همه چیز در باره خرید کوله پشیت
کوهنوردی

کوله پشیت ییک

ز جهیییکززا ز یکه کیکه بیکرزی ومیکم لیکوز ی

آن ز تفاده زیشیکود بیکه اریکاری دیتیکر جمیکای
در ن

یله زی قرزر گیرد که زین

باییکیکد دزرزی ییکیکایی هیکیکا

یکایم زیکورد ییکا ییکد کیکوه یکورد باییکد

یله کوله پشیت( )Back packای دزرد.

بابیکیکد کیکیکه بتیکیکوزن ز آن بیکیکه رزویکیکیت بیشیکیکترین بییکیکره رز بیکیکرد .بنیکیکا بیکیکرزین

ز تخیکیکای ییکیکد کولیکیکه پشیکیکیت زنا یکیکص

ز ه.

یکایم زیکورد ییکا ز

جننیکیکیی بیکیک،ید آن ر ی بیکیکدنم د ز یکیکله ب یکیکیار زییکیکی

(همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)

ز تخیکیکای کولیکیکه پشیکیکیت ز زهمییکیکه بیکیکار

برخیکیکوردزر ز یکیکه ییکیکرز زییکیکن

یکیکیله همیکیکرزه

همیشیکیکش بیکیکما ه یکیکتند .در چنیکیکدین

یکیکای زخییکیکر بیکیکرکه هیکیکای زکتریکیکر

ییکیکان کولیکیکه

پشیکیکیت هیکیکا

باکیکیکاربرد هیکیکای زختلیکیکدم در زبکیکیکاد

یکیکایز هیکیکای زختلیکیکد

که کار کاربر رز در ز تخای کوله زورد نرم آ ا تر کرده ز ه.

1

رزویکیک

کرد یکیکد

کولیکیکیکه باییکیکیکد دزرزی پارچیکیکیکه زی ز کویکیکیکاو پیکیکیکبیر
زخصیکیکوض آیکیکدآی م ج یکیکمه هیکیکا
کمیکیکیکرم بیکیکیکا رگیکیکیکمن
ز یکیکتا دزرد بیکیکرزی
بابیکیکد جیکیکا بیکیکدزه

زفیکیکیکا ی در برزبیکیکیکر فیکیکیکو آیم کیکیکیکا ر

بیکیکا ز یکیکفنش یکیکری

ایکیکیکرچ زنا یکیکیکص

قفیکیکم بیکیکو ده بیکیکرزی بیکیکا ه هیکیکا

هم نیکیکیکین باییکیکیکد دزرزی پشیکیکیکیت

لیکیکوگیری ز ضشیکیکار زفیکیکااد بیکیکه ضیکیکردم بیکیکا ه هیکیکا
ریکیکرزن یکیکاپزیری بیکیکه کوهنیکیکورد

ییکیکیکن دزخیکیکیک
یکیکتون زییکیکره هیکیکا

زرد شیکیکود( .همیکیکه چییکیکز در بیکیکاره

خرید کوله پشیت کوهنوردی)

ز تخای

خرید کوله پشیت زنا ص:

یفینیکیکا بیکیکما بیکیکرزی خرییکیکد ییکیکد کولیکیکه پشیکیکیتم زشخصیکیکه
دزرید

برز اس ز ن ز تخای یا

یایی های زیی

خودجون ر زیکنید.

جکیین کننده در هنتای خرید به بوری یر ز ه:

.1

ن یه کوهنورد ( ن یا زرد(

.2

ی یا همان لیتر کوله(وهی بار(

 .3زیززن

ییکیکایی هیکیکا

ر زیکیکد نیکیکر

ین که قرزر ز ه دزخم کوله قرزر بتیرد (

ن بار)

 .4وع ضکالیه یا بر ازه
 .5قیمه

زارک زکترر

ن یه کوهنورد:
ن یکیکیه ضیکیکاکتور ب یکیکیار زییکیکا ز یکیکه چیکیکرز کیکیکه ضیزییکیکد بیکیکدین آقاییکیکان بیکیکا خیکیکا ی هیکیکا
جفیکا ی ضیکرز زین دزرد
رزویک

