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 راهنمای خرید اینترنتی آویز ساعت طل 

چند سال اخیر   طی یکی از زیور آالت شیک و زیبایی بوده که طال ساعت آویز •

 .وارد بازار شده است

آویز ساعت یک زنجیر در سایز کوچک است که داخل بند ساعت ها جای میگیرد.   •

 .این آویز جلوه زیبایی به ساعت شما میبخشد

به یکی از اکسسوری های پرکاربرد خانم ها تبدیل   ساعت آویز  در چند سال گذشته •

 .فی یافت می شودشده است. این آویز کوچک در ابعاد و مدل مختل

اگر به درستی انتخاب شود در دستان شما بسیار چشم نواز خواهد  طال ساعت آویز •

 .بود 

در واقع این آویز، ساعت شما را به یک شی ارزشمند تبدیل می کند. اکثر افراد در   •

 .هنگام خرید اکسسوری ها به سراغ رنگ های طالیی و نقره ای می روند 

 .ی و جذابیت به راحتی هم با هر استایلی ست می شونداین دو رنگ عالوه بر زیبای •

درست است که ساعت ها در رنگ ها و جنس های مختلف تولید می شوند، اما دو   •

 .به تمامی ساعت ها جلوه ای شیک می دهد آویز رنگ طالیی و نقره ای در

 نکات مهم هنگام خرید آویز ساعت طل 

ی وجود دارند که می بایست به آنها دقت نکات بسیار مهم  طال ساعت آویز پیش از خرید

 :کنید. برخی از این نکات مهم در ادامه ذکر شده است

 جنس مناسب و عیار باال •

عیار   18بسیار مهم است که به عیار طال توجه نمایید. طالی  ساعت آویز در هنگام خرید 

که امروزه در بیشتر طال ها به کار می رود یکی از مناسب ترین عیار ها برای انتخاب می  

 .باشد
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 اندازه مناسب آویز ساعت  •

سانتی متر می باشند. در بیشتر   7زنجیر هایی با طول کمتر از  آویز، بهترین اندازه برای

زنجیر همراه یک پالک کوچک می باشند. این پالک می تواند هر نمادی که   موارد این

 .دوست دارید باشد

 زنجیر محکم و قفل مناسب  •

دقت کنید که زنجیر آن به گونه ای باشد که به راحتی پاره نشود   ساعت آویز در زمان خرید

 .و یا قفل آن به آسانی باز نگردد

و مقاومت آن در برابر خم شدن و کشیده شدن، از    به این نکته نیز توجه کنید که استحکام

 .دیگر فاکتورهایی است که باید به آن دقت نمایید 

 آشنایی با انواع آویز ساعت طل 

می توان به موارد زیر اشاره کرد که بسته به مناسبت و سلیقه   طال ساعت آویز از انواع

 :خود می توانید از هرکدام استفاده کنید

 انه آویز ساعت طال مرد •

 آویز ساعت طال زنانه  •

 آویز ساعت طال حروف  •

 آویز ساعت طال ماه تولد •

 .بیشتر افراد عالقه خاصی به ماه تولدی که در آن متولد شده اند دارند

هر ماه تولد خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارد که بعضی از افراد دوست دارند 

 .از نماد آن در موقعیت های مختلف استفاده کنند 

آویز ساعت طال ماه تولد این ویژگی را داشته که عالوه بر زیبایی، نماد تولد شما را نیز به  

 .نمایش بگذارد
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 آویز ساعت طال چشم نظر  •

چشم نظر یا چشم زخم تنها در فرهنگ ایرانی وجود ندارد بلکه در بسیاری از کشورها به  

 .این موضوع اعتقاد دارند

 .بسیاری از افراد برای در امان ماندن از چشم بد از چشم نظر استفاده می کنند

ری  می توانید از آویز ساعت با طرح چشم نظر استفاده کنید که عالوه بر زیبایی کاربرد دیگ

 .هم داشته باشد

 آویز ساعت طال اسم  •

 .ممکن است یک اسم آنقدر برای شما با ارزش و مهم باشد که بخواهید دائما آن را ببینید

 .آویز ساعت به دلیل ظرافت و کوچکی، با طراحی های اسم بسیار جلوه زیبایی دارد

ماده موجود در  می توانید هر اسمی که مد نظر دارید را سفارش دهید و یا از اسم های آ

 .بازار استفاده کنید

به سلیقه شما بستگی دارد. می توانید از نماد هاییی   ساعت آویز انتخاب پالک مناسب برای

 .که مرتبط با ماه تولد شما هستند، چشم نظر و یا هر المان دیگری استفاده نمایید

ز توجه کنید و از به جنس و ابعاد ساعت خود نی  ساعت آویز پیشنهاد می کنیم پیش از خرید

 .بین طرح های موجود طرح مناسب را انتخاب کنید

در گذشته استفاده از طال تنها مختص خانم ها بود اما امروزه آقایان زیادی هم از طال برای 

 .زیبایی ظاهری خود استفاده می کنند

 .می تواند ساعت های قدیمی شما را بسیار زیبا و جذاب نشان دهند ساعت آویز یک

ید نشانگر شخصیت و حال و هوای درونی شما می  یی که استفاده می کنطال های زآوی

 باشند.خرید آویز ساعت طال 
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انواع مختلفی دارد که در هنگام خرید می توانید از میان تنوع بسیاری که   طال ساعت آویز

 .در اختیار دارید خرید خود را انجام دهید

امروزه به دلیل طراحی های متنوع و بسیار زیبایی که وجود دارد، آقایان هم به استفاده از 

 .طال روی آورده اند

 قیمت آویز ساعت طل 

 .به دو فاکتور مهم عیار و وزن طالی مورد استفاده در آن بستگی دارد ساعت آویز قیمت

رف دیگر هرچه  عیار دارد. از ط 24عیار قیمت کمتری نسبت به طالی  18طالی 

 .بیشتر باشد، قیمت آن هم به مراتب بیشتر خواهد بود ساعت آویز وزن

 روش نگهداری از آویز ساعت طل 

اصولی دارد که در ادامه به آن اشاره می  ساعت آویز نگهداری از طال خصوصا •

 :کنیم

براقیت و جلوه طال در مقابل شوینده های اسیدی مانند کلر به راحتی از دست می   •

 .و پس از آن دیگر طال آن براقی اولیه را نخواهد داشت رود

را در زمان استفاده از اینگونه مواد شوینده، در   طال ساعت آویز پس سعی کنید •

 .دست نداشته باشید

هرچه عیار طالی شما بیشتر باشد نرم تر خواهد بود و زمان انداختن و استفاده از   •

 .آن بیشتر باید مراقب باشید

 د آنلین آویز ساعت طل جمع بندی خری

 .یکی از زیورآالت شیک و مدرن در دنیای امروز می باشد ساعت آویز •

این اکسسوری این روزها طرفداران بسیاری پیدا کرده است و زیبایی خاصی به   •

 .دست و ساعت شما می بخشد
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عیار، مواردی که عیار کمتر دارند، مقاومت    24و  18در قیاس بین آویز ساعت  •

 .رائه می دهند باالتری ا

طرح ها و مدل های     می توانید با توجه به موقعیت، بودجه و عالقه خود از میان •

 .ی مناسب را انتخاب نماییدطال آویز موجود

 


