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همه چیز درباره لوازم بسته بندی

مقدمه
با توجه به اینکه امروزه اکثر لوازم از نظر توان مالی به سختی خریداری می شوند ،هنگام اسباب کشی های وسایل منزل،
توسعه می شود از کارتن ها و لوازم بسته بندی کناسبی استفاده شود تا نگران وارد شدن صدمه به اسباب و اثاثیه منزل
خود نباشید .حال اگر این لوازم از شرکتی مانند فروشگاه بزرگ کارتن بارخریداری شود که به قدر کافی شناخته شده و
مشهور باشد قطعا این نگرانی از شما گرفته خواهد شد .چرا که لوازم بسته بندی و کارتن های اسباب کشی مقاوم و
مناسبی که توسط شرکت کارتن بارارائه می شود دوام الزمه را برای جابه جایی ها و حمل بار در دفعات دیگر نیز خواهند
داشت.خرید لوازم بسته بندی کیفی و اصولی از شرکت کارتن بارکه به طور آنالین و در تمام ساعات شبانه روز آماده ارائه
خدمات می باشند ،انجام پذیر است ،این ابزار و لوازم نظم خاصی به نوع بسته بندی وسایل می دهد.

کاربرد نایلون حباب دار
یکی از ضروری ترین وسایل بسته بندی در اسباب کشی نایلون حبابدار است .از مهم ترین کاربرد های بابل رپ
جلوگیری از آسیب دیدن وسایل چوبی مانند مبل و ظروف شکستنی و لوازم حساس مانند تلوزیون می باشد.
لوازم دکوری ،میز و صندلی ،تخت خواب ،میز ال سی دی ،لوستر و هرنوع وسایلی که میخواهید از آسیب دیدن آن در
بسته بندی و جابه جایی جلوگیری کنید را با نایلون حبابدار بسته بندی کنید و با خیالت راحت به جابهجا کردن وسایل
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بپردازید .نایلون حبابدار با کیفیت های مختلفی در بازار موجود میباشد ،بهترین نوع نایلون ضربه گیر نمونه ی مواد نو
می باشد که در این نوع بابل از مواد اولیه ی درجه یک و مواد دسته اول تولید شده است.

کاربرد سلفون در بسته بندی
یکی از مشکالتی که در هنگام اسباب کشی و جابهجایی با آن مواجه هستیم کثیف و چرک شدن وسایل است.
معموال مبلمان راحتی به دلیل پارچه ای بودن آن ضد ضربه است اما به این علت که دارای سطح پارچه ای است
امکان چرک شدن و از بین رفتن رنگ آن زیاد است.
یکی از مهم ترین و کارآمدترین وسایل بسته بندی سلفون است .از مهترین کاربرد های سلفون استرج در بسته
بندی وکیوم کردن مبل های راحتی و تشک خوش خواب است و یا کسانی که میخواهند وسایل خود را بعد از
بسته بندی فریت کنند میتوانند با وکیوم کردن کارتن های خود با استفاده از سلفون ،از آسیب ندیدن کارتن های
بسته بندی شده اطمینان حاصل کنند.
سلفون استرجی با ضخامت و کیفیت های مختلف در بازار موجود است
بهترین نوع سلفون را با تضمین کیفیت از شرکت کارتن بار تهیه کنید .عرض و ضخامت استاندارد در سلفون مهم
ترین مساله در تعیین کیفیت آن است.
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معرفی و کاربرد کاور زیپ دار
جااابااه جااا کااردن لااباااس و رخاات خااواب یااکاای از باازرگااتااریاان د ااد ااه هااای نااقاال مااکااان اساااات.
یکی از راه حل های خوب اساتفاده از کاور زیپی ببقهه زی دار می باشاد .معموال برایل لباس و کت شالوار و پرده از
کاور ساایز کوچک و متوساط اساتفاده میشاود و برای پتو ،بالل و رخت خواب از کاور زیپدار ساایز بزرگ اساتفاده میشاود.
برای جلوگیری از آسیب دیدن کاور زیپی سعی کنید از زیر بقهه گرفته و جابهجا کنید.

انواع دستگاه چسب کش
لوازم بسته بندی جهت سهولت در امر پک کردن وسایل به کمک ما میآیند ،قطعا زمانی که با چسب کاری سروکار
داشته باشید متوجه میشوید که چسب زدن از بزرگ ترین و سخت ترین مراحل رپ است.
دستگاه

چسب

کل

این

مشکل

را

حل

کرده

است!

به راحتی کارتن ها چسب کاری کنید و به وسیله ای که میخواهید به آسانی چسب بزنید و نگران چسبیدن لبه ی
چسب به بدنه ی آن نباشید .دستگاه چسب کل در  ۲مدل در بازار موجود است مدل دسته دار و بدون دسته بمهی
کارایی هر دو دستگاه چسب کل دقیقا یکسان است و انتخاب آن سلیقه ای می باشد.
برای مشاهده چسبها و جزئیات آنها میتوانید به وبسایت شرکت کارتن بار مراجعه کنید.

کاور سایز 1
•
•
•
•

طول  | 75عرض  | 45ارتفاع 45
کاور  ۳الیه با کیفیت دوخت عالی و سر زیپ درجه ۱
مناسب برای لباس های مجلسی و معمولی و وسایل بازی
قیمت  16هزار تومان
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کاور سایز 2
•
•
•
•

طول  | 95عرض  | 50ارتفاع 50
کاور  ۳الیه با کیفیت دوخت عالی و سر زیپ درجه ۱
مناسب پتو و بالل و وسایل تمیز بهداشتی
قیمت  18هزار تومان

کاور سایز 3
•

طول  | 115عرض  | 50ارتفاع 50

•
•
•

کاور  ۳الیه با کیفیت دوخت عالی و سر زیپ درجه ۱
مناسب تشک و پتو وسایل تمیز بهداشتی
قیمت  20هزار تومن

نایلون حباب دار
•
•
•

نایلون حباب دار  3الیه
کیفت درجه یک تولید شده از مواد نو
فروش به صورت متری و توپی
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چسب پهن شیشه ای
•

چسب میکرون باال

•
•
•

ضخیم با قدرت چسبندگی باال
کیفیت درجه 1
قیمت  10هزار تومن

سلفون
•
•
•

سلفون های  1000 , 500 , 200متری
مناسب برای وکیوم کردن مبل و صندلی و ...
سلفون های استاندارد و نسبتا صخیم
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دستگاه چسب کش دسته دار
•
•
•

طول  | ۵۰عرض  | ۳۰ارتفاع ۳۰
کارتن  ۵الیه اکبند
مناسب برای کتاب و وسایل خورده ریز سنگین

دستگاه چسب کش بدون دسته
•

طول  | ۶۰عرض  | ۳۲ارتفاع ۳۴

•
•
•

کارتن  ۵الیه اکبند
مناسب برای کتاب و وسایل خورده ریز سنگین
قیمت  ۱۰هزار تومن

