
 اطالعاتی در مورد چادر کمپینگ 

توان از آن استفاده کرد. برای خرید چادر   چادر مسافرتی در انواع مختلفی ارائه می شود که در موقعیت های بسیاری می

کنید با   نوع و برند آن تحقیق کنید. چادر مسافرتی که می خواهید در طبیعت استفاده مسافرتی باید اطالعاتی درباره جنس،

دارد. بنابراین باید سعی کنید این تفاوت ها را در  چادر مسافرتی که می خواهید در کوه از آن استفاده کنید بسیار تفاوت

در نظر بگیرید جنس آن است. جنس چادر  یانواع چادر مسافرت مورد دیگری که باید در خرید .خریدی مناسب لحاظ کنید

 .مسافرتی یا معمولی است و یا از برزنت و برزنت شمعی با الیاف مصنوعی می باشد

 چادر مسافرتی

روزی را به کوهنوردی اختصاص دهید . به   اگر قصد طبیعت گردی یا مسافرت به طبیعت را دارید . آیا می خواهید چند

گردی نیاز به یک سری وسایل مخصوص دارید . وسایلی که کاربرد مناسبی   طبیعتطور کلی در مورد هر کمپینگ و 

همچنین کاربرد سریع وسایل مورد  داشته باشند . باید همیشه در این مورد یکی از اولویت های شما وزن پایین و برای شما

چادر مسافرتی می باشد . چادر  برای کمپینگ و طبیعت گردی نیازدارید نظر می باشد . یکی از ضروری ترین وسایلی که

از چادرهای مسافرتی دارای   به لحاظ سایز و همچنین جنس از تنوع باالیی برخوردار است . همچنین هر کدام مسافرتی

توانید از یکی از آنها استفاده کنیدمی کاربرد ویژه هستند . شما بر هست نیازی که دارید  . 

 

 چادر کمپ

تولید شود . برای کمپانی که به صورت فصلی  های بسیار مختلف و متنوعی طراحی وچادر کمپ می تواند در ابعاد و اندازه

چادر ها معموال    اومت و استحکام بسیار باال استفاده کرد . همچنین وباید از چادر هایی با مق  و بلندمدت دایر می شوند . حتما  

نفر داشته باشد . البته همانگونه که  ۲۰ظرفیتی در حدود   در ابعاد بزرگ طراحی و تولید می شوند . چادر کمپ می تواند

خواهید چادر کمپ را برای می  رتا حدود زیادی بستگی به نوع استفاده شما از چادر مسافرتی دارد . اگ گفته شد این موضوع

از یک سازه محکم برخوردار باشد . در مورد این نوع چادر ها آسان بودن   مدت طوالنی مورد استفاده قرار دهید حتما  باید



میکنید و سپس برای مدت طوالنی در  آن ها مالک اصلی انتخاب نمی باشد . به دلیل اینکه شما یکبار آنها را نصب برپایی

لت باقی می مانندهمان حا  . 

چادرمسافرتی مراجعه کنید . شما می توانید ابعاد مورد نظر خود را  معموال  باید به تولیدی های خرید چادر کمپ برای

دارد که به صورت آماده  سپس آن را برای تولید سفارش دهید . البته برخی دیگر از انواع محصوالت وجود مشخص کنید و

شناخته می شود یکی از مقاوم ترین انواع چادر مسافرتی  نیز چادر کمپینگ . چادر کمپ که با نامدر بازار موجود می باشد 

برای چادر مسافرتی استفاده   این موضوع نیز باید اشاره کنیم که در بسیاری از مواقع از نام چادر کمپینگ می باشد . البته به

کمپینگ در واقع همان چادر مسافرتی می باشد که در ابعاد و اندازه های   می شود . به همین دلیل گاهی منظور از چادر

طراحی و تولید می شود  مختلف  . 

