کیسه های برنج
در این مطلب سعی داریم شما را با مزایا و ویژگی های کیسه های برنج آشنا کنیم پس با ما همراه باشید.
در زمان های گذشته برای نگهداری برنج ها از مکان هایی به نام کندوج استفاده می شد .کندوج در واقع اتاقکی بود که در
ارتفاع باال ساخته می شد و بعد از این که برنج را برداشت می کردند ،در آن جا انبار می کردند و برای طوالنی مدت از آن
استفاده می کردند .بعد ها به دلیل تبدیل شدن زندگی روستایی به شهر نشینی ،وجود همچین فضایی خیلی ضرورت نداشت.
امروزه برای این که در منازل به راحتی بتوان از برنج ها نگهداری کرد ،آن را داخل کیسه های برنج قرار می دهند .کیسه برنج
هایی که امروزه تولید می شود ،در وزن های  5 ،4 ،2و  10کیلوگرمی است.
کیسه هایی که امروزه برای بسته بندی برنج مورد استفاده قرار می گیرد ،کار را برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان راحت
تر کرده است .چرا که هم حجم و سایز کوچکتری دارند و هم نگهداری و حمل و نقل آن ها راحت تر است .امروزه یک مشتری
به راحتی می تواند کیسه برنج مصرفی خود را داخل کابینت آشپزخانه قرار دهد و نگران خراب شدن آن نباشد.
پارچه های استفاده شده
برای تولید کیسه های برنج از پارچه هایی استفاده می شود ،که پارچه های اسپان باند نام دارند و هم از دوام و استحکام باالیی
برخوردارند و هم دارای گرماژ هایی بین  20تا  300هستند .پارچه های اسپان بند ،پارچه های بی بافتی هستند که از جنس
پلی پروپلین اند و امروزه در صنعت نساجی بسیار پر کاربرد هستند .به دلیل روشی که در تولید این نوع پارچه ها به کار می
رود ،استحکام و دوام باالی این پارچه ها مثال زدنی ست و مشتری دیگر نگران پاره شدن و آسیب دیدن کیسه های برنج
نیست .همچنین رنگ بندی عالی ای که در این نوع پارچه ها استفاده می شود ،زیبایی کیسه ها را چندین برابر می کند.
طراحی کیسه برنج
شاید برای شما هم سوال پیش آمده باشد که روی کیسه برنج باید چه جزییاتی نوشته شود .معموال شرکت های چاپ به شما
پیشنهاد هایی می دهند اما می توانید اسم فروشگاه ،نوع برنج ،آدرس ،شماره تلفن کارخانه و وزن کیسه را روی آن بنویسید.
اگر شعار یا جمله ای هم مربوط به شرکت تان است ،می توانید روی کیسه برنج درج کنید.
آرم زدن
برای این که انتخاب کنید که چه نوع آرمی روی کیسه برنج چاپ کنید ،باید قبل از هر چیزی جنس کیسه را مشخص کنید.
کیسه برنج شما می تواند از جنس پنبه ای ،کنفی و پالستیکی و ...باشد .بسته به جنس کیسه ،برای آرم زدن روی آن از
دستگاه های خاصی استفاده می شود که بسته به جنس کیسه شما ،از هر کدام از آن ها استفاده می شود .پس از آن می
توانید نوع طرح و رنگ ها را انتخاب کنید و آرم مد نظر تان را روی کیسه ها چاپ کنید.
چاپ روی کیسه ها

روش چاپی که بر روی کیسه برنج انجام می شود ،چاپ فلکسوگرافی ست .این روش برای چاپ بسته بندی کاال ها کاربرد دارد
و به دلیل استفاده از کلیشه ها ی الستیکی قابل انعطاف (فتو پلیمر)" ،فلکسو" نامیده می شود .چاپ روی کیسه ها می
تواند یک طرفه و یا دو طرفه باشد و شما می توانید طرح دلخواه خود تان را بر روی کیسه چاپ کنید.
شرکت تورنگ چاپ با بیش از دو دهه فعالیت در صنعت چاپ ،آماده پذیرش هر نوع سفارش روی محصوالت شماست .ما از
دستگاه های تمام اتوماتیک و به روز دنیا استفاده می کنیم تا محصول مورد نظر مشتری را در کوتاه ترین زمان ممکن و با
باالترین کیفیت ،ارائه کنیم.

