


معرفی یک رسته

کوله از اصلی ترین وسایل ضروری برای 
کمپینگ است. البته برای یک گلگشت یا 
کوه پیمایی یک روزه، به دلیل اینکه وسایل 
زیادی الزم نداریم  باید کوله تا حد امکان سبک 
 Alpine LTK باشد. کوله پشتی میلت مدل
25 تنها ۵۶۰ گرم وزن دارد که در نوع خود 
منحصر به فرد است. این کوله در برابر نفوذ 
آب مقاوم است تا خیال تان راحت باشد که 
محتویات داخل کیف خیس نمی شوند.

کوله پشتی

برند پریموس از سازندگان معروف ظروف و قمقمه و فالسک سفر است.
ظرف غذای کامل پریموس مدل Classic Set  سه تکه است و  دستگیره  ای 

از جنس آلومینیوم دارد.  این دستگیره قابل اتصال به هر نقطه از سه ظرف 
است و نگرانی شما را درباره ی حرارت باالی ظرف ها برطرف می کند. دو ظرف 
پریموس مدل Classic Set  مدرج هستند. با این ظروف تجربه ای خوشایند 

ازغذا خوردن در طبیعت را به دست خواهید آورید.

ظرف غذا

از کارهایـی که بـا فرا رسـیدن بهار و مطبوع شـدن هوا بـه ذهن می رسـد برنامه ریزی برای سـفرهای 
طبیعت گـردی و گلگشـت های کوتاه مدت اسـت. کمپ زدن پای یک آبشـار یا وسـط یک دشـت 

سرسـبز هرکسـی را سـر ذوق می آورد و خاطره ای خوب را رقـم می زند. در ایـن میان چیدمان 
صحیح وسـایل داخل کوله پشـتی تاثیر زیـادی بر سـرعت، راحتی و مهم تـر از همه حفظ 

سـامت جسـمی شـما در یک برنامه ی کوه نوردی و طبیعت گردی دارد. مـا باید بدانیم 
در یـک طبیعت گردی به چه وسـایلی نیـاز داریم و به چه وسـایلی نیـاز نداریم؛ به 

همین دلیل الزم است فرصتی را به تصمیم گیری درباره تجهیزات موردنیازمان 
اختصاص دهیم. رسـته ی تجهیزات سفر در فروشـگاه دیجی کاال شامل 

کیف و کوله، چـادر، زیرانداز، عصا، قمقمه و فاسـک ، تجهیزات 
کوهنوردی و کمپینگ و وسـایل دیگر اسـت و با مراجعه 

به آن می توانید دیگر لوازم مورد نیـاز خود را نیز 
تهیه کنید.

2



بسیاری از افراد در مسافرت، کمپ یا کوه نوردی به وسیله ای 
مناسب نیاز دارند تا با استفاده از آن غذا درست کنند 
یا غذای شان را گرم کنند. اجاق سفری »کووآ« مدل 
Portable Stove  به خاطر ابعاد و وزن مناسب و 
هم چنین ویژگی های امنیتی زیاد و داشتن کیف 
مخصوص بسیار مناسب است. روی این 
اجاق، پایه ی نگه دارنده ی ظرف 
وجود دارد که یک طرف آن 
دارای پایه و یک طرف 
بدون پایه 
است. 

اجاق 

در هنگام پیک نیک برای استقرار در یک مکان مناسب نیاز به 
یک زیرانداز دارید. زیرانداز مدل آکاردئونی با قابلیت تا شدن، به 
دلیل اینکه از فوم فشرده ساخته شده است، مانع انتقال رطوبت 
می شود و نشیمن مناسبی برای شما است. این زیرانداز 310 

گرم وزن دارد و دارای ابعاد 168×58 سانتی متر است.

زیرانداز

فرقی ندارد که باران ببارد یا درمعرض آفتاب باشید؛ در هرصورت در 
یک کمپینگ شما به چادر نیاز خواهید داشت. چادرهای مسافرتی 
با توجه به ظرفیت و جنس و... با همدیگر تفاوت دارند. چادر سولو 
تنت مدل ST-CD-6 با جنس پارچه ی پلی استر و مقاوم در برابر 

باران می تواند همراهی خوب برای شما درطبیعت باشد.

چادر

چه قصد داشته باشید به یک گلگشت 
سبک بروید یا یک کوهنوردی 
حرفه ای، دم کردن و نوشیدن 
یک لیوان چای داغ می تواند از 

لذت بخش ترین تجربیات سفرتان 
باشد. فالسک پیک نیک کووآ مدل 

Mega Hot
1.2لیترطرفیت دارد. این فالسک 

دارای 28 سانتی متر طول و وزن 
خالی 725 گرم است. فالسک کووآ 
قابلیت این را دارد تا دمای آب گرم را 
تا 24 ساعت حفظ کند و نیاز شما را 

به داشتن چای برطرف کند

فالسک 
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