بیکیکه همیکین دلییکیکم بیکرکه هیکای زکتریکیکر کولیکه هیکیکا

زیکننیکد .خا مییکا اموزیکیکا

جیکیکری دزر یکیکدم بیکیککم پیکیکایین جنیکیکه
ز ه

یکره بیکه آقاییکان ز یکیکتخوزن بنیکدی رییکز جیکر

رییکیکد

خصوبیکیکام ضیزییکیکد ز یکیکتخوزن لتیکیکن آ ییکیکا زتفیکیکا ی

ربیکا ه هیکای بیکزریی دزر یکد .کولیکه هیکای زنا یکص خیکا ی هیکا بیکا امییکا ز یکم

 women - lady - SLزبیکیککام ز یکیکم گیکیکم بیکیکیصوری زشیکیکخ
کمصیکیکاین

ییکاه بیکیکا وزن

زیشیکیکود کیکیکه ب یکیکتش بیکیکه

یکیکا ده دزرد .زلرتیکیکه آقاییکیکاین هیکیکی کیکیکه دزرزی ز یکیکتخوزن بنیکیکدی ریزجیکیکری ه یکیکتند

یم جوز ند ز زین کوله ها ز تفاده کنند.
(همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)

2

کوله پشیت خا میا

آقایان

هما وور کیکه زیرینییکد کولیکه خا مییکا کشیکیده جیکر م دزرزی بنیکدهای کولیکه زدییکد بیکه هیکی
کمربنیکیکدی بارییکیکد جیکیکر

بیکیکا بیکیکک

قیکیکوس دزر ز یکیکه کیکیکه بیتیکیکر ر ی ز یکیکتخوزن لتیکیکن

خا مییکیکا کولیکیکه بشیکیکیند .کتیکیکه دیتیکیکر زینکیکیکه آقاییکیکاین هیکیکی کیکیکه دزرزی ز یکیکتخوزن بنیکیکدی
ریزجیکری ه یکتند یم جوز نیکیکد زییکن کولیکه هیکیکا رز ییکز در زوقیکد خرییکیکد ززت،یکان کننیکد بیکیکاید
برزی آ یا زنا ص جر بابد( .همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)



وع بر ازه یا ضکالیه:

هنتیکیکای خرییکیکد ییکیکد کولیکیکه پشیکیکیت یکیکوع بر ازیکیکه هیکیکای کیکیکه قصیکیکد ز یکیکرزی آن رز دزرییکیکدم زیکیکد
نیکر قیکیکرزر بدهییکیکد .بیکدین زننیکیکور بیکیکرکه هیکای
زختلیکیکد کولیکیکه پشیکیکیت هیکیکای زختلفیکیک
کوهنوردی ضین یا آلیپم

ریکه گردی

رزویکیک
کمصینگم

(همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)

3

یکیکا ده کولیکیکه پشیکیتم بیکیکرزی ضکالیتییکیکای
جولییکیکد یم کننیکیکد ز یکیکم کوهنیکیکوردیم
نگ وردیم غار وردی ... .

کوله های
دزرزی

ریکه گردی :

یرییکیکای زختلفیکیک

ز یکیکرزو کولیکیکه ه یکیکتن

در برخیکیک

بیکیکه کولیکیکه زبیکیک

زتصیکیکم بیکیکده کیکیکه زیشیکیکه ز یکیکر

زیخوزید گشه

گبزر کنید همرزه بررید.

زیکیکدلیا ییکیکد کولیکیکه کوچیکیکد

یکیکدز کیکیکرد

قیکیکیت ز یکیکرزو کمیکیک

کوله های کوهنوردی :
بیکیکرزی ومیکیکم بیکیکار در

یکیکااتیای

یکیکورین زنا یکیکص بیکیکوده

دزر د( .همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)

4

یرییکیکای کمتیکیکری در ز یکیکرزو

کوله های ضین

آلیپ :

کشیکیکید جیکیکرین بیکیککم ر دزر یکیکد
هم نیکیکیکین

یکیکیکرزر در

کرززصون م جررهای یخ

کوله

ا

یکیکیکای

ز ییکیکیکا بیکیکیکرزی ومیکیکیکم

زا نیکیکیکد چیکیکیکوی ز یکیکیک

م

ر در نر گرضته.

