
پوشانده آلومینیوم،  معموالًفلزی،  یالیهکه توسط یک  شودمیپلیمری ساخته پالستیکی از مواد پاکت متاالیز 

براق آلومینیوم را داشته باشد. پاکت  یجلوهپاکت متاالیز در حین سبکی  شودمی. این روش باعث اندشده

ت متاالیز هستند.متاالیز ایستاده، پاکت متاالیز زیپدار، پاکت متاالیز شفاف و... از انواع پاک  

 

 پاکت متاالیز ایستاده

. پاکت متاالیز نسبت به دهدمیرنگ ها را بسیار شفاف نشان تاده برای چاپ رنگی عالی است و ایسپاکت متالیز 

و به همین دلیل  دهدمیورود نور خورشید را ن یاجازهپاکت کاغذی در برابر رطوبت مقاوم تر است. پاکت متالیز 

و قابلیت بسته  شودمیپاره ن راحتیبهبندی محصوالت حساس به نور مناسب است. پاکت متاالیز  بسته برای

 بندی مواد غذایی تر و فریزری را دارد.

 

 پاکت متاالیز زیپدار

پاکت متاالیز زیپ دار تمام فواید پاکت متالیز ایستاده را دارد و تنها فرقش وجود یک زیپ کیپ در باالی پاکت 

. پاکت متاالیز ایستاده برای بسته بندی محصوالتی که به طور روزانه کندمیو بسته کردن را راحت  است که باز

مثل قهوه مناسب است. شوندمیاستفاده   

 

 پاکت شفاف متاالیز

سه طرف دوخت است. این پاکت ها یک پنجره  معموالًو  شودمیپاکت شفاف متالیز از فیلم متاالیز ساخته 

 یالیه. این دهندمیمواد بسته بندی شده را نشان  کامالًشفاف است و  کامالًشفاف دارند یا یک سمت آن ها 

.شودمیشفاف از نایلون، سلفون یا پالستیک های دیگر ساخته   

 

 پاکت متاالیز طالیی

و  شودمیمتالیز در رنگ های مختلفی تولید پاکت متالیز طالیی یکی از پرطرفدارترین پاکت متالیز رنگی است. 

محدودیتی ندارد. پاکت متاالیز طالیی برای کسب و کار هایی که بودجه طراحی و چاپ ندارند بسیار مناسب 

.کندمیاست و بسته بندی را متمایز  گیرچشمنگ طالیی این پاکت ها بسیار است زیرا ر  



 

 پاکت متالیز ساندویچی

. پاکت متاالیز شودمیکاور ساندویچ به جای کاور نایلونی یا کاغذی استفاده  عنوانبهپاکت متالیز ساندویچی 

و بسیار بهداشتی  گیردمیو روغن را  و جلوی انتقال رطوبت داردمیمواد غذایی را گرم نگه  کامالًساندویچی 

.رسدمیاست. پاکت متاالیز ساندویچ در تعداد باال یا به صورت کیلویی به فروش   

 

 پاکت متاالیز همبرگری

نایلون متاالیز . این پاکت ها تمام قابلیت های شودمیپاکت متاالیز همبرگری برای کاور همبرگر استفاده 

رول متاالیز یا  عنوانبه. این بسته بندی ها شوندمیاندویچ را دارند و فقط در سایز مناسب برای همبرگر تولید س

.شوندمیسلفون متاالیز هم شناخته   

 

 پاکت فویل آلومینیوم

 پذیرامکانپاکت فویلی از ورق های نازک فویل آلومینیوم ساخته شده است. چاپ روی پاکت فویل آلومینیوم 

داخلی پلیمری را ندارد مناسب بسته بندی مواد اسیدی، قلیایی  یالیهبسته بندی آلومینیومی  کهازآنجاییاست. 

این مواد با فویل آلومینیومی ممکن است خطرناک  مدتطوالنییا مواد غذایی حاوی نمک نیست زیرا برخورد 

 باشد.


