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 راهنمای خرید آنالین طی زمین شوی

 نیز همانند لوازم منزل دارای برخی راهنمایی ها جهت خرید می  شوی زمین طی

باشد که در صورت فراگیری این اطالعات می توانید بهترین انتخاب و خرید را در 

 .این زمینه حتی به صورت خرید اینترنتی داشته باشید

  طی های زمین شوی در انواع و اقسام متفاوت و متنوعی در بازار فروش موجود

و شما می توانید با در نظر گرفتن نیازهای خود اقدام به انتخاب یکی از آن می باشد 

 .ها برای خانه و یا محیط کار خود نمایید

 و آشنایی با  شوی زمین طی در این محتوا ما برای شما عزیزان اقدام به بررسی

مزیت های استفاده از آن و نکات ضروری به هنگام خرید آن و معرفی جنس های 

 .دسته ی آن پرداخته ایم گوناگون

  به این صورت شما می توانید با مطالعه ی این مطالب سطح آگاهی خود را در

باال ببرید تا بتوانید یک انتخاب صحیح و هوشمندانه را در این  شوی زمین طی مورد

 .راستا داشته باشید

  یکی از اصلی ترین و ضروری ترین لوازمی که برای نظافت کف خانه نیاز می

 .است شوی زمین طی شدبا

 طی. از این طی ها اغلب برای گردگیری و خاک زدایی کف منزل استفاده می شود 

دارای طرح ها و انواع گوناگونی می باشد که هر کدام از آن ها امکانات  شوی زمین

 .و کارایی های خاص خود را دارند

 ره تمیز و با استفاده از طی می توانید تمامی نقاط غیر قابل دسترس را هموا

 .گردگیری نمایید

جنس دسته ی طی در انواع گوناگون می باشد که برای شما دسته بندی نموده ایم و به شرح 

 :زیر است
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این نوع دسته ها از استحکام و مقاومت باالیی در مقابل ضربه و فشار : استیل .1

ار زیاد برخوردار هستند و به دلیل کیفیت باالیی که دارند طول عمر این دسته ها بسی

 .می باشد

جنس آلومینیوم ضد زنگ یکی دیگر از جنس های دسته ی طی می : آلومینیومی .2

باشد و بهتر است از نوع آلومینیوم ضد زنگ باشد, این جنس از وزن خیلی کمی 

 .برخوردار است و به همین دلیل به راحتی می توان از آن استفاده کرد

وی ها پالستیکی می باشد. این جنس از دیگر جنس های دسته ی زمین ش: پالستیکی .3

از کیفیت زیادی برخوردار نمی باشد و بیشتر به درد طی های ضعیف می خورند و 

 .ماندگاری باالیی ندارند

 اینترنتی خرید + پرفروش و محبوب زباله سطل مدل 65 مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید طی زمین شوی

 طی زمین شوی 

ند محصول یکی از اصلی ترین مواردی که در زمان خرید می تواند بر کیفیت و جنس و بر

 .تاثیر شایان به ذکری داشته باشد، قیمت آن است

در همین راستا توصیه می شود میزان بودجه ای که برای خرید طی در نظر می گیرید به 

اندازه ای باشد که بتوانید یک طی با کیفیت و با قابلیت آب گرفتن را جهت طی کشی تمیز و 

 .مجدد خریداری نمایید

 جنس دسته طی 

 زمین طی واردی که قبل از خرید بایستی به آن توجه نمایید جنس دسته یاز دیگر م

 .می باشد شوی

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b7%d9%84-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87/
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همان گونه که قبال نیز به این مورد اشاره شد جنس دسته ی طی می تواند آلومینیومی و 

 .استیل و پالستیکی باشد

در این راستا توصیه می شود جنس دسته ی طی را از نوع استیل به دلیل استحکام و 

 .ندگاری باالی آن انتخاب نماییدما

 طول دسته طی 

یک معیار و فاکتور اصلی برای تمیز کردن کف منزل به صورت ساده و بی دردسر 

انتخاب اندازه و ارتفاع مناسب دسته ی طی می باشد که باید قبل از خرید محصول به آن 

 .دقت نمایید

 .تناسب با قد خود انتخاب نماییدبهتر است در مورد طول دسته, سعی کنید اندازه ی آن را م

