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 راهنمای خرید اینترنتی کاپشن زنانه

  کاپشن زنانه یک لباس گرم زمستانی است. بیشتر خانم ها در فصول سرد ترجیح می

 .دهند از کاپشن برای گرم نگه داشتن خود در فضای باز استفاده نمایند

 داخل بازار وجود دارد در مدل ها و طرح های بیشماری  زنانه کاپشن. 

 کاپشنی است که متناسب با فرم بدن شما انتخاب شودشیک زنانه کاپشن یک ،. 

  اینکه یک خانم از چه مدل کاپشنی خریداری نماید کامال به سلیقه او بستگی خواهد

 .داشت

 ،وجود دارند که نیاز  تاهکو زنانه کاپشن و بلند زنانه کاپشن کاپشن ها در دو اندازه

 .تمام خریداران را برطرف می نمایند

 نکات مهم هنگام خرید کاپشن زنانه

 کاپشن خانم ها معموال بیشتر از آقایان سرما را احساس می کنند و به همین دلیل داشتن یک

 .مناسب در هوای سرد زمستانی برای آن ها یکی از واجبات می باشد زنانه

خانم هایی که به تیپ و ظاهر خود  یک و جذاب به شما می بخشند. لذا کاپشن ها استایلی ش

بیشتر اهمیت می دهند می توانند با توجه به تنوعی که در بازار وجود دارد کاپشن مناسب 

 .خود را انتخاب نمایند

به شما کمک می کند تا خریدی مطمئن و  زنانه کاپشن دانستن برخی نکات در هنگام خرید

 .ه نماییدموفق را تجرب

چند مورد از این نکات در ادامه آورده شده است که امیدواریم در زمان خرید به شما کمک 

 :کنند

 عایق 

 .حتما به عایق بودن آن دقت نمایید کاپشن در زمان خرید
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عایق بودن به این معنا است که بین پارچه کاپشن و آستر آن از الیافی استفاده شده باشد که 

 .کندسرما از آن عبور ن

 .این الیاف معموال از جنس پشم یا پشم شیشه هستند

 کیفیت کاپشن زنانه 

می باشد. پارچه ای که در دوخت کاپشن به کار می  زنانه کاپشن نکته بعدی توجه به کیفیت

 .رود باید به گونه ای انتخاب شود که به راحتی آسیب ندیده و کیفیت مناسبی داشته باشد

 ضد آب و ضد باد 

خود را طوری انتخاب نمایید که ضد آب و ضد باد باشد. البته این ویژگی  کاپشن سعی کنید

 .به جنس رویه کاپشن بستگی دارد

 قد کاپشن 

دقت کنید هر اندازه کاپشن قد بلندتری داشته باشد راحت تر می تواند از شما محافظت می 

 .کند

نیز برای شما مهم است  در نتیجه اگر تنها به ظاهر لباس اهمیت نمی دهید و گرم بودن آن

 .به این موضوع هم در هنگام خرید دقت نمایید

 کاپشن کاله دار 

 .از کاپشن های کاله دار برای گرم نگه داشتن سر خود در زمستان استفاده کنید

 .خرید یک کاپشن کاله دار به شما این امکان را می دهد که از خرید کاله اضافی مبرا شوید

 دارای محافظ زیپ 

ن کاپشن هایی که عالوه بر زیپ دارای محافظ زیپ نیز هستند خرید خود را انجام از میا

 .دهید
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زیرا پارچه اضافی که به عنوان محافظ از طریق دکمه هم بسته می شود از ورود سرما 

