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کارتن اسباب کشیاز  دالیل و مزایای استفاده   

 مقدمه

اختصاص دارد که امروزه از این وسیله در زمان حمل بسیار استفاده می شود.    کارتن اسباب کشی موضوع این مقاله ما به  

 برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص این موضوع ادامه این مطلب را مطالعه نمایید.

 کارتن اسباب کشیاهمیت تهیه 

ان ها از سخت ترین کارهای  شاید بتوان گفت که اسباب کشی و حمل و نقل وسایل چه برای منازل چه برای ادارات و سازم

یکی از مواردی که در این زمینه افراد بسیار به آن توجه دارند این است که به وسایل و تجهیزاتشان . زندگی می باشد 

 آسیب نرسد.

  هستند، م نیز شده که معموال آلوده و غیر مقاو افراد برای حمل و نقل و اسباب کشی از کارتن های از قبل استفاده اغلب 

استفاده می کنند که عالوه بر آلوده بودن توانایی تحمل وزن وسایل را ندارند و این عامل موجب آسیب رساندن به وسایل 

   اد دردسر در زمان جابجایی و اسباب کشی می شود.می شود که تمام این عوامل باعث سخت شدن و ایج

از این رو به افرادی که در حال اسباب کشی هستند یا قصد دارند در آینده نزدیک جابجا شوند و نگران و وسایل و تجهیزات 

سان تر تمام شود پیشنهاد می شود از  آخود هستند که مبادا آسیبی بهشان برسد و همچنین این حمل و نقل برایشان 

 استفاده کنند.   کارتن اسباب کشی

مشغول هستند   کارتن اسباب کشیای مردم به این کاال امروزه شرکت های زیادی مشغول به تولید و عرضه  به دلیل تقاض

که یکی از بهترین و مطمئن ترین این شرکت ها شرکت کارتن بار می باشد که ما در این مطلب به بررسی مزایای استفاده  

 از محصوالت این شرکت می پردازیم. 

 

https://www.delivercarton.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b4%db%8c/
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هستید و قصد دارید در اسباب کشی ها و حمل و نقل    کارتن اسباب کشیاگر شما نیز به دنبال یافتن بهترین برند  

 استفاده کنید می توانید در این مقاله با ما همراه باشید. کارتن اسباب کشیهای خود از 

 تازهکارتن اسباب کشی دالیل استفاده از 

تازه را با کارتن هایی که قبال   کارتن اسباب کشی با یک تحلیل ساده می توان به افرادی که می خواهند فرق بین 

کارتن اسباب استفاده از دلیل مهم ترین  شاید بتوان گفت  مورد استفاده محصوالت دیگر بودند بدانند شرح داد. 

معموال چند الیه هستند و مابین الیه ها فضای خالی  این کارتن ها جدید و تازه این است که به دلیل اینکه  کشی

وجود دارد لذا به دلیل این خاصیت این کارتن ها ضربه گیر بوده و از وارد آمدن ضربه و شکست به وسایل و تجهیزات  

 داخل کارتن جلوگیری می کند.

از آنجایی که اغلب افراد در زمان اسباب کشی و حمل و نقل نگران آسیب رسیدن به وسایل خود هستند می توان  

این نگرانی و مشکلشان را حل کرده و با استفاده از این کاال بدون هیچ   کارتن اسباب کشیگفت که استفاده از 

ه دلیل نیاز مردم به استفاده از این کاال شرکت های  امروزه ب   به جا کنند.  مشکل و ضرری می توانند وسایل خود را جا

  هستند که یکی از آن ها شرکت کارتن بار است. کارتن اسباب کشیزیادی مشغول تولید و عرضه  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

کارتن اسباب کشیاز  دالیل و مزایای استفاده  

 

     



 
 

3 

 

 کارتن بار معرفی شرکت

این شرکت بزرگ  چند الیه است.  کارتن اسباب کشی تولید کننده و ارائه دهنده یکی از بزرگترین شرکت کارتن بار 

پس از کسب سال ها تجربه در این عرصه و با مشاهده نیاز بازار و مردم به این کاال و برای خدمت رسانی به مردم اقدام  

دی هایی که مورد نیاز اسباب کشی  گ عالوه بر تولید کاال انواع لوازم و بسته بنراین شرکت بزتولید این محصول نمود. 

