
اگز ضوا دًثال تستَ تٌذی حثْتات ُستیذ هوکي است اًتخاب هیاى هحصْالت هختلفی کَ در ّتسایت ُای 

قا سخت تاضذ. هوکي است ًذاًیذ کذام تستَ تٌذی هٌاسة ضوا است یا حتی ایٌکَ دقی ضًْذ هیئَ آًالیي ارا

.در اًتخاب تستَ تٌذی هٌاسة حثْتات تایذ تَ سْاالت سیز پاسخ دُیذ.گزدیذ هیچَ چیشی  دًثال  

تستَ تٌذی کٌیذ؟ خْاُیذ هیچَ ّسًی حثْتات  را   

 تْدجَ تستَ تٌذی ضوا چقذر است؟

 هطتزی ُای ضوا چَ افزادی ُستٌذ؟

؟ یا دًثال تستَ تٌذی تزای هٌظن کزدى اریذد آیا ضوا ضزکت تْلیذ کٌٌذٍ حثْتات ُستیذ؟ کسة ّ کار خاًگی

؟گزدیذ هیحثْتات در خاًَ   

؟ذضًْ هی؟ یا تا پست ارسال رسٌذ هیهحصْالت ضوا در فزّضگاٍ تَ فزّش   

. حاال دًثالص ُستیذ خْاُیذ داضت تَ سْاالت تاال پاسخ دادیذ یک تصْیز کلی اس تستَ تٌذی کَ تعذاسایٌکَ

تزای در تیٌطاى را  تزیي هٌاسةًگاُی تیٌذاسیذ ّ  دُین هیکَ در سیز تْضیح تَ اًْاع تستَ تٌذی  تْاًیذ هی

ْدتاى اًتخاب کٌیذ. خ  

 

 کیسَ تستَ تٌذی حثْتات

الثتَ کیسَ حثْتات اًْاع هختلفی دارد کَ  زای تستَ تٌذی حثْتات دارد.کیسَ تیطتزیي هیشاى استفادٍ را ت

تستَ تٌذی هٌاسة خْدتاى را اس تیي  تْاًیذ هی سیاد احتوال تَضوا . ضًْذ هیخاصی استفادٍ  هٌظْر تَ ُزکذام

 کیسَ ُای سیز اًتخاب کٌیذ.

 

 کیسَ ًایلًْی حثْتات

. ایي ضْد هیسیاد استفادٍ  هثل ًخْد، لْتیا, عذص ّ... کیسَ ًایلًْی )پالستیکی( تزای تستَ تٌذی حثْتات

. هعوْال رّی قسوتی یا توام ایي کیسَ چاپ دٌُذ هیرا ًطاى ى کیسَ ُا ضفاف ُستٌذ ّ هحتْیات داخلطا

کوتز کَ کیفیت خْتی دارد. کیسَ ًایلًْی قیوت هٌاسثی دارد ّ هٌاسة افزادی است کَ ُشیٌَ  ضْد هیاًجام 

 یُا یذیتْلّ  کیسَ تستَ تٌذی ًایلًْی هٌاسة کارخاًَ ُاقزار دارد.  یتطاىاّلْدر  تعذاد تیطتزی ّ

ّ هٌاسة کسة ّ کار ُای خاًگی  تٌذد هیّ  کٌٌذ هیحثْتات است کَ تا استفادٍ اس دستگاٍ تستَ تٌذی را پز 

 ًیست.

 

 کیسَ حثْتات اسپاى تاًذ



ّ اختصاصی ُستٌذ ّ دًثال جذب هطتزی  تاکیفیتکیسَ اسپاى تاًذ هٌاسة افزادی است کَ دًثال تستَ تٌذی 

سَ سیاد هٌاسة کسة ّ کار ُای خاًگی ًیست ّ تیطتز تزای فزّش حثْتات در ُای خاظ ُستٌذ. ایي کی

ُز ًْع حثْتاتی هثل لْتیا چیتی،  تْاى هی .ضْد هیسْپزهارکت ُا ّ کسة ّ کار ُای ایٌتزًتی استفادٍ 

 لْتیا قزهش، هاش ّ... را تا ایي کیسَ تستَ تٌذی کزد.

