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 کارتن اسباب کشی و انواع آن 

 کارتن اسباب کشی تهیه

که مشغول به تولید   فروشی کارتن مرغوب ترین و باکیفیت ترین کارتن های اسباب کشی و حمل وسایل را می توان از شرکت های

  کارتن های اسباب کشی و دیگر لوازم بسته بندی هستند تهیه نمود. چرا که این شرکت ها با توجه به نیاز بازار و رفاه حال مشتریان انواع 

مشتریان قرار می دهند. که یکی از شرکت های بزرگی که در این عرصه مشغول است شرکت  و اقسام این کارتن ها را تولید و در دسترس  

کارتن بار است. این شرکت عالوه براین خدمات برای رفاه حال بیشتر مشتریان اقدام به ایجاد سایت اینترنتی نمود تا مشتریان در صورتی  

به صورت آنالین محصوالت این شرکت را مشاهده و محصول مورد نظر   که نتوانند به صورت حضوری به این شرکت ماجعه کنند بتوانند 

خود را سفارش دهند. حتی افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند می توانند با تماس های تلفنی سفارشات خود را انجام دهند. این  

اسب است که تمام سفارشات مشتری ها  مشغول به فروش انواع کارت های حمل و نقل با کیفیت باال و قیمت من فروشی  کارتن شرکت

را در سریع ترین زمان ممکن به دست مشتریان می رساند. از ویژگی های بارز این شرکت این است که در ابتدای سفارش هیچ هزینه  

 ای را از مشتری دریافت نمی کند و پس از تحویل سفارش به مشتری و رضایت مشتری هزینه را دریافت می کند 

   

 تن اسباب کشیکاربرد کار

امروزه کارتن های اسباب کشی در حمل و نقل بسیار استفاده می شوند این کارتن ها چند الیه هستند و ما بین الیه های آن ها فضای  

دلیل است که از ضربه خوردن وسایل و آسیب رسیدن به آن ها جلوگیری شود به  این  خالی وجود دارد که این و داشتن این خاصیت به 

دلیل است که این محصول توانسته نظر اکثر مصرف کنندگان را به خود جلب کند. از کاربردهای این کاال می توان به موارد زیر  همین 

بسته بندی لوازم  .۵بسته بندی لوازم برقی منزل    .۴بسته بندی مواد غذایی  .۳بسته بندی البسه  .۲بسته بندی کیف و کفش  .۱اشاره نمود:

 ی ظرف های شیشه ای و چینی و شکستنی آشپزخانه بسته بند .۶کوچک و ریز 
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 1کارتن اسباب کشی سایز  
 

 ۳۰ارتفاع   | ۳۰عرض  | ۴۰طول  •

 الیه اکبند   ۵کارتن   •

 مناسب برای کتاب و وسایل خورده ریز سنگین  •

 هزار تومان  ۶قیمت  •

 

 2کارتن اسباب کشی سایز  
 

 ۳۰ارتفاع   |  ۳۰عرض  |   ۵۰ طول  •

 الیه اکبند   ۵کارتن   •

 مناسب برای کتاب و وسایل خورده ریز سنگین  •

 هزار تومان   ۸ قیمت  •

 

 

 

 

 

 3کارتن اسباب کشی سایز  
 

 ۳۴ ارتفاع  | ۳۲ عرض | ۶۰ طول •

 الیه اکبند   ۵کارتن   •

 مناسب برای کتاب و وسایل خورده ریز سنگین  •

 هزار تومن   ۱۰قیمت  •
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 4کارتن اسباب کشی سایز  

 

   ۴۰ارتفاع  | ۴۰عرض  | ۶۰طول  •

 الیه اکبند   ۵کارتن   •

 
      )بهترین  مناسب وسایل برقی و ظروف شکستنی  •

 سایز برای اسباب کشی(            
 
 هزار تومان  ۶یمت ق •
 

 

 5کارتن اسباب کشی سایز  

 

 ۵۰ارتفاع  | ۵۰عرض  | ۶۰طول  •

 الیه اکبند   ۵کارتن   •

   مناسب لباس، قابلمه و وسایل حجیم •

   هزار تومان  ۱۵یمت ق •

 

 

 

 

 

 کارتن دست دوم سایز متوسط 

 

 ۴۰ارتفاع  | ۴۰عرض  | ۶۰طول  •

 الیه اکبند   ۵کارتن   •

 مناسب وسایل برقی و ظروف شکستنی  •

انواع آنکارتن اسباب کشی و   

 


