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 کت تک مردانه شیک ، جذاب راهنمای خرید

تلفی می توانند از آن استفاده کت تک لباسی شیک و جذاب برای آقایان است که در مناسبت های مخ

کنند. از آنجا که این کت ها در طبقه لباس های نیمه رسمی قرار دارند، می توانند در موقعیت های 

 .مختلف، مورد استفاده قرار گیرند

 کت تک مردانه چیست ؟

همانطور که گفتیم ، کت تک لباسی شیک و جذاب برای آقایان است که در مناسبت های مختلفی می 

د در توانند از آن استفاده کنند. این کت ها در دسته لباس های نیمه رسمی قرار دارند و می توانن

موقعیت های مختلف توسط مردان مورد استفاده قرار گیرند. مشابه این کت ها به صورت مجلسی 

 .برای زنانه نیز دوخته می شود

همچنین این کت ها قابلیت انعطاف پذیری باالیی دارند، و می توان آنها را با لباس های مختلفی 

ری نیازمند رعایت برخی نکات مهم و پوشید و ست کرد. خرید این لباس نیز مانند هر خرید دیگ

 .ضروری دارد در ادامه به آن می پردازیم

 کت تک را کجا و چه مواقعی بپوشیم ؟
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این پوشش شیک و جذاب که طرفداران بسیار زیادی نیز دارد، بسیار متنوع است. بعضی از افراد عادت 

دیگر کت تک را ترجیح می دارند کت رسمی بپوشند، عده ای دیگر کت های اسپرت بپوشند و برخی 

دهند. هر یک از این کت ها ویژگی و کاربرد های مختلفی دارد. واضح است که از کت های رسمی، در 

مناسبت ها و مراسم های رسمی استفاده می شود، و کت های اسپرت متناسب با استايل يا سبک 

 .لباس پوشیدن افراد است

نیمه رسمی پوشیده اید. مزیت این کار، این است که وقتی یک کت تک می پوشید، در واقع یک لباس 

می توانید این کت را با لباس های مختلف ست کنید. این بدان معنی است، که كت تك را هم می 

 .توانید با لباس های اسپرت و هم با لباس رسمی بپوشید

 چگونه کت تک را با سایر لباس ها ست کنیم ؟

ن، به اجزای مختلف سبک خود دقت فرمایید. شما می توانید بسیار مهم است که هنگام لباس پوشید

با انواع کت ها و لباس های دیگر مانند شلوار جین، نیم بوت و اکسسوری متناسب با سبک خود، زیبا 

به نظر برسید. اما، اکنون می خواهیم چند دستورالعمل به شما ارائه دهیم، که می توانید با استفاده از 

 رسمی و نیمه رسمی را به راحتی بپوشید و متناسب با لباس های دیگرتان باشدآنها، کت های غیر 

به طور کلی، در انتخاب کت باید به چند نکته مهم دقت کنید، که عبارتند از: رنگ، طرح، جنس و 

همچنین متناسب بودن یا نبودن. همه این عوامل، می توانند در رسمی بودن یا نبودن یک پوشش 

همچنین باید به موارد دیگری مانند پیراهن، شلوار، کفش و لوازمی که استفاده می تأثیر بگذارند. 

 .کنید، دقت کنید

به عنوان مثال، از زمان قدیم، کت های غیر رسمی با شلوار لی پوشیده می شد. این سبک استایل 

کالسیک، هنوز هم بین طرفدارانش محبوب است. به این ترتیب، عالوه بر نیمه رسمی بودن سبک 
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اهری بسیار شیک دارید. همچنین می توانید در محیط های کاری یا مهمانی هایی لباس پوشیدنتان، ظ

 .که صمیمی ترند، از این سبک استفاده کنید

 انواع کت مردانه در بازار کدام است ؟

کت رسمی ، کت اسپرت ، کت تک یا بلیزر انواع کت مردانه در بازار است که برحسب سلیقه می توانید 

 .ن گزینه را انتخاب و استفاده کنیداز میان آن ها بهتری

کت رسمی: این مدل از کت های مردانه، در مجالس رسمی پوشیده می شود. رنگ این کت ها خیلی 

وسیع نیست و در دامنه های تیره وجود دارند. البته بیشتر اوقات، کت های رسمی با شلواری همرنگ 

د. هم چنین، این کت ها در طرح های خودشان پوشیده می شوند و رسمیت سبک را افزایش می دهن

مختلفی دوخته می شوند و طرفداران خاص خود را دارد. از نظر تناسب با اندامتان، آنها عمومًا به 

 .هستندصورت تنگ یا معمولی 

کت اسپرت: درجه رسمیت این کت ها، کمتر از کت و شلوار یا کت تک است. ویژگی بارز این مدل ها، 

رنگی وسیعی برخوردار هستند. کت های اسپرت، معموالً رنگ های روشن دارند و  این است که از طیف

طرح های آنها بسیار متنوع تر از کت های رسمی و تک است. می توانید این کت ها را با کالج بپوشید 

 .و یک سبک اسپرت، برای خود ایجاد کنید

کت تک یا بلیزر: این کت ها، میان کت رسمی و کت اسپرت قرار دارند. که به آن نیمه رسمی می 

گویند. بنابراین می توان از آنها در شرایط مختلف استفاده کرد. این کت ها معموالً جنس نازک تر و نرم 

 .تری، نسبت به کت و شلوارهای اسپرت و رسمی دارند
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پرت شیک و جذاب مردانه، در مدل ها و رنگ های گوناگون، در انواع جدید کت های مجلسی و اس

 .لیست زیر موجود هستند، که می توانید بهترین گزینه را انتخاب و خریداری کنید
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