
اکثر تولیدی های حبوبات، خشکبار و آجیل است. پاکت بسته بندی حبوبات انتخاب اولیه پاکت بسته بندی 

. خرید پاکت بسته بندی حبوبات شوندمیمشخصی استفاده  منظوربهحبوبات انواع مختلفی دارد که هرکدام 

تا  شوندمیاین پاکت ها در قیمت ها و اندازه های مختلفی تولید است زیرا  پذیرامکانبرای تمام کسب و کار ها 

 صورتبهیا  حبوبات با جنس کاغذ، پالستیکیا کیسه متفاوت باشند. پاکت بسته بندی  هایدرخواستمناسب 

.کنیممیبسته بندی حبوبات را معرفی های در ادامه انواع پاکت  .شودمیتولید  متاالیز  

 

 پاکت کاغذی بسته بندی حبوبات

 پاکت کرافت: 

اکت کرافت انتخابی عالی برای بسته بندی مواد خشک مثل حبوبات است. پاکت کرافت در سه رنگ مختلف پ

نگ های خاص هم البته سفارش پاکت کرافت رنگی در ر شودمیسفید تولید  قهوه ای، قهوه ای روشن و

دن زیرا اضافه کر کنندمیر استفاده دا برای بسته بندی حبوبات از پاکت کرافت زیپ معموالًاست.  پذیرامکان

مصرف  و تولیدکنندهعمل بسته بندی توسط  درنتیجه کندمیپاکت کمک زیپ کیپ به راحت باز و بسته شدن 

ادن ه نشان د. اضافه کردن پنجره شفاف به پاکت کرافت ویژگی دیگری است که بشودمیانجام  ترراحتکننده 

ف کاست ک صورتبهپاکت بسته بندی حبوبات در سایز های مختلفی  .کندمیکیفیت محصول به مشتری کمک 

و محصوالت متنوع کسب و کار ها  هادرخواستینه خوبی برای به همین دلیل گز شودمیو بغل کاست تولید 

 است.

 

 بسته بندی پالستیکی حبوبات

 نایلون بسته بندی حبوبات:

ه بندی بست شودمینوع بسته بندی حبوبات که در مغازه ها و سوپرمارکت ها زیاد دیده  ینترمرسومیکی دیگر از 

و  کندمیری جلوگی کامالًد رطوبت و آلودگی بندی از ورو بستهپاکت بسته بندی  پالستیکی و نایلونی است. این

ولید چاپ رنگی ت با معموالًایلون بسته بندی حبوبات . ندهدمیمقدار و کیفیت محصول را نمایش  کامالً همچنین 

 نباشد.  رنگبی کامالًتا  شودمی

 

 بسته بندی فویلی حبوبات



 پاکت بسته بندی متاالیز

یا  از جنس آلومینیوم کامالً  توانندمی. این پاکت ها شودمیپاکت بسته بندی متاالیز در انواع مختلفی تولید 

بندی  پاکت بسته درهرصورتپاکت کاغذی قرار گیرند.  یک الیه متاالیز در داخل صورتبهفویل باشند یا اینکه 

نباید با رطوبت و اکسیژن در تماس باشند. بسته بندی پالستیکی  وجههیچبهمتاالیز مناسب مواد غذایی است که 

شکل است و  باالترردگی ر پارگی و خش خواما مقاومت پاکت متاالیز در براب کندمیرا  همین کار دقیقاًهم 

 زیباتری دارد.

 

 

شنا بسته بندی حبوبات آ هایقسمت دیگر حاال که با انواع پاکت بسته بندی حبوبات آشنا شدید بهتر است با

 گزینه بسته بندی را انتخاب کنید. شوید تا بهترین

 

 داشته باشد؟ هاییویژگیبوبات باید چه بسته بندی ح

ویژگی بسته بندی حبوبات مثل نخود، لوبیا، عدس یا هر نوع خشکبار .و غالت دیگری  ترینمهمبه طور کل 

باعث رشد قارچ در این مواد غذایی شود که برای سالمتی  تواندمیجلوگیری از ورود رطوبت است. زیرا رطوبت 

 .بردمیحبوبات را کامل از بین و خاصیت انسان بسیار خطرناک است همچنین کیفیت 

طوالنی باشد زیرا پاره  مسیرهایعالوه بر حفاظت از محصول بسته بندی حبوبات باید مناسب جا به جایی و 

 .زندمیو توزیع ضرر مالی زیادی به کسب و کار  ونقلحملر طول مسیر شدن و خراب شدن بسته بندی د

 

 چقدر است؟ هزینه پاکت بسته بندی حبوبات

 ددهیمیو اندازه و تعدادی که سفارش  کنیدمیبه نوع پاکتی که انتخاب  کامالًهزینه بسته بندی حبوبات 

ست. ا تأثیرگذارچاپ انجام دهید یا نه هم روی هزینه نهایی  ها پاکتروی این  بستگی دارد. اینکه انتخاب کنید

در  توانیدمیشما برای اطالع از قیمت پاکت های بسته بندی شرکت تورنگ چاپ به اینجا مراجعه کنید. 

  ن قیمتعمده با نازلتری صورتبهفروشگاه آنالین تورنگ انواع پاکت کرافت ساده، زیپ دار، پنجره دار و... را 

 خریداری کنید.



 

 

 

 

 