وتی برای تولید  ندارد . مگر اینکه از مصالح و پارچه های متفا تفاوت چندانی با سایر چادرهای مسافرتی قیمت چادر کمپ

را به راحتی   چادر کمپی . همچنین ابعاد و ظرفیت آن متفاوت از چادرهای معمولی موجود در بازار باشد . آن استفاده شود

در   توانید از طرح های مختلف موجودویال سازه سفارش دهید . برای این منظور می می توانید از طریق سایت فروشگاهی

ت کاملی در مورد آنها کسب کنیدسایت بازدید کرده و اطالعا  . 

 چادر مسافرتی فنری 

می باشد . تقریبا  در اکثر خانه های ایرانی  ترین نوع چادر را در کشور ماترین و همچنین رایجچادر مسافرتی فنری ساده

چادرها از   اخت اینمشاهده کنید . چادرهای فنری دارای ظرفیتهای متفاوتی هستند . برای س میتوانید یکی از این چادرها را

شدن میباشند . نصب و راه اندازی این چادرها بسیار آسان می  شود . که به آسانی قابل باز و بستههای فنری استفاده میستون

فقط چادر را از داخل کیف مخصوص بیرون آورید و سپس بر روی زمین قرار دهید باشد . کافیست خواهید دید که چادر  . 

استفاده کنید . بسته بندی و همچنین جمع آوری این چادر نیز به  شود و شما به راحتی می توانید از آنخود به خود باز می 

را جمع آوری کنید آسان می باشد . تنها باید نوع خم کردن چادر را برده باشید تا به درستی آن همان اندازه  . 

مناسب برای  

 سفرهای خانوادگی



باید دقت داشته باشید که این چادرها در برابر   چادرهای مسافرتی فنری برای سفرهای خانوادگی کامال مناسب می باشند . اما

بسیار سرد باشد .  عایق مناسبی در برابر هوای بسیار گرم یا  تواندنیستند . چادر فنری نمی شرایط آب و هوایی مختلف مقاوم

مناسب است . استفاده از صادر و فرهنگی برای مکان هایی که نیاز   به همین دلیل این چادر برای استفاده در شرایط متعادل

به دلیل وزن نسبتا  زیادی که  کنید . زیادی دارید . و مجبور هستید چادر را مسافتی تقریبا  طوالنی با خود حمل رویبه پیاده

 . دارند مناسب نمی باشند

 طریقه بستن چادر مسافرتی

میباشد . بستن برخی از چادرهای مسافرتی کمی  یکی از مشکالتی که افراد همواره با آن مواجه هستند بستن چادر مسافرتی

برای انجام این  . انواع چادر مسافرتی وجود دارند که شما نمی توانید آنها را به تنهایی ببندید دشوار میباشد . حتی برخی از

را جمع آوری نمایید . البته استفاده از دو یا چند نفر برای جمع   کار نیاز دارید که حداقل به صورت دو نفره تا در مورد نظر

باالیی هستند و برای استفاده افراد  ود . چادر هایی که دارای ابعادبیشتر در مورد چادر های اقلیمی به کار میر آوری چادر

  چادر های معمولی را می توانید به تنهایی جمع آوری نمایید . بهترین راه حل شوند . اما بیشترزیادی در نظر گرفته می

از فروشنده جویا شوید . اگر باز  برپایی آن را  برای انجام کار این است که به هنگام خرید چادر مسافرتی نحوه جمع آوری و

می توانید    به راحتی ویدیو های آموزشی مراجعه نمایید . شما باید یک جستجو در اینترنت هم متوجه نشده اید می توانید

مشاهده نمایید چندین و چند ویدیوی آموزشی در مورد نحوه بستن چادر مسافرتی را  . 

