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ردی دارد ؟سلفون چیست و چه کارب   

 مقدمه

این محصول    شود و پر کاربرد است  مورد استفاده واقع می   بسیار  بندی مواد غذاییکه در بسته  است  یکی از لوازمی    سلفون 

مواد غذایی را به صورتی بسته بندی می کنیم که آلوده به میکروب و یا حشرات  همه ما  از زمان های قدیم وجود داشته و

 رد. ونشود تا آن مواد غذایی بتواند مدت بیشتری دوام بیا

و موارد کاربرد آن آشنا کنیم. تمام هدف ما از گرد آوری این    سلفونمحصول  اریم شما را بیشتر با  ما در این مقاله قصد د 

 مطالب این است که سطح اطالعات شما را باال ببریم پس مطالب را با دقت مطالعه نمایید.

می کشند به   سلفون ....  ، میوه وو یا عزاداری بر روی خرما، حلوا اگر دقت کنید متوجه می شوید که در مراسم های ختم  

ته بندی مواد  آیا برای بس برای بسته بندی مواد غذایی استفاده می کنیم؟  سلفون نظر شما دلیل این کار چیست؟ چرا از 

 استفاده شود؟ ما در این مقاله قصد داریم که به تمامی این سواالت پاسخ دهیم. غذایی باید حتما از آن 

ذایی و یا مواردی که در قسمت باال ذکر شد مثل حلوا ، خرما ، میوه و .... به این دلیل  بر روی مواد غ سلفون استفاده از  

 است که مواد غذایی را در مقابل نور خورشید ، گرد و غبار ، میکروب و... حفظ نماییم. 

چنین گرد و غبار و حشرات و باکتری های  یی باعث فاسد شدن آن می شود و همنور مستقیم خورشید بر روی مواد غذا

موجود در هوا باعث می شوند که مواد غذایی را آلوده نمایند. پس بهترین راه برای سالم نگه داشتن مواد غذایی این است 

 استفاده نماییم. سلفون که از 
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می توانید ار فروشگاه   هیه نمایید،برای اینکه لوازم بسته بندی را با قیمتی بسیار مناسب و هم چنین با کیفیت ت

 اینترنتی کارتن بار خریداری نمایید. شرکت کارتن بار با سابقه ی کاری بسیار زیاد در این زمینه فعالیت دارد. 

 سلفون

 استفاده می کردند  سلفون  در زمان های قدیم برای اینکه مواد دارویی ، غذایی و یا کشاورزی را بسته بندی نمایند از

با این وجود   برای اینکه بهداشت مواد غذایی و .... را حفظ می نماید دارای اهمیت می باشد. سلفون و هم چنین 

را می توان در سه گروه جداگانه    سلفون   جایگاه بسیار ویژه در قسمت بسته بندی برای خود حفظ نموده است.  سلفون 

که کاربرد  نایلون    سلفونو  متاالیز    سلفون  شفاف ،  لفونسصدفی،    سلفونقسیم نمود. این سه گروه عبارت اند از :  ت

 هر یک از این سلفون ها متفاوت است.

 متاالیز: سلفون

آیا تا به حال به بسته بندی چیپس و پفک دقت کرده اید؟ برای اینکه چیپس و پفک در معرض آفتاب قرار نگیرند و  

متاالیز وجود دارد   سلفون متاالیز در بسته بندی آن استفاده نموده اند. آلومینیومی که در  سلفون فاسد نشوند از 

 حفظ نماید. باعث می شود که مواد غذایی داخل بسته را از فاسد شدن

 

 صدفی:  سلفون

یک سری از مواد غذایی برای آن فاسد نشوند و سالم بمانند نیازمند به سرما می باشند به همین دلیل آن ها را در  

صدفی بسته بندی نموده و در    سلفون سردخانه ها نگهداری می کنند اما اول این دسته از مواد غذایی را با استفاده از  

 مرحله ی بعد آن را در داخل سردخانه قرار می دهند. 

