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 اینترنتی  خرید+  باکیفیت و شیک کمری کیف مدل 55

 

یکی از انواع کیف های اسپرت است که امروزه هم خانم ها و هم آقایان از آن   یکمر کیف

 .استفاده می نمایند

 .این کیف ها چون روی کمر قرار می گیرند، باعث می شوند که دست ها آزاد باشند

شیک و جذاب، الزم است تا فاکتورهای متفاوتی را در نظر بگیرید.   کیف برای خرید یک

 .این موارد پرداخته شده استدر مقاله فعلی به 

 

 راهنمای خرید آنالین کیف کمری

می نمایند و از آن در مکان های  اسپرت کمری کیف خرید امروزه افراد زیادی اقدام به

رید کیف به فاکتورهای متفاوتی دقت نمایید.  مختلف بهره می برند. الزم است تا در زمان خ 

 :برخی از مهمترین موارد به قرار زیر می باشند 
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 وزن •

 .در زمان خرید الزم است تا کیفی را انتخاب نمایید که وزن زیادی نداشته باشد

به عبارت دیگر اگر وزن کیف شما زیاد باشد، زمانی که وسایل در آن قرار می گیرد،  

 .ز همین رو حمل کردن آن بسیار دشوار خواهد شد سنگین تر می شود. ا

 سایز کیف  •

الزم است تا همواره به اندازه کیف خود توجه نمایید. امروزه کیف های کمری در سایزها و  

 .اندازه های مختلف داخل بازار وجود دارند که کاربرد آنان نیز با هم متفاوت می باشد

ورد استفاده قرار گیرد، الزم است تا از اگر کیف شما قرار است برای کارهای روزانه م

 .گزینه های بادوام بهره گرفته شود

 توجه به زیپ  •

 .زنانه یا مردانه می تواند توسط زیپ، دکمه و … باز و بسته شود کمری کیف

البته نمونه های زیپی گزینه بهتری هستند اما توصیه می شود تا مواردی را خریداری نمایید  

 .که زیپ آنها به راحتی باز و بسته شوند

 قابل شستشو  •

یک کیف خوب باید قابلیت شستشو داشته باشد. در این صورت می توانید از کیف خود برای 

 .مدت زمان بیشتری استفاده نمایید

 جنس کیف کمری •

کیف کمری هایی که امروزه داخل بازار وجود دارند دارای انواع متفاوتی هستند. برخی از 

 :نمونه های پرفروش به قرار زیر می باشند
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شما از چرم باشد، در برابر آب مقاومت باالیی از خود نشان می   کمری کیف اگر: چرمی

نمی شوند. عموما کیف   دهد. از همین رو بیان می گردد که کیف های چرمی به راحتی پاره

 .های مسافرتی از نوع چرم هستند

این کیف های کمری دارای تنوع رنگی زیادی هستند. چون کیف های پارچه ای  : ای پارچه

 .وزن کمی دارند می توان از آنها برای استفاده روزمره بهره برد

الیی داشته و  ، برزنتی می باشند. این موارد مقاومت باکمری کیف برخی از انواع : برزنتی

 .می توان برای هر نوع هدفی از آنان بهره برد

 

 نکات مهم هنگام خرید کیف کمری 

از آن بیشترین استفاده را ببرید، الزم است تا   زنانه کمری کیف خرید برای اینکه بتوانید با

 :موارد زیر را حتما به خاطر داشته باشید
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 بند کمری •

شما باید بند کلفتی داشته باشد. در این صورت مقاومت   کمری کیف در نظر داشته باشید که

 .باالیی خواهد داشت

لذا می توانید اقالم متفاوتی را در آن قرار دهید. بندهای کلفت روی کمر فشار زیادی وارد 

 .نمی نمایند

 جیب های ضد سرقت داشته باشد  •

توجه شود. در    یا زنانه بهتر است تا به جیب های کیف مردانه کمری کیف خرید در زمان

 .برخی موارد کیف های فوق برای مسافرت استفاده می شوند

خوب،   کمری کیف در این صورت بهتر است که جیب های ضدسرقت داشته باشند. همچنین

کیفی است که در آن برای کارت های اعتباری و مواردی از این قبیل یک محل جداگانه  

 .تعبیه شده باشد

 باشد دارای محل مناسب برای بطری •

خود را برای پیاده روی و ورزش به همراه ببرید، الزم است تا   کمری  کیف اگر مایلید تا

 .مواردی را خریداری نمایید که دارای محل مناسب برای بطری آب باشند

 بند اضافی داشته باشد •

در زمان خرید کیف کمری دخترانه یا اسپرت بهتر است نمونه هایی را انتخاب نمایید که بند  

 .گیره اضافی دارند یا

در این صورت می توانید سایر وسایل خود مانند عینک، سوئیچ و … را به آن متصل  

 .نمایید

با توجه به مواردی که در باال بیان شد، می بایست در نظر داشته باشید که حتما بر اساس 

 .نیاز خود اقدام به خرید نمونه مناسب کنید
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 خرید کیف کمری

خوب و کاربردی دارید، الزم است تا از سایت های   کمری کیف اگر قصد خرید •

 .اینترنتی معتبر اقدام نموده و حتما نظر سایر خریداران را مطالعه نمایید

از سوی دیگر حتما هدف خود را مشخص نمایید. برخی از کیف های کمری می   •

توانند روی شانه قرار گیرند و برخی دیگر نیز زیر شکم به حالت افتاده باقی می  

 .نند ما

لذا شما بر اساس سلیقه و هدفی که در نظر دارید باید نمونه مناسبی را خریداری   •

کنید. اگر مایلید تا کیف شما مدت زمان بیشتر عمر کند، بهتر است که از نمونه  

 .های چرمی بهره ببرید 
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 قیمت کیف کمری 

 با توجه به مواردی که در این مقاله عنوان شد، می توان دریافت که کیف های •

 .کمری دارای انواع متفاوتی می باشند 

لذا بر اساس ویژگی های آنان، جنس و کاربردشان، قیمتشان نیز با یکدیگر متفاوت   •

 .است

 .کیف های برزنتی و چرمی با سایز بزرگ اغلب دارای قیمت بیشتری می باشند •

 روش نگهداری از کیف کمری

، الزم است تا به موارد زیر  شما طول عمر بیشتری داشته باشد کمری کیف برای اینکه

 :توجه نمایید

خود برای مدت زمان طوالنی استفاده نمی کنید، آن را داخل کیسه  کیف اگر از •

 .پالستیکی یا پارچه ای قرار دهید

 .حتما از اسپری های مخصوص استفاده کنید  کیف برای براق نمودن و تمیز کردن •

ز دستمال های میکروفایبر  شما چرب شده است، برای تمیز کردن آن ا کیف اگر •

 .بهره ببرید

تالش نمایید تا آب باران به داخل کیف نفوذ نکند. در غیر این صورت امکان رشد   •

 .قارچ وجود دارد 
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 جمع بندی خرید اینترنتی کیف کمری 

با توجه به مواردی که در باال بیان شد، می توان دریافت که شما می توانید از   •

 .برای اهداف مختلف استفاده نمایید کمری کیف یک

 .کیف خوب باید دارای جاهای زیاد برای نگهداری وسایل ریز و درشت باشد •

 .امروزه از این کیف ها برای پیاده روی، سفر، ورزش و … استفاده می شود •

لذا قبل از خرید حتما هدف و بودجه خود را مشخص نمایید تا بتوانید نمونه مناسبی   •

 .را خریداری کنید

 


