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 کاغذ کرافت، پاکت کرافت

شود و فرآیند تولید آن نیز به همین نام کاغذ کرافت نوعی کاغذ است و از خمیر کاغذ تولید می
 یعنی فرآیند کرافت معروف است. کرافت به دلیل مقاومت باال طرفداران خاص خود را دارد.

های ن مصرفهای مختلفی برخوردار است که بر اساس آها کیفیتاین نوع کاغذ از ضخامت
سازی و از نوع نازک آن گوناگونی نیز دارد. برای مثال از نوع ضخیم کرافت برای کارتن

 کنند.استفاده می بندی میوهبسته برای
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جهت حمل کاال نیز مناسب  ساک تبلیغاتی پذیر است و برای ساختکاغذ کرافت باکیفیت، انعطاف
باشد. این کاغذ به دلیل طرح و رنگ آن سبک کالسیک دارد و زیبایی خاصی به شاپینگ بگ می

 توانید از آن به عنوان پاکت هدیه استفاده کنید.بخشد و حتی میشما می

 

بسیار مناسب است که  شاپینگ بگ نوعی از کاغذ کرافت که قابلیت چاپ پذیری دارد برای ساخت
 گردد.با چاپ لوگو و برند خود روی آن موجب جلب توجه مخاطب می

 ن در چند نوع مختلف تبدیل به پاکت یا ساک دستی نمود.توارا می کاغذ کرافت

برای مثال نوعی پاکت کرافت که بدون دسته است و از قدیم مرسوم بود که برای حمل کاالهایی 
 شد.مثل خشکبار و آجیل از آن استفاده می

 

http://www.toorangprint.com/Products.aspx?ID=1031&%D8%B3%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.toorangprint.com/Products.aspx?ID=1031&%D8%B3%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=251&%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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دد و مدل دسته گردستی کرافت که دسته دارد و برای حمل کاال از آن استفاده مینوعی دیگر از کیف
 بندی باشد. تواند به دو صورت، دسته پانچی یا دستهآن نیز می

 

 

راحتی قابل بازیافت هستند، برای اینکه که قابلیت تجدید پذیری دارند و بهبه دلیل این پاکت کرافت
 های پالستیکی شود بسیار گزینه مناسبی است.جایگزین کیسه

ها نسبت تر آنمعرفی شدند و به دلیل هزینه پایین 0791های پالستیکی در دهه کیسه
اد غذایی برتری داشتند. با این حال، های موای برای فروشگاهعنوان کیسه؛ بههای کاغذیکیسه به

تعدادی از فروشندگان و خریداران که حفظ محیط زیست اهمیت بیشتری برایشان داشت استفاده 
 های کاغذی را ترجیح دادند.از کیسه

http://www.toorangprint.com/shop/home/getproduct/3102/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA
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در جهان در بریتانیا ساخته شده  ترین کیسه خرید کاغذیبزرگ ،5102جالب است بدانید در سال 
 نس نیز ثبت شده است.است که در رکوردهای جهانی گی

 کاغذ کرافت، پاکت کرافت، کاغذ کاهی، کاغذ ساندویچی، ساک تبلیغاتی : کلمات کلیدی


