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 راهنمای خرید اینترنتی پالتو دخترانه

 یکی از مهم ترین لباس ها برای فصول سرد سال مانند پاییز و زمستان  دخترانه پالتو

 می باشد.

  پالتو فرد را از سرما محفوظ نگه داشته و همچنین استایلی جذاب برای خریدار به

 ارمغان می آورد.

 باید به نکات خاصی توجه نمایید تا روزهای سرد سال  دخترانه پالتو در زمان خرید

بتوانید به راحتی و با خیال راحت از منزل بیرون رفته و اوقات خوشی را سپری 

 کنید.

 خرید پالتو باید به آن دقت نمایید، جنس آن   یکی از موارد بسیار مهمی که در زمان

 می باشد.

 از اهمیت زیادی برخوردار هستند. از انواع مختلف پارچه برای  کیفیت و نوع پارچه

 دوخت پالتو استفاده می شود.

  یکی از بهترین جنس های پارچه، نوع کشمیری آن می باشد. کشمیر بسیار گرم بوده

و همچنین وزن زیادی هم ندارد اما قیمت آن نسبت به سایر پارچه ها گران تر می 

 باشد.

 ناسب برای تهیه پالتو، پارچه های پشمی می باشند. پشم از از دیگر پارچه های م

پوست حیوانات گوناگون تهیه می شود و به همین دلیل عایق خیلی خوبی در برابر 

 سرما است.

  این مدل از پارچه در مقابل کثیفی نیز مقاومت باالیی داشته و در صورت خیس شدن

 وزن آن خیلی سنگین نمی شود.

  پشمی توصیه می کنیم این کار را در منزل انجام نداده و آن را برای شستن پالتوهای

 به خشک شویی ها تحویل دهید.
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  اگر به هر دلیلی مجبور به شست و شوی پالتوهای پشمی در منزل شدید بهتر است

آن را آویزان نکنید و تنها روی سطحی صف قرار دهید تا خشک شود. آویزان کردن 

 تغییر ظاهر آنها شود.لباس های پشمی ممکن است باعث 

 نکات مهم هنگام خرید پالتو دخترانه

باید به نکات خاصی توجه کنید.  جدید دخترانه پالتو خرید همانطور که گفته شد در زمان

این لباس زمستانی میتواند مهمترین پوشش در زمان سرما باشد. برخی دیگر از موارد مهم 

 امه آورده شده است:ارزان در اد دخترانه پالتو در هنگام انتخاب

 سایز پالتو 

باید به گونه ای انتخاب شود. که خیلی تنگ  دخترانه پالتو سایز پالتو را در نظر بگیرید،

 نبوده و بتوان آن را همراه با لباس های دیگر به تن کرد.

اگر خرید خود را به صورت اینترنتی انجام می دهید، توصیه می کنیم پیش از انتخاب پالتو 

 حتما سایز خود را اندازه گیری کرده و یادداشت نمایید.

این کار به شما کمک می کند تا با توجه به اندازه های موجود در سایت ها انتخابی درست 

 داشته باشید.

پالتو مراجعه می کنید حتما آن را پرو کنید و اگر اگر به صورت حضوری برای خرید 

 چسبان بود یک سایز بزرگتر را خریداری نمایید.

بهتر است در هنگام پرو و امتحان کردن پالتو مانتو یا لباسی که پوشیده اید را از تن خود 

 بیرون نیاورده و پالتو را روی همان لباس امتحان نمایید.

 آستین آن باید تا روی مچ دست شما را بپوشاند. به قد آستین پالتو دقت کنید.

 اگر کوتاه تر باشد لباس هایی که زیر آن می پوشید نمایان خواهد شد و جلوه مناسبی ندارد.
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پس از تحویل پالتو آن را به تن کرده و دستان خود را به اطراف بچرخانید. اگر دامنه 

و بهتر است آن را مرجوع یا حرکتی شما محدود باشد، پالتو مناسب سایز شما نیست 

 تعویض نمایید. باید قادر باشید که به راحتی حرکت کرده و دستان خود را تکان دهید.

 قد پالتو 

قد پالتو را در نظر داشته باشید، به طور کلی بهتر است تا قد پالتو کمی بلندتر باشد تا از 

 شما در برابر سرما محافظت نماید.

