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یکی از انواع لباس های گرم می باشد که اغلب آقایان خوش استایل در فصول   همردان پالتو

سرد سال از آن استفاده می نمایند.به قول معروف اگر سلیقه خوبی دارید، می توانید از هر  

روید چه چیزی بخرید، خوب این داستان  جایی خرید کنید. اما اینکه بدانید وقتی به آنجا می

 .کامالً متفاوت است

تماالً می خواهید جدی گرفته شوید، در یک رستوران خدمات خوبی دریافت کنید و وقتی  اح 

 .با یک شریک تجاری مالقات می کنید، برای اولین تأثیر خوبی داشته باشید

این لباس در دسته پوشاک شیک و خاص زمستانی قرار می گیرد. از همین رو عالقه مندان  

 .زیادی را به سمت خود جلب می نماید

خوشبختانه انواع متفاوتی از پالتو در بازار مشاهده می شوند و به همین دلیل برای هر  

 .استایلی یک پالتوی خاص وجود دارد

 



  

    

 

2 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  جذاب و شیک مردانه  پالتو مدل 70

 

 راهنمای خرید اینترنتی پالتو مردانه 

دارند، الزم است تا حتما به مدل های موجود در بازار   مردانه پالتو افرادی که قصد خرید

 .توجه کنند تا یک نمونه مناسب را برای خود تهیه نمایند

د بدانید که هر مدل در چه مکانی به  برای اینکه متوجه شوید کدام پالتو مناسب شما است بای 

 .تن می شود

 :در همین راستا مدل های مختلف پالتو و کاربرد آنان در زیر بیان شده اند

 پالتو مردانه کالسیک  •

خرید پالتو مردانه بلند کالسیک امروزه ترند شده است. این پالتوها در زمستان بسیار مورد  

 .استفاده قرار می گیرند

نها را روی کت و شلوار خود به تن نمایید. چون دوام پالتوی های مذکور  شما می توانید آ

 .زیاد است می توان برای استفاده روزمره نیز از آنها بهره برد

 پالتو خزدار •

بیشتر برای مجالس رسمی و مهمانی مورد استفاده قرار می گیرد   مردانه   پالتو این مدل از

 .شود آستین های آن خز مشاهده می که دور یقه و 

 .اگر خز های استفاده شده طبیعی و از پشم حیوانات باشند، قیمت بیشتری دارند

الزم است تا هزینه بیشتری نسبت به موارد معمولی صرف   خزدار  مردانه  پالتو خرید بابت

 .نمایید

 نکات مهم هنگام خرید پالتو مردانه

را دارید، الزم است تا قبل از خرید، موارد زیر را  اسپرت مردانه پالتو خرید اگر قصد

 :حتما مدنظر قرار دهید
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 جنس پالتو چیست  •

پالتوها می توانند از جنس های مختلف تولید می گردند. بیشتر پالتو های ترک از پشم و  

 .کشمیر تهیه شده اند

 .ییدالزم است تا هزینه زیادی صرف نما ترک مردانه پالتو خرید به همین دلیل برای

همچنین باید در نظر داشته باشید که این موارد قیمت بیشتری نسبت به سایر پالتوهای  

 .موجود در بازار دارند

 ساختار پالتو را در نظر بگیرید •

، توجه به ساختار آن دارای اهمیت می باشد. منظور از ارزان مردانه  پالتو خرید برای

 .ساختار، نوع یقه، جیب و … است

 .باید تا حدی بزرگ باشد که دستان شما در آن به راحتی جای گیرندجیب یک پالتو  

از سوی دیگر یقه نیز نباید باز باشد. چون در این صورت هوای سرد به داخل لباس نفوذ  

 .می نماید

 دوخت پالتو باید خوب باشد •

کیفیت دوخت یک پالتو نقش بسزایی در شیک بودن آن دارد. هر اندازه خیاط ماهر تر باشد،  

 .کیفیت محصول نیز بیشتر خواهد بود

 به قد پالتوی خود توجه نمایید  •

یا معمولی نیاز است تا به قد پالتوی خود توجه داشته   خزدار مردانه  پالتو خرید در زمان

