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 نه تاپ مرداراهنمای خرید 

تاپ مردانه نوعی پوشش راحتی بدون آستین برای باالتنه آقایان است. به دلیل راحتی در هنگام ورزش  

در باشگاه یا حتی در منزل و برای مهمانی های غیر رسمی که جوانان دور هم جمع میشوند، تاپ یک  

 .اشته باشیدگزینه عالی محسوب می شود. بهتر است در خرید این لباس به بعضی نکات توجه د

؟تاپ مردانه چیست  

تاپ مردانه یک لباس راحتی برای آقایان است که در میان جوانان بسیار محبوب بوده و معموال در  

منزل یا باشگاه های ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. طراحان ، تاپ مردانه که در مکان های ورزشی  

های متفاوت و گوناگونی تولید می کنند که باعث جلب توجه بیشتر  پوشیده می شوند را در مدل 

جوانان می شوند. تاپ های مردانه در مدل های گوناگونی وجود دارد که هرکدام را باید در مکان خاص  

 .خود استفاده کرد 

؟ چگونه یک تاپ مردانه مناسب انتخاب کنیم   

 :ایید. این نکات و ویژگی ها عبازتند ازدر تهیه تاپ مردانه به بعضی نکات و ویژگی توجه بفرم

جنس تاپ، نکته اول در تهیه تاپ مردانه است که باید مورد توجه قرار بگیرد. تاپ یک لباس خنک  

برای آقایان است که معموال در فصل تابستان مورد استفاده قرار می گیرد. تاپ مردانه از جنس های  

در هنگام خرید آن، جنس محصول    . تولید می شود ومتفاوتی از جمله نخ، پلی استر، نایلون و …  

 .بستگی به نظر و سلیقه شما و حساس بودن و نبودن پوستتان دارد
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نکته مهم دیگر در خرید تاپ که باید مورد توجه قرار بگیرد، سایز مناسب است. معموال تاپ ها به دلیل  

ود که متناسب با سایزتان بین  راحت بودن در سایز های بزرگتر تهیه می شود. پس پیشنهاد می ش

 .مدیوم ، الرج ، ایکس الرج و دو ایکس الرج اقدام به خرید کنید

پ حالت یقه تا  

حالت یقه لباس، نکته دیگری است که در خرید تاپ باید مورد توجه قرار بگیرد. انواع یقه گرد یا هفت  

 .توسط طرحان طراحی شده و شما با توجه به سلیقه و نظر خود می توانید آن ها را خریداری کنید

دست های   تاپ در حالت کلی بدون آستین بوده و طراحی آن به شکل حلقه بوده و باعث می شود تا

شما کامال آزاد و راحت باشد. پس در هنگام خرید بر اساس سلیقه و راحتی میتوانید بهترین مدل را  

 .انتخاب کنید

هنکات مهم و ضروری در خرید تاپ مردان  

تاپ مردانه در کل به صورت بدون جیب است و اگر هم داشته باشد تزیینی است. پس در هنگام خرید  

دار هستید با کمی جستجو میتوانید بر اساس سلیقتون بهترین مدل را پیدا  اگر به دنبال مدل جیب 

کنید. داشتن کاله روی تاپ برای زیبایی بیشتر لباس است و سلیقه ای است. اگر موردی انتخاب کنید  

که کاله داشته باشد، عالوه بر پوشیدن آن در فصل تابستان، در زمستان هم اگر لباسی زیر تاپ پوشیده  

 یتوان استفاده کرد شود، م

باس، برند تولید کننده، شکل ظاهری لباس و  قیمت تاپ های موجود در بازار بستگی به نوع جنس ل

 .سایر موارد دارد.با در نظر گرفتن بودجه و سلیقه و نظرتون میتوانید بهترین آن را تهیه کنید

هایی مانند مرغوبیت جنس، سایز مناسب، کیفیت و ظرافت  هنگام انتخاب و تهیه تاپ باید به ویژگی

 .ه کافی دقت داشتاندازدوخت و چاپ باکیفیت طرح روی تاپ به 
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در لیست زیر انواع ست تاپ به همراه شلوار ورزشی مردانه شیک و باکیفیت در مدل های مختلف  

وجود دارد. برحسب سلیقه می توانید از میان گزینه های زیر ، بهترین مدل تاپ را انتخاب و خریداری  

 .کنید

 

 مشاهده محصوالت پیشنهادی
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