
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اینترنتی خرید+  زیبا و شیک طال انگشتر مدل 50

 تیم تحریریه گرین لیست



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  زیبا و شیک طال انگشتر مدل 50

 

یکی از پرکاربردترین جواهرات می باشد. طرفداران زیادی دارد و افراد  طال انگشتر

 انگشتر زیادی به طور مستمر و دائمی از انواع مختلف انگشتر استفاده می کنند.خرید

 .می تواند یک انتخاب اقتصادی مناسب برای هر شخصی باشد طال

جه نقد خود اقدام به خیلی از خانم ها یا آقایان صرفا برای پس انداز یا حفظ ارزش و

 .می کنند طال انگشتر خرید

اما الزم است تا به برخی از موارد مهم در زمان خرید انگشتر توجه نمایید. چند نکته مهم 

 .جهت انتخاب انگشتر مناسب در ادامه مقاله آورده شده است

ودجه ای که انگشتر ها انواع گوناگونی دارند که می توانید با توجه به سلیقه خود و مقدار ب

 .برای این کار در نظر گرفته اید، خرید خود را انجام دهید

 راهنمای خرید آنالین انگشتر طال

 ده از انگشتر به عنوان یکی از زیورآالت مهم کاربرد داشته استاز دیرباز استفا. 

 به مرور زمان مدل های مختلفی از آن طراحی و ساخته شد. 

  به دست داشتن انگشتر به عنوان حلقه ازدواج یکی از رایج ترین کاربرد های آن می

 .باشد

 یز استفاده در دیزاین انگشتر ها ممکن است از انواع سنگ های زینتی و گرانبها ن

 .شده باشد

  در زمان خرید انگشتر به عیار طال توجه نمایید. این فاکتور یکی از موارد حائز

 .اهمیت در خرید طال محسوب می شود

  هرچه عیار طال باالتر باشد میزان نرمی آن نیز بیشتر می باشد و به همین ترتیب

 .قیمت باالتری نیز دارد
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  اگر انگشتر را برای استفاده دائم و روزمره می خواهید توصیه می شود از طالیی با

 .استفاده نمایید 18عیار 

  عیار آن بیشتر می باشد. هرچه عیار طال  24مقاومت این نوع از انگشتر نسبت به

 .کمتر باشد دوام و استحکام آن بهتر می باشد

 نکات مهم هنگام خرید انگشتر طال

در زمان خرید انگشتر از جنس طال باید نکات خاصی توجه نمایید که برخی از آن ها در 

 :دامه آورده شده استا

 به فرم انگشتان خود توجه کنید 

یکی اصلی ترین و مهم ترین نکات در زمان انتخاب یک انگشتر مناسب توجه به فرم 

 .انگشتان می باشد

کسانی که دارای انگشتان کشیده هستند، انگشتر های ظریف همراه با نگین های نه چندان 

 .درشت جلوه زیبایی به دستان آن ها می دهد

همینطور اشخاصی که دارای انگشتانی کوتاه هستند می توانند از نوع لوزی شکل انگشتر 

 .استفاده کنند

همچنین افرادی که دارای دستانی پر و درشت هستند نیز می توانند از انگشتر هایی با نگین 

 .هایی بزرگ خریداری نمایند

 سایز انگشت خود و انگشتر را بررسی کنید 

ای مختلفی داشته و افراد می توانند با اندازه گیری دور انگشت خود سایز انگشتر ها سایزه

 .انگشتر را به دست آوردند

 .اگر انگشتر برای دست کوچک باشد می تواند مشکل ساز شده و تورم و درد ایجاد نماید
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 .از طرف دیگر بزرگ بودن انگشتر برای دست نیز احتمال گم شدن آن را افزایش می دهد

