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صفحه کارتن زونکن و کیس

ویژگی شرکت کارتن بار
اغلب افراد برای بسته بندی لوازم منزل هنگام اسباب کشی ها یا جا به جایی ها به این مغازه و آن مغازه مشغول جمع
آوری کارتن هایی هستید که مشخص نیست از کیفیت برخوردار باشند یا خیر .یا اینکه چسب هایی را خریداری می کنید
که میزان کشسانی بودن آن به قدری نیست که جواب گوی کارتن های سنگین باشد .اما اگر از وجود شرکت هایی مانند
کارتن بارمطلع شوند طبیعتاً این دردسر را از سر خود وا کنده و با خیالی آسوده در منزل نشسته و سفارش تمامی ابزار
و لوازم بسته بندی را می دهند .شرکت کارتن باربا وارد شدن به دنیای بازار آنالین توانست مشکل بزرگ لوازم اسباب
کشی را از طریق فروش لوازم بسته بندی درجه یک ،کارتن هایی همچون زونکن و کیس ،اسباب کشی و … حل کند.

نکات مفید اسباب کشی
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صفحه کارتن زونکن و کیس

ویژگی محصوالت کارتن بار
.۱کیفیت و دوام لوازم و کارتن های مخصوص بسته بندی .۲قابل استفاده از اکثر لوازم مربوط به بسته بندی در دفعات
.۳سرعت بخشیدن به اسباب کشی و بسته بندی .۴وجود سایزهای مختلف لوازم و ابزار و همچنین تنوع ابزار بسته بندی
.۵چسب هایی با ضخامت بسیار باال .۶تحویل به موقع لوازم سفارش شده درب منزل .۶آسودگی خاطر از بابت وارد نشدن
صدمات به اسباب .۷قیمت هایی کامال به صرفه و مناسب
کارتن بار کیفیت تمامی وسایل شما را نیز تضمین میکند و در صورت سفارش در زمان کاری تا  ۲ساعت بعد محصوالت
به دست شما عزیزان نیز خواهد رسید  .شرکت کارتن بار هیچ وجهی را در ابتدا از شما دریافت نمیکند و دریافت وجه
درب منزل خواهد بود البته پس از مشاهده محصصوالت و تأیید کیفیت از سمت شما
شما عزیزان نیز میتوانید با خرید از شرکت کارتن بار پس از مشاهده محصوالت و با رضایت خودتان محصوالت را دریافت
کرده و از آنها نیز استفاده کنید  .اما در صورت بروز هر نوع مشکلی شرکت کارتن بار در خدمت شما خواهد بود.

برای مشاهده صفحه کارتن زونکن و کیس در سایت لطفا کلیک کنید  .کارتن زونکن و کیس
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صفحه کارتن زونکن و کیس

کارتن زونکن  6عددی
•
•
•
•

طول  | 50عرض  | 30ارتفاع 32
کارتن  5الیه آکبند
در این کارتن  6عدد زونکن قرار میگید
قیمت  8هزار تومان

کارتن زونکن  8عددی
•

طول  | 60عرض  | 32ارتفاع 34

•
•
•

کارتن  5الیه آکبند
در این کارتن  8عدد زونکن قرار میگید
قیمت  10هزار تومن

کارتن زونکن  12عددی
•

طول  | 60عرض  | 40ارتفاع 40

•
•
•

کارتن  5الیه آکبند
در این کارتن  12عدد زونکن قرار میگید
قیمت  12هزار تومان
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کارتن و کیس ست اداری
•

طول  | 60عرض  | 50ارتفاع 50

•
•
•

کارتن  5الیه آکبند
مناسب کیس و کیبورد و ست اداری
قیمت  15هزار تومن

کارتن و کیس ست اداری
•

طول  | 80عرض  | 50ارتفاع 50

•
•
•

کارتن  5الیه آکبند
مناسب کیس و کیبورد و ست اداری
قیمت  20هزار تومان

