
و قنادی است. همچنین این  پزیکاغذ مومی یکی از کاغذ های محبوب برای بسته بندی و استفاده در شیرینی 

در مورد کاغذ مومی طرح دار و چاپ شده و  خواهیممیکاغذ استفاده های زیادی در خانه دارد. در این مقاله 

کاغذ مومی چاپ شده برای پیچیدن در خانه بکنید حرف بزنیم. هرچند  توانیدمیاستفاده هایی که از آن 

راه حل ارزان قیمت بسیاری از مشکالت شما باشد. توانیدمیاما  شودمیساندویچ و بسته بندی کاال ها استفاده   

 

و یادگاری نوشتن یادداشت کردن  

از کاغذ مومی تک رنگ برای یادداشت کردن لیست خرید یا برنامه روزانه استفاده کنید. کاغذ  توانیدمیشما 

انتخاب خوبی برای این کار باشد. کافی است این کاغذ ها را کنار آینه، روی یخچال یا  تواندمیمومی سفید هم 

را روی آن بنویسید. خواهیدمیر بچسبانید و هر چیزی که دیوا  

 

 پوشاندن دیوار

یا دیوار پست سینک باشد. کاغذ  ییروشوانتخاب خوبی برای پوشاندن دیوار  تواندمیکاغذ مومی ضد آب است و 

. به همین شودمیمومی چاپ شده و طراح دار قیمت ارزان تری از کاغذ دیواری ضد آب دارد و راحت تر عوض 

 دلیل انتخاب به صرفه و اقتصادی برای تزئین خانه است.

 

 پوشاندن کابینت 

از کاغذ مومی طرح دار  توانیدمیبپوشانید بلکه داخل کابینت ها را با کاغذ مومی  توانیدمیشما عالوه بر اینکه 

در طرح  توانیدمیکاغذ های مومی را برای تزئین کردن کابینت های دیواری یا حتی کتابخانه و... استفاده کنید. 

د تا با مشکل پیدا نکردن طرح دلخواهتان مواجه نشوید.هم از شرکت تورنگ سفارش بدهیهای دلخواه خودتان   

 

 تزئین دیوار

را روی دیوار یا  هاآنبا کاغذ دیواری چاپ شده یا حتی سفید شکل های خالقانه ایجاد کنید و  توانیدمیشما 

شود. زیباتردیگر خانه بچسبانید تا دکور شما چند برابر  هایقسمت  

 



ضد روغن، ضد آلودگی و گرد و خاک است و برای انواع بسته بندی مواد غذایی و کاغذ مومی چاپ شده ضد آب، 

که در مقاله باال مشاهده کردید کاغذ مومی طرح دار استفاده های  طورهمان. البته شودمیغیر خوراکی تولید 

برای سفارش چاپ کاغذ مومی با طرح  توانیدمی. شما را مثال زدیم هاآنتا از  زیادی در خانه دارد که فقط چند

زمینه چاپ، طراحی، قیمت و هر  درباره خود هایجواب سوالدلخواه خودتان با شرکت تورنگ تماس بگیرید تا 

 دیگر را بگیرید.


