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 کارتن فروشی در تهران 

 مقدمه

اختصاص یافته است. شاید در نگاه اول هر فردی بگوید کارتن بی ارزش   کارتن فروشی در تهران مبحث این مقاله ما به 

ترین وسیله است. شاید حتی خود را با این مساله درگیر نکند ولی در مواقع احتیاج خصوصا جابه جایی و اسباب کشی  

ی و بسته بندی لوازم  امروزه مهم ترین و اصلی ترین نقش را در زمان اسباب کش  متوجه وجود این کاالی ارزشمند می شود.

 منزل و ادارات را کارتن ها بر عهده دارند. 

اگر شما ساکن تهران هستید شخص در زمان اسباب کشی باید انجام دهد خرید کارتن است.    حتی شاید اولین کاری که هر 

  روشی در تهران ف  کارتن و می خواهید در این شهر بزرگ اسباب کشی کنید از مراکز و فروشگاه های لوازم بسته بندی و  

 می توانید کارتن ها و سایر وسایل بسته بندی مورد نیاز خود را تهیه نمایید.  

در بین تمامی این شرکت ها در تهران شرکت کارتن بار در همین راستا به به وجود آوردن بستری مناسب خرید انواع  

بنابراین اگر شما نیز به دنبال   م کرده است.کارتن اسباب کشی و سایر لوازم بسته بندی را برای ساکنین این شهر فراه

 هستید می توانید در این مقاله با ما همراه باشید. کارتن فروشی در تهران

 کارتن فروشی در تهراناهمیت وجود 

امروزه خرید کارتن اسباب کشی در زمان اسباب کشی بسیار رایج شده چرا که این کارتن ها مقاوم و چند الیه هستند. در  

گذشته خرید این محصول چندان مرسوم نبود و مردم فقط با خرید چند کارتن کهنه از سوپرمارکت ها و میوه فروشی ها 

سیب رسیدن به وسایل منزل  کارتن ها مناسب نبود و منجر به آ بسته بندی با این وسایل خود را بسته بندی می کردند.

نرسیدن به وسایل و امنیت داشتن در زمان حمل و نقل به یکی از   می شد. اما امروزه دیگر داستان فرق می کند و آسیب 

 مهم ترین اصول تبدیل شده است.
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امروزه کارتن های اسباب کشی را در انواع و سایزهای مختلف و برای کاربردهای مختلف تولید و به بازار عرضه می  

این کارتن ها می توانند طیف گسترده ای از وزن را تحمل و   ب کشی است.کنند که فقط مخصوص حمل بار و اسبا

از آنجایی که امروزه بسیاری از مردم خصوصا در کالن شهر تهران  همچنین در برابر رطوبت نیز مقاوم می باشند. 

به یکی از مهم    کارتن فروشی در تهران مشغول اسباب کشی هستند و نیاز اساسی به این کارتن ها دارند لذا وجود  

 ترین شغل ها تبدیل شده است.

مشغول به تولید و عرضه انواع این  به همین دلیل است که شرکت های زیادی روی این شغل سرمایه گذاری نمودند و  

است    کارتن فروشی در تهران کارتن ها هستند. در بین تمامی این شرکت ها شرکت کارتن بار یکی از شرکت های  

که داشتن کارتن هایی با استانداردها روز جهانی از ویژگی های این شرکت هستند. همچنین کافی است فقط یا از  

از طریق آنالین و اینترنتی محصول خود را سفارش دهید در کمتر از یک ساعت  طریق شماره تماس این شرکت یا

 محصول خود را درب منزل دریافت می کنید. 

 کارتن فروشی در تهرانشرکت های 

به یکی از مهم ترین ابزارها در امر بسته بندی  همان طور که در باال نیز اشاره نمودیم امروزه کارتن اسباب کشی 

این کارتن ها   کارتن فروشی در تهرانشرکت های  وسایل در زمان اسباب کشی منازل و ادارات تبدیل شده است.

کدام از آن ها کارتن ها مناسب وسیله ای خاص هستند و  را در ابعاد و وزن های متفاوت تولید می کنند چرا که هر 

 بدین شکل می توان به اسباب کشی نظم و ترتیب داد. 
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مثال برخی کارتن ها مناسب شکستنی ها و وسایل سنگین هستند و برخی از آن ها مناسب بسته مواد غذایی و یا کتاب 

ل سایز این کارتن ها متفاوت است. بنابراین اگر شما جزء افرادی هستید که به زودی قصد ها می باشند. به همین دلی

می توانید این کارتن های مطمئن  اسباب کشی در تهران دارید و می خواهید یک اسباب کشی بدون دردسر را بگذرانید 

 تهیه نمایید.  کارتن فروشی در تهرانرا از شرکت های 

به دنبال شرکتی معتبر هستید که اجناس آن تضمین شده است   کارتن فروشی در تهران  یحال اگر در بین شرکت ها

ارائه دهنده کارتن اسباب کشی و دیگر لوازم بسته  توان شرکت کارتن بار اسم برد که یکی از بزرگترین شرکت های  می

خدمات زیادی به مشتریان خود   کارتن فروشی در تهرانبندی در تهران و همچنین حومه این شهر است. این شرکت 

ارائه می دهد از مهم ترین این خدمات عالوه بر ارائه بهترین و مرغوب ترین کارتن ها این است که در ابتدای سفارش 

   ه هزینه ای از مشتریان دریافت نمی شود.هیچگون

مشتریان پس از دریافت سفارشات خود و داشتن رضایت می توانند تمام هزینه ها را پرداخت نمایند. این از مهم ترین  

 شاخصه های این شرکت است که توانست خود را از سایر رقبای خود متمایز سازد. 

