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 راهنمای خرید آنالین ست کیف و روسری

 یکی از پر طرفداران ترین انتخاب ها در میان بانوان می باشد. روسری و کیف ست 

  .تمامی خانم ها عالقه زیادی به داشتن لباس و اکسسوری ست در استایلشان دارند

معموال در پوشش خود از کیف و کفش یا کیف و روسری برای ست کردن استفاده 

 می کنند.

  هارمونی رنگ ها و طرح های به کار رفته در این لوازم میتواند زیبایی تیپ شما را

 دو چندان نماید.

 الزم است به مواردی در هنگام خرید دقت نمایید تا  روسری و کیف ست برای

انتخاب هوشمندانه ای را تجربه کنید. یکی از این مورد ها در خصوص روسری می 

 باشد.

  بهتر است در هنگام خرید روسری به قواره و اندازه آن دقت نمایید. معموال روسری

 سانتی متر تولید می شوند. 150سانتی متر تا  40ها از 

  با در نظر گرفتن مانتو یا پیراهن و همچنین سلیقه خود از اندازه های مختلف

 روسری انتخاب کنید.

  سبکی یا سنگینی روسری را نیز بررسی نمایید. برای خیلی از خانم ها این مورد

 بسیار اهمیت داشته و ترجیح می دهند که از روسری های سبک تری استفاده کنند.

 روسری نیز دقت فرمایید. تمیزی دوخت اطراف روسری  به حاشیه ها و دوخت دور

 می تواند در شیک پوشی شما تاثیرگذار باشد.

 نکات مهم هنگام خرید ست کیف و روسری

الزم است تا به نکات خاصی  روسری و کیف ست در هنگام خرید ست های مختلف اعم از

 توجه نمایید.

 



  

    

 

2 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  پرفروش و شیک روسری و کیف ست مدل 35

 

که در ابتدای مقاله به آن پرداخته شد. یکی از این نکته ها مربوط به انتخاب روسری بوده 

 برخی دیگر این موارد مهم در ادامه ذکر شده است:

 تناسب با محل استفاده 

 و کیف ستارا دارید توجه نمایید، بهتر  روسری و کیف ست به موقعیتی که قصد استفاده از

 انتخابی شما با محیطی که می خواهید بروید تناسب داشته باشد. روسری

توصیه می شود که از ست های ساده و رسمی برای محیط هایی مانند اداره، مدرسه و غیره 

استفاده کرده و از مدل های فانتزی تر برای مهمانی ها و دورهمی های خودمانی کمک 

 بگیرید.

 جنس کیف و روسری 

به جنس کیف و روسری دقت کنید، یکی از نکات مهم در زمان خرید این ست، توجه به 

 کیف و روسری می باشد. جنس

جنس پارچه به کار رفته در کیف و روسری بهتر است متناسب با فصلی که قصد استفاده از 

 آن ها را دارید، باشد.

معموال برای فصول گرم مانند بهار و تابستان از پارچه هایی که سبک تر هستند استفاده می 

ه های ضخیم تر را در تولید کیف کنند و برای فصول سرد سال مانند پاییز و زمستان پارچ

 و روسری به کار می گیرند.

 مشخصات مربوط به کیف 

مشخصات و جزئیات کیف را بررسی نمایید، بجز نوع پارچه و جنس کیف، می بایست به 

 موارد دیگری هم در هنگام خرید آن توجه نمایید.

 نوع دوخت و تمیزی آن یکی از موارد حائز اهمیت می باشد.

 



  

    

 

3 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  پرفروش و شیک روسری و کیف ست مدل 35

 

باشید که امروزه در طراحی های جدید ست های کیف و روسری ممکن است با  دقت داشته

یک کیف دستی کوچک یا کیف پول هم مواجه شوید که می تواند شما را برای خرید آن 

 وسوسه نماید.

 جادار بودن کیف 

داشتن فضای کافی در کیف از موارد مهم می باشد، جادار بودن کیف برای خانم ها خیلی 

 اهمیت دارد.

اکثر بانوان درون کیف خود انواع مختلف لوازم آرایشی، بهداشتی، کلید، موبایل و غیره را 

 قرار می دهند.

از ویژگی بنابراین وجود فضای کافی و داشتن جیب های مجزا جهت قرار دادن این وسایل 

 های بارز یک کیف خوب می باشد.