 شفاف: سلفون

رند فاسد نمی شوند. برای مثال  یک سری از مواد غذایی هستند که هر چقدر هم در معرض نور خورشید قرار بگی

عنوان فاسد نمی شود و با خیال راحت کارونی اگر بسته بندی شده باشد و در مقابل نور خورشید قرار بگیرد به هیچ  ما

شفاف استفاده می شود.   سلفونمی توانید از آن استفاده نمایید. به همین دلیل برای این دسته از مواد غذایی از 

ه نمایید و یکی از ویژگی  بسته بندی شده است را شما می توانید به راحتی مشاهد   سلفونمحصوالتی که با این نوع از  

 است که ظاهر آن شفاف و شما میتوانید به راحتی از محصول دیدن کنید. نمدل ای این های
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 : یا محافظ  نایلون سلفون

به فروش می رسد و شما و هم چنین در فروشگاه اینترنتی کارتن بار    وجود دارد که در سطح بازار    سلفون نوع دیگری از  

آیا تا به حال به داخل جعبه ی خوراکی های خشک نظیر   نمایید.می توانید از آن در بسته بندی مواد غذایی استفاده 

انجیر ، کشمش ، میوه های خشک و .... دقت کرده اید؟ اگر به بسته بندی آن توجه کرده باشی می بینید که با استفاده  

نایلون یا محافظ    سلفون،    ه بندی نموده اند. به این مدل سانی آن ها را بستیکی شفاف و هم چنین با قابلیت کشاز پالست

 می گویند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

غذایی خشک نفوذ نکند ، گرد و غبار جذب نکند  به این دلیل است که رطوبت به مواد  سلفونموارد استفاده از این نوع 

بسته بندی می کنند ، بلکه در بسته  را عالوه بر اینکه با آن مواد غذایی  سلفون و هم چنین تازه باقی بماند. این نوع 

   بندی کردن پوشاک، مبلمان و.... مورد استفاده قرار می گیرد.

 ما در این مقاله قصد داریم به توضیح بیشتر در رابطه با سلفون محافظ بپردازیم. لطفا با ما همراه باشید.

 : نایلون یا محافظ سلفونموارد استفاده از 

 سلفون چیست و چه کاربردی دارد ؟ 



 
 

4 

 

د و تفاوت آن ها در مواد تشکیل دهنده ی آن ها می باشد. نبا هم تفاوت دار  محافظ   سلفوننایلون ، نایلکس و هم چنین  

این سلفون خاصیت کش سانی و   پیلن یا به عبارتی پ پ می باشد.کیل شده از موادی به نام پلی پرونایلون تش سلفون

 یکس شود.  هم چنین چسبندگی دارد و باعث می شود که در هنگام بسته بندی مواد غذایی و یا .... خوب ف 

مبل ها را بسته بندی کرده اند. به نظر    سلفون   اگر تا به حال به مبلمان فروشی رفته باشید خواهید دید که با استفاده از

باعث می شود تا   سلفونبسته بندی نمایند؟ بسته بندی مبل ها با  سلفون شما دلیل این کار چیست؟ چرا باید با 

عالوه بر   محصول بدون هیچ خسارت وارد شده ای به مشتری تحویل داده شود. آسیبی به پارچه ی مبل وارد نشود تا 

 در زمینه های دیگری نیز کاربرد دارد. سلفون مواردی که در این قسمت توضیح داده شد، 

 

 

این است که به صورت رومیزی در رستوران ها ، بعضی از تاالر ها و یا حتی در منازل هم مورد  دیگر آن کاربرد  •

استفاده قرار می گیرد. جنس سلفون های رومیزی به نسبت سلفون هایی که در بسته بندی مواد غذایی و  

ه می شود که این  استفاد سلفونحبوبات استفاده می شود ، ضخیم تر است. در بسته بندی مواد صنعتی نیز از 

 همانند مورد قبل ضخیم می باشد. سلفونمدل 

ضخامت سلفون ها بستگی به نوع استفاده ی ما دارد معموال در بسته بندی مواد غذایی ، حبوبات ، حلوا ، خرما   •

 و... از سلفونی استفاده می شود که نازک و دارای ضخامت بسیار کمی می باشد.