ولی توصیه می شود به سراغ طی های زمین شویی که قابلیت افزایش طول دسته را دارند 

 .رفته تا به این صورت تمامی افراد منزل بتوانند از آن استفاده نمایند

و در این راستا فشار زیادی نیز بر روی عضله های کمر و ستون فقرات شما وارد نمی 

 .شود

 وزن طی 

از دیگر فاکتورهای حساسی که باید به هنگام خرید به آن توجه شود وزن آن محصول است، 

 .وزن آن باید به گونه ای باشد که حمل کردن و استفاده از طی سخت نباشد

گرم می باشد به گونه ای که نه زیاد  700تا  500وزن استاندارد برای خرید طی بین 

 .برخوردار باشدسبک بوده و نه از وزن زیادی 

 ابعاد این محصول 



  

    

 

4 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  ارزان و باکیفیت شوی زمین طی مدل 35

 

طی زمین شوی دارای ابعاد خاصی نمی باشد و در بازار فروش تنوع زیادی در مورد 

 .اندازه و ابعاد آن وجود دارد

شما می توانید با در نظر گرفتن فضای مورد نظر اقدام به انتخاب ابعاد آن نمایید. و این 

 .موضوع کامال سلیقه ای می باشد

  از مخزنبرخورداری 

یکی دیگر از فاکتورهای اصلی که بایستی به هنگام خرید به آن دقت شود برخورداری از 

 .مخزن می باشد

همان گونه که می دانید طی ها دارای انواع گوناگونی دارند برخی از آن ها ساده است و 

 .برخی دیگر دارای مخزن آب پاش می باشد

وانید مواد شوینده را در داخل آن ریخته و این مخزن موجب می شود تا شما به راحتی بت

 .شروع به شست و شوی کف نمایید

ذکر این موضوع از قاعده مستثنی نمی باشد که قیمت این طی ها از طی های ساده مقداری 

 .زیادتر می باشد

 اندازه و جنس سری طی زمین شوی 

 .می باشد از دیگر موارد مهم در انتخاب و خرید این محصول در اندازه و سری آن

برای این موضوع شما می توانید با در نظر گرفتن متراژ فضایی که قصد طی کشیدن آن را 

 .دارید اقدام به انتخاب آن نمایید

در مورد جنس سری طی نیز باید گفت که بهتر است جنس آن از نوع میکروفایبر باشد چرا 

 .ر استکه از عملکرد باالیی در تمیز کردن و جذب آلودگی ها برخوردا
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 مای نگهداری از این محصولراهن

نیز همانند سایر لوازم منزل مستلزم برخی راهنمایی ها می  شوی زمین طی نگهداری از

 .باشد که در صورت رعایت کردن آن می تواند از طول عمر باالتری برخوردار باشد

به دلیل این که از طی زمین شوی همواره برای نظافت و تمیزی کف خانه استفاده می شود 

بایستی در نگهداری از آن و پاکیزگی طی کوشا باشید چون در این راستا سالمتی خود و 

 .خانواده شما در میان می باشد

 جمع بندی خرید و قیمت طی زمین شوی

ی خود به ها آشنا شدید و مطابق سلیقهبا انواع و اقسام طی زمین شوی و ویزگی های آن

 .خوبی می دانید کدام یک را انتخاب کنید

برای خریدی  آشپزخانه لوازم و مقایسه امروز در دسته بندی خرید راهنمای امیدواریم

 .رضایت بخش به شما کمک کرده باشد

شما می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه هر نوع سوال و نظر خود را با ما در میان 

 .بگذارید. متشکریم که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید

پرفروش را گردآوری کرده ایم که بد نیست در ادامه برای کمک به خریدی بهتر چند مدل 

مقایسه آن ها را ببینید. محصوالتی که توانسته اند با کیفیت قابل توجهی رضایت خریداران 

 .خود را جلب کنند
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