 

 کیسَ پارچَ ای حثْتات

تستَ تٌذی  ةّ هٌاس ضْد هیتْلیذ کیسَ پارچَ ای یا کیسَ ًوذی حثْتات هعوْال در سایش ُای کْچک تز 

تسیاری اس  حال تاایي.کٌذ هیرطْتت را جذب  راحتی تَفلَ ای حثْتات یا تستَ تٌذی فزّضگاُی ًیست سیزا 

کیسَ ُا  . ُوچٌیي ایيکٌٌذ هیکیسَ ُا تزای ارسال حثْتات تا پست استفادٍ  اس ایياًگی کسة ّ کار ُای خ

 هٌاسة هزتة کزدى ّ ًظن تخطیذى تَ حثْتات در خاًَ ُن ُستٌذ.

 

 پاکت تستَ تٌذی حثْتات

پاکت  خصْظ تَ) عالٍّ تز کیسَ ًْعی دیگز اس تستَ تٌذی تزای حثْتات پاکت کاغذی است. ایي پاکت ُا

ایي پاکت ُا ُن . ضْد هیالت استفادٍ یاری اس هحصْای هختلفی دارًذ ّ در تستَ تٌذی تساستفادٍ ُ کزافت(

.کٌین هیرا هعزفی  ُا آىکَ در اداهَ  دارًذاًْاع هختلفی   

 

 پاکت تستَ تٌذی حثْتات سادٍ

تزای تستَ تٌذی اًْاع ضذ آب ًیست  تاایٌکَ ّ ضْد هیایي پاکت اس کاغذ کزافت قٍِْ ای هعوْلی ساختَ 

ایستادٍ، پٌجزٍ دار، سیپ دار، . ایي کیسَ ُا در اًْاع هختلفی هثل  پاکت ضْد هیحثْتات ّ غالت استفادٍ 

در فزّضگاٍ ایٌتزًتی تْرًگ هطاُذٍ کٌیذ.  تْاًیذ هیرا  ُا آىکَ ًوًَْ ُای  ضًْذ هیدستَ دار ّ.. تْلیذ 

رّی پاکت تستَ تٌذی کزافت سفارش چاپ داد یا تٌِا تا یک تزچسة ّ استیکز آى را تشئیي کزد.  تْاى هی

تستَ تٌذی کسة ّ کار  ُن هٌاسة ّ ضْد هیش ُای هختلفی تْلیذ پاکت کزافت قیوت هٌاسثی دارد ّ در سای

ُای خاًگی، ایٌتزًتی ّ ضزکت ُا ّ کارخاًَ ُای تْلیذ حثْتات است. تٌِا هطکلی کَ پاکت کزافت دارد 

 هٌاسة ًثْدى تزای تستَ تٌذی حثْتات در ّسى تاال است.

 

 پاکت تستَ تٌذی حثْتات لویٌیت

پاکت لویٌیت حثْتات توام قاتلیت ُای اضافَ هثل سیپ کیپ، دستَ، پٌجزٍ ّ... را تا درخْاست هطتزی 

خْاُذ داضت ّ تٌِا فزقص تا کاغذ کزافت هعوْلی ضذ آب تْدى آى است. ایي پاکت تزای آى دستَ اس 



هوکي است تا آب تزخْرد داضتَ تاضذ ّ احتوال خزاتی  هحصْالتطاى داًٌذ هیاست کَ  افزادی هٌاسة

دارد. پاکت کزافت یک تستَ تٌذی هقزّى تَ صزفَ تزای ُوَ کسة ّ کار ُا است ّ حتی خاًن ُای خاًَ 

ٌذ اس آى تزای دستَ تٌذی کزدى حثْتات، غالت ّ خطکثار استفادٍ کٌٌذ.تْاً هیدار ُن   


