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 پیک نیک  سبدراهنمای خرید  

پیک نیک یکی از وسایل ضروری برای رفتن به طبیعت و گشت و گذار در آن است که استفاده از   سبد

یل ضروری را راحت تر می کند. بهتر است در خرید این وسیله کاربردی، برخی  آن، حمل و نقل وسا

 .نکات مهم را به خاطر داشته باشید

 ؟پیک نیک چیست؟ چه کاربردی دارد  سبد

سبد پیک نیک یکی از وسایل ضروری برای رفتن به طبیعت و گشت و گذار در آن است که استفاده از  

آن، حمل و نقل وسایل ضروری را راحت تر می کند. استفاده از یک سبد پیک نیک مناسب این امکان 

ک تفریح را فراهم می کند تا با قرار دادن بسیاری از وسایل مهم و ضروری در آن، به سرعت آماده ی

دلپذیر شوید. بنابر این، برای خرید یک سبد مناسب، باید نکات و اطالعاتی را بدانید که در این مقاله  

 .بررسی خواهیم کرد

 ؟چگونه یک سبد پیک نیک مناسب انتخاب کنیم 

در حال حاضر سبدهای پیک نیک در اشکال و رنگ های متنوعی در بازار وجود دارد، پس خرید سبد  

کمی سخت است و دچار سردرگمی میشوید. امروزه انتخاب یک سبد مناسب، مستلزم رعایت برخی  

 :نکات است

در پیک  بدون شک مهمترین نکته در هنگام خرید سبد، ابعاد آن است. ابعاد یک سبد برای استفاده 

نیک، باید متناسب با تعداد افرادی که حضور دارند، باشد. به عنوان مثال، اگر خانواده شما یک خانواده  

پر جمعیت است، بهتر است سبدی را انتخاب کنید که ابعاد آن بزرگتر از سبد های دیگر باشد. زیرا  

 .وسایل بیشتری را حمل خواهید کرد 
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نکته دیگری که باید به آن توجه شود، وزن سبد می باشد، که در حمل و نقل آن بسیار تأثیرگذار است.  

خرید سبد، بهترین و مناسب ترین انتخاب، سبدی است که بسیار سبک وزن باشد، و با قرار   پس هنگام

دادن وسایل الزم از قبیل استکان و لیوان، فالسک، کلمن، زیر انداز و … بتوانید آن را به راحتی حمل  

 .کنید

 دجنس سب

که باید در هنگام خرید  مهم ترین عوامل تاثیر گذار در دوام و پایداری سبد، جنس بدنه سبد است، 

مناسب ترین گزینه را خریداری کنید. امروزه سازندگان، جنس بدنه سبد ها از مواد پارچه ای، حصیری،  

پالستیکی و همچنین آلومینیومی میسازند، که شما می توانید متناسب با سلیقه و استفاده خود از  

 .سبد، بهترین آن را خریداری کنید

انتخاب سبد باید در نظر بگیرید، شکل سبد است. امروزه سازندگان، سبدها را    یک نکته مهم دیگر که در

به فرم و اشکال مختلفی از جمله تاشونده، ایستاده و … میسازند. که هر کدام به گونه ای طراحی شده  

 .اند که فضای کمتری در ماشین یا کمد را اشغال می کنند

 ک نکات مهم و ضروری در خرید سبد پیک نی

م خرید سبد پیک نیک، توصیه می شود سبدی خریداری کنید که قفل درب مناسبی روی آن باشد.  هنگا

 .زیرا وجود این قفل، از ریختن مواد به داخل سبد جلوگیری می کند

نکته مهم دیگری که هنگام خرید سبد باید به آن دقت شود، وجود دسته در سبد است. پس توجه  

ته دار باشد. امروزه سبد ها معموال در مدل های یک دسته و یا دو  داشته باشید هنگام خرید، سبد دس

دسته وجود دارند، که جهت دوام و پایداری، توصیه میکینم تا در هنگام خرید سبد، حتما قسمت دسته  

 .آن را بررسی کنید تا مقاومت خوب و کافی داشته باشد

در داخل سبد شود. که از فساد مواد  عالوه بر این، وجود منافذ در سبد می تواند باعث گردش هوا 

 .داخل سبد جلوگیری می کند
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انواع جدید سبد پیک نیک مسافرتی در مدل های پالستیکی و حصیری در طرح های مختلف، اینجا  

برای شما لیست شده اند. بسته به سلیقه خود می توانید بهترین سبد را از بین گزینه های پرفروش  

 .زیر، انتخاب و تهیه نمایید

 

 مشاهده محصوالت پیشنهادی
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