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 راهنمای خرید اینترنتی فریزبی 

در واقع نوعی دیسک پرتابی بسیار سبک بوده که از آن به عنوان وسیله   فریزبی •

 .ای جهت سرگرم کردن حیوانات خانگی استفاده می شود 

این محصول کاربردهای فراوانی داشته و حتی کودکان و بزرگساالن از آن به   •

 .عنوان نوعی وسیله سرگرمی بهره می برند

بازار می توان اوقات خوش و مفرحی   با استفاده از دیسک های پرتابی موجود در •

 .را تجربه نمود

مدل های بسیار متنوعی از این دیسک های دایره ای شکل در بازار موجود بوده   •

که نیاز است قبل از هر چیز با راهنمای خرید آنها آشنا شوید. پس ادامه مطلب را  

 .از دست ندهید

 نکات مهم هنگام خرید فریزبی 

 .وع وسیله سرگرمی برای عالقه مندان به این ورزش دانسترا می توان یک ن  فریزبی

این دیسک های صفحه ای چیزی شبیه به بشقاب پرنده بوده که افراد در کلیه گروه های  

 .سنی )کودکان، نوجوانان و بزرگساالن( می توانند از آنها استفاده کنند

با قیمت بسیار مناسب از نحوه کار با این بشقاب پرنده بسیار آسان بوده و می توان آن را 

 .بازار تهیه نمود

در ادامه به راهنمای خرید این محصول اشاره کرده ایم تا بتوانید انتخاب بسیار آسانی را  

 .پشت سر بگذارید

 بررسی انواع مختلف بشقاب پرنده های ورزشی •

مهمترین موردی که به هنگام خرید این محصول ورزشی باید مد نظر قرار دهید، بررسی  

 .انواع مختلف آن در بازار می باشد
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 .این محصول در دو نوع بشقابی و سوراخ دار تولید و به بازار عرضه می شود

ر پیدا  شما می توانید مدل مناسب این محصول را با توجه به نیاز و نوع استفاده خود از بازا

 .کرده و جهت خرید آن اقدام نمایید

به صاحبان سگ ها که می خواهند به تفریح با حیوان خود در   دار چراغ فریزبی خرید

 .فضای باز بپردازند، توصیه می شود

طیف نور رنگی بوده که پرتاب کردن آن  6این محصول دارای المپ های ال ای دی در 

 .به ارمغان خواهد آورد در تاریکی، زیبایی فوق العاده ای را

 بررسی وزن بشقاب پرنده های ورزشی  •

های موجود در بازار   فریزبی وزن یکی از مهمترین فاکتورهایی است که می تواند بر خرید

 .تاثیرگذار باشد

 .گرم باشد 170وزن این بشقاب پرنده ها باید چیزی نزدیک به  

 .دالبته این محصول در وزن های باالتری هم تولید می شو 

اما توجه داشته باشید که استفاده از این مدل دیسک های صفحه ای می تواند برای افراد 

 .مبتدی خطرناک قلمداد شود

 بررسی جنس بدنه بشقاب پرنده های ورزشی  •

باید مدنظر قرار دهید، توجه به جنس   اورجینال فریزبی خرید مهمترین نکته ای که به هنگام

 .بدنه آن می باشد

 .فاکتور، نشان دهنده کیفیت تولیدی جنس اصل از فیک می باشد در واقع این

 .بشقاب پرنده های ورزشی موجود در بازار از پالستیک تولید شده اند
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از فروشگاه های معتبر و   اصل فریزبی خرید به همین خاطر توصیه می کنیم که جهت