 چادر کمپینگ عصایی

می باشد . حالت آیرودینامیکی و همچنین  تخاب برای کوهنوردان و همچنین کمپر های حرفه ایچادرهای عصایی اولین ان

 باشد . این چادرها دارای ستون هایی از جنس منحصر به فرد این محصول می  هایوزن نسبتا پایین ، از جمله ویژگی

که به شکل عصا می باشند . استفاده از  . اشدفایبرگالس می باشند . دلیل نامگذاری این نوع چادر حالت ستون های آن می ب

  حدود زیادی موجب کاهش وزن چادر می شود . همین موضوع سبب می شود تا شما ستون هایی با جنس فایبرگالس تا

 . بتوانید چادر را برای مسافت های طوالنی با خود حمل کنید

توانید از این چادر در دماهای پایین به راحتی   می چادر عصایی مقاومت باالیی در برابر شرایط آب و هوایی دارد . که

استفاده از این چادر برای کمپینگ در کوهستان و همچنین جنگل مناسب می باشد استفاده کنید . به همین دلیل با یک   . 

یاد بگیرید آموزش مختصر میتوانید به راحتی نحوه باز و بسته کردن چادر عصایی را  . 



چادر 

 مسافرتی اتوماتیک 

باشد . نصب و همچنین جمع آوری بسیار آسان و  چادر اتوماتیک در واقع جدیدترین و پیشرفته ترین نوع چادر مسافرتی می

برای  به یکی از محبوب ترین چادرهای مسافرتی کرده است . این چادر بهترین محصول سریع این محصول ، آن را تبدیل 

چادرهای اتوماتیک تا حدود زیادی شبیه به چتر می   افرادی است که حوصله باز و بسته کردن چادر را ندارند . مکانیزم

تر می باشدترکیبی از چادرهای عصایی و همچنین فنری با ساختار چ باشد . در واقع این محصول  . 

قسمت مرکزی را به سمت باال بکشید . خواهید دید   های آن را باز کنید . سپسجهت راه اندازی و باز کردن چادر را باید پایه

صورت   استفاده خواهد شد . برای جمع آوری و بستن چادر کافیست همین مراحل را به که چادر به راحتی باز و قابل

همین دلیل برای جابجایی به وسیله ای مانند اتومبیل  ها دارای وزن نسبتا باالیی می باشند . بهبرعکس انجام دهید . این چادر

 . نیاز دارید



ای کمپینگ به لحاظ شکل  چادره

 ظاهری

 چادر مسافرتی ژئودزیک 

ژئودزیک به معنی کوتاهترین مسیر بین دو  نام این چادر از روی یک معادله ریاضی معروف گرفته شده است . در واقع

ندکناز ستون های متعدد در این چادرها که همدیگر را در نقاط مختلف قطع می نقطه بر روی زمین می باشد . استفاده  . 

شود تا مثلث های مختلفی در ساختار چادر به وجود آیدهمین موضوع موجب می این ستون ها با این روش ترکیب باعث   . 

  شود تا فشار وارد شده بر روی چادر به قسمت های مختلف تقسیمسازه باعث می شوند . اینبه وجود آمدن سازه محکمی می

طوفانی می باشد . این چادر می تواند در مکان  ات ترین و بهترین چادر در شرایطشود . به همین دلیل این چادرها را با ثب

چادر استفاده کنید بادخیز استفاده شود . همچنین می توانید برای صعود به قله های مرتفع از این های کوهستانی و دامنه های  

. 

وزن پایین و قابلیت جابجایی باالیی باشد .   ارایشود دچادر ژئودزیک معموال  دارای ابعاد کوچکی می باشد . که موجب می

مناطق نیمه  نیز وجود دارد . این چادرها به چادرهای نیمه ژئودزیک معروف هستند . برای  البته نوع دیگری از این تابلوها

های کمتری هستندستون طوفانی و نیمه مرتفع مناسب هستند . چادرهای نیمه ژئودزیک دارای  . 

