
 با معموالًزا خام از اقالم مورد نیاز برای بسته بندی پیتزا بیرون بر است. جعبه پیتزا جعبه پیتزا آماده یا جعبه پیت

گذار تأثیرری از طعم غذا مشت یتجربه. طراحی جعبه پیتزا روی شودمیکارتن یا نوعی کاغذ ضخیم دیگر ساخته 

از  توانندمیطراحی و چاپ صرفه جویی کنند  هایهزینهدر  خواهندمی. رستوران ها و فست فود هایی که است

سط و بزرگ و در شکل های های کوچک، متوآماده استفاده کنند. جعبه پیتزا در قالب  شده پجعبه پیتزا چا

.شودمیمتنوع تولید   

 

 انواع بسته بندی پیتزا

 

 جعبه پیتزا کارتنی

بسته بندی های فست فود است. جعبه کارتنی ضخامت قابل قبولی دارد و  ترینپراستفادهجعبه کارتنی یکی از 

غذا را تا رسیدن به دست مشتری گرم نگه  کامالً. جعبه پیتزا کارتنی شودمیاز کارتن رد  سختیبهروغن پیتزا 

و چاپ رنگی  شودمیانواع فست فود تولید جعبه کارتنی در سایز های مختلف برای . و قیمت ارزانی دارد داردمی

است. پذیرامکانروی جعبه   

 

 جعبه پیتزا مقوایی

ضد روغن یا کاغذ زیر  یالیهیکضد روغن نیست مگر اینکه  کامالًجعبه پیتزا مقوایی ضخامت کمتری دارد و 

اما مقوا مات هم  گیردمیروی جعبه پیتزا کارتنی چاپ گالسه انجام  معموالًرد. یی مومی داخل آن قرار گیپیتزا

 انتخاب خوبی برای جعبه پیتزا است.

 

 جعبه پیتزا کرافت

ته بندی کرافت به . بسشودمی ، مستطیلی و دایره ای تولیدضلعیجعبه پیتزا کرافت در شکل های متنوع چند 

ضد روغن  کامالًبصری بسیار جذاب است اما کاغذ کرافت  ازلحاظو  دهدمیجعبه پیتزا شکلی مدرن و حرفه ای 

قیمت جعبه پیتزا نیست برای همین باید از یک کاغذ زیر پیتزایی مومی در جعبه پیتزا کرافت استفاده شود. 

ارزان تر از انواع دیگر بسته بندی پیتزا است.کرافت   



 

 جعبه پیتزا گسترده:

بندی فست فود طراحی شده است. جعبه پیتزا گسترده برای راحتی در انبار کردن تعداد باالی جعبه های بسته 

ا را از نقاط مشخص شده تا کنید تا به این جعبه ه کافی استالگوی خاصی دارد و فقط  گستردهجعبه پیتزای 

تبدیل شوند. کامالًیک جعبه   

 

 جعبه پیتزا گرد

معروف،  ایزنجیرهکه اولین بار توسط فست فود  ز جدیدترین طراحی جعبه پیتزا استجعبه پیتزا گرد یکی ا

 تردگرم و  کامالًاین جعبه پیتزا طوری طراحی شده است که پیتزا را  شودمیته پیتزا هات ساخته شد. گف

قابل بازیافت و تجزیه است. کامالًو  رساندمیدرست مثل سفارش در رستوران( به دست مشتری )  

 

 جعبه پیتزا چند ضلعی

ست. جعبه پیتزا هشت برای متمایز شدن از بسته بندی پیتزا معمولی انتخاب مناسبی ا ضلعیجعبه پیتزا چند 

ضلعی، شش ضلعی و ذوزنقه ای از پر طرفداران ترین طراحی های این ترند هستند. این جعبه ها درست مثل 

.شوندمییا مقوا ساخته  کارتندیگر بسته بندی های پیتزا با کاغذ کرافت،   

 

 قیمت جعبه پیتزا

ان خرید جعبه پیتزا ارز بااینکههای خرید هر رستوران داری است.  اولویت ینترمهمیکی از قیمت جعبه پیتزا 

، اپیتز عواملی مثل کیفیت جعبه .منطقی به نظر میاید اما باید قبول کرد که کیفیت بسته بندی بسیار مهم است

. با خرید جعبه پیتزا با هستند تأثیرگذارو چاپ روی قیمت جعبه پیتزا  جعبه پیتزاجنس بسته بندی، طراحی 

صرفه جویی کنید. هاهزینههم به کیفیت برسید و هم در  توانیدمیطراحی و چاپ آماده   

  


