
 

 

 بسته بندی کتاب به شیوه صحیح در اسباب کشی

برای بسته بندی کتاب ها در حین اسباب کشی چه ترفند هایی استفاده می کنید؟ کتاب ها را داخل کارتن می گذارید و 

های تان را چطور تضمین می کنید؟ در این مقاله با ما همراه باشید تا بتوانید در زمان سرش را می بندید؟ سالمت کتاب 

 اسباب کشی کتاب های تان را به شیوه درست و تضمین شده بسته بندی کنید.

خیلی از افراد هستند که به کتاب های شان عالقه خاصی دارند و حتی برخی کتب نفیس را در کتاب خانه شان نگهداری می 

نند و همین موضوع باعث می شود تا در زمان اسباب کشی یکی از دغدغه های شان محافظت از آن ها باشد و به چیزی که ک

فکر می کنند این است که در زمان اسباب کشی چطور میتوان تمامی کتاب ها را بدون هیچ گونه آسیبی جابجا کرد؟ ترفند 

 چ مشکلی کتاب های تان را جابجا کنید.های زیر را به کار ببرید تا راحت تر و بدون هی

 استفاده از جعبه های مختص اسباب کشی

می توانید از جعبه هایی استفاده کنید که مختص اسباب کشی هستند و به دلیل مقاومت و ضخامت باالیی که دارند، مانع 

اب بسیار مناسب هستند چون جذب سریع رطوبت و انتقال آن به داخل جعبه می شوند. این جعبه ها برای بسته بندی کت

 کتاب ها را از آسیب هایی مانند باد و باران و گرد و خاک حفظ می کنند.

 استفاده از چسب پهن

برای این که بتوانید جعبه مورد استفاده تان را مقاوم تر کنید و درزهایی که دارد را بپوشانید، از چسب پهن استفاده کنید. 

 ن بپوشانید و در حین حمل و نقل کارتن شما باز نشود و محتویات داخلش به بیرون نریزد.تمام درزهای کارتن را با چسب په

 استفاده از کاغذ های باطله

از کاغذ های باطله می توانید دور کتاب های تان استفاده کنید. مخصوصا برای کتاب هایی که نفیس هستند و نباید به آن ها 

ا بپوشانید. سعی کنید از چند الیه کاغذ استفاده کنید تا مقاومت بیشتری پیدا کند. آسیبی وارد شود، حتما با کاغذ دور آن ر

این کار شاید حجم بیشتری را اشغال کند و تعداد کتاب کمتری را بتوانید داخل کارتن قرار دهید، اما به خوبی از کتاب های 

 تان محافظت می کند.

 استفاده از لوازم محافظ

( استفاده کنید. یا از پالستیک های باد شده که Bubblewrapیشتر از نایلون های حباب دار )می توانید برای محافظت ب

برای محافظت از محصول عرضه شده اند استفاده کنید و فضای خالی کارتن را با آن ها بپوشانید تا در حین جابجایی کتاب 

 های تان آسیب نبیند.

 جداسازی کتاب ها



 

 

هر دسته را در یک کارتن قرار دهید. مثال کتاب های نفیس را با کتاب های معمولی و در قطع  کتاب ها را طبقه بندی کنید و

کوچک در یک کارتن قرار ندهید. سعی کنید کتاب هایی که اندازه یکسانی دارند در یک کارتن قرار بگیرند تا فضای خالی ای 

 که ایجاد می شود خیلی زیاد نباشد.

ز این که این کار ها را انجام دادید، به چینش بهتر کتاب ها در کارتن می رسیم که در مقاله برای بسته بندی کتاب ها پس ا

 بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.

 ادامه دارد...

 