  

گنبدی چادر کمپینگ   

آورد . همچنین در برخی از حالت مربع در می چادر گنبدی می تواند دارای دو عدد ستون باشد . به شکل ظاهری آن را به

  استفاده میشود . شکل ظاهری این نوع چادر ها به صورت شش ضلعی می باشد . قسمت چادر های گنبدی از سه عدد ستون

در قسمت وسط حرکت کنید . هر میزان  . که می توانید به صورت راحت تری وسط چادر دارای ارتفاع بلند ترین می باشد

ظرفیت و  باشد ، چادر دارای ثبات و مقاومت بیشتری می باشد . اما به هر میزان که که ابعاد چادر گنبدی و ظرفیت آن کمتر

 . ابعاد چادر افزایش یابد . باعث کاهش ثبات و مقاومت چادر می شود



 چادر کمپینگ تونلی 

محبوبیت مربوط به کشورمان نمی باشد . در   چادر تونلی را می توان محبوب ترین چادر برای خانواده دانست . البته این

تولیدکنندگان در  باشد . بسیاری ازالمللی می برای مسافرت های خانوادگی در سطح بین واقع چادر تونلی یک چادر محبوب

چادر تونلی در کشور ما می تواند دالیل زیادی داشته باشد . قیمت  را تولید نمی کنند . تولید نکردنکشور ما این نوع چادر 

تواند قسمتی از این دالیل باشدهمچنین عدم تسلط بر ساخت آن می باال و  . 

ار هم قرار  فایبرگالس به صورت نیم دایره در کن شود . ستون هایدر چادرهای تونلی استفاده بهینه از تمام فضا می

ظاهر می شوند . چادر های تونلی دارای ابعاد و سایزهای بسیار متنوعی هستند  گیرند . و به شکل یک تونلمی که  . 

سالیان اخیر برخی از تولیدکنندگان انواع مختلفی   های کم جمعیت یا پر جمعیت باشد . در طیتواند مناسب برای خانوادهمی

مختلف این محصوالت را  ند . شما میتوانید با مراجعه به فروشگاه اینترنتی سوبیا طرح هایاکرده از چادر تونلی را تولید

 . مشاهده کنید

  

 چادر مسافرتی خط الراسی 

دارای دو عدد ستون در دو طرف می باشد . این  ترین نوع چادر دانست . چادر خط الراسیتوان قدیمیاین نوع چادر را می

دارای   شوند . البته انواع جدیدتری از این نوع چادر طراحی شده استهمدیگر متصل می بهها به وسیله یک ستون ستون

به انواع قدیمی دارند . اما به جای استفاده از   مکانیزم متفاوتی است . چادر های جدید به لحاظ شکل ظاهری شباهت زیادی

نوع چادر ،   ترین انواع اینشود . یکی از معروفآیند استفاده میکه به شکل اسکلت در می  دو عدد ستون از قطعات زیادی

تن محکم می باشند . این اسکلت وظیفه نگه داش چادرهای امدادی می باشند . چادرهای امدادی دارای یک اسکلت بسیار

 . چادر را بر عهده دارد

این چادرها برای سیرکهای سیار استفاده می   چادرهای خط الراسی معموال  دارای ابعاد بزرگی هستند . حتی برخی از انواع

بدون   نفر باشد . این نوع چادر ها بسیار سنگین می باشند و ۱۰۰تواند حتی بیش از می  شود . ظرفیت این نوع چادر ها

الراسی دارای اندازه های کوچکتری نیز هستند . اخیرا    یله مناسب قابل جابجایی نیستند . البته چادرهای خطاستفاده از وس

نفره نیز برای این محصول طراحی شده است سایزهای تک نفره و دو  . 

 چادر کمپینگ هرمی 

و مسافرت های کوتاه مدت باشد .  برای کمپینگ   تواند مناسبچادر حرم یکی از انواع چادرهای مسافرتی می باشد . که می

شود قابلیت جابجایی باالیی داشته باشدبسیار پایین می باشد . که موجب می این چادر کمپینگ دارای وزن چادر های  . 