 .جلوگیری می کند

 داشتن جیب 

ر کاپشنی انتخاب کنید که دارای جیب باشد و در صورت امکان جیب بیشتری نسبت به سای

 .لباس های شما داشته باشد

 .داشتن جیب به گرم نگه داشتن دستان شما کمک می کند

عالوه بر این می توانید از جیب کاپشن برای قرار دادن اشیا ضروری مانند موبایل دسته 

 .کلید و غیره استفاده کنید

 کاپشن زنانه چرم 

را از دست  چرم زنانه کاپشن اگر به دنبال داشتن یک استایل شیک و جذاب هستید، یک

 .ندهید

 .کاپشن چرم تن خور بسیار جذابی دارد و زیبایی خاصی به ظاهر شما می دهد

در زمان خرید این جنس از کاپشن ها دقت کنید که وزن آن سبک بوده و عایق خوبی داشته 

 .باشد

هند کاپشن های چرم در صورتی که به درستی نگهداری شوند طول عمر باالیی نیز خوا

 .داشت

 سر آستین کش بافت 

 .دارای آستین های متفاوتی می باشد ترک زنانه کاپشن

 .بهتر است کاپشنی را انتخاب کنید که دارای سر آستین کش بافت باشد
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این مدل ها از ورود سرما به داخل جلوگیری کرده و هم چنین زیبایی خاصی هم به کاپشن 

 .می دهند

 نوع و مدل کاپشن 

انند بر اساس سلیقه و نیاز خود مدل مناسب خود را خریداری نمایند. برخی خانم ها می تو

 :از این مدل ها در زیر آورده شده است

 کاپشن کژوال

همانطور که از نام این کاپشن پیدا است، این مدل به کاپشن معمولی هم معروف بوده و 

 .برای فصل زمستان بسیار مناسب می باشد

 .وده و به دلیل وزن کم برای استفاده روزمره مناسب می باشندکاپشن های فوق بسیار گرم ب

 کاپشن لحافی

 .این مدل از کاپشن بسیار ضخیم بوده و به دلیل نوع دوخت آن شبیه لحاف می باشد

 .این مدل برای افرادی که اندامی ظریف دارند بیشتر مناسب است

 کاپشن کاله دار

این مدل از کاپشن مانند گزینه های معمولی بوده و تنها تفاوت آن کاله دار بودن کاپشن می 

 .باشد

 .می توانید از کاله آن در مواقع بارانی و هوای خیلی سرد استفاده کنید

 کاپشن خزدار

این مدل از کاپشن ها معموال به گونه ای تولید می شوند که احساس گرمای بیشتری به 

 .انتقال دهند مصرف کننده

 .آن ها با خز دوخته می شود  عموما لبه کاله
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 خرید کاپشن زنانه

 .در طرح ها، مدل ها و برند های مختلفی در بازار موجود می باشند ها کاپشن

برخی از برند های مطرح در این زمینه که کاپشن های با کیفیتی را تولید می کنند به قرار 

 :زیر می باشند

  وستکاپشن زنانه جین 

 کاپشن زنانه ال سی وایکیکی 

 کاپشن زنانه اسمارا 

 کاپشن زنانه سالیان 

 .هر برند استایل های مختلفی از کاپشن را روانه بازار می کند

 قیمت کاپشن زنانه

 با توجه به جنس، الیاف به کار رفته در آن، برند، بلندی و  زنانه کاپشن قیمت

 .کوتاهی و غیره متفاوت می باشد

 هر کدام از این فاکتور ها بر قیمت کاپشن تاثیر می گذارند. 

  در نهایت می توانید با توجه به بودجه ای که در اختیار دارید کاپشن مناسب خود را

 .خریداری نمایید

 عموما محصوالت برندهای خارجی قیمت بیشتری دارند. 

 روش نگهداری از کاپشن زنانه

 در صورت خیس شدن کاپشن در روزهای برفی و بارانی حتما آن را خشک کنید. 

 از قرار دادن کاپشن در مجاورت حرارت و گرمای زیاد خودداری نمایید. 

  کاپشن ها را در ماشین لباسشویی قرار ندهید و از شستن آنها با مواد سفید کننده و

 .اسیدی اجتناب ورزید
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  را در هوای آزاد قرار دهیدبرای خشک کردن کاپشن خود، آن. 

 گرمای مستقیم باعث آسیب به جنس رویه و حتی الیاف کاپشن می شود. 

 جمع بندی خرید اینترنتی کاپشن زنانه

 به سایز و استایل خود و همچنین مدل کاپشنی که قصد  زنانه کاپشن در هنگام خرید

 .خرید دارید بسیار توجه کنید

 ه در این مقاله گفته شد انتخاب نماییدخود را با توجه به نکاتی ک کاپشن. 

  خانم ها می توانند با توجه سلیقه خود از انواع مختلف کاپشن هایی که در بازار

 .موجود می باشند خرید انجام دهند

 