نگ وردی :

کولیکیکه زی بارییکیکد
د تیای

رزویکیکیک

گاهیکیکا ز

ییکیکص در ز یکیکرزو ز ییکیکا هیکیکی خریکیکری ی یکیکه

بلنیکیکد کیکیکه ز ایکیکرچ پیلوهیکیکای

یکیکنگ یکیکورد بارییکیکد جیکیکر ز یکیکه جیکیکا

یکنگ یکورد زیکا ور بیشیکتری دزبیکته بابیکند

ز زیان جنوره ها

بکاو ها ارور کند.
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یکنگ یکورد بتوز یکد بیکه رزویکیت

کوله یخ وردی :
کولیکیکه زی کیکیکازم آیکیکد آی بیکیکا ییکیکایی هیکیکای کولیکیکه
زخصوض

یه ومم

یکیکنگ یکیکوردی ززیکیکا دزری بنیکیکدهای

ایم یخ وردی.

(همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)

کوله غار وردی :
کوله زی ب یار کشیده

ز توز ه زیم با

اهری ب یار

اده.

کوله های زخصوض یه بر ازه های یاه .زا ند :ززدزد
نتمم ومم کودکم پیمایش کویر باربری .
پیمایش دره

6

هایم بکارم

زلرتیکیکه برخیکیک

کمصیکیکاین هیکیکای زکتریکیکر دزرزی کولیکیکه هیکیکای زک صدیشیکیکن هیکیکی ه یکیکتند کیکیکه

زشخصیکیکای کولیکیکه هیکیکای ضیکیکین ر دزر یکیکد م دزرزی
در ایکیکین ویکیکای جیکیکوزن ومیکیکم
دزرزی قیمتیای ب یار بار

یکیکرد جیکیکر

ن

ییکیکای ب یکیکیار بیکیکارجر رز ییکیکز دزر یکیکد

گنهیکیکایش بیشیکیکتر
بیکیکه همیکیکین خیکیکا ر

هی ه تند.

(همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)

وهی کوله:
وهیکیکی ییکیکا همیکیکان لیتیکیکرم باری یکیکه کیکیکه بیکیکما زیخوزییکیکد در ن کولیکیکه قیکیکرزر بدییکیکد .بیکیکا زییکیکن
یکیکود زییکیکززن وهیکیکی بیکیکاری کیکیکه در ن ییکیکد کولیکیکه یم جیکیکوزن قیکیکرزر دزد بیکیکه د

زویکیکد

زختلد لیتر ییکا زییکنم زککیکص بییکان یم بیکه .در زقیکد وهیکی دقییکک ییکد کولیکه بیکا زویکد
زینم زککص جکیین یم بیکهم ززیکا بیکه دلییکم قابیکم ضییکی بیکودن بیکرزی همیکهم آن رز بیکه زویکد
لیتیکیکر جریکیکدیم کیکیکرده

بییکیکان یم کننیکیکد

زینکیکیکه بکتیکیک قتییکیکا زیشیکیکنویی وهیکیکی کولیکیکه

زیکیک م  ۰۶لیتیکیکری دقیفیکیکا  ۰۶لیتیکیکر ی یکیکه بیکیکه خیکیکا ر همیکیکین جریکیکدیم ز یکیکه کیکیکه زمکیکیکن
ز یکیکه پیکیک

ز جریکیکدیمم ایکیکددی ز یکیکم  5۸.۹3بیکیکود

دقیفیکیکا وهیکیکی  ۰۶لیتیکیکر رز بیکیکه زیکیکا

دهیکیکد م هیکیکیم کهیکیکا وهیکیکی کولیکیکه بیکیکه لیتیکیکر رز بیکیکه بیکیکوری زاشیکیکار بییکیکان یکیکا کننیکیکد

در

زین ز ای  ۰۶زامی زیشه .در کم زین کته زیا ی ه.
(همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)
کته زیی بکیکدی زینیکه کیکه برخیک

کولیکه هیکا بیکه خصیکوض بیکرکه هیکای آزریکیکا

یکیکایز بنیکیکدی small – medium – largeدر کولیکیکه هابیکیکون ه یکیکتند کیکیکه بیکیکین زییکیکن

دزرزی
یکیکایز

بنیکیکدی هیکیکا بیکیکاهد زخیکیکتمو ییکیک

د لیتیکیکر ه یکیکتیی ززیکیکا ز ز هیکیکا کیکیکه در زییکیکرزن زک یکیکرز

ز،صیکیکوری کشیکیکورهای زر پیکیکا

در بیکیکا زر زو یکیکودهم بیکیکا زییکیکن ز یکیکایم کمتیکیکر زوز یکیکه

زیشیی.
وهیکیکی زنا یکیکصم بیکیکه ایکیکوزز

ز یکیکم :زیکیکدی زیکیکان بر ازیکیکهم ضصیکیکم ز یکیکرز

یایتیکیکا وهیکیکی

یکیکایم ییکیکا بیکیکار کیکیکاربر ب یکیکتش دزره کیکیکه ب یکیکته بیکیکه زییکیکن اوززیکیکمم کولیکیکه هیکیکا ز یکیکدز ه
زبکای زتفا ا دزرد.
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ویکیکار