 .مطمئن اقدام نمایید

 بررسی برند تولیدی بشقاب پرنده های ورزشی  •

حتما به برندهای تولیدی این محصول که در بازار موجود بوده،   خارجی فریزبی خرید جهت

 .توجه نمایید

با بررسی ویژگی های تولیدی هر کدام از برندها می توان راحت تر جهت خرید مدل  

 .مناسب اقدام نمود

به   به آن دسته از افرادی توصیه می شود که به صورت حرفه ای شیلدکروت فریزبی خرید

 .انجام این ورزش می پردازند

 .بازیکنان حرفه ای می توانند حتی از این صفحه دیسک در مسابقات استفاده نمایند

 بررسی ویژگی های کلیدی بشقاب پرنده های ورزشی  •

 .به یک سری فاکتورهای مهم بستگی دارد ای حرفه فریزبی خرید

عالوه بر موارد ذکر شده، فاکتورهای دیگری وجود داشته که می توانند بر قیمت این دیسک  

 .های صفحه ای تاثیر بگذارند

 :از جمله این عوامل عبارتند از

 .قطر دیسک های صفحه ای با توجه به سایز دست افراد تعیین می شود •

از دیسک   بهتر است کودکان از دیسک های صفحه ای با قطر کم و بزرگساالن •

 .های صفحه ای با قطر بیشتر استفاده نمایند

لبه دیسک های صفحه ای موجود در بازار شامل شکل های مختلفی بوده که هر   •

 .فرد باید با توجه به نوع استفاده خود جهت خرید مدل مناسب اقدام نماید 
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نها  بشقاب پرنده های ورزشی باید از قابلیت ضد آب برخوردار باشند تا بتوان از آ •

 .در محیط های مرطوب استفاده نمود

 خرید فریزبی 

را می توان یکی از بهترین وسیله ها جهت سرگرمی دانست که افراد در  فریزبی •

 .تمام رده های سنی می توانند از آن استفاده نمایند

این محصول دارای مدل های متنوعی بوده که می توانید با جستجو در بازار جهت   •

 .خرید نوع مناسب اقدام نمایید 

یا  شهربازی فریزبی خرید با توجه به یک سری فاکتورهای مهم می توانید جهت •

 .این محصول را که مد نظر دارید از فروشگاه های معتبر اقدام نمایید  هر مدلی از

 قیمت فریزبی 

تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی بوده که در این مقاله به  ای حرفه فریزبی قیمت •

 .تعداد مهمی از آنها اشاره شد

جنس، برند تولیدی و مدل جزو مهمترین پارامترهایی بوده که بر قیمت این  •

 .محصول تاثیر می گذارند

 .در سایت های فروشگاهی بسیار رواج دارد ای حرفه فریزبی فروش امروزه، •

با توجه به بودجه مورد نظر و در نظر گرفتن یک سری فاکتورهای مهم می توانید   •

 .جهت خرید این محصول از سایت های فروشگاهی مطمئن اقدام نمایید 

 روش نگهداری از فریزبی 

 .باید نکات مهمی را مدنظر قرار دهید فریزبی به هنگام استفاده از

رنده های ورزشی اهمیت زیادی  نحوه قرارگیری انگشتان دست بر روی بشقاب پ  •

 دارد. )انگشت شصت بر روی بشقاب پرنده و دیگر انگشت ها در زیر آن(
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جهت پرتاب بهتر است که مچ دست را متمایل به داخل بدن کرده و صفحه را از  •

 .بدن خود دور نگه دارید 

 .با استفاده از تمام قدرت بدنی، بشقاب پرنده را رها کرده تا به هدف برخورد کند •

 جمع بندی خرید اینترنتی فریزبی 

نوعی صفحه دیسک پرتابی بوده که می تواند برای کودکان و بزرگساالن   فریزبی •

 .گزینه مناسبی جهت سرگرمی به شمار رود 

افراد مبتدی و حرفه ای می توانند از این وسیله جهت سرگرمی استفاده کنند.   •

 .یادگیری آن بسیار ساده بوده و نیاز به آموزش حرفه ای ندارد

دیسک های پرتابی ورزشی در مدلهای بسیار متنوعی در بازار موجود بوده که   •

 .می توانید بهترین آنها را با توجه به نیاز خود خریداری نمایید 

در این مقاله سعی بر آن بوده تا شما عزیزان را با راهنمای خرید این وسیله  •

 .ورزشی جذاب آشنا نماییم

امیدواریم که توانسته باشیم تمام آنچه که باید در مورد خرید این محصول بدانید را  •

 .در اختیار شما خواننده گرامی قرار دهیم

 

 

 

 

 


