
. ساک های کنیدمیبیشتر از آن چیزی که شما فکر  احتماالًکرد؟  شودمیاز ساک دستی چه استفاده های 

. شدندمینیستند که فقط برای نانوایی رفتن یا خرید معمولی استفاده  ایرفتهدستی دیگر پارچه های رنگ و رو 

متفاوت موجود است و  هایسلیقهجذابی دارند، چاپ ساک دستی برای  هایطراحیساک دستی های امروزی 

مختلف استفاده شوند. یکی از بهترین اقالمی که هر شخصی  هایموقعیتبرای  توانندمیدوام باالیی دارند و 

مختلف ساک  یاستفاده 7( ساک دستی پارچه ای است. در ادامه هاخانم مخصوصاًبا خود داشته باشد ) تواندمی

را در خانه داشته باشد. هاآنباید  هرکسیچرا  تا ثابت شود زنیممیدستی را مثال   

 

 ساک دستی کتاب

مجبور است تعداد زیادی کتاب را با خودش به کتابخانه ببرد یا  هرروزکنکوری هستید که  آموزدانشاگر شما 

ی کتاب کند و یا به هر دلیلی مجبورید تعداد زیاد به جادانشجویی که تعداد زیادی کتاب را باید در دانشگاه جا 

 هایکتابیی راحت به جا باشد که به جا ایوسیله تواندمی باکیفیترا با خودتان حمل کنید، یک ساک دستی 

.بهترچهو اگر طراحی ساک دستی هم زیبا باشد که  کندمیشما کمک   

 

 ساک دستی کاری

اگر شغل  مخصوصاًشما است  محل کار موردنیازاز تمام لوازم  دارینگهساک دستی یکی از بهترین کیف ها برای 

.کنیدمیشما به لوازم جانبی زیادی احتیاج دارد یا خودتان لوازم شخصی زیادی با خودتان حمل   

 

 ساک دستی خرید

عالی برای خرید هستند زیرا  هایانتخابساک دستی نخی و ساک دستی پارچه ای ارزان قیمت و ساده از 

جایگزین مناسبی  انیدتومیمت کم خریداری کنید. ساک دستی خرید را با قی هاآنتعداد زیادی از  توانیدمی

برای کیسه های پالستیکی باشد و با استفاده همیشگی از ساک دستی خرید از شر کشوی کیسه های پالستیکی 

.شویدمیهم خالص  تانخانهدر   

 

 ساک دستی بچه



توجه شدید که هر مادری به همراه خودش یک م حتماً ایددیدهاگر شما خودتان مادر هستید یا مادرهای دیگر را 

جایگزین ساک های  تواندمی. ساک دستی بردمیبچه به هر مهمانی  موردنیازساک بزرگ پر از پوشک و لوازم 

.شوندمیبزرگی مسافرتی شود که برای پوشک و لباس بچه استفاده   

 

یساک دستی ساحل  

برای رفتن به ساحل و  پرطرفدار هایانتخابدستی یکی از  که ساک های دانیممیبدون نیاز به توضیح همه ما 

 توانیدمیساک استخری هم استفاده شود. شما  عنوانبه توانیدمیساک دستی  طورهمینآفتاب گرفتن هستند. 

از ساک دستی ضد آب استفاده کنید تا تمام وسایلتان سالم بماند. هاییمکانبرای چنین   

 

 ساک دستی ورزشی

ساک باشگاه استفاده  عنوانبهکافی زیبا باشد تا  یاندازهبه تواندمیی با چاپ و طراحی خوب یک ساک دست

کافی کاربردی هست تا یک جفت کفش، حوله، بطری آب و  یاندازهبهیک ساک پارچه ای معمولی هم  شود.

ورزشی را در خودش جا دهد. هایلباس  

 

ساک دستی شبانه   

ستتان بروید یا به هر دلیلی نیاز دارید یک سری لوازم شخصی را به همراه داشته قرار است شب به خانه دو اگر

و انقدر هم زیاد نیستند که نیاز به یک ساک مسافرتی باشد  شوندمیباشید که در یک کیف معمولی جا ن

از یک ساک دستی پارچه ای معمولی استفاده کنید. توانیدمی  

 


