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 زیرانداز سفری راهنمای خرید 

زیرانداز سفری وسیله ی كاربردی است، که در مسافرت و همچنین نشستن و سفر به طبیعت مورد  

استفاده قرار می گیرند. امروزه رفتن به طبیعت و پیک نیک به امری رایج در میان افراد جامعه تبدیل  

خرید این   شده است، که می توانند اوقات خود را با خانواده و دوستان خود بگذرانند. بهتر است در 

 .وسیله برخی نکات مهم را به خاطر داشته باشید

 ؟زیرانداز سفری چیست؟ چه کاربردی دارد 

ورد  زیر انداز سفری وسیله ی كاربردی است، که در مسافرت و همچنین نشستن و سفر به طبیعت م

استفاده قرار می گیرند. امروزه رفتن به طبیعت و پیک نیک به روشی رایج در میان افراد جامعه تبدیل  

را با خانواده و دوستان خود بگذرانند. مطمئنًا قبل از رفتن به   شده است، که می توانند اوقات خود 

طبیعت باید به فکر تهیه تجهیزات الزم بود، که زیرانداز سفری یکی از آنهاست. امروزه حصیرهای  

بسیاری در بازار، در رنگ ها و طرح های متنوع وجود دارد، که ممکن است خرید یکی از آنها کمی  

در این مقاله تصمیم گرفتیم نکات مهم خرید زیر انداز سفری را به شما معرفی  دشوار باشد. بنابراین 

 .کنیم

 ؟ در خرید یک زیرانداز مناسب چه مواردی را رعایت کنیم 

اگر به دنبال زیرانداز خوب و مناسبی هستید، باید نکات و ویژگی های زیرانداز مناسب را بدانید که  

 :شامل موارد زیر است

نگام تهیه حصیر مسافرتی باید به آن توجه کنید، اندازه محصول است. امروزه شركت  اولین چیزی که ه

های سازنده، زیر انداز ها را به شکل مستطیل یا مربع میسازند و هنگام خرید یکی از آنها، باید بر  
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  اساس تعداد افرادی که می خواهید روی آنها بنشینید، تصمیم بگیرید. اگر تعداد افراد زیاد باشد،

توصیه می شود یک زیر انداز بزرگ تهیه کنید و برعکس، اگر تعداد افراد کم باشد، یك زیر انداز كوچك  

 .انتخاب كنید

نکته دیگری كه هنگام تهیه حصیر مسافرتی باید به آن توجه کنید، جنس مواد ساخته شده محصول  

ار موجود است، که با توجه به  است. امروزه زیراندازها در انواع برزنت، فومی، پالستیکی و … در باز

شرایط آب و هوایی محیط زندگی خود، می توانید یکی از این موارد را خریداری کنید. بهتر است  

بدانید که برخی از زیر اندازها قابلیت ضدآب دارند، که توصیه می شود هنگام خرید به این موارد توجه  

 .کنید

فراموش کرد، زیرا در حمل و نقل نقش مهمی دارد.    هنگام خرید حصیر مسافرتی نباید وزن محصول را

پس تا آنجا که ممکن است باید سعی کنید یک حصیر با وزن مناسب خریداری نمایید. همچنین در  

 .، راحت تر می توانید آن را جابجا کنید نیک  پیک بدس حمل و نقل و قرار دادن آن داخل

 ینکات مهم و ضروری در خرید زیرانداز سفر 

داشتن کیف قابل حمل باعث می شود که شما بتوانید زیر انداز را راحت تر جابجا کنید، بنابراین توصیه  

شد. یکی دیگر از  می شود هنگام خرید زیر انداز، مدلی را خریداری کنید که دارای کیف قابل حمل با

نکاتی که هنگام خرید حصیر مسافرتی باید مورد توجه قرار داد، امکان شستشوی کاال است. وجود این  

ویژگی در یک حصیر مسافرتی باعث می شود تا بعد از هر بار استفاده شسته شود، پس در نتیجه  

 .همیشه تمیز است

یکی دیگر از نکاتی که هنگام خرید زیرانداز سفری باید مورد توجه قرار داد، رنگ محصول است.  

انتخاب محصول با هر رنگ و طرحی، بسته به سلیقه و نظر شما است. اما به یاد داشته باشید که از  

ر است از  حصیر معموالً در مکان های غبارآلود و در بعضی موارد گل و الی استفاده می شود. پس بهت

 .رنگی مشابه رنگ گل استفاده شود، یعنی رنگ قهوه ای، برای خرید بهتر است

قیمت خرید حصیر مسافرتی با توجه به موارد ذکر شده در این مقاله تعیین می شود، پس در نتیجه آن  

 .را براساس بودجه خود خریداری کنید
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بعاد گوناگون، در لیست زیر موجود است.  انواع جدید زیرانداز سفری ضد آب و باکیفیت در مدل ها و ا

بسته به سلیقه خود می توانید بهترین حصیر مسافرتی را از بین گزینه های پر فروش زیر، انتخاب و 

 .تهیه نمایید

 

 مشاهده محصوالت پیشنهادی
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