یکیکوزی زبیکیک

کیکیکه بیکیکرزی همیکیکه زیکیکون زوقیکیکد خرییکیکد پیکیکیش زییکیکاد زینیکیکه کیکیکه چیکیکه وهیکیکی

کولیکیکه زی بخیکیکری .زک یکیکرز زییکیکد یی کیکیکه وهیکیکی زنا یکیکص بیکیکه
زیکیکدی زیکیکان بر ازیکیکه م ضصیکیکم ز یکیکرزی بر ازیکیکه

یکیکه اازیکیکم ب یکیکتش دزره :

آخیکیکر هیکیکی وهیکیکی

یکیکایم خیکیکود کوهنیکیکورد.

بیکیکا هیکیکی همیکیکه زییکیکد یی کیکیکه کولیکیکه بر ازیکیکه  1ر ه بیکیکا  3ر ه ضیکیکرم زیکنیکیکه م وهیکیکی
یکیکایم در ز یکیکتان ز

یکیکایر ضصیکیکلیا بیشیکیکتره

هرچیکیکه

یکیکایلمون ورضیکیکه زی جیکیکر

کیکیکی وهیکیکی جیکیکر بابیکیکه بیکیکه کولیکیکه کیکیکوچکتری ییکیکا دزرییکیکی  .بیکیکا زییکیکن ویکیکای ییکیکه رزهنمیکیکای
امویم برزی وهی زورد یا زیتو ه یه چیزی بریه زین بابه:

د ی ز تخای وهی کوله
بیترین وهی کوله
ضصم
لیتر

زینم زککص

65-80

4000-5000

80-90

80-90

جاب تان

5بص

بیشتر

5000بیکیکارجر بییکیکیکیکیکیکیکار/
پاییز
5000بیکیکارجر

50-65

3000-4000

65-80

4000-5000

80-90

د ره

فر

5000بیکیکارجر

ز تان
جاب تان

3جا  5بص

بییکیکیکیکیکیکیکار/
پاییز
ز تان
جاب تان

40-50

2500-3000

50-55

3000-3500

65-80

4000-5000

ز تان

25-35

1500-2000

جاب تان

35-40

2000-2500

40-55

2500-3500

1جا  2بص

بییکیکیکیکیکیکیکار/
پاییز

بییکیکیکیکیکیکیکار/
پاییز
ز تان

یا:
8

ضفیکیکیکو کوهصیمیکیکیکا
ر ه

ییکیکیکد

 15لیتری

کمتر –برزی ومم

ایم زختصرم زکر و به کوله قله یا ومله.

 25زم  4۶لیتر –بر ازه های ید ر ه در ضصوی زختلد.

 4۶زم  ۰5لیتر –برزی بر ازه های  2ر ه

چند ر ه.
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 ۰5زم  ۹۶لیتر – یه ز رزی بر ازه های یاه چند ر ه در ضصوی زختلد.

ن بار:
ام ه بر وهیم
هیکیکیم جیکیکو ی

ن بیکار هیکی ب یکیار زییکی ز یکه .بیکاید جیکا بیکه ویکای بیکه زییکن زوآیکوع

دزبیکیکتیی ززیکیکا زییکیکن ییکیکد کتیکیکه زی ب یکیکیار کلییکیکدی در ز تخیکیکای کولیکیکه پشیکیکیت

ز یکیکه .کولیکیکه پشیکیکیت هیکیکا
رزویکیک

بیکیکا وهیکیکی یک یکیکان یم جوز نیکیکد بیکیکرزی ومیکیکم

بیکیکده بابیکیکند .ویکیکدزک ر

جو یکیکو بیکیکرکه

ییکیکای زختلفیکیک

ین رز کیکیکه کولیکیکه زیکیکورد نیکیکر زیتوز یکیکد ج،میکیکم کیکیکن

یکیکا ده زایکیکمی زیشیکیکود .بیکیکه بیکیککم ییکیکر دقیکیکه کنییکیکد .هیکیکر د کولیکیکه

دزرزی وهی یک ان ه تند ززا

ن های زختلف

(همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)
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رز ومم زیکنند.

