
 

 

ای قوی محسوب شده و کاغذی بسیار محکم با انعطاف زیاد و مقاومت باال در برابر ت به آلمانی به معنی قدرت است و کاغذ کرافت از نظر مقاومت، مادهکراف
 پارگی است.

نیز امری غیرممکن نیست و اگر در هنگام تولید کاغذ کرافت، خمیر  کاغذ کرافت این نوع کاغذ به طور معمول به رنگ قهوه ای می باشد ولی سفید بودن
 ( کنند؛ می توان کاغذ کرافت را به صورت سفید عرضه کرد.BLEACH چوب را رنگبری )یا به اصطالح

 

 آن خمیر کاغذ )یعنی خمیری که از چوب بدست آمده است( باشد. %۸۰تعریف خاصی که کاغذ کرافت دارد این است که باید حداقل 

نیده باشید مثل: کاغذ کرافت هندی، کاغذ کرافت اوکراینی، کاغذ کرافت روسی، کاغذ کرافت سفید، کاغذ کرافت ممکن است اسامی زیادی از کاغذ کرافت ش
 گرم و... 40گرم، کاغذ کرافت  70
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وع آن متفاوت است این امر به این دلیل است که کاغذ کرافت انواع متنوع و مختلفی دارد و در گرماژ و ابعاد مختلف تولید می گردد و موارد مصرف بسته به ن
عت بسته بندی، کارتن سازی، پاکت گچ و سیمان، ساک دستی یا به اصطالح پاکت کرافت که پاکت های اما موارد کلی مصرف کاغذ کرافت معموال در صن

 می باشد.… مستحکمی هستند و

ر صنعت بسته کاغذ کرافت یکی از قدیمی ترین کاغذهای تواید شده به حساب می آید. در طی دوره های مختلف استفاده های زیاد و متنوعی از کاغذ کرافت د
 شده است.بندی 

و کاغذ ها و  جالب اینجاست که این کاغذ با توجه به قدمتی که دارد به دلیل بافت مقاوم و قیمت مناسب، علی رغم بوجود آمدن دستگاههای بسیار پیشرفته
یا پاکت کرافت، منو رستوران مقواهای جدید و شیک کنار گذاشته نشده و مخاطبان خاص خود را دارد که همچنان در بسیاری از موارد مثل ساخت ساک دستی 

 ها، پاکت آجیل و یا حتی به عنوان کادو پیچ یا کاغذ کادو مورد استفاده قرار می گیرد.

گ قهوه ای عالوه بر مقاومت و استحکام این نوع کاغذ یکی دیگر از دالیلی که کاغذ کرافت همیشه مخاطبان خاص خود را حفظ می کند نوع بافت و طیف رن
 لت کالسیک و شیک دارد و استفاده از آن نوستالژی خاصی به همراه دارد.آن بوده که حا



 

 

 

( می باشد، زیرا جهت حمل هدایای Shopping bag) شاپینگ بگ همانطور که می دانید یکی از پر کاربرد ترین ابزارهای تبلیغاتی چاپ ساک دستی یا
 بسیار کارآمد و قابل استفاده است.  تبلیغاتی، ارائه کاتالوگ و بروشور و همچنین برای قرار دادن اجناس خریداری شده توسط مشتری

و ساخت ساک تبلیغاتی خود استفاده می کنند نه تنها این حس خوب و خاطره انگیز را به به همین دلیل برخی برندها که از کاغذ کرافت جهت پاکت سازی 
ستی پارچه ای مشتری القا کرده و از این طریق مخاطب را مجذوب برند خود می کنند، بلکه با استفاده از این جنس ساک تبلیغاتی کاغذی که نسبت به ساک د

کمک به  محیط زیست صرفه نیز می باشد هم در هزینه های خود صرفه جویی خواهند کرد و هم در حفظ و ساک دستی گالسه بسیار مناسب و مقرون به
 سزایی کرده اند.

معموال روی ساک دستی کرافت چاپ بصورت تک   چاپ روی ساک تبلیغاتی کاغذی که برای تبلیغات و برندینگ بسیار مفید است نیز قابل اجرا می باشد و
 .رنگ انجام می شود 2رنگ یا 
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