
کیسه کنفی طبیعی و محافظ زیست چند سالی است که جای خودش را در دنیای بسته بندی دوباره پیدا کرده 

اده از تجاری و... شروع به استف هایشرکت، کشاورزان، دارانکارخانهاست. بسیاری از فروشندگان، تولیدکنندگان، 

و این آمار در سطح جهانی رو به افزایش است.  اندکردهبسته بندی کنفی   

 دانندنمیبسیاری از افرادی است که  سؤالدارد؟ این  هاییاستفادهباشد که گونی کنفی چه  سؤالشاید برایتان 

متوجه خواهید شد که این  سؤال؟ با اطالع داشتن از جواب این دو شودمیکیسه کنفی چیست و چگونه ساخته 

است.  صرفهبهمقروناقتصادی انتخابی  ازلحاظخنک است و و  بادوامطبیعی بودن بسیار محکم،  باوجودکیسه   

تا با کاربردهای  زنیممیخالصه تعدادی از استفاده های گونی کنفی در صنایع مختلف را مثال  طوربهدر ادامه 

 این کیسه بیشتر آشنا شوید.

 

ام و غیره(، قهوه، شکر، )گردو، فندق، پسته، بادبندی غالت، حبوبات، آجیل بستهدر کیسه کنف صنایع غذایی: 

.شودمیاستفاده  دانه کاکائو و...  

.شودمیکیسه سیمان، شن، سنگ، لوازم ساختمانی، گچ و غیره استفاده  عنوانبهراه و ساختمان:   

، برنج، سبزیجات، میوه و نیزمیسیبکشاورزی: برای کیسه کامپوست و کود کشاورزی و همچنین بسته بندی 

.شودمیدیگر محصوالت کشاورزی استفاده   

تا توسط کسب و کار  شودمیو ابعاد مختلف تولید  هاطرحاختصاصی در  طوربهتبلیغاتی: کیسه کنفی تبلیغاتی 

غاتی استفاده کیف تبلی عنوانبههای مختلف، مغازه ها، رستوران ها، سوپرکت مارکت ها، فروشگاه ها و غیره 

 شود.

در صنعت پست برای ارسال کاالهای مختلف مثل جواهرات، کادو، اجسام کوچک،  اخیراًپست: کیسه کنفی 

.شودمیکتاب و غیره استفاده   

: کیسه کنفی عالوه بر مواد غذایی، ساختمانی و کشاورزی برای بسته بندی هر نوع کاالهایی ایفلهبسته بندی 

است.  در وزن باال مناسب  

.شودمیاستفاده  دستیصنایع: از کیسه کنفی برای ساخت عروسک و دکور تزئینی در دستیصنایع  

 



متنوع  هایشکلخاص در ابعاد و  هایسفارشزیادی در انجام  پذیریانعطاف معموالًکیسه کنفی  تولیدکنندگان

ر اساس نیازهای خاص مشتری دارند. ب  

 

 چرا باید از کیسه کنفی استفاده کنیم؟

باشد که چرا انقدر کیسه کنفی محبوبیت پیدا کرده است و در صنایع مختلف استفاده  سؤالشاید برایتان 

. کیسه کنفی در مقایسه با انواع شودمیباال و قیمت مناسب تولید  پذیریانعطافکیسه کنفی با هدف . شودمی

سته مناسب برای ب و بادوام کامالًف زبر، محکم و زخمت این گونی را یاگونی نخی دیگر قیمت ارزان تری دارد. ال

این کیسه  ت.، استفاده دوباره و بازیافت اسوشوشستکیسه قابل  اینباال کرده است. عالوه بر  هایوزنبندی 

روز  باعالقهضد آب شود.  کامالًشیمیایی روی آن  الیهیکبا گذشتن از چند مرحله ساده و قرار گرفتن  تواندمی

تزئینی، در بسیاری از لوازم  توانمیبه روز مردم نسبت به مواد طبیعی و دوست دار محیط زیست کنف را 

سیار عالی برای ساختن ساک های دکوری، پوشاک و بسته بندی دید به همین دلیل این کیسه ها انتخابی ب

.توانند باشندهم میتبلیغاتی   

 

 

 