 می باشد را نیز تولید می کند. 

این وسایل که در اسباب کشی بسیار ضروری می باشد و اغلب افراد به دنبال تهیه آنها هستند شامل کاور زیپ، نایلون  

به الی ظروف از  ) این محصول در راه برای جلوگیری از وسایل شکستنی است چرا که با گذاشتن این محصول ال حبابدار

شکستن آن ها جلوگیری می کنید که معموال این محصول از طرف مشتریان بسیار طرفدار دارد و سفارش آن زیاد می  

این شرکت تمام تالش و کارتن خالی می باشد.    سلفون چسب پهن،و بدون دسته،    دستگاه چسب کش دسته دار ،  باشد(  

با بهترین کیفیت و استفاده از مرغوب ترین جنس ها تولید و وارد بازار کند تا خود را به کار گرفته تا تمام این وسایل را 

 بتواند نظر مشتری را جلب نماید.

و دیگر مرسوالت   کارتن اسباب کشی این شرکت برای رفاه حال مردم در زمان اسباب کشی و حمل و نقل، سفارش انواع  

از مزایای سفارش و خرید از این شرکت عالوه بر    مشتریان عزیز می رساند.را دریافت و سریع ترین زمان ممکن به دست  

دریافت سریع این است که هزینه محصوالت سفارشی پس از تحویل به دست مشتری و در درب منزل و در صورت  

 رضایت داشتن مشتری از محصوالت این شرکت دریافت می شود. 
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شرکت نظم و سرعت عمل داشتن در زمان اسباب کشی منازل و ادارات و همچنین دقت داشتن در سالم هدف این 

انتخاب می کنند دیگر   کارتن اسباب کشیاز این رو افرادی که این شرکت را برای خرید  رساندن وسایل می باشد.

نگران حمل و نقل و وسایل خود نباشند. چرا که این شرکت زیر ساخت های بسیار قوی هم در ماشین آالت و اتومبیل  

دارد. ماشین آالت و اتومبیل های این شرکت  تولید شده  کارتن اسباب کشیهای حمل و نقل و اسباب کشی و هم 

باشند و کارتن های تولید شده نیز ضربه گیر و دارای باالترین کیفیت ها  بزرگ از به روزترین و آخرین مدل ها می 

 هستند.

عالوه بر تمام این مزیت های نام برده شرکت کارتن بار دارای کارشناس های مجرب و با تجربه ای است که در زمان  

ارشان را سرعت می بخشند. ک  کارتن اسباب کاشیسفارش مشتریان بسیار به آن ها کمک می کنند . در امر انتخاب نوع  

استفاده از دستگاه های سطح باال در این شرکت سبب سرعت بخشیدن به امر تولید و تحویل سفارش و همچنین هزینه  

همین مزایا سبب شده که تمام مشتریانی که از این شرکت خرید می کنند رضایت کامل را   مناسب این کاال شده است.

 دارند.

 کارتن بارشرکت کارتن اسباب کشی 

محکم نماید.    کارتن اسباب کشیاین شرکت بزرگ توانسته با رعایت اصول و استانداردهای الزم اقدام به تولید  

از مواد درجه یک و بسیار مرغوب است  الیه می باشد. جنس این کارتن ها  5این شرکت  کارتن اسباب کشی 

توسط مناسب  ظروف چینی و کریستال، کتاب و ..،  و معموال ابعاد این کارتن ها در سه اندازه کوچک که مناسب  

 شپزخانه و .. و بزرگ مناسب لباس، ظروف پالستیکی و ...  تولید می شود. آبرقی و  وسایل
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جهت مشخصات محموله مورد نظر و همچنین عالئم هشدار از مشخصات و ویژگی های این شرکت این می باشد که 

حمل و نقل را روی کارتن های خود درج می کند. همین ویژگی هاست که سبب شده این شرکت بتواند سطح کیفیت و  

کارتن اسباب از این رو می توان ویژگی های بارز و خاص  استاندارد محصوالت خود را به استانداردهای جهانی برساند.