کولیکیکه هیکیکا

کیکیکه در جصیکیکویر زشیکیکاهده یم کنییکیکد ز آ هیکیکا کیکیکه بیکیکا  SLزشیکیکخ

بیکیکیکرزی خا مییکیکیکا
کیلیکیکوگری

رزویکیکیک

بیکیکیکده

کولیکیکیکه

یکیکیکمه رز یکیکیکه بیکیکیکرزی ومیکیکیکم ویکیکیکدزک ر 2۲

دیتیکیکری بیکیکرزی ومیکیکم ویکیکدزک ر بیکیکار  2۶کیلیکیکوگری

ییکیکایی باایکیکه بیکیکده کیکیکه کولیکیکه
کولیکیکه د یم بیکیکا

ن ییکیکد کیلیکیکو

یکیکمه رز یکیکه بیکیکا

ند

هفتصیکیکد گیکیکری بابیکیکد

قیمیکه گرز تیکر ز کولیکه د ی بابیکیکد .ویکدزک ر
کیکیکه زگیکیکر

بیکیکده

رزویکیک

بیکیکده ز یکیکه .زییکیکن

یکیکیی کیلیکیکو

یکیکنتین جیکیکر ز

هم نیکیکین کولیکیکه ز ی ز

ن زشیکخ

نیکیکر

بیکده بیکیکه زییکن زکنیکا ی یکیکه

ن بیشیکیکتری دزخیکیکم کولیکیکه قیکیکرزر دزدییکیکی کولیکیکه پیکیکاره بیکیکود

اقیکیکه آ یکیکرز

دزبیکیکته بابیکیکد بلکیکیکه بیکیکه زکیکیکین زین یکیکه کیکیکه دیتیکیکر کوهنیکیکورد آن زو یکیکاس رزویکیکیت قیکیکر
رز خوزهیکیکد دزبیکیکه
ب،ید

ی یکیکتی کولیکیکه بیکیکرزی ز تفیکیکای

ن بیکیکار بیکیکه ر ی بیکیکدن بیکیکه بیکیکوری

وزبتیکو خوزهیکد بیکود .بیکما باییکد ایکم ه بیکر زفیکدزر وهیکی

یکایمم

ن آ ییکا رز

ییکیکز ز،ا یکیکره کنییکیکد ییکیکا جخمیکیکین بز ییکیکد جیکیکا کولیکیکه زنا یکیکص جیکیکری ز تخیکیکای کنییکیکد .در زییکیکن
ز یکیکیکای زگیکیکیکر وهیکیکیکی بیکیکیکار بیکیکیکما ویکیکیکدزک ر ز  ۲۶لیتیکیکیکر جهیکیکیکا
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یکیکیکا کنیکیکیکد

ن آن ز

ویکیکد د  2۶کیلیکیکو ضرزجیکیکر یکیکا ر د یم جوز ییکیکد بیکیکا ز تخیکیکای کولیکیکه د ی هیکیکی در پیکیکوی خیکیکود
یکیکو

بیکیکرضه

کنییکیکد

هیکیکی بیکیکه دلییکیکم زینکیکیکه کولیکیکه

کمتری در زهموع ومم کنید
پیکیک

یکیکرد جیکیکری بیکیکه بر ازیکیکه زیررییکیکد بیکیکار
لبی بیشتری بررید.

ز رنی کمتری زصرو

 :زگیکیکر  2کولیکیکه بیکیکا زارکییکیکای یک یکیکانم وهیکیکی هیکیکای یک یکیکان م

دیدیدم
کولیکیکه

ن کوله

ییکیکای زختلیکیکد

یکرد جیکر دلییکم بیکر جکنولیکونی برجیکر ی یکه .بلکیکه بیکه زوتمیکای ییکاد
ن کمتیکیکری

یکیکرد جیکیکر بیکیکرزی ومیکیکم

رزویکیک

بیکیکده کیکیکه باییکیکد رییکیکز بیکیکین بابیکیکید

ز ماای کوله ها رز دقیک زوالکه کنید.
(همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)

