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 تفنگ خرید در مهم نکات+  ��خرید اسباب بازی تفنگ 

 پسرانه

 

  : آنچه در این مقاله می خوانید

 بازی اسباب��فنگخرید ت 

  تفنگ اسباب بازی انواع 

 نکات مهم در خرید تفنگ اسباب بازی 

 خرید تفنگ دخترانه اسباب بازی 

 های اسباب بازیها و اسلحهقیمت تفنگ 

 بازی اسباب��خرید تفنگ

اولین چیزی که به ذهن خانواده ها  ،میکنیموقتی درباره اسباب بازی ها مخصوصا خرید اسباب بازی پسرانه صحبت  

 .است می رسد تفنگ اسباب بازی

 .اسباب بازی هایی مثل تفنگ بازی را بیشتر دوست دارند ،معموال پسرها بخاطر دوست داشتن بازی های پرهیجان

 .ت بخش استذخرید انواع تفنگ اسباب بازی برای آنان در هر سنی ل

  

https://baninik.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af/learning-articles/?preview_id=23059&preview_nonce=f8872f34ba&preview=true#elementor-toc__heading-anchor-0
https://baninik.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af/learning-articles/?preview_id=23059&preview_nonce=f8872f34ba&preview=true#elementor-toc__heading-anchor-1
https://baninik.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af/learning-articles/?preview_id=23059&preview_nonce=f8872f34ba&preview=true#elementor-toc__heading-anchor-2
https://baninik.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af/learning-articles/?preview_id=23059&preview_nonce=f8872f34ba&preview=true#elementor-toc__heading-anchor-3
https://baninik.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af/learning-articles/?preview_id=23059&preview_nonce=f8872f34ba&preview=true#elementor-toc__heading-anchor-4
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 انواع تفنگ اسباب بازی 

  مدل های مختلف تفنگ را به بازار عرضه کرده اند که  ،بخاطر تنوع سلیقه ها تولید کننده های اسباب بازی تفنگ

 : می توانیم از انواع تفنگ اسباب بازی به موارد ذیل اشاره کنیم

های  تفنگ فلزی، تفنگ فلزی ساچمه ای، تفنگ ساچمه ای پالستیکی، کلت فلزی، تفنگ ساچمه ای اسباب بازی، تفنگ

بادی، تفنگ آب پاش، تفنگ موزیکال، اسنایپر، تفنگ تیرابری،تفنگ پرتاب پول، هفت تیر یا تفنگ هفت تیری، تفنگ 

 .بادی،،تفنگ ترقه ای اسباب بازی، اسباب بازی کلت ژله ای، تفنگ ایکس شات،تفنگ نرف و.. می باشد

ای پالستیکی، کلت فلزی، تفنگ ساچمه ای اسباب برای خرید انواع تفنگ فلزی، تفنگ فلزی ساچمه ای، تفنگ ساچمه 

 .مراجعه کنید تفنگ فلزی و ساچمه ای هفت تیر یا تفنگ هفت تیری می توانید به صفحه خرید بازی

 

 

 

  17Vسری Airsoft Gun اسباب بازی تفنگ فلزی ساچمه ای

  .A17Cسری Airsoft Gun اسباب بازی تفنگ فلزی ساچمه ای

  +.A10Cمدل Airsoft Gun چمه ایاسباب بازی تفنگ فلزی سا

 

 

 

 

  

https://baninik.ir/product-category/guns-fighting-tools/air-soft-gun-foam-ammunition-guns/
https://baninik.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%86%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-airsoft-gun-%d8%b3%d8%b1%db%8c-v17/
https://baninik.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%86%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-airsoft-gun-%d9%85%d8%af%d9%84-c-10a-2/
https://baninik.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%86%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-airsoft-gun-%d9%85%d8%af%d9%84-c-10a-2/
https://baninik.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%86%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-airsoft-gun-%d9%85%d8%af%d9%84-c-10a-2/
https://baninik.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%86%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-airsoft-gun-%d8%b3%d8%b1%db%8c-v17/
https://baninik.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%86%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-airsoft-gun-%d8%b3%d8%b1%db%8c-v17/
https://baninik.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%86%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-airsoft-gun-%d8%b3%d8%b1%db%8c-c-17a/
https://baninik.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%86%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-airsoft-gun-%d9%85%d8%af%d9%84-c-10a-2/
https://baninik.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%86%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-airsoft-gun-%d9%85%d8%af%d9%84-c-10a-2/
https://baninik.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%86%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-airsoft-gun-%d8%b3%d8%b1%db%8c-c-17a/
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برای خرید انواع تفنگ آب پاش، تفنگ موزیکال، اسنایپر، تفنگ تیرابری،تفنگ پرتاب پول، هفت تیر یا تفنگ هفت 

