
د ض کامالًکیسه نایلونی یکی از پرمصرف ترین نوع بسته بندی در صنایع مختلف است. بسته بندی پالستیکی 

به همین دلیل در بسته بندی محصوالت  دهدنمیآلودگی و مواد خارجی را  گونههیچآب است و اجازه ورود 

مختلفی  هایرنگکیسه بسته بندی نایلونی در شکل، اندازه و . شودمیمهمی مثل مواد غذایی یا دارویی استفاده 

تنوع زیادی در این  شوندمیبندی  یسه نایلونی بستهک باتعداد زیادی از محصوالت  کهازآنجاییو  شودمیتولید 

انواع  و... از شدهچاپپاکتی، ایستاده،  یز،متاال ، لمینیت،دارزیپکیسه پالستیکی  نوع بسته بندی وجود دارد.

را معرفی  شوندمیدر ادامه تعدادی از محصوالتی که با کیسه نایلونی بسته بندی  بسته بندی نایلونی هستند.

.کنیممی  

 

 کیسه نایلونی حبوبات

 )لوبیا، نخود، عدس و...(محصوالتی است که باید در یک بسته بندی ضد آب قرار بگیرید. حبوبات ازجملهحبوبات 

وپرمارکتی در ابعاد و کیسه نایلونی هم مناسب بسته بندی س شودمیدر بسته بندی کوچک و بزرگ عرضه 

لون از مزیت های این کیسه است  باعث کوچک است و هم توان حمل حبوبات فله ای را دارد. قابلیت چاپ نای

الت مختلف ببینیم.را همه جا برای تبلیغات و بسته بندی محصو نایلون بسته بندی شودمی  

 

 کیسه نایلونی خشکبار

بسته بندی که ضد رطوبت است و از ورود اکسیژن و در موارد خاصی نور خورشید باید در هر نوع خشکباری 

 ازجملهی و آرد ، قهوه، چا)بادام، پسته، گردو و...(میوه خشک، آجیل .کندمینگهداری  کندمیجلوگیری 

.شوندمیمحصوالت خشکی هستند که با نایلون بسته بندی   

 

 کیسه نایلونی برنج

بهداشتی باشد و  کامالًبرنج هم باید در بسته بندی قرار بگیرد که عالوه بر جلوگیری از ورود رطوبت و اکسیژن 

مطمئن  شودمیطوالنی انبار  زمانمدتبرای  برنج کهازآنجایی، خرابی و آفت زدن را بگیرد. فاسدشدنجلوی 

عالوه بر این کیسه نایلونی در مراحل شدن از اینکه هیچ آسیبی به این محصول نخواهد رسید بسیار مهم است. 

دارد. و هدر رفتن برنج زیع و پخش مقاومت زیادی در برابر پارگی، توجاییابهج  

 



خرما نایلونی بسته بندیکیسه   

تا  شودمیخرما هم قبل از اینکه در جعبه یا کارتن کاغذی بسته بندی شود یک دور با کیسه نایلونی بسته بندی 

 از برخورد این ماده غذایی با آلودگی جلوگیری شود. 

 

  

 کیسه نایلونی کود

خاک،  مثالعنوانبه. شودمیکیسه نایلونی برای بسته بندی بسیاری از محصوالت کشاورزی و دام داری استفاده 

. شوندمیکود، میوه، غالت و خوراک دام از محصوالتی هستند که با نایلون بسته بندی   

 

 

انی، مواد شیمایی، انواع ه شد، کیسه نایلونی در بسته بندی مصالح ساختممحصوالتی که در باال مثال زد عالوه بر

.شودمیخوراکی و... استفاده   


