
. ایراى ضْد هیبرًج ٌُذی یا برًج باسواتی در کٌار برًج پاکستاًی از اًْاع برًج است کَ بَ ایراى ّارد 

. بسیاری از کٌذ هیدرصذ برًج ٌُذی جِاى را ّارد  43ّ حذّد  برًج ٌُذی است ّاردکٌٌذٍ تریي بسرگ

ّ  ُستٌذ هٌذ عالقَخریذ کیسَ برًج ٌُذی هربْط بَ برًج فعالیت دارًذ بَ  ُای تجارتافرادی کَ در 

بذاًیذ ایي کیسَ با کیسَ  خْاُیذ هیضوا ُن جسّ آى دستَ افراد ُستیذ ّ . اگر با آى آضٌا ضًْذ خْاُذ یه

قیوت کیسَ برًج ٌُذی چقذر است ایي هقالَ برای ضوا است. برًج ُای هعوْلی چَ فرقی دارد ّ  

 

 کیسَ برًج ٌُذی

. کیسَ گًْی ُای ضًْذ هیاستفادٍ  ٌُذیدر بستَ بٌذی برًج  هعوْلا کیسَ پارچَ ای ّ اًْاع گًْی ًخی 

 gtcّ برًج  ٌُذی . البتَ برًجاًذ ضذٍباسواتی پارچَ ای با طرح ُای قرهس رًگ تبذیل بَ ًوادی از برًج 

تا  ضًْذ هیی هراقبت بیطتر با کیسَ ُای ضذ رطْبت چٌذ کیلْیی بستَ بٌذی ابر ضًْذ هیکَ ّارد ایراى 

دّبارٍ در کیسَ ُای  ُا کٌٌذٍ پخصتْسط فرّضٌذٍ ُا ّ  ّ سپس در هراحل حول ّ ًقل ّ فرّش آسیبی ًبیٌٌذ

از ٌُذ ًیاهذٍ است ّ  درّاقع کٌیذ هیی . کیسَ برًج ٌُذی کَ ضوا در ایٌجا خریذارگیرًذ هیپارچَ ای قرار 

 فرقی با گًْی پارچَ ای برًج سفیذ هعوْلی ًذارد.

 

 قیوت کیسَ برًج ٌُذی

قیوت ّارداتی آى بیطتر از کیسَ برًج ٌُذی با کیسَ هتقال یا گًْی ًخی هعوْلی فرقی ًذارد  کَ ازآًجایی

در ایراى است. با خریذ کیسَ هتقال ّ چاپ اسن برًج داًَ بلٌذ ٌُذی ُسیٌَ کوتری از  تْلیذضذٍکیسَ ُای 

. ضًْذ ویایي برًج با کیسَ هتقال ّ پارچَ ای بستَ بٌذی ً حتواا حتی . پردازیذ هیخریذ کیسَ ّارداتی 

هحتْیات  کٌذ هیگفت تٌِا چیسی کَ کیسَ برًج ٌُذی را از برًج ایراًی هتوایس  تْاى هیکلی  طْری بَ

 داخلص است.

 

 خریذ کیسَ برًج ٌُذی

برای ایٌکَ حس ّ حال خریذى برًج ٌُذی را بَ هطتری هٌتقل کٌیذ بیطتر از ایٌکَ جٌس کیسَ گًْی هِن 

از رًگ قرهس استفادٍ کٌیذ. برای  بایذ حتواا بستَ بٌذی . در طراحی ایي رّی آى هِن است باضذ طراحی

یذ از کیسَ ُای برًج ٌُذی ّاقعی الِام بگیریذ یا از تین طراحی ضرکت تْرًگ تْاً هییک طراحی بِتر 

بخْاُیذ ضوا را در ایي اًتخاب راٌُوایی کٌذ. ضرکت تْرًگ چاپ با بیص از بیست سال تجربَ در زهیٌَ 

 بستَ بٌذی برًج ٌُذی ّ چاپ طرح دلخْاٍ ضوا است. طراحی ّ چاپ بِتریي اًتخاب برای

 

 