سرخپوستی الهام گرفته شده است . شکل  هرمی به صورت تک ستون می باشند . برای ساخت این چادرها از چادرهای

  به چادرهای سرخپوستی می باشد . چادر هرمی یکی از انواع بسیار محبوب چادر رها کامال شبیههرمی و مثلثی این چاد

 . مسافرتی در تمام دنیا می باشد

به دلیل پایین آوردن قیمت و همچنین وزن  . شاید یکی از مهمترین معایب چادر هرمی تک الیه بودن این محصول می باشد

شود تا این چادر های  به صورت تک الیه می باشند . همین موضوع موجب می این محصول . چادر های هرمی اکثرا  

استفاده در آب و هوای گرم یا سرد  مناسب استفاده در شرایط آب و هوایی معتدل باشند . چادر هرمی برای . کمپینگ

  . به عنوان مثال چادر  چادر هرمی وجود دارند که دارای مقاومت باالیی هستند مناسب نمی باشد . البته برخی از انواع

مختلف است کتان انگلیسی یکی از چادرهای بسیار مقاوم در شرایط آب و هوایی %۱۰۰هرمی   . 

 چادر مسافرتی اتوماتیک



سادگی و با یک حرکت کوچک جمع آوری می   همانگونه که از نام این مسئول نیست پیداست چادر مسافرتی اتوماتیک به

 تواندنوع چادر مسافرتی بسیار آسان و راحت می باشد . هر شخصی به راحتی می ری اینشود . برپایی و همچنین جمع آو 

آوری آن کمی زمان بر می باشد . ولی به جمع آن را جمع آوری کند . البته برپایی چادر مسافرتی اتوماتیک در مقایسه با

های با  اده قرار دهید . ماموران عرض پارچهو در مدت زمان کوتاهی آن را مورد استف طور کلی شما می توانید به تنهایی

چند برند بسیار معروف و مطرح در این زمینه وجود   کیفیت برای تولید چادر مسافرتی اتوماتیک استفاده می شود . همچنین

ر باشد و دمی طراحی و تولید می کنند . البته واردات این برند ها به داخل کشور کمی دشوار دارند که این چادرها را

های  نمونه مشابهی از این محصوالت را که تولید شرکت صورت وجود قیمت آنها بسیار باال می باشد . ولی شما می توانید 

نمایید داخلی هستند خریداری  . 

 قیمت چادر مسافرتی 

شد . قیمت  دارند . قیمت چادر مسافرتی میبا یکی از نکات مهم که افراد به هنگام خرید چادر مسافرتی به آن توجه زیادی

نفره برای  ۴مسافرتی  کنند باشد . به عنوان مثال یک چادرتعداد افرادی که از آن استفاده می  چادر مسافرتی باید متناسب با

همین چادر برای خوابیدن دو نفر در نظر گرفته می شود . پس به   نشستن چهار نفر در کنار هم مناسب میباشد . در حالی که

به جنس مواد اولیه به کار   تی به این موضوع توجه نمایید . همچنین قیمت چادر مسافرتی با توجهچادر مسافر هنگام خرید

که هر قدر مواد اولیه باکیفیت تری برای تولید چادر مسافرتی به کار   رفته در تولید آن نیز متغیر می باشد . طبیعی است

برند ها بر حسب کیفیت و اعتباری   د . همچنین برخی ازقیمت چادر کمپینگ مورد نظر نیز افزایش پیدا خواهد کر . روند

گیرندبرای محصوالت خود در نظر می که در این زمینه دارند . قیمت باالتری را  . 

 چادر مسافرتی دو نفره

آماده کنید . چند زیر انداز و یکسری لوازم  خواهید وسایل مورد نیاز رادر نظر دارید به یک طبیعت گردی بروید و می

هستند که به ذهن شما می رسد تا برای رفتن به مسافرت آنها را آماده کنید ای آشپزی . این ها وسایلیبر اما مسافرت   . 