  ارتن فروشی در تهرانکتولیده شده در  اسباب کشیکارتن انواع 

منظور از استاندارد بودن این است که این کارتن  مناسب حمل بار باشند.   استاندارد و  کارتن های اسباب کشی باید کامال 

این کارتن ها را در سایزها و ابعاد مشخصی    کارتن فروشی در تهران ها نباید خیلی بزرگ یا خیلی باشند. شرکت های  

تولید و به بازار عرضه می کنند. طراحی این کارتن ها به گونه ای است که مناسب و ایده آل برای قرار دادن لوازم و  

وسایل منازل و ادارت می باشد. این کارتن ها کاربردهای زیادی در بسته بندی لوازم منازل و ادارات در زمان اسباب کشی  

، وسایل تزئینی منزل، پوشه های اداری، ظروف،  سته بندی وسایل آشپزخانهدارند از جمله این کاربردها می توان به ب

  کتاب، لباس و ... اشاره نمود.
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کارتن  که حفاظت از این وسایل در زمان حمل و نقل از اولویت های هر فردی است. لذا با خرید از شرکت های معتبر 

یکی از تفاوت این کارتن های اسباب کشی انواع مختلفی دارند.  امنیت لوازم خود را تضمین کنید. فروشی در تهران 

الیه مناسب ترین کارتن های اسباب کشی    5الیه و    3ن آنها است که در بین آن ها کارتن های  کارتن ها در چند الیه بود 

 می باشند.  

ای محکم و یک الیه  الیه: این کارتن ها شامل سه الیه اصلی هستند که دو الیه از این سه الیه را مقو 3کارتن  •

کیلو گرم است.   18این کارتن ها مناسب بسته بندی های با وزن کمتر دار تشکیل می دهد. را مقوای شیار

معموال از این کارتن ها برای بسته بندی کتاب، لباس، ظرف های غیر شکستنی و در کل وسایلی که سنگین  

 نیستند استفاده می شود.  

این کارتن ها که مقاومت    این کارتن ها از بهترین کارتن ها برای بسته بندی و اسباب کشی است.الیه:    5کارتن   •

این کارتن  کیلوگرم است کاربرد دارند.  18و استحکام زیادی دارند برای بسته بندی وسایلی که وزنشان باالی 

 دار تشکیل شده اند.الیه مقوای شیار 2ه مقوای صاف و الی 3ها از 

 

 

فروشی در تهرانکارتن   
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 کارتن فروشی در تهران

ی جامعه امروزی است. اما اگر بتوانید شرکت هایی  اسباب کشی چه برای منازل و چه ادارات یکی از دغدغه ها •

مطمئن در زمینه فروش کارتن های اسباب کشی پیدا کنید و بتوانید لوازم و وسایل خود را به صورت  

 استاندارد و اصولی بسته بندی کنید تقریبا درسر ها و خسارات اسباب کشی شما بسیار کاهش می یابد.

 

کارتن  که حفاظت از این وسایل در زمان حمل و نقل از اولویت های هر فردی است. لذا با خرید از شرکت های معتبر 

یکی از تفاوت این کارتن های اسباب کشی انواع مختلفی دارند.  امنیت لوازم خود را تضمین کنید. فروشی در تهران 

الیه مناسب ترین کارتن های اسباب کشی    5الیه و    3ن آنها است که در بین آن ها کارتن های  کارتن ها در چند الیه بود 

 می باشند.  

ای محکم و یک الیه  الیه: این کارتن ها شامل سه الیه اصلی هستند که دو الیه از این سه الیه را مقو 3کارتن  •

کیلو گرم است.   18این کارتن ها مناسب بسته بندی های با وزن کمتر دار تشکیل می دهد. را مقوای شیار

معموال از این کارتن ها برای بسته بندی کتاب، لباس، ظرف های غیر شکستنی و در کل وسایلی که سنگین  

 نیستند استفاده می شود.  
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این کارتن ها که مقاومت    این کارتن ها از بهترین کارتن ها برای بسته بندی و اسباب کشی است.الیه:    5کارتن   •

این کارتن  کیلوگرم است کاربرد دارند.  18و استحکام زیادی دارند برای بسته بندی وسایلی که وزنشان باالی 

 دار تشکیل شده اند.الیه مقوای شیار 2ه مقوای صاف و الی 3ها از 

 کارتن فروشی در تهران

ی جامعه امروزی است. اما اگر بتوانید شرکت هایی مطمئن اسباب کشی چه برای منازل و چه ادارات یکی از دغدغه ها

در زمینه فروش کارتن های اسباب کشی پیدا کنید و بتوانید لوازم و وسایل خود را به صورت استاندارد و اصولی بسته  

 بندی کنید تقریبا درسر ها و خسارات اسباب کشی شما بسیار کاهش می یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال کارتن: ارسال کارتن در سریع ترین زمان ممکن از دیگر ویژگی های این شرکت است. •

داشتن کارتن هایی با کیفیت هایی بسیار    کارتن فروشی در تهران کیفیت کارتن: مهم ترین ویژگی این شرکت   •

الیه هستند. این کارتن ها   5عالی است. تمام کارتن های این شرکت تولید شده از مواد اولیه درجه یک و 

 مخصوص اسباب کشی تولید و به بازار عرضه می شوند. 

 روشی در تهران ف اهمیت کارتنبرای مشاهده مقاله در سایت لطفا کلیک کنید . 
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