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 انواع کیسه های بسته بندی

زیبایی داشته  تنهانهکه  لفی از مواد برای تولید بسته ها و کیسه هاییانواع بسیار مختصنعت بسته بندی از 

. چگونگی بسته بندی محصوالت بر کار کندمیاستفاده  دارندنگه و امن باشند بلکه بتوانند محصوالت را محفوظ

وقتی به  تاناگر محصول ،کنیدمیچه چیزی تولید  این گهاز  نظرصرفبا  .گذاردمیزیادی  تأثیرو کسب شما 

منفی روی خریدار داشته باشد و  تأثیر تواندمیبسته بندی و حفاظت نشده باشد  خوبیبه رسدمیدست مشتری 

 تأثیربالعکس اگر در اولین برخورد فیزیکی محصول با مصرف کننده، در بسته بندی مناسبی قرار داشته باشد 

ری از خرابی و دوام بیشتر محصوالت انتخاب عالوه بر این برای جلوگیمثبتی برای برند شما خواهد داشت. 

کیسه در  مورداستفادهپارچه های در ادامه به معرفی چند نوع از بسته بندی اهمیت باالیی دارد.  جنسبهترین 

مناسب محصولتان را انتخاب کنید. رین بسته بندی  تا بتوانید بهت پردازیممیهای بسته بندی   

 

ینایلونی هابندیبسته  



مقاومت  و سطحی نرم ایلون از خاصیت ضد خش باالیی برخوردار است و جذب رطوبت بسیار پایینی دارد.بافت ن

. نایلون از قابلیت ی داردارزان ترقیمت موجود در بازار  دیگر پارچه هاینسبت به  چینهم، بسیار باالیی دارد

ل اصلی خودش کش بیاید و همچنان بیشتر از طو درصد 33تا  تواندمی دار است وکشسانی بسیار باالیی برخور

شکل اولیه خودش  به راحتیبهاست و در برابر هر نوع فشاری  پذیرانعطاف بسیار را حفظ کند. اشاولیهشکل 

پارچه های نایلونی در برابر نور خورشید . شودمیمختلف تمیز  هایروشو با انواع  راحتیبه طورهمین. گرددبرمی

است تغییر رنگ دهند. همچنین در دمای باال خاصیت ذوب شدن دارند و نسبت به مقاومت باالی ندارد و ممکن 

حافظت از محیط زیست بهترین  ازلحاظو  شوندمیتر تجزیه یرپارچه های طبیعی موجود در بازار د هاینمونه

 انتخاب نیستند.

 

 

اسپان باندی هابندیبسته  

 پلییا  پلی پروپیلناسپان باند نوعی پارچه است که طی فرایندی بدون بافت از موادی مثل نایلون، پلی استر، 

برخوردار  هم انواع دیگر پارچه هاست از قدرت بسیار باالیی ترسبککه بسیار  حالدرعین. شودمیساخته  اتیلن

در برابر  این نوع پارچه ها بسیار راحت است.آن  داشتننگهخاصیت ضد آب دارد و خشک و بدون رطوبت است. 

 سختیبهاما  شوندمیبریده  راحتیبهپارچه های اسپان باند  .دهندنمینور خورشید مقاوم هستند و تغییر رنگ 



است توسط سازمان  شدهاستفاده. تمام موادی که در آن کندمیرا آسان  هاآنو همین کار کردن با  شوندمیپاره 

 باکتریال هستند. یآنت طورهمین خاصیت سمی یا بوی بدی ندارد و گونههیچو  اندشده تائیدبهداشت جهانی 

 و مانندمیروز در طبیعت  09فقط  کهطوریبه شوندمیو تجزیه بازیافت  ترسریعپالستیکی  برخالف کیسه های

ان باند هر نوع کاری با پارچه های اسپ توانیدمی. شما کنندمیکمتری به محیط زیست وارد  از این لحاظ آسیب

