
ه بسته بندی شمع در مورد انواع جعب خواهیممیبندی شمع در بازار وجود دارد که در این مقاله  هانواع بست

بسته بندی عالوه بر محافظت از پارافین به همین دلیل  شودمیمحسوب صحبت کنیم. شمع یک وسیله تزئینی 

با بسته بندی شمع بودار و آروماتیک شمع باید لوکس باشد یا جنبه تزئینی داشته باشد. بسته بندی شمع عدد 

 .شوندمیاستفاده  در خانه بارها بوداراما شمع های  شودمیاستفاده  باریکشمع تولد تنها زیرا از  کندمیفرق 

قبل از خرید بسته بندی شمع و خرید جعبه شمع بهتر از مقاله زیر را بخوانید تا با انواع بسته بندی شمع آَشنا 

 شوید و بهترین را انتخاب کنید.

 

 جعبه مقوایی

سایز مناسب جعبه  توانمیبرای هر نوع شمعی  تقریباًجعبه مقوایی یک بسته بندی ساده برای شمع است. 

که  برندهاییکرد.  تزئینبا یک لیبل و برچسب  راحتیبه توانمیمقوایی را پیدا کرد. جعبه مقوایی شمع را 

. برای محافظت کنندمیفاده وایی سفید استمق از جعبه جلوه لوکس تری به محصوالتشان بدهند خواهندمی

 عطرهایو جعبه هایی از جنس کارتن استفاده کرد و جعبه کرافت برای شمع های مینیمال با بو  توانمیبیشتر 

 الهام گرفته از طبیعت مناسب هستند.

 

 جعبه طلقی

طلق برای نشان از  دارهامغازه. شودمیجعبه طلقی یک نوع بسته بندی شمع است که زیاد در مغازه ها دیده 

بدون اینکه به شمع  هامشتریکه  دهدمی. جعبه طلقی اجازه کنندمیدادن محصوالت و شکل شمع استفاده 

جعبه طلقی برای بسته بندی شمع را وارسی کنند. بشوند آن  دست بزند و باعث ایجاد خش یا لکه روی شمع

جعبه طلقی بعد از خرید  دارهامغازه معموالً. شودمیو... استفاده  ، شمع وارمریاژلهاستوانه، شمع فانتزی، شمع 

تا کاال خراب نشود. دهندمیعبه کارتنی قرار شمع را در یک ج  

 

 هارد باکس

که نسبت به جعبه مقوایی، طلقی و  شودمیهارد باکس یک نوع بسته بندی کادویی و جعبه لوکس محسوب 

باکس یا جعبه سخت جنبه تزئینی دارد و برای بسته بندی شمع لوکس، شمع دهاراست.  ترضخیمحتی کارتن 

  .شودمیکادویی و شمع های خاص استفاده 



 

مرحله بسته بندی شمع با پالستیک  باید به این نکته توجه کنید که قبل گذاشتن شمع در جعبه های باال اولین

است تا از هرگونه خش خوردگی و ترک خوردن جلوگیری شود. شمع های تزئینی که به عنوان دکوری استفاده 

یش دهد. شمع های وارمر و شمع تولد نما خوبیبهرا  هاآنباید در بسته بندی قرار بگیرند که زیبایی  شوندمی

و  شوندمیخاص استفاده  هایموقعیتهارد باکس و جعبه های فانتزی هم در  نیاز به بسته بندی خاصی ندارند.

قبل از خرید جعبه بسته بندی شمع  نیست. ایعاقالنههزینه کار  ازلحاظبسته بندی همه شمع ها با هارد باکس 

جه کنید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.به این نکات تو  