همین دلیل تهیه یک سری لوازم رفاهی نیز ضروری می  زمانی دلچسب تر میشود که شما آسایش بیشتری داشته باشید . به

دارید مدت طوالنی  استفاده از چند صندلی مسافرتی می تواند برای شما بسیار مفید باشد . اگر قصد باشد . به عنوان مثال

امکانات بیشتری نیاز دارید . اینجاست که شما نیاز به یک چادر  تری در دل طبیعت بمانید . در این شرایط به لوازم و

نیاز یکی از آنها را انتخاب کنید    ه شما می توانید بر حسبخواهید داشت . چادر مسافرتی تنوع بسیار زیادی دارد ک مسافرتی

مسافرتی برای  دونفره خریداری نمایید . اینو چادر دارید می توانید یک چادر مسافرتی . اگر به تنهایی قصد انجام این کار را

تی آن را با خود حمل کنیدای است که می توانید به راح های تک نفره کامال مناسب می باشد . ابعاد آن به گونهاستفاده  . 

نفره  ۸قیمت چادر مسافرتی برزنتی   

توجهی دارد . ظرفیت باالی این چادر مسافرتی   نفره از جمله محصوالتی است که قیمت قابل ۸قیمت چادر مسافرتی برزنتی 

خریداری   برای خود باالی آن می باشد . اگر شما در نظر دارید یکی از این محصوالت را ترین دالیل قیمتیکی از عمده

دارید . این نوع چادر مسافرتی شما به صورت فنری ،  نمایید . ابتدا باید مشخص کنید که شما نیاز به چه نوع چادر مسافرتی

کار رفته در تولید  باشد . تا حدود زیادی در تعیین قیمت آن موثر می باشد . همچنین نوع برزنت به عصایی و یا اتوماتیک

کیفیت و مقاومت از تنوع باالیی برخوردار هستند . به همین جهت   باالیی دارد . پارچه برزنت به لحاظ  چادر نیز اهمیت

فروشگاه یا تولیدی چادر مسافرتی  محصوالت نیز بسیار متفاوت از یکدیگر می باشد . شما با مراجعه به چند قیمت این

توانید حدود قیمت آنها را مشخص کنیدمی نید همین کار را به صورت اینترنتی نیز انجام دهیدالبته شما می توا .   . 

نفره ۱۲قیمت چادر مسافرتی    

میلیون تومان متغیر باشد . چادر مسافرتی   ۱۰نفره می تواند از حدود یک میلیون تومان تا حدود  ۱۲قیمت چادر مسافرتی 

کیفیت برای   توان از پارچه های برزنتی بامیحدود یک میلیون تومان داشته باشد . البته  تواند قیمتی درنفره فنری می ۱۲



  ۱۲قیمت محصول تاثیر گذار باشد . البته چادر مسافرتی  تواند در افزایشتولید این محصول استفاده کرد . همین موضوع می

وسط  معموال  ت پرفروش نمی باشد . به دلیل اینکه این نوع چادر ها با ظرفیت باالیی که دارند نفره از جمله محصوالت

می شوند . همانگونه که می دانید امروزه خانواده ها از تعداد  تورهای طبیعت گردی و یا خانواده هایی با تعداد باال استفاده

کاهش پیدا کرده است . حتی    تشکیل می شوند . به همین دلیل نیاز به چادر های مسافرتی با ظرفیت باال کمی افراد کمتری

کامال سفارشی آماده می شوند . اما این نوع چادر مسافرتی مکان  نفره به صورت ۱۲تی برخی از انواع خاص چادرمسافر

برای دورهمی و جمع های دوستانه می باشد  بسیار خوبی  . 

 بستن اواع چادر کمپینگ

در   فروشنده جویا شوید . یکی از ویژگی های مهم نحوه بستن چادر مسافرتی یکی از نکاتی است که باید به هنگام خرید از

آوری جمع جمع آوری و بستن آن آسان باشد . برخی از چادر های مسافرتی به سادگی مورد چادر مسافرتی این است که

مسافرتی اتوماتیک می باشد . شما بدون هیچ مهارت خاصی   شوند . یکی از بهترین چادر های مسافرتی در اینمورد چادرمی

نیز به همین اندازه   توماتیک را جمع آوری کنید . برپایی این چادر مسافرتیثانیه چادر مسافرتی ا می توانید در عرض چند

چادر فنری بهترین نوع چادر مسافرتی میباشد . برای انجام این  آسان می باشد . اما در مورد زمان برپایی چادر مسافرتی ،

بالفاصله قابل استفاده بوده و  اکافیست چادر فنری را از کیف مخصوص آن خارج نمایید . چادر مسافرتی شم  کار تنها

البته برخی دیگر از چادرها مانند چادر های اقلیمی و چادرهای هالل احمر   . زحمت زیادی برای برپایی آن نخواهید کشید

در مورد نصب و راه اندازی آن ها   به زمان بیشتری برای برپایی دارند . همچنین شما باید یک سری اطالعات اولیه نیاز

شیدداشته با  . 