و  هاباقابلیتانواع مختلف این پارچه  بر اساس بدهید و بهترین نتیجه را بگیرید و همچنین و با هر روشی انجام

ی خواهید داشت تا رضایت کامل داشته باشید.زیاد هایانتخابمختلف حق  هایاستفاده  

 

 

کنفیی هابندیبسته  

 مورداستفادهقبل از اینکه در منسوجات  .شوندمیف ساخته از گیاه کن شدهگرفتههای  پارچه های کنفی از الیاف

مقاومت باالی این  دهندهنشانو این  شدندمیاستفاده  هابادبانمثل طناب و  تریصنعتیدر موارد  بگردندقرار 

. پارچه کنندمیاستفاده زیستی  هایسوختو  تجزیهقابلپارچه است. امروزه از کنف برای تولید پالستیک های 

. اگر دوست کنندنمیبه طبیعت وارد  آسیبیهیچ  ، تولید و مصرفشانهای کنفی در تمام دوران کاشت، برداشت

حس  زیردستپارچه های کنفی ممکن است  دار محیط زیست هستید این پارچه بهترین انتخاب برای شماست.

که این نوع  حالدرعینهستند.  ترلطیف که اندشدهساختههم  این پارچه جدیدتر هاینمونهزمختی بدهند اما 



زیرا از دوام و قابلیت تنفس است کم نشده  وجههیچبه پارچه از نرمی کمتری برخوردار است از طرفداران آن

و برخالف دیگر پارچه های  شودمی وشوشست راحتیبهمطلوبی دارد،  رطوبتقال تباالیی برخوردار است، انبسیار 

. پارچه های کنفی ممکن است بوی خاصی داشته باشند که کندمیو حالتش را حفظ  روندنمیی آب الیاف

.شودمیو گذاشتن در آفتاب این بو کمتر  وشوشستهمه نباشد. البته بعد از  موردپسند  

 

 

متقالی هابندیبسته  

ت بیشتری دیگر رطوب هایمثال. نسبت به شودمیگیاه کتان ساخته  های متقال یک نوع پارچه است که از الیاف

و حتی بعد از  . بسیار لطیف استهم دارد یباالی استحکام طورهمینو است  تروزنسنگین و کندمیجذب 

 شدهساختهاز الیاف گیاهی  کهازآنجاییانواع پارچه است.  ترینخنکو یکی از  شودمی هم ترلطیف وشوشست

پارچه های متقال به ری برای محیط زیست ندارد و این همیشه یک شعار خوب برای هر برندی است. است ضر

 هاآنو چاپ روی  در ساختن محصوالت مختلف تبلیغاتی ی الیاف،بودن و کیفیت باال صرفه به مقرونعلت 

پارچه با خصوصیات متفاوت را  با ترکیب با مواد دیگر انواع مختلفی از پارچه های متقال .شوندمیاستفاده 

به شما بدهند. محصولتان بسازند و حق انتخاب بیشتری بر اساس نیاز   



 

 

 

ی متفاوتی دارند تا عمر بیشتری داشته هابندیبستهنیاز به  دارینگهمحصوالت مختلف بر اساس نوع و شرایط 

بسیار مهم است. از طرفی باید بسته  همآنخریدارو در نگاه  هاقفسه روی زیبا یجلوهداشتن  طورهمینباشند. 

شده  بردهنام یهانمونه. به بهترین صورت انجام پذیرد همآنبندی انتخاب کنید که قابلیت چاپ و تبلیغات روی 

و با  نیازهایتانکیسه های بسته بندی هستند. شما فقط باید بر اساس در  مورداستفادهپارچه های  ترینمرسوماز 

مجتمع را انتخاب کنید یا با تیم  هابندیبستهشده یکی از این  بردهنامر گرفته مزایا، معایب و خصوصیات در نظ

تماس بگیرید. زمینهبرای اطالعات بیشتر و راهنمایی در این چاپ تورنگ   

 

دقیقه 8زمان مطالعه:   


