
 شیک دخترانه و زنانه های مانتو انواع خرید

 انتخاب در دلیل همین به. بپوشد را آن حتما باید برود بخواهد منزل از بیرون در جایی هر که است خانمی هر تیپ در ها لباس مهمترین از مانتو

 می باز که را خانمی هر لباس کمد شما. شود می انتخاب نیز متفاوت مدلی موقعیتی هر و مکان هر با متناسب و دارند نیز زیادی حساسیت آن

 دارد، لباس این که اهمیتی به توجه با. باشد می تر جذاب چیز همه از برایش که است مختلف های رنگ و ها طرح در مانتوها انواع دارای کنید

 .داشت خواهید شیک العاده فوق استایل یک خود، اندام با مناسب مانتو خرید با. کند می تر سخت انتخاب در را شما کار

 

 دخترانه و زنانه مانتوهای انواع

 انتخاب کار این با. شوید اشنا ها آن با باید که باشد می جنس و مدل رنگ، طرح، نظر از زیادی تنوع دارای محصول این گفتیم که همانطور

 .کنیم می معرفی شما به را کدام هر کاربرد و ها مانتو انواع بخش، این در. رسید می نظر به تر جذاب و زیباتر و داشت خواهید بهتری

 مدل و طرح -1

 اداری، بسته، جلو چهارخونه، اسپرت، کتی، باز، جلو مجلسی،: از عبارتند دارند خواهان همه از تر بیش که هایی طرح و ها مدل کلی طور به

 دانشگاه و مدرسه برای باید پیداست اسمش از که همانطور خب. مدرسه فرم و فون گشاد، رسمی، خفاشی، دانشجویی، اداری، سنتی، عروسکی،

 استایلی هرکدام که است مجلسی و اسپرت کتی، های مدل از ایم داشته که فروشی ترین بیش. کرد استفاده شده ذکر مخصوص فرم از فقط

 شیک العاده فوق عروسی و عقد مراسم برای دار پاشنه کفش یک و کالسیک شلوار یک با کتی مدل مثال عنوان به. کنند می ایجاد را متفاوت

 دانشگاه و مدرس برای مثال. دارد مخاطبینش و مکان به بستگی و است ای سلیقه کامال کنید انتخاب را باال های طرح از کدامیک اینکه. شود می

 .شود رعایت ها محیط این در اسالمی شئونات تا شود می گرفته نظر در گشاد و بلند مانتوهای اصوال

 رنگ -2

 قرمز، زرد، طوسی، مشکی،. کنید پیدا توانید می فصلی در بخواهید که را مانتویی رنگ هر شما. باشد نشده تولید مانتو برای که نیست رنگی

 موجود های رنگ ترین معروف از غازی کله و یشمی ای، نسکافه طوسی، گلبهی، ای، قهوه مشکی، سفید یاسی، سیاه، نارنجی، صورتی، خردلی،

 :داریم کلی طور به. هستند بازار در

 .گیرند می نظر در را گرم های رنگ تر بیش زمستان و پاییز فصل در و روشن های رنگ تر بیش تابستان و بهار های فصل در

 .شود می پیشنهاد روشن های رنگ الغر افراد برای و تیره های رنگ تپل افراد برای

 .است تر راحت ها لباس سایر با سان کردن ست ای سرمه و خاکستری طوسی، مشکی، مانند خنثی های رنگ



 جنس -3

. کند می متمایز یکدیگر از را ها آن که است شان جنس فقط و شود می پوشیده سال های فصل همه در که است هایی لباس جمله از مانتو

 مخمل، مانند ضخیم مانتوهای زمستان، و پاییز های فصل برای. پشمی و چرم نخی، مخمل، حریر، لی، از عبارتند محصول این محبوب های جنس

 متناسب که کنید خریداری را مانتویی کنید سعی. دارند کاربرد حریر و لی نخی، مانند نازک مانتوهای تابستان و بهار فصل برای و پشمی و چرم

 .شود برابر چندین تان جذابیت تا کنید استفاده هارمونی یک با هایی لباس و خوشبو عطر یک از آن کنار در و باشد سال ترند و فصل همان با

 مناسب قیمت با شیک مانتو خرید و انتخاب نحوه

. کنید انتخاب را جنس و رنگ طرح، دارید که مراسمی و مکان فصل، با متناسب ابتدا باید شما مانتوها ترین شیک و جدیدترین خریدن برای

 بهترین از یکی مد و ست فروشگاه؟ این چرا پرسید می حتما. کنید پیدا را نظرتان مورد محصول و کنید مراجعه مد و ست فروشگاه به این از پس

 اینجا در بخواهید که ر قدی و سایز مدل، هر و قیمتی رنج هر در. است ارزان قیمت با مانتو از زیادی تنوع دارای که است ایننترنتی های فروشگاه

 .کنید پیدا توانید می


