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 زبیفریراهنمای خرید 

اب برای همه افراد از کوچک تا بزرگسال است. فریزبی تفریح و ورزشی  فریزبی یک وسیله سرگرمی جذ

بسیار پر نشاط است. هم به صورت تفریحی و هم به صورت رقابتی میتوانید این بازی را انجام دهید.  

به این صورت بازی میکنند که آن را به آسمان پرتاب میکنند و آن را میگیرند. این وسیله برای تقویت  

 .ی، غیر هوازی و آمادگی جسمانی ورزش بسیار مناسبی استسیستم هواز 

 فریزبی چیست؟ چه کاربردی دارد ؟

فریزبی یک وسیله سرگرمی برای افراد در هر رده سنی است. تفریح و ورزشی پر نشاط محسوب  

میشود. این وسیله برای کسانی که حیوانات خانگی دارند مناسب است و باعث سرگرمی سگ ها  

میشود. خرید این وسیله نیز مانند هر وسیله دیگری نیازمند رعایت برخی نکات مهم و ضروری است  

 .دامه به آن می پردازیمکه در ا

 در خرید فریزبی چه مواردی را در نظر بگیریم ؟

 : نکات در مورد خرید یک فریز بی مناسب عبارتند از

مدل و نوع محصول، نکته اول در مورد خرید فریزبی است یا باید به آن توجه ویژه ای شود. در حال  

ای یا سوراخ دار که بر اساس نیاز می   حاضر دو نوع فریزبی در بازار موجود است: بشقابی و حفره

 .توانید یکی از آن ها را انتخاب کنید

نکته مهم دیگر جنس مواد ساخت بدنه است. فریزبی که قرار است تهیه کنید، باید از کیفیت قابل  

توجهی برخوردار باشد، یعنی جنس مقاومی و ضد خش در هنگام برخورد با زمین حداقل کیفیتی است  
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ته باشد. به دلیل برخوردهای مکرر با زمین ، این موضوع بسیار مهم است زیرا از خرابی  که باید داش

 .زودهنگام این وسیله جلوگیری می کند

 به وزن محصول توجه کنید

 100نکته دوم که در خرید فریز بی باید به آن توجه شود، وزن محصول است. وزن های متفاوتی از 

گرم است. اگر وزن کم یا   170موجود است. وزن استاندار فریز بی  گرم یا بیشتردر بازار  180گرم یا 

بیشتر از حالت استاندارد باشد ممکن است باعث آسیب رساندن به افراد هنگام پرتاب کردن آن شود.  

همچنین برای افراد بزرگسال فریزبی با قطر بیشتر و برای کودکان فریزبی با قطر کوچکتر استفاده  

 .میشود

ضروری در خرید فریزبینکات مهم و   

 

ضد آب بودن محصول، نکته قابل توجه در خرید فریزبی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. انواع و  

مدل های متفاوت با قابلیت ضد آب وجود دارد که بر اساس سلیقه و نظرتان میتوانید بهترین آن را  

 .انتخاب کنید

ر خرید این وسیله باید به آن توجه شود. لبه  همچنین لبه محصول، یک نکته مهم دیگر است که د 

فریزبی به صورت دو نوع است: دایره ای با لبه های خمیده شده به سمت داخل و همچنین مدل دیگر  

 .آن به صورت کشیده شده به سمت بیرون ساخته شده اند

بل توجه ای که  رنگ فریزبی که قرار است تهیه کنید، کامال به نظر و سلیقه شما بستگی دارد. نکته قا 

باید بدانید این است که، اگر میخواهید این وسیله را در محیطی تاریک یا در شب استفاده کنید،  

 .فریزبی خریداری کنید که دارای نوار های شب رنگ باشد و یا رنگ های روشن را انتخاب کنید

شما گردآوری کرده   لیسته انواع مدل های مختلف این محصول را در رنگ ها و تنوع های مختلف برای

 .است. بر اساس سلیقه خود می توانید از میان مدل های زیر ، بهترین گزینه را انتخاب و خریداری کنید 
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 مشاهده محصوالت پیشنهادی

https://www.liste.ir/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a8%db%8c/

