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 راهنمای خرید اینترنتی کفش کوهنوردی سالومون

یکی از بهترین برندهای تولیدی در بازار بوده که   سالومون کوهنوردی کفش •

 .استفاده از آن در بین اکثر خریداران ایرانی رواج دارد

باید بگوییم که این برند توسط فردی /Salomon سالومون برند  با آشنایی جهت •

 .میالدی شروع به فعالیت نمود 1947به نام فرانسیس سالومون در سال 

تولید تجهیزات ورزشی به ویژه در زمینه کوهنوردی   این برند در زمینه طراحی و  •

 .و اسکی فعالیت می کند 

بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و تمرکز بر روی کیفیت باالی تولیدی   •

باعث شده تا محصوالت این برند در مقایسه با برندهای دیگر به جایگاه ویژه ای  

 .در بازار دست یابد

 کفش خرید این مقاله را از این رو تهیه نمودیم تا انتخاب شما عزیزان را جهت •

 .آسان تر نماییم  سالومون کوهنوردی

 نکات مهم هنگام خرید کفش کوهنوردی سالومون

 بررسی مدل های مختلف موجود در بازار  •

باید مدل های مختلف آن را در بازار از لحاظ  سالومون کوهنوردی کفش خرید قبل از

 .ویژگی های تولیدی بررسی نمایید

کفش های کوهنوردی در بازار به دو دسته تقسیم می شوند. از کفش های کوهنوردی تک  

 .متر استفاده می شود 5000پوش بیشتر جهت صعودهای زمستانی تا ارتفاع 

این مدل کفش ها از قابلیت نصب کرامپون برخوردار بوده و از استحکام مناسبی در مقایسه  

 .ایر کفش های کوهنوردی برخوردار هستند با س

متر استفاده  7000از کفش های کوهنوردی دو پوش جهت صعودهای زمستانی تا ارتفاع  

 .می شود
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این مدل کفش ها از دو الیه محکم بر روی قسمت بیرونی خود برخوردار بوده و امکان  

 .نصب کرامپون بر روی آنها وجود دارد

 ند سالومون بررسی سایز کفش کوهنوردی بر •

باید مدنظر قرار داد،   سالومون کوهنوردی کفش خرید یکی دیگر از نکاتی که به هنگام

 .بررسی سایز می باشد

در واقع این فاکتور را می توان یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر خرید کفش  

 .کوهنوردی دانست

صل مهم را در مورد خرید  کفش کوهنوردی باید یک سایز از پای شما بزرگتر باشد. این ا

 .کفش های کوهنوردی فراموش نکنید

زیرا پا به هنگام راه رفتن طوالنی، کمی بزرگتر شده و کفش نامناسب در خستگی بیش از  

 .حد پاها تاثیر خواهد داشت

 .به هنگام امتحان کفش کوهنوردی حتما از جوراب کلفت مخصوص استفاده نمایید

 بررسی وزن کفش کوهنوردی برند سالومون  •

کفش های کوهنوردی به دلیل طراحی پیشرفته و موادی که در ساخت آنها استفاده شده از 

 .وزن باالیی برخوردار هستند

به همین خاطر کفش های معمولی با کفش های کوهنوردی از لحاظ وزن تفاوت قابل  

 .نی وجود نداردمالحظه ای دارند. البته در این زمینه جای نگرا 

زیرا طراحی کفش های کوهنوردی به نحوی است که از پاهای شما به هنگام پیاده روی  

 .های طوالنی محافظت خواهد کرد
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 بررسی ویژگی های کلیدی کفش کوهنوردی برند سالومون  •