هرچه تعداد جیب ها و زیپ های به کار رفته در کیف بیشتر باشد، طرفداران زیادتری نیز 

 دارد. زیرا به این ترتیب مدیریت و دسترسی لوازم درون کیف راحت تر خواهد بود.

 طرح و رنگ ست 

ح کیف و روسری کامال طرح و رنگ ست را در نظر داشته باشید، انتخاب رنگ و طر

 شخصی می باشد.

 اما توجه به برخی از جزئیات می تواند به شما در هنگام انتخاب یاری نماید.

برای مثال موقعیتی که قصد استفاده از آن ها را دارید می تواند یکی از عوامل تعیین کننده 

 رنگ و طرح ست باشد.

گ های تیره و طرح های ساده کمک برای مکان هایی مانند ادارات رسمی بهتر است از رن

 بگیرید.



  

    

 

4 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  پرفروش و شیک روسری و کیف ست مدل 35

 

طرح های فانتزی تر همراه با رنگ های روشن و شاد برای مهمانی ها و دورهمی ها 

 بیشتر استفاده می شوند.

  رنگ پوست خود را مدنظر قرار دهید: رنگ پوست شما یکی از عوامل مهم در

فاده از رنگ انتخاب رنگ و طرح روسری می باشد. اگر پوست روشنی دارید است

های تیره انتخاب بهتری بوده و در صورت داشتن پوستی گندمگون توصیه می کنیم 

 از رنگ های روشن استفاده نمایید.

 خرید ست کیف و روسری

 توجه کنید که اگر مانتوی ساده ای بر تن می  روسری و کیف ست در زمان خرید

 را طرح دار انتخاب نمایید. روسری و کیف ستاکنید بهتر 

 .در غیر اینصورت استایل شما بیش از حد شلوغ و بهم ریخته به نظر خواهد رسید 

 این است که تالش کنید تا  روسری و کیف ست یکی دیگر از موارد مهم در خرید

 جذابیت و زیبایی این دو در یک سطح باشند و تفاوت زیادی با هم نداشته باشند.

 ا با طرح ها و مدل های مختلف با امروزه می توانید انواع مختلف کیف و روسری ر

کمی جستجو در اینترنت بیابید. با توجه به جزئیات ذکر شده می توانید خریدی 

 لذتبخش را تجربه نمایید.

 قیمت ست کیف و روسری

  قیمت کیف و روسری های ست به تمامی مواردی که در این مقاله شد بستگی داشته

 نیز اهمیت زیادی دارد. و عالوه بر آن ها برند تولید کننده آن ها

  جنس پارچه به کار رفته در تولید روسری و کیف می تواند یکی از مهم ترین موارد

 تاثیرگذار روی قیمت آن ها باشد.

  هرچه از پارچه ها و الیاف با کیفیت تری در تولید آن ها استفاده شده باشد، به مراتب

 قیمت باالتری نیز خواهند داشت.
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 نیز کار سختی نبوده و می توانید از تولید کننده ها  ارزان یروسر و کیف ست خرید

 و سایت های معتبر آن را تهیه نمایید.

 روش نگهداری از ست کیف و روسری

 زنانه بسیار آسان بوده و تنها با توجه به برخی  روسری و کیف ست نگهداری از

جب نکات ریز می توان کیفیت آن را برای مدت طوالنی تری حفظ نمود و مو

 افزایش عمر کیف و روسری شد.

  برای مثال اگر در کیف از چرم استفاده شده است می توانید با چرب نگه داشتن آن

در فصول سرد و پاک کردن آن به طور مرتب کیفیت آن را تثبیت نمایید. روش 

نگهداری از هر جنس را آموخته و بدین ترتیب از فرسودگی کیف و روسری خود 

 جلوگیری کنید.

 جمع بندی خرید اینترنتی ست کیف و روسری

 در میان بانوان طرفداران زیادی داشته و  روسری و کیف ست امروزه استفاده از

 اکثر خانم ها تمایل دارند تا با خرید آن استایل خود را زیباتر جلوه دهند.

  در زمان خرید کیف و روسری ست توجه به رنگ و طرح آن با توجه محیط

 برند تولید کننده آن ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. استفاده، جنس و

 

 