ز دز ه کوله پشیت:
ز یکیکدز ه کولیکیکه باییکیکد زتنا یکیکص قیکیکد بیکیکما بابیکیکد .زگیکیکر قیکیکد کولیکیکه بیکیکرزی بیکیکما کوجیکیکاه بابیکیکد
ن کولیکیکه بیشیکیکتر در ق یکیکمه زییکیکاین کمیکیکر قیکیکرزر زیتییکیکرد کیکیکه در زیکیکدی زیکیکان

ضشیکیکار

یکیکورین باایکیکه درد در ق یکیکمه زییکیکاین کمیکیکر بیکیکما خوزهیکیکد بیکیکد
بابیکیکد ر ی افیکیکمی
بیکیکد

یکیکریین قیکیکرزر زیتییکیکرد

زگیکیکر قیکیکد کولیکیکه بلنیکیکد

زیکیکا د در ورکیکیکه زنا یکیکص بیکیکما خوزهیکیکد

جکادلتیکیکان رز بییکیکی خوزهیکیکد د .قریکیکم ز خرییکیکد کولیکیکه پشیکیکیت باییکیکد بیکیکه زییکیکن کتیکیکه

دقیکیکه کنییکیکدم چییکیکزی کیکیکه کمتیکیکر کمیکیک بیکیکه آن زهمییکیکه زیدهیکیکد

زجفاقیکیکا ب یکیکیار زییکیکی ییکیکز

یم بابیکیکد .هیکیکر کولیکیکه پشیکیکیت بیکیکرزی ییکیکد ز،یکیکد ده زشیکیکخ

ز یکیکدز ه جنیکیکه کوهنیکیکورد

زنا ص یم بابد (با ن جا گردن).
بیکیکیکرزی هیکیکیکر د کولیکیکیکه چییکیکیکزی بیکیکیکه انیکیکیکوزن
)(Specificationآزیکیکده ز یکیکه

Torsoدر ق یکیکیکمه یاگیییکیکیکای کولیکیکیکه

ز،یکیکد ده زی رز بیکیکه زییکیکنم زشیکیکخ

کولیکیکه ز ی 2۶یکیکیک 13زییکیکنم کیکیکر بیکیکده یکیکیکین بیکیکین 33

کیکیکرده .زیکیک م بیکیکرزی

یکیکا تیمتر جیکیکا ویکیکد د 51

یکیکا تیمتر.

زییکیکن ایکیکدد ز یکیکدز ه زرجفیکیکاع جنیکیکه بما یکیکه بیکیکه زییکیکن ،یکیکو کیکیکه زویکیکابک بیکیککم ییکیکر ز بیکیکاری
با یکیکن جیکیکا زبتیکیکدزی گیکیکردن ( یکیکا

کیکیکه بیکیکا ه

گیکیکردن بیکیکه هیکیکی زیر یکیکند) رز ز یکیکدز ه گییکیکری

یم کنیی (.همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)
ویکیکای در زوقیکیکد خرییکیکد کولیکیکه پشیکیکیت باییکیکد کولیکیکه زی رز بخرییکیکد کیکیکه ز یکیکدز ه جنیکیکه بیکیکما در
ز،یکیکد ده ز یکیکدز ه کیکیکر بیکیکده کولیکیکه پشیکیکیت بابیکیکد .چنا

یکیکه ز یکیکدز ه جنیکیکه بیکیکما بیکیکرزی د

یکیکایز زختلیکیکد کولیکیکه زنا یکیکص بیکیکود همیشیکیکه ز یکیکدز ه کیکیکوچکتر رز ز تخیکیکای کنییکیکد .زلرتیکیکه در
زیرزن که زک یکرز کولیکه هیکای زر پیکا

بیکه ضیکر د یم ر یکد هیکر کولیکه جنییکا در ییکد

زرزییکیکه یم بیکیکود ززیکیکا زک یکیکر کولیکیکه هیکیکای آزریکیکیکا
زتو یکیکو

بیکیکزرا زرزییکیکه یم بیکیکود

ویکیکدزقم در

یکیکه

یکایز

یکیکایز کوچیکیکد م

زینها یکیکه کیکیکه یم جوز ییکیکد جفیکیکا ی جکنولیکیکونی
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رز بیکا زر پیکا

دقه آزریکا

زفای یکه کنییکد .بیکه همیکین دلییکمم کیکاری کیکه هنتیکای خرییکد

در زییکیکرزن باییکیکد بکنیکیکیی زییکیکن ز یکیکه کیکیکه چنا
ز تخیکیکان ریکیکود باییکیکد ییکیکا بیکیکه