موجود در بازار از ویژگی های مخصوص به خود برخوردار  کوهنوردی های کفش انواع

 .هستند

هستید، حتما به یک سری ویژگی های  سالومون کوهنوردی کفش خرید رصدداما اگر د

 .کلیدی در ساخت آن توجه نمایید

 .جنس زیره کفش کوهنوردی باید از تکنولوژی های روز جهانی ساخته شده باشد .1

طراحی الیه میانی کفش کوهنوردی باید به گونه ای باشد که فشار وارده از سطح  .2

 .طرز چشمگیری کاهش دهدزمین به کف پاها را به  

کفش کوهنوردی باید ضد آب باشد تا از نفوذ سرما و رطوبت به داخل آن به  .3

 .هنگام پیاده روی های طوالنی جلوگیری نماید 

کفش کوهنوردی با کیفیت باید از قابلیت تنفس پذیری برخوردار باشد. به عبارتی،   .4

یق پا و بو گرفتن کفش  هوا باید به طور مداوم در داخل کفش جریان یابد از تعر

 .جلوگیری شود

 خرید کفش کوهنوردی سالومون 

گزینه مناسبی برای آن دسته از افرادی است که به   سالومون کوهنوردی کفش •

 .گردش در طبیعت عالقه زیادی دارند

سالومون، برندی فرانسوی بوده که در زمینه تولید تجهیزات کوهستانی از جمله:  •

 .فعالیت می کندکفش های اسکی و کوهنوردی 

استفاده از تکنولوژی های به روز دنیا و کیفیت باالی تولیدی محصوالت سالومون   •

باعث شده تا افراد زیادی جهت خرید کفش های کوهنوردی این برند عالقه زیادی 

 .داشته باشند
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 کوهنوردی کفش خرید شما می توانید با توجه به یک سری فاکتورهای مهم جهت •

 .ری از فروشگاه های معتبر اقدام نماییدبه صورت اینترنتی یا حضو  سالومون

 قیمت کفش کوهنوردی سالومون 

 .قیمت کفش کوهنوردی سالمون به پارامترهای متعددی بستگی دارد •

اینکه از چه نوع تکنولوژی در ساخت کفش های کوهنوردی استفاده شده باشد،  •

 .اهمیت ویژه ای دارد

هنوردی را با توجه به نیاز  البته تصمیم با فرد خریدار است که چه مدل کفش کو  •

 .خود تهیه نماید 

کیفیت و نوع فناوری استفاده شده در تولید از جمله مهمترین عواملی بوده که بر   •

 .خرید کفش کوهنوردی برند سالومون تاثیر می گذارند

 روش نگهداری از کفش کوهنوردی سالومون 

مواردی بوده که باید  ، یکی از مهمترین  سالومون کوهنوردی کفش از نگهداری راهنمای

 .مدنظر قرار دهید

نحوه مراقبت از کفش کوهنوردی و آشنایی با اصول نگهداری از آن باعث خواهد شد که  

 .عمر استفاده از این محصول افزایش یابد

 .در ادامه به مهمترین اصول نگهداری از کفش کوهنوردی برند سالومون اشاره کرده ایم

فش کوهنوردی در سایت شرکت سازنده، قبل از شستشو یا تمیز کردن ک .1

 .دستورالعمل استفاده از محصول را به خوبی مطالعه نمایید

هنگام تمیز کردن کفش کوهنوردی ابتدا می بایست بندها را به طور مجزا جدا   .2

 .کرده و با آب گرم بشویید
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سپس گل و الی باقیمانده در قسمت زیره و ته کفش را با یک وسیله نوک تیز،   .3

مایید. در صورت وجود کفی، آن را از داخل کفش جدا کرده و به صورت  تمیز ن

 .جداگانه بشویید

آلودگی های ایجاد بر روی رویه کفش را هم با استفاده از یک مسواک قدیمی به   .4

 .خوبی تمیز نمایید

سپس کفش کوهنوردی را در یک مکان مناسب به دور از نور مستقیم خورشید   .5

 .قرار داده تا به طور کامل خشک شود

حتی االمکان از واکس های مخصوص جهت جال دادن قسمت های چرمی کفش   .6

 .استفاده نمایید

 جمع بندی خرید اینترنتی کفش کوهنوردی سالومون 

برندهای تولیدی موجود در بازار بوده  ، یکی از بهترین سالومون کوهنوردی کفش •

 .که اکثر خریداران ایرانی عالقه زیادی به استفاده از آن دارند

سالومون، برندی فرانسوی بوده که در زمینه تولید تجهیزات کوهنوردی فعالیت می   •

 .کند

 کوهنوردی کفش در این مقاله قصد بر آن بوده تا شما عزیزان را با ویژگی های •

 .هنمای خرید آن آشنا نماییمو را سالومون

امیدواریم اطالعات کاربردی مفیدی را در اختیار شما خوانندگان گرامی قرار داده   •

 .باشیم

 


