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 کلمن مسافرتی  راهنمای خرید

کلمن یکی از ابزارهای مفید و کاربردی است که در فصل گرم و گاهی اوقات در فصل سرما، به آن نیاز  

داریم. این وسیله بیشتر در تابستان، برای ذخیره آب سرد استفاده می شود. این ابزار کاربردی در بیشتر  

ی هستند که از کلمن  مکان های تجاری و مغازه ها مورد استفاده قرار می گیرد، اما هنوز هم کسان

 .مخزنی در مسافرت، اتومبیل و … استفاده می کنند

 ؟کلمن چیست ؟ چه کاربردی دارد 

مختلفی از آن در بازار    کلمن وسیله مناسبی برای خنک نگه داشتن آب آشامیدنی بوده که امروزه انواع

موجود است. امروزه استفاده از این دستگاه، یکی از وسایل ضروری، برای استفاده در پیک نیک و  

فصول گرم محسوب می شود. این وسیله بیشتر در تابستان، برای ذخیره آب سرد استفاده می شود. در  

وه بر سرد نگه داشتن آب، می  حال حاضر این دستگاه در مدل های مختلفی تولید می شود، که عال

 .توان از آن برای گرم نگه داشتن بسیاری از مواد استفاده کرد 

به طور کلی، انتخاب کلمن به استفاده و سلیقه بستگی دارد. مطمئنًا، خرید یک کلمن خوب و مناسب،  

 .یم کردنیاز به دانستن برخی نکات دارد، در این مقاله نکات الزم، برای تهیه آن را بررسی خواه 

 ؟ در خرید کلمن مناسب چه مواردی را رعایت کنیم 

در حال حاضر بسیاری از کلمن ها توسط تولیدکنندگان، به بازار عرضه می شوند که هر یک از آنها شکل 

 :و جنس متفاوتی دارند. هنگام خرید مناسب ترین محصول، باید چند نکته اساسی را بدانید، از جمله

است. برای تهیه یک  نکته مهمی که که هنگام خرید کلمن باید به آن توجه کرد، اندازه و ظرفیت داخلی 

کاالی مناسب، قبل از هر کاری، باید در مورد تعداد افراد مصرف کننده و تعداد دفعات استفاده از آن،  
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اطالعاتی به دست آورید. پس از مشاوره و تصمیم گیری نهایی، مناسب ترین آنها را از نظر اندازه و  

 .ظرفیت داخلی خریداری کنید

 هجنس بدن

نکته دیگری که باید هنگام خرید کلمن به آن توجه کنید، جنس بدنه آن است. سازندگان معموالً از  

مواد پالستیکی و فشرده شده، در داخل و استیل، در قسمت بیرونی دستگاه، استفاده می کنند که  

 .هنگام خرید باید به این موارد توجه داشت

حفظ دمای داخلی، یکی از مهمترین نکات در هنگام خرید این وسیله کاربردی می باشد. محصولی که  

ی مدت طوالنی حفظ کند و البته هرچه مدت زمان  خریداری می کنید، باید بتواند دمای داخلی را برا

 .آن نیز باالتر است   بیشتری دما را نگه دارد، قیمت

 ن نکات مهم و ضروری در خرید کلم

داشتن دستگیره و پایه مناسب، یکی دیگر از مواردی است که هنگام خرید کلمن باید به آن دقت کرد.  

ده و آسان می کند. همچنین داشتن پایه های  داشتن دسته ی مناسب، حمل و نقل آن را بسیار سا 

 .خوب، امکان ریختن آب، در هر لیوان را فراهم می کند

نکته دیگری که باید هنگام خرید کلمن به آن توجه کنید، وزن نهایی آن است. کلمن بدون آب، وزن  

ین بهتر است  مشخصی دارد، که پس از ریختن آب در آن، وزن آن بیشتر از حالت اولیه می شود، بنابرا

 .قبل از خرید، در مورد وزن نهایی تصمیم بگیرید

امروزه این وسیله در انواع گوناگون و قیمت های مختلف در بازار وجود دارد، اما موارد ذکر شده در باال،  

بر قیمت آنها تأثیر می گذارد. پیشنهاد می شود قبل از اینکه به قیمت آنها فکر کنید، به ظرفیت، کیفیت  

 .و … دقت کنید بدنه 

انواع جدید کلمن مسافرتی پالستیکی در طرح ها و مدل های گوناگون، در لیست زیر موجود است.  

 .بسته به سلیقه خود می توانید بهترین کلمن را از بین گزینه های پرفروش زیر، انتخاب و تهیه نمایید
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 مشاهده محصوالت پیشنهادی
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