 نگهداری چادر مسافرتی

ای بر آنها را در منازل پیدا کنید . هر خانواده چادر مسافرتی از جمله محصوالتی است که شما می توانید انواع مختلفی از

مسافرتی از کیفیت   کند . برخی از انواع چادرهاییکی از انواع چادر مسافرتی را تهیه می حسب تعداد افراد و نیاز خود

این محصوالت مبلغ بیشتری نیز پرداخت کنید . همچنین برخی   االیی برخوردار هستند . طبیعت شما باید برای خریدبسیار ب

مثال برخی از چادرهای   شوند . به عنوانمسافرتی وجود دارند که برای مصارف خاص در نظر گرفته می از انواع چادر

ارتفاع باال می باشند . یا چادر های مسافرتی که برای شرایط آب  مسافرتی که مخصوص کوهپیمایی و صعود به قله هایی با

گردی ساده نیاز به چادر  طراحی شده اند . اگر شما در دسته افرادی هستید که برای یک مسافرت و طبیعت و هوایی خاص

تواند برای شما  تخصصی ندارید . یک چادر مسافرتی بسیار ساده می مسافرتی دارید . نیاز به خرید این نوع محصوالت

آل و عالی باشد بسیار ایده  . 

باید یک سری نکات اولیه برای استفاده بهتر از  اما گذشته از اینکه شما چه نوع چادر مسافرتی را خریداری کنید . حتما

تی مسافر یکی از نکات بسیار مهم که حتما باید به آن توجه داشته باشید جمع آوری چادر . محصول خود را رعایت کنید

محصول شما ظرف مدت کوتاهی کارایی و   . میباشد . اگر شما چادر مسافرتی خود را به طرز صحیح جمع آوری نکنید

و   کنیم به هنگام خرید چادر مسافرتی . نحوه صحیح برپاییهمین منظور پیشنهاد می کیفیت خود را از دست خواهد داد . به

آموزشی مختلف در اینترنت مراجعه نمایید ن می توانید به ویدئو هایجمع آوری آن را از فروشنده جویا شوید . همچنی  . 

بعد از جمع آوری آنها را در داخل کیف  تقریبا  تمام چادرهای مسافرتی دارای یک کیف مخصوص هستند . شما می توانید

فید باشد . اما  حدود زیادی می تواند در نگهداری چادر مسافرتی شما م مخصوص قرار دهید . وجود کیف مخصوص تا

قرار ندهید . ابتدا اجازه دهید که  می کنیم هرگز چادر مسافرتی خود را که خیس و مرطوب می باشد در داخل کیف پیشنهاد

 . سپس اقدام به جمع آوری آن نمایید . چادر مسافرتی شما به طور کامل خشک شود

 دیگر محصوالت ویالسازه 

ویالسازه عالوه بر این محصوالت محصوالت دیگری همچون،تاب فضای باز،صندلی تابی،بخاری فضای  

،استند گل،سایه بان چتری  و …. نیز تولید  ،فوتبال دستی باز،آتشدان،صندلی راک،تخت کنار استخری،باربیکیو
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فروش  )میکند.ویالسازه در کنار فروش تکی  برای همکاران عزیز نیز به صورت عمده محصوالت خود را ارئه میکند
 .(عمده تاب ریلکسی

کلیک   روی لینک ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. جهت عضویت در پیج اینستاگرام مبلمان فضای باز ویال سازه

 .کنید
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