 .باشید

در واقع بهتر است تا قد پالتو متناسب با قد شما و فرم بدنتان باشد. اگر قد شما بلند است،  

 .بهتر است از پالتوهایی استفاده نمایید که قد آنها تا زیر زانوی شما است

 .برای افراد کوتاه قد نیز پالتوهایی که تا باالی زانو هستند، عالی می باشد
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ه باشید که قد آستین پالتو باید کمی بلندتر از سایر لباس ها  به عنوان یک نکته در نظر داشت 

 .باشد. در واقع آستین پالتو می بایست مچ شما را بپوشاند

 قیمت پالتو  •

در زمان خرید پالتو مردانه باید به بودجه و قیمت آن توجه داشته باشید. امروزه برندهای  

 .قیمت آنان نیز بسیار گوناگون استمتفاوت انواع پالتوها را به بازار ارائه می دهند که 

الزم است تا به مراتب هزینه   گراد مردانه پالتو  خرید یا هاکوپیان مردانه  پالتو خرید برای

 .بیشتری نمایید

 

 خرید پالتو مردانه 

الزم است تا به فاکتورهای متفاوتی دقت شود. قیمت فاکتور با در   مردانه پالتوی برای خرید

 .نظر گرفتن جنس، مهارت خیاط در دوخت، اندازه و مدل آن می تواند متفاوت باشد
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در زمان خرید بسیار مهم است که جنس و مدل پالتو را در نظر بگیرید. به طور مثال  

وام خوبی ندارد لذا برای استفاده  پارچه کشمیر هر چند که بسیار گرم و شیک است اما د

 .روزانه مناسب نمی باشد

اگر سرمایی هستید، پیشنهاد می شود از پالتوهایی استفاده نمایید که دارای یک الیه آستر  

 .هستند. در این صورت گرما داخل پالتو نگه داشته می شود

 روش نگهداری پالتو مردانه

اشته باشد، الزم است تا به موارد متفاوتی که  ماندگاری خوبی د مردانه پالتوی برای اینکه

 :مهمترین آنان در زیر درج شده اند، دقت نمایید 

پالتوهای خز دار را در برابر نور آفتاب قرار ندهید. این موارد باید در محیط های   •

 .بسته و تاریک قرار داده شوند

م و  نباید در محیط های مرطوب نگهداری شود. رطوبت روی پش مردانه پالتو •

 .کشمیر تاثیر منفی دارد و بافت آنها را سست می نماید

در کمد هایی که پالتوهای خود را در آنان قرار می دهید به هیچ وجه از  •

خوشبوکننده بهره نبرید. در نظر داشته باشید که خوشبو کننده ها رطوبت را به  

 .خود جذب می نمایند که این مورد روی طول عمر پالتو تاثیر منفی می گذارد

ر و رطوبت روی پالتو  استفاده از کاور پارچه ای باعث می شود تا گرد و غبا •

تاثیر منفی نگذارد. در نظر داشته باشید که کاور های پالستیکی باعث نم گرفتگی  

 .لباس می شوند 

خود را با فاصله از سایر لباس ها داخل کمد بگذارید.   مردانه  پالتو سعی کنید که •

 .گردش هوا در اطراف لباس باعث می شود تا طول عمر آن افزایش یابد

به هیچ وجه از مواد شوینده قوی و   مردانه پالتو دن لکه ها رویبرای پاک کر •

 .الکل استفاده ننمایید. این مواد تار و پود لباس را از بین می برند 
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پالتو بهتر است در دمای خنک نگهداری شود. در این صورت نخ های بکار رفته   •

 .در آن دیرتر پوسیده می شوند

 جمع بندی خرید آنالین پالتو مردانه

بسیار   مردانه پالتو ا توجه به مواردی که در باال بیان شد، می توان دریافت که خریدب 

 .حساس می باشد

از همین رو توصیه می شود تا در زمان خرید های اینترنتی به موارد گفته شده در این مقاله 

 .توجه نمایید

ده نمایید باید  همچنین برای اینکه بتوانید از پالتوی خود برای مدت زمان طوالنی استفا

 .شرایط مناسبی را برای نگهداری از پالتو فراهم آورید

 