 شتر را نیز بررسی نماییدداخل انگ 

 .اکثر افراد در هنگام خرید انگشتر صرفا به ظاهر آن توجه می کنند

غافل از اینکه اگر داخل انگشتر دارای زائده یا برآمدگی باشد در استفاده طوالنی مدت 

 .ممکن است به دست آسیب وارد نماید

بنابراین بهترین انتخاب برای انگشترهایی که به صورت مستمر استفاده می شوند مدل های 

 .یک تکه می باشد

 پایه انگشتر از اهمیت زیادی برخوردار است 

پایه انگشتر به محل قرارگیری نگین گفته می شود. از انواع مدل های پایه می توان به 

 .نمودبالرین، خوشه ای، دیواره دار و غیره اشاره 

 به رنگ طال دقت ویژه ای داشته باشید 

به رنگ طالیی که قصد تهیه  مردانه طال انگشتر خرید یا زنانه طال انگشتر خرید برای

 .دارید بسیار توجه نمایید

امروزه طال در رنگ های مختلفی عرضه می شود که افراد می توانند با توجه به سلیقه و 

رنگ پوست خود از مناسب ترین رنگ استفاده نمایند. رنگ های عرضه شده در طال 

 .عبارتند از : طالیی، سفید و رزگلد

 خرید انگشتر طال

 مستلزم دانستن نکات خاصی می باشد طال انگشتر خرید. 

  ،در هنگام خریدهای اینترنتی می توانید در صورتی که سوالی در ذهنتان مطرح شد

 .آن را از پشتیبان سایت بپرسید

 در خریدهای حضوری نیز می توانید اطالعات الزم را از فروشنده دریافت کنید. 



  

    

 

4 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  زیبا و شیک طال انگشتر مدل 50

 

  عموما مشخصات کامل انگشتر از قبیل، عیار، سایز، مدل و غیره درون سایت یافت

 .می شود

 بنابراین در زمان انتخاب حتما به تمامی موارد ذکر شده توجه فرمایید. 

 قیمت انگشتر طال

 ورهای مختلفی بستگی داردبه فاکت طال انگشتر قیمت. 

 از جمله آن می توان به عیار طال و وزن طال اشاره نمود. 

 هرچه عیار و وزن انگشتر بیشتر باشد، قیمت آن نیز باالتر خواهد بود. 

  همچنین ذکر این نیز الزم است که برخی از مدل های انگشتر دارای اجرت ساخت

 .بیشتری هستند که این مورد هم می تواند بر قیمت آن تاثیرگذار باشد

 روش نگهداری از انگشتر طال

 در نگهداری از طال خصوصا انگشتر الزم است تا به موارد خاصی توجه نمایید. 

 سنگ خاصی هستند را می توانید به راحتی با محلول  انگشترهایی که فاقد نگین یا

 .آب و صابون تمیز نمایید

 کافی است محلول را تهیه کرده و انگشتر را به مدت نیم ساعت درون آن قرار دهید. 

  پس از آن با استفاده از یک مسواک به راحتی آن را تمیز نمایید. در مرحله آخر

 .انگشتر را توسط یک پارچه نخی خشک کنید

  اگر انگشتر شما دارای نگین یا سنگ می باشد، دقت کنید که آن را برای طوالنی

 .مدت درون آب قرار ندهید

  درست است که نگین هایی از جنس الماس در آب آسیب نمی بینند، اما برخی از

جنس های مختلف سنگ یا جواهرات در برابر آب واکنش نشان داده و صدمه خواهند 

 .دید
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 می توانید از یک پارچه استفاده کرده و پس از آغشته کردن به  برای این موارد

 .محلول آب و صابون به آرامی انگشتر را تمیز نمایید

 

 جمع بندی خرید اینترنتی انگشتر طال

 یکی از رایج ترین جواهرات در میان آقایان و خانم ها می باشد طال انگشتر. 

  خیلی از افراد از انگشتر به صورت شبانه روزی استفاده کرده و هرگز آن را از

 .دست خود خارج نمی کنند

 اله اشاره شد توجه برای خرید یک انگشتر مناسب می توانید به نکاتی که در این مق

 .نمایید

 را در مجاورت مواد شیمیایی یا تمیز کننده های اسیدی  طال انگشتر توجه کنید که

 .قرار ندهید

 


