اندازه گیری صاف در  همچنین مهم است که اطمینان حاصل شود که اندازه گیری با نوار 

 .پشت شما انجام می شود تا مطمئن شوید که اندازه گیری دقیق خوبی دارید

 برند •

این مدل تی شرت های یقه دار در برندهای مختلف تولیدی طراحی و به بازار عرضه می  

از جمله مطرح ترین برندهای   آدیداس مردانه پولوشرت و  نایک مردانه  پولوشرت. شوند

 .تولیدی در بازار بوده که در مقایسه با سایر برندها از کیفیت قابل توجهی برخوردار هستند

 مواد •

پس از اندکی تفکر جدی، تصمیم گرفتیم که تی شرت های یقه دار چرمی ممکن است  

شوند. در   بهترین ظاهر را نداشته باشند و ممکن است منجر به عرق کردن و ناراحتی جدی

مورد این مورد از پیراهن ها مواد زیادی وجود دارد، اما اکثریت قریب به اتفاق از پنبه یا  

 .پلی استر ساخته شده اند 

 لوگوی بزرگ •

گیرید که واقعاً زیبا به  دار میکنیم که چقدر آزاردهنده است وقتی یک پیراهن یقهما درک می

آورد، اما یک  ری برای شما به ارمغان میآید و شانس بیشت رسد، خیلی خوب مینظر می

لوگوی اندازه بزرگ بر روی آن وجود دارد. پیشنهاد می کنیم لباسی که لوگوی بزرگ بر  

 .روی آن وجود دارد استفاده نکنید
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 خرید پولوشرت مردانه

را می توان نوعی تی شرت مردانه دانست که به دلیل   مردانه  پولوشرت •

برخورداری از یقه و فرم ظاهری جالبی که دارد مورد استفاده آقایان شیک پوش  

 .قرار گرفته است

 .این نوع تی شرت در طرح ها و رنگ بندی های جذابی در بازار موجود می باشد •

وان از آنها در  پولوشرت های مردانه با هر نوع شلواری ست می شود و می ت  •

 .محیط های اداری یا دوستانه استفاده کرد

با مطالعه راهنمای خرید این نوع تی شرت مردانه می توانید جهت تهیه آن به  •

 .صورت اینترنتی یا حضوری از فروشگاه های معتبر اقدام نمایید 

 قیمت پولوشرت مردانه 

با توجه به جنس، کیفیت تولیدی، مدل و یک سری  مردانه  پولوشرت قیمت •

 .پارامترهای مهم دیگر تعیین می شود 

در واقع نمی توان قیمت ثابتی را جهت خرید پولوشرت های مردانه در نظر   •

 .گرفت

شما می توانید از طریق سایت های فروشگاهی و با در نظر گرفتن سایز و مدل   •

 .مت مناسب اقدام نماییدمورد نظر جهت خرید بهترین پولوشرت با قی

 روش نگهداری از پولوشرت مردانه 

 .نکات مهمی جهت نگهداری از پولوشرت های مردانه وجود دارد •

نحوه شستشوی لباس جهت حفظ کیفیت تولیدی لباس از اهمیت ویژه ای برخوردار   •

 .می باشد

 .شستشوی پولوشرت هم از این قاعده مستثنی نمی باشد •
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ین توصیه ما به شما این است که آن را به صورت  جهت شستشوی پولوشرت اول •

 .دستی بشویید

 .حتی االمکان از ماشین لباسشویی جهت شستشوی این مدل تی شرت استفاده نکنید •

 .زیرا امکان پس دادن رنگ لباس با استفاده از ماشین لباسشویی وجود دارد •

تا به بافت  جهت شستشوی تی شرت از آب سرد و شوینده های مالیم استفاده نموده •

 .لباس آسیب وارد نشود

بدین صورت می توانید در سال های آتی هم از پولوشرت مورد عالقه خود استفاده   •

 .نمایید

 جمع بندی خرید اینترنتی پولوشرت مردانه 

جزو آن دسته از پوشاک های اساسی بوده که تهیه آن برای   مردانه  پولوشرت •

 .آقایان خوش سلیقه بسیار ضروری می باشد

پولوشرت از لحاظ شکل ظاهری به مانند تی شرت می باشد. اما می توان گفت در   •

 .مقایسه با تی شرت مردانه از یک سری تفاوت ها برخوردار می باشد

فرم یقه و نوع آستین از جمله مهمترین ویژگی های این نوع تی شرت محسوب می   •

 .شوند

شلوار اسلش، شلوارک یا  شما می توانید پولوشرت های مردانه را با شلوار جین، •

 .شلوار بگ ست نمایید

این نوع تی شرت با هر نوع شلواری به راحتی ست شده و از جمله مهمترین   •

 .مزایای استفاده از آن توسط آقایان به شمار می رود

این محصول را می توانید با کمی جستجو در بازار در طرح های متنوع با قیمت   •

 .های مناسب بیابید 
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از خریداران رایج  اگرچه خرید اینترنتی پولوشرت های مردانه در میان بسیاری •

 .می باشد

با کمی جستجو در سایت های معتبر فروشگاهی می توان مدل مورد نظر خود را   •

 .با قیمت مناسب تهیه نمود

در این مقاله سعی نموده ایم تا شما عزیزان را با راهنمای خرید این نوع تی شرت   •

 .مردانه جذاب آشنا نماییم 

نسته باشیم فرایند خرید این محصول را برای  امیدواریم که با مطالعه این محتوا توا •

 .شما خریداران گرامی آسان تر کرده باشیم 

 