 یا محافظ به چه نکاتی باید دقت کنیم؟ نایلونسلفون  در هنگام خرید

 سلفون چیست و چه کاربردی دارد ؟
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محافظ باید ویژگی های آن را به خاطر بسپارید تا در هنگام خرید بتوانید اصل و یا تقلبی بودن آن    سلفون قبل از خرید  

 را تشخیص دهید. این ویژگی ها عبارت اند از: 

 ( نرم و لطیف و لخت بودن آن  1

 ( انعطاف پذیری بسیار باال 2

 سبندگی آن که باعث می شود هوا به داخل وارد نشود. ( میزان چ 3

 ( شفافیت بسیار زیاد  4

 ( خاصیت کش سانی به اندازه 5

 

سانتی متر می باشد و   40ای  30. عرض این مدل از سلفون دازه های مختلفی به فروش می رسند سلفون ها در ان

 میکرون است.  14تا  8ضخامت آن 

و به باال است. نکته ی   12، 10،  8، 5متری شروع می شود و اندازه های دیگر آن  2از اندازه ی  سلفونول های ر

البته مغازه    با اندازه های آن محاسبه می شود. با توجه  سلفون  دیگری که الزم به ذکر است این است که قیمت رول های  

 را به فروش می گذارند. مبلغی دو برابر آن سلفونهایی هستند که در ازای هر متری از رول  

 سلفون چیست و چه کاربردی دارد ؟
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چرا باید محصوالت  همان طور که می دانید امروزه در سطح بازار جنس های چینی بسیار زیادی به فروش می رسد.

وارداتی را خریداری نماییم در حالی که نمیدانیم مواد تشکیل دهنده ی آن ها چیست و عالوه بر این ها از کیفیت پایین 

برای اینکه بتوانید سلفونی تهیه نمایید که با کیفیت باشد ما به شما پیشنهاد می    وردارند؟  و هم چنین قیمت باالی بر خ 

 کنیم که از فروشگاه اینترنتی کارتن بار خریداری نمایید. 

و هم چنین با قیمت   ت بار سالیان سال است که در این زمینه فعالیت دارد و محصوالتی با کیفی  کارتن فروشگاه اینترنتی  

ه مردم ارائه می دهد. در سایت کارتن بار شما می توانید محصوالت مورد نظر خود را در تصاویری با کیفیت  مناسب ب

مشاهده نمایید و در صورت تمایل می توانید به ثبت سفارش بپردازید. شرکت کارتن بار این اطمینان را به شما می دهد  

 می نمایید دارای آرم استاندارد می باشد. تمامی محصوالتی که از این فروشگاه اینترنتی خریداری که 

 

 

فروشگاه های اینترنتی دیگری همانند کارتن بار در فضای مجازی وجود دارد اما شرکت کارتن بار جز با سابقه ترین ها  

ی  به حساب می آید و بی دلیل نیست که مشتریان زیادی را به خود جذب نموده است. شما می توانید در خانه با خیال

راحت و آسوده از سلفون های موجود در فروشگاه اینترنتی کارتن بار دیدن نمایید و آن ها را سفارش دهید. نکته ی  

دیگری که الزم به ذکر است این است که محصوالت شما در کمترین زمان ممکن به دست شما خواهد رسید و از بابت 

 آن نگرانی نداشته باشید.

 سلفون چیست و چه کاربردی دارد ؟برای مشاهده مقاله در سایت لطفا کلیک کنید . 

 سلفون چیست و چه کاربردی دارد ؟
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