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 راهنمای خرید اینترنتی قالده سگ

یکی از بهترین وسایل کاربردی جهت تربیت و حفظ ایمنی سگ ها به  سگ قالده •

 .شمار می رود

در مواقعی که کنترل سگ ها بسیار سخت باشد از این وسیله جهت حفظ ایمنی آنها   •

 .در فضای باز استفاده می کنند

به طور کلی، قالده را می توان جزو آن دسته از وسایل مورد نیازی دانست که در   •

 .امور تربیتی حیوانات بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد 

صاحبان سگ را به خود درگیر کرده این است  یکی از مهمترین سواالتی که ذهن •

 .که چه نوع قالده ای جهت استفاده مناسب تر می باشد

در ادامه ما را همراهی کنید تا شما عزیزان را با راهنمای خرید اینترنتی این   •

 .وسیله مورد نیاز آشنا نماییم

 نکات مهم هنگام خرید قالده سگ

ر وجود داشته که انتخاب بهترین مدل را برای ی سگ در بازاها قالده از مختلفی انواع

 .خریداران سخت تر کرده است

اینکه استفاده از کدام مدل برای حیوان شما مناسب تر است به نژاد حیوان، جنس و  

 .کاربردهای قالده بستگی دارد

 .شاید تصور کنید که انتخاب قالده کار چندان سختی نیست. در حالی که اصال اینطور نیست

شما در انتخاب قالده مناسب اشتباه کنید، نمی توانید به خوبی سگ تان را کنترل کرده و  اگر 

 .از او در فضای باز محافظت نمایید
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 بررسی نوع قالده  •

برای حیوان شما مناسب تر می   سگ قالده اول از همه باید بدانید که استفاده از کدام مدل

 .باشد

هر کدام از آنها دارای ویژگی های منحصر به  قالده ها دارای مدل های متنوعی بوده که  

 .فردی هستند

 .از جمله رایج ترین قالده های موجود در بازار می توان به موارد زیر اشاره نمود

این مدل قالده به نام قالده فلت هم معروف است. در واقع از این قالده می  : معمولی  مدل

 .توان برای سگ های بزرگ و کوچک استفاده نمود

 .قابلیت تنظیم این مدل قالده بسیار آسان بوده و به راحتی دور گردن سگ بسته می شود

 .این مدل قالده به نام قالده خاص معروف بوده که کاربردهای ویژه ای دارد: ویژه مدل

از قالده های خاص تنها تحت یک شرایط منحصر به فردی می توان استفاده نمود. قالده  

متنوعی بوده که برخی از آنها از المپ های کوچکی برخوردار   های خاص دارای مدل های

 .هستند

 .در واقع این المپ ها، پیاده روی شبانه شما با حیوان خانگی تان را تسهیل خواهند کرد

قالده شوکری را می توان نوع دیگری از قالده دانست که تنها برای سگ  : شوکری مدل

 .های بزرگ قابل استفاده خواهد بود

 .نمونه هایی از این مدل قالده به شمار می روند ژرمن سگ قالده و  هاسکی سگ هقالد

برخی مدل های این قالده، دندانه دار بوده که در صورت شکستن زنجیر یا حرکت تند  

 .توسط سگ، او را به توقف وادار خواهد کرد

ند، جهت خرید آن  البته بهتر است که افرادی که تبحر کافی در استفاده از این نوع قالده دار

 .اقدام نمایند
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 بررسی جنس قالده  •