ناسب روی کارتن برای درج کردن مشخصات محموله مورد  این شرکت را داشتن استحکام باال، داشتن محلی م کشی

 نظر، ضد ضربه و چندالیه بودن و در کل بهترین وسیله برای بسته بندی و اسباب کشی و حمل و نقل برشمرد. 

ایت اینترنتی و دیگر صفحات اجتماعی نمود تا مشتریان عزیز  س این شرکت برای رفاه حال مشتریان عزیز اقدام به ایجاد 

بنا به نیاز خود   مشتریانی که در فاصله دور با این شرکت هستند بتوانند محصوالت این شرکت را مشاهده و خصوصا

این شرکت با توجه به فاصله مکان زندگی مشتری از شرکت در سریع ترین زمان  محصول مورد نظر خود را انتخاب کنند.  

 ممکن سفارشات را به دست مشتری می رساند.

 کارتن اسباب کشی مزایای استفاده از 

هزینه اضافه است در صورتی که یک اسباب کشی    کارتن اسباب کشیشاید بسیاری از افراد در ابتدا فکر کنند که خرید  

چرا که وسایل شکستنی با کوچکترین ضربه ای می شکنند. وسایل  نامنظم ضرر و خسارات بیشتری را به بار می آورد. 

که از کار    ددار می شوند و امکان دار   زرگ با برخورد به در و دیوار خدشهب کشی گم می شوند و وسایل بریز در بین اسبا

 بیافتند. با این حساب می بینیم که استفاده نکردن از این کارتن ها ضررها و خسارات بیشتری را به وجود می آورد. 
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فاده از  از مزایای استت و مقاومت و استحکام باالست. تن خالی است که دارای ابعاد متفاوکاریک  کارتن اسباب کشی 

 د زیر اشاره نمود: ر ااین محصول می توان به مو

ب کشی است  محافظت از لوازم و تجهیزات در حمل و نقل: این نکته مهم ترین نگرانی هر شخصی در زمان اسبا •

کارتن اسباب کشی  د. بهترین راه برای جلوگیری از آن نیز استفاده از  آسیبی نبین  که وسایلش در زمان حرکت

سیب به  بندی وسایل زیاد باشد ولی هزینه آشاید به نظر برخی ها هزینه بسته و بسته بندی استاندارد است. 

و عوض کردن آن ها بیشتر از بسته بندی خواهد بود. چرا که هر چه قدر شما در حمل وسایل خود دقت    لوسای

ب برساند. در کل میتوان  ی س آکان دارد خودرو با یک ترمز ناگهانی یا برخورد به وسایلتان مکنید ولی ا  و احتیاط

  آسیب   نوعی بیمه برای وسایل شما در برابر با داشتن بسته بندی اصولی و صحیح    کارتن اسباب کشیگفت که  

 دیدگی می باشد.

  باعث سهولت در حمل و نقل می شوند. و سان آ ا امر اسباب کاشی ر: استفاده از این کارتن ها به جایی آسان جا •

را انجام   و بلند کردن بسته ها چرا که با قرارگیری لوازم در این کارتن ها با سادگی بیشتری می تواند جابجایی

 داد. 

ری  بهت تیب : هرچه بسته ها اصولی تر باشند لوازم با دقت و ترسرعت بخشیدن به اسباب کشی و کاهش زمان •

روی هم قرار می گیرند در نتیجه خودرو فضای بیشتری برای وسایل پیدا می کند و درنتیجه تعداد دفعات رفت  

 و آمد کمتر می شود. 
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  کارتن اسباب : جلوگیری از شلوغی و بی نظمی از دیگر مزایای استفاده از داشتن نظم و ترتیب و آراستگی •

 است. چراکه هر وسیله در کارتن مخصوص به خود قرار میگیرد.  کشی

: بسته بندی لوازم با این کارت ها بنا به گفته باال باعث کاهش مقرون به صرفه بودن و کاهش هزینه های اسباب کشی

ر چه زمان کاهش یابد اسباب کشی کم هزینه تر می شود چرا که قیمت باربری ها بر  زمان اسباب کشی می شود و ه

 اساس مدت زمان و تعداد دفعات جابجایی است.

 استفاده از کارتن اسباب کشی  ایایدالیل و مزبرای مشاهده مقاله در سایت لطفا کلیک کنید . 
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