یکیکه ز یکیکدز ه جنیکیکه زیکیکا در ز،یکیکد ده کولیکیکه

یکیکرزر یکیکوع دیتیکیکر بیکیکر یی ییکیکا چنا

کوچیکیکد جیکیکر ز ز،یکیکد ده بیکیکود

کوهنیکیکور زیکیکرد بیکیکود بیکیکه

یکیکه ز یکیکدز ه جنیکیکه کوهنیکیکورد

یکیکرزر زیکیکدی

ا یکیکه آن کولیکیکه

بر د( .همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)
بیکیکرزی ز یکیکای بیکیکه کولیکیکه
د یم ز یکیکه

یکیکمه رز یکیکه تیکیکاه کنییکیکد .کولیکیکه زی کشیکیکیده

یکیکره بیکیکه کولیکیکه

ز،یکیکد ده ز یکیکدز ه جنیکیکه بزرگتیکیکری دزرد .هیکیکر د ز ییکیکد کمصیکیکاین

یکیکری ززیکیکا کولیکیکه ز ی بیکیکرزی زضیکیکرزد خیکیکاض
یکیکا یت زتیکیکر ز یکیکه

بیکیکاری 1۹5

ویکیکیت بیکیکدرد زیکیکن کیکیکه 1۹3

ییکیکد

یکیکاخته بیکیکده .زضیکیکرزدی کیکیکه قیکیکد آ ییکیکا

زییکیکن ز،یکیکد دیه رز بیکیکا ویکیکر و  ELشیکیکان زیدهنیکیکد.
میتیکیکو یی ز ن

یکیکا ه قدزیکیکه میخیکیکوره

یکیکور کیکیکه باییکیکد

باید باهی کنار بیایی( .همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)

زارک زکترر:
زکتررجیکیکیکرین بیکیکیکرکتیای کولیکیکیکه پشیکیکیکیت هیکیکیکای کوهنیکیکیکوردی Lowe , Millet, NorthFace
Deuter , Alpine

 ...زیرابند.

(همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)

پیشنیادزی پایاین خرید کوله:


بیکیکاید بصر یکیکید چیکیکرز باییکیکد کولیکیکه هیکیکای خیکیکار
پارچیکیکهم ییکیک

هیکیکای ب یکیکیار بیکیکا کیفییکیکه در بیکیکرزیو آی

در هم رزویت


گیکیکرزن بخرییکیکدف زیمتیکیکرین زیکیکوزرد کیفییکیکه
هیکیکوز

گو یکیکاگون م جننیکیکیی بیکیکار

زیمتر ز آن ز مینان ز ه.

زک ر کوهنوردزن یا به  3کوله ی قلهم ید ر ه

ه ر ه دزر د.


o

کولیکیکه قلیکیکه ضفیکیکو باییکیکد

یکیکرد بابیکیکد

ییکیکا بیکیکه هزینیکیکه کیکیکردن بیکیکرزی خرییکیکد کولیکیکه

های گرزن ی ه.
o

کولیکیکه هیکیکای ییکیکد ر ه خرییکیکد بیکیکا قیمیکیکه زنا یکیکص کولیکیکه زییکیکرزین قاییکیکا ) (Gayaییکیکا
یکیکیکیکو ) (Neekoپیشیکیکیکنیاد یم کنیکیکیکییم زگیکیکیکر د یکیکیکتان در
د یتر )(Dueterبخرید.
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ییکیکیکص یم ر د بیشیکیکیکد

o

کولیکه هیکیکای

یکه ییکیکا چنیکد ر ه باییکیکد د یکیکتان بیکه

یکوع ضکالییکه د یتیکر  Dueterبتیرییکد
کازم


ییکیکص بیکر د

پیکیک

ز ز تخیکیکای

ییکا  Millet ,Lowe Alpineکیکه در زییکن زیکوزرد

لیفه ز ه.

در یاییکیکه ز ضر بیکیکتاه زکتریکیکر خرییکیکد کنییکیکد

کولیکیکه

دید...

(همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)
د ته بندی:رزهنمای خرید لوز ی کوهنوردی

کلیدی( :همه چیز در باره خرید کوله پشیت کوهنوردی)
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کفیکیکش رز زینتیکیکر یت

یکیکفارد

