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درست و بهینه از برنج،  نگه داری، پارچه ای یا پلی پروبیلن، از جمله کاال هایی هستند که افزون بر کیسه برنج صنعتی

کارکردی مفید و گسترده ای دارند که در این مقاله به آن ها سهولت حمل و نقل و مقزون به صرفه بودن، ویژگی های 

 می پردازیم.

 

 کارکرد های کیسه های برنج پارچه ای

تیکی و گونی، این کیسه ها پس از خرید و مصرف فرسوده نخواهند شد و تا مدت ها می بر خالف کیسه برنج های پالس

توان از آن ها استفاده کرد. همین عامل سبب شده تا استقبال از این کیسه ها افزایش یابد و بیش از دیگر نمونه های بسته 

 بندی و کیسه بندی مواد غذایی به خصوص برنج، مورد استفاده قرار بگیرند.
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 وجود دارد، می پردازیم.این کیسه ها در ادامه به شرحی از کارکرد هایی که پس از مصرف برنج در 

  نگهداری ابزار و لوازم قدیمی: با استفاده از کیسه برنج های پارچه ای و صنعتی، می توانید لوازم، ابزار و

انی کنید و درون انباری قرار دهید. ماندگاری، دوام دیگر وسیله های قدیمی، کهنه و بدون استفاده ی خود را بایگ

و استفاده ی بهینه ی این کیسه ها سبب می شود تا بهتر بتوانید از آن ها برای نگهداری ابزار و لوازم در انباری 

 و دیگر موقعیت ها استفاده کنید.

  ساک مسافرتی، و حتی حمل ساک مسافرتی: درست حدس زدید. می توان از این کیسه های پارچه ای، به عنوان

و نقل ابزار های الزم برای سفر های درون شهری و کوتاه مدت استفاده کرد. این ساک ها به دلیل استفاده ی 

آسان، این امکان را به شما می دهند تا به راحتی لیوان، قوری، بشقاب، قاشق، چنگال و دیگر وسیله های 

خود حمل کنید. می توانید به سادگی پتو، فرش، مواد شوینده و  مسافرتی خود را درون آن ها قرار دهید و با

 دیگر اقالم مسافرتی خود را درون این ساک گذاشته و از به هم ریختگی و بی نظمی آن ها پیش گیری کنید.

  ،نگه داری مواد غذایی: بله. باز هم می توان از این کیسه ها برای نگه داری ماده های غذایی هم چون گندم

ت، میوه، قند، شکر، و حتی مورد هایی چون سیب زمینی، پیاز و دیگر مورد های غذایی استفاده کرد. این حبوبا

 مورد هم در مسافرت، و هم در نگه داری ماده های غذایی در خانه کاربرد بسیاری دارد.

 یژگی های خرید خانه: کیسه های برنج پارچه ای و صنعتی، به دلیل مقاومت، سهولت حمل و نقل و دیگر و

کاربردی، به یکی از مهم ترین گزینه ها برای استفاده در خرید روزانه تبدیل شده اند. بر خالف کیسه های 

پالستیکی، این کیسه ها به مشتری و خریدار این امکان را می دهد تا با خیال راحت، انبوهی از کاال را درون 

 ن کاالی خریداری شده، نباشد.کیسه قرار دهد و نگران پارگی، بیرون ریختن و ضایع شد

  استفاده به عنوان بالشت: بله درست خواندید. این مورد مشابه موردی است که در یکی از مقاله های گذشته به

آن پرداختیم. شما می توانید از راه پر کردن کیسه ی برنج با ماده هایی هم چون پارچه، نخ، پنبه و دیگر مورد 

 ی و طراحی شده را برای خود ایجاد نمایید.های مشابه، بالشتی شیک، صنعت
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 ایان ...در پ

و پارچه ای را بیشتر به دلیل ویژگی و کارکرد های آن در حین  کیسه های برنج صنعتیعموم مردم و مصرف کننده ها، 

، در این مقاله دانستیم که این کیسه ها نه تنها هنگام خرید و مصرف برنج، که خرید برنج، استفاده می کنند. با این حال

هستند که سبب می شود تا پس از مصرف هم  ای مناسبی برخوردارویژگی هنیز از کارآیی و  حتی پس از خرید برنج

که اگر اندکی نوآوری و تیزهوشی به خرج باور دارد  نگارندهبتوان در زمینه های گوناگون از آن ها استفاده کرد. گرچه 

 دهیم، حتی برای گونی و کیسه های پالستیکی قدیمی نیز می توان تعریف و کارکردی نو ارائه کرد.

 ، بر لینک زیر کلیک کنید.«نکته های مهم و کاربردی برای استفاده از کیسه ی برنج در خانه»برای دانلود فایل مقاله ی 

 «نکته های مهم و کاربردی برای استفاده از کیسه ی برنج در خانه»فایل مقاله ی 
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