ه ای بوده و برخی از افراد ترجیح می دهد پالتوهایی با قد کوتاه از طرف دیگر قد پالتو سلیق

 تر را انتخاب نمایند.

 رنگ پالتو 

رنگ پالتو یکی دیگر از نکات حائز اهمیت می باشد، در فصل زمستان پیشنهاد می شود تا 

 پالتوهای خود را از رنگ های تیره انتخاب نمایید.

دلیل این مورد جذب گرما توسط رنگ های تیره می باشد. رنگ های پیشنهادی در خرید 

 پالتو شامل، مشکی، قهوه ای، سورمه ای و غیره می باشند.

 فرم بدن 

در زمان انتخاب فرم بدن خود را بشناسید: انتخاب پالتو با توجه به اندام و فرم بدنتان می 

 را پوشش داده و شما را در انظار جذاب تر نشان دهد. تواند ایرادات احتمالی در استایل شما

برای مثال افرادی که دارای اندامی به شکل گالبی هستند بهتر است پالتویی را خریداری 

نمایند که دارای سرشانه های پهن می باشد. این کار باعث مخفی کردن باالتنه کوچک آن ها 

 می شود.
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 خرید پالتو دخترانه

 حتما به الیه ها و آستر دار بودن آن توجه کنید. دخترانه توپال در هنگام خرید 

  در خرید های اینترنتی می توانید این موارد را در توضیحات درج شده در خصوص

 لباس مطالعه نمایید.

  اگر گرم بودن پالتو برای شما خیلی مهم است پس بهتر است پالتویی را خریداری

 نمایید که دارای دو الیه باشد.

  این مدل از پالتو در مقابل برف و باران مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند و

 مناسب تر هستند.

 .در زمان خرید به برچسبی که به لباس متصل شده است توجه کنید 

 .معموال روی آن جنس و مواد تشکیل دهنده الیاف لباس درج شده است 

  داشته باشند.ممکن است برخی از افراد به بعضی از الیاف حساسیت 

 قیمت پالتو دخترانه

 و بزرگسال با توجه به نکاتی که گفته شد می تواند  گانه بچه دخترانه پالتو قیمت

 متغیر باشد.

  همانطور که پیشتر هم عنوان گردید پالتوهایی که از پارچه های کشمیر تهیه می

 شوند دارای قیمت باالتری هستند،

 ه پارچه به کار رفته در تولید پالتو از الیاف با بنابراین می توان نتیجه گرفت که هرچ

 کیفیت تری باشد به همان نسبت قیمت پالتو نیز باالتر خواهد بود.

 پالتو سایز، برند، نوع دوخت، رنگ و غیره از دیگر عوامل تاثیر گذار بر قیمت 

 هستند. دخترانه
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 روش نگهداری از پالتو دخترانه

 س ها روی اتیکت متصل به آن ها درج روش نگهداری و شست و شوی اکثر لبا

 گشته است.

 از خشک شویی ها کمک بگیرید. از آویزان کردن آن   بهتر است برای شستن آنها

 پس از شستن خودداری نمایید.

 .در صورت کثیف شدن پالتو در اسرع وقت نسبت به تمیز کردن آن اقدام کنید 

 زم قرار ندهید. در صورتی که پالتو را در برابر حرارت مستقیم مانند بخاری یا هی

 قصد استفاده از آن را ندارید بهتر است پالتو را درون کمد آویزان نمایید.

 جمع بندی خرید اینترنتی پالتو دخترانه

 به نکات مختلفی می بایست دقت نمایید. نوجوان دخترانه پالتو خرید در زمان 

  رنگ و مدل پالتو یکی از مهم ترین موارد در هنگام انتخاب پالتوی مناسب می

 باشند، اما باید دقت نمایید که تنها موردهای موجود نیستند.

  قد لباس و آستین، جنس آن و غیره نیز بسیار مهم می باشند. بهتر است پالتویی را

 خریداری نمایید که دارای جیب باشد.

 ستان شما محافظت کرده و آن ها گرم نگه دارد.جیب در فصل سرما از د 

  خرید پالتو دخترانه ارزان کار دشواری نبوده و می توانید با جستجو در اینترنت آن

 را از سایت های معتبر خریداری نمایید.

 