تیری، تفنگ بادی،،تفنگ ترقه ای اسباب بازی، اسباب بازی کلت ژله ای، تفنگ ایکس شات،تفنگ نرف و.. می توانید 

 .مراجعه کنید خرید تفنگ اسباب بازی و لوازم مبارزهبه صقحه 

 

 

 
 

  Shot Pressure Jet Gun-Xاکس شات سری پرشر جت تفنگ

  Shot Micro Gun-Xاکس شات سری میکرو تفنگ

 Shot Regenerator Gun-Xاکس شات سری ری جنریدر  تفنگ

 

 

 

  

https://baninik.ir/product-category/guns-fighting-tools/
https://baninik.ir/product-category/guns-fighting-tools/
https://baninik.ir/product/%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af%e2%80%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b4%d8%b1-%d8%ac%d8%aa-x-shot-pressure-jet-gun/
https://baninik.ir/product/%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af%e2%80%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88-x-shot-micro-gun/
https://baninik.ir/product/%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af%e2%80%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%b1-x-shot-regenerator-gun/
https://baninik.ir/product/%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af%e2%80%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b4%d8%b1-%d8%ac%d8%aa-x-shot-pressure-jet-gun/
https://baninik.ir/product/%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af%e2%80%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b4%d8%b1-%d8%ac%d8%aa-x-shot-pressure-jet-gun/
https://baninik.ir/product/%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af%e2%80%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88-x-shot-micro-gun/
https://baninik.ir/product/%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af%e2%80%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%b1-x-shot-regenerator-gun/
https://baninik.ir/product/%d8%aa%d9%81%d9%86%da%af%e2%80%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%b1-x-shot-regenerator-gun/
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 نکات مهم در خرید تفنگ اسباب بازی

 .قبل از خرید تفنگ اسباب بازی برای کودک یا نوجوان خود به به هدف بازی و سن و شخصیت کودک باید توجه کنید

های رنگی باید تفنگ بازی سبک و کم خطر تری را انتخاب کنید، از تفنگ کودک سه تا هفت سال داریدمثال اگر 

 .انتخاب خوبی هستند یا تفنگ های تیر ابری shot-x تفنگ هایپالستیکی، 

 .گزینه مناسبی است خرید تفنگ آب پاشمی خواهید اسباب بازی تهیه کنید  تابستان و آب بازی اگر برای

 .سال می باشد 8معموال برای گروه سنی باالتر از  خرید تفنگ ساچمه ای

 

 خرید تفنگ دخترانه اسباب بازی

خیلی از دخترها مانند پسرها از بازی با وسایل جنگی اسباب بازی مثل تفنگ بازی خوششان می آید، صرف اینکه فقط 

 .باید برای آنان اسباب بازی های عروسکی خرید تفکر اشتباهی است

توجه دختران در گروه های سنی متفاوت قرار می تواند مورد  فروشگاه بانی نیکخیلی از انواع تفنگ های موجود در 

 .گیرد

 .بازی با انواع تفنگ باعث تقویت خالقیت، اعتماد به نفس، حس شجاعت، مسئولیت پذیری در کودک می شود

 های اسباب بازیها و اسلحهقیمت تفنگ

 .تفنگ اسباب بازی بنابر جنس و کارایی آن دارای قیمت های متفاوتی است

ارزان نام برد هم ن اسباب بازی امی توان از اسباب بازی تفنگ هم به عنو… انتخاب نوع تفنگ و برند وبسته به 

 .زان تر از قیمت تفنگ فلزی می باشدریکی اه طور مثال قیمت تفنگ پالستب،ناسباب بازی گرا

 .استند کمترو قیمت جدید ترین تفنگ ها معموال از قیمت تقنگ های قدیمی تر که در بازار موجود هست

چه تفنگی بخریم که مناسب  هبخاطر تنوع باالی انواع تفنگ ها معموال برای خرید تفنگ انتخاب سختی پیش روداریم ک

د آورده است که بین اسباب بازی های وباشد برای همین سایت بانی نیک با راه اندازی قسمت مقایسه این امکان را بوج

 .انی را از فروشگاه انالین اسباب بازی بانی نیک داشته باشدتفنگ به راحتی انتخاب کنید و خرید آس

https://baninik.ir/product-category/guns-fighting-tools/air-soft-gun-foam-ammunition-guns/
https://baninik.ir/product-category/guns-fighting-tools/water-guns/
https://baninik.ir/product-category/guns-fighting-tools/water-guns/
https://baninik.ir/product-category/guns-fighting-tools/air-soft-gun-foam-ammunition-guns/