دارای جنس های مختلفی بوده که بهتر است قبل از خرید در مورد ویژگی های   سگ قالده

 .هر کدام از آنها بررسی های الزم را انجام دهید

 .در ادامه به نمونه هایی از جنس قالده های موجود در بازار اشاره خواهیم کرد

 جنس نایلونی  .1

 س نئوپرن جن .2

 جنس فلزی )زنجیره ای( .3

 جنس چرمی اصل  .4

 جنس چرمی مصنوعی  .5

 بررسی ویژگی های کلیدی قالده  •

طراحی قالده باید به نحوی باشد که جهت استفاده برای سگ مناسب و راحت   .1

 .باشد

اندازه قالده را مورد بررسی قرار داده تا به هنگام استفاده برای سگ در سنین   .2

 .باالتر مشکلی ایجاد نکند

جهت حفظ ایمنی حیوان بهتر است که قالده را از لحاظ نحوه باز و بسته شدن آن  .3

 .مورد بررسی قرار دهید 

که  مشخص کرده و درصدد انتخاب مدلی باشید  سگ قالده خرید هدف خود را از .4

 .جهت استفاده بهترین باشد

 خرید قالده سگ

همانطور که می دانیم، قالده جزو آن دسته از لوازمی بوده که تهیه آن برای سگ  •

 .ها بسیار ضرورت دارد 
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از این وسیله بیشتر جهت کنترل فعالیت های سگ و حفظ ایمنی او در محیط های   •

 .باز مورد استفاده قرار می گیرد

را به صورت   ارزان سگ قالده خرید ت مهم می توانیدبا بررسی یک سری نکا •

 .اینترنتی یا حضوری از فروشگاه های معتبر انجام دهید

 قیمت قالده سگ 

تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی بوده که به مهمترین آنها در جمالت   سگ قالده قیمت •

 .باال اشاره نمودیم

ار باشد جزو  اینکه قالده مورد نظر شما از چه جنس و چه مدلی برخورد •

 .فاکتورهای مهمی بوده که باید مدنظر قرار گیرند

به طور کلی می توان گفت، جنس، مدل و یک سری فاکتورهای کلیدی می توانند   •

 .بر قیمت قالده ها تاثیر بگذارند

از لحاظ ویژگی هایی که   گله سگ قالده و  پاکوتاه سگ قالده به عنوان مثال، •

 .دارند با قیمت های مختلفی در بازار به فروش می رسند

 روش نگهداری از قالده سگ 

 .یکی از نکات مهمی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد سگ قالده نحوه شستشوی •

 .شرایط شستشوی قالده ها با توجه به جنس های مختلف آنها، متفاوت خواهد بود  •

هت شستشوی قالده هایی از جنس نایلون و پلی استر بهتر است به عنوان مثال، ج •

 .که ابتدا آب را در یک ظرف بزرگ بریزید

قاشق جوش   3الی  2حتی االمکان از آب داغ برای اینکار استفاده نمایید. سپس  •

 .شیرین را با سرکه مخلوط کرده و به همراه مقداری شامپو به آب اضافه کنید

دقیقه داخل ظرف باقی بماند. سپس قالده را شسته و  15ت اجازه دهید قالده به مد  •

 .در جریان هوای آزاد گذاشته تا آب آن به طور کامل خشک شود
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 جمع بندی خرید اینترنتی قالده سگ

، وسیله ای ضروری جهت کنترل فعالیت های حیوان در محیط باز به  سگ قالده •

 .شمار می رود

دی می داند که تهیه آن برای سگ از این وسیله بسیار کاربردی بوده و هر فر •

 .اهمیت ویژه ای برخوردار است

انواع بسیار متنوع قالده های موجود در بازار، انتخاب را بسیاری از خریداران  •

 .سخت تر کرده است

می توانید فرایند انتخاب آسان   قیمت ارزان سگ قالده با مطالعه راهنمای خرید •

 .تری را پشت سر بگذارید

یل، محتوای این مقاله را برای شما عزیزان تهیه نموده ایم تا بتوانید  به همین دل •

 .انتخاب آسانی را به هنگام خرید بهترین مدل قالده تجربه نمایید 

امیدواریم که با تهیه این محتوا، اطالعات مفیدی را در اختیار شما خواننده گرامی   •

 .قرار داده باشیم

 

 


