
 نایلون دسته موزی چیست؟

 

البته نایلون کاربردهای . بندی و حمل انواع کاالها هستند ترین محصوالت برای بسته ها یکی از مهم دانید نایلون همانطور که می

نایلون دسته موزی . پردازیم که برای حمل کاالها کاربرد دارد تنها به نوعی از نایلون میبسیار زیادی دارد که ما در این مطلب 

های فروشگاهی است که برای آسان کردن حمل و نقل و جابجایی کاالی خریداری شده توسط  ترین پالستیک یکی از متداول

ولت در استفاده، چاپ پذیری و قیمت مناسب هایی مثل زیبایی، سه این نایلون به دلیل قابلیت. رود مشتریان به کار می

کنندگان کاال دارد محبوبیت خاصی بین فروشندگان و عرضه . 

 

ها، تصاویر و لوگوها را  توان انواع طرح نایلون دسته موزی به دلیل خاصیت چاپ پذیری بسیار پرکاربرد است؛ به طوری که می

هایی از این  برای مشاهده نمونه. ابی یا نایلون تبلیغاتی استفاده کردبر روی آن چاپ کرد و از آن به عنوان یک ابزار بازاری

مراجعه کنید و ... های مواد غذایی، پوشاک، تنقالت، کتاب، لوازم آرایشی و بهداشتی، داروخانه و  توانید به فروشگاه ها می نایلون

ها یکسان نیستدر این صورت متوجه خواهید شد که کیفیت و جنس همه آن. انواع آن را ببینید . 

 

به عنوان تولید کننده نایلون دسته موزی و انواع دیگر نایلون ها، نایلون موزی خام و آماده را با تمام  شرکت فلکسو پالست

ارائه  لون دسته تقویتنایلون دسته موزی و نای فکلسو پالست با عرضه. دهد های مورد نظر شما تولید و تحویل می ویژگی

توانید برای دریافت اطالعات بیشتر و سفارش انواع نایلون دسته  شما عزیزان می. کند تر می محصوالت شما به مشتریان را ساده

صل فرماییدتماس حا (09198583085 و 12099466120)موزی با مشخصات مورد نیاز خود، با شماره تماس دفتر ما . 

 

 نایلکس دسته موزی چیست؟

 

نایلکس دسته موزی نسبت به نایلون تعداد . تواند گزینه خوبی باشد عالوه بر نایلون دسته موزی، نایلکس دسته موزی نیز می

و کاربرد  پذیری بیشتر نایلکس به دلیل قیمت پایین، انعطاف. تر کاربرد دارد باال و استحکام مناسبی دارد و برای کاالهای سبک

 .متفاوتی که دارد، از محبوبیت باالتری برخوردار است

 

 نایلون دسته موزی و نایلون دسته تقویت

 

علت نام . ترین نایلون فروشگاهی برای ارائه محصوالت فروشگاه به مشتریان است همانطور که گفتیم نایلون دسته موزی متداول

ای در دسته این نوع از نایلون  در واقع حفره. ند بودن حالت دسته آن استگذاری این نایلون به این شکل، خمیده و موز مان
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. های این کیسه، پالستیک دسته سرخود است البته یکی دیگر از نام. وجود دارد که باعث ملقب شدن آن با این نام شده است

دن آن استشود، تبلیغاتی بودن و چاپی بو ترین ویژگی این نایلون که باعث محبوب شدن آن می مهم . 

 

علت این . های دسته موزی است تر، نایلون دسته تقویت است که یکی از انواع نایلون تر و با کیفیت اما یک نایلون مقاوم

تری دارد و احتمال پارگی آن کمتر است تر و جنس مقاوم گذاری این است که نایلون دسته تقویت دسته محکم نام  

.  

دسته تقویت تفاوت نایلون دسته موزی و نایلون  

 

در نایلون دسته موزی به این دلیل که کل وزن بر . در ظاهر هیچ تفاوتی بین نایلون دسته موزی و دسته تقویت وجود ندارد

اما در نایلون دسته تقویت با . شود شود، اگر وزن کاالی داخل آن زیاد باشد پاره می روی قسمتی از داخل نایلون وارد می

اند و اصطالحاً  ک الیه پالستیک اضافه در ناحیه دسته، مقاومت و ظرفیت حمل بار را در آن افزایش دادهاستفاده از قرار دادن ی

اند باعث تقویت آن شده . 

 

. شود تولید کننده نایلون دسته موزی تنوع را رعایت کند تفاوتی که این دو نایلون دارند، بیشتر درکاربرد است که باعث می

توان از نایلون دسته  هایی که کاالهای سنگینی ندارند، می ها و سایر فروشگاه ها، داروخانه در بوتیکبرای به کار بردن نایلون 

اما برای مصرافی مثل وسایل یدکی یا سایر فروشندگانی که وسایل سنگین . موزی استفاده کرد و نیازی به دسته تقویت نیست

توجه داشته باشید که اگر نایلون مناسب را برای فروشگاه خود . شودکنند، بهتر است از نایلون دسته تقویت استفاده  عرضه می

انتخاب نکنید از طرفی ممکن است هزینه اضافه پرداخت کنید؛ و از طرف دیگر ممکن است نایلون کارایی مناسبی به شما 

 .عرضه نکند و منجر به ضعف بازاریابی شما شود

 

های نایلون دسته موزی فلکسو پالست ویژگی  

 

توان به موارد زیر اشاره کرد های منحصر به فرد نایلون دسته موزی شرکت فلکسو پالست می یژگیاز و : 

 

توانند وزن خوبی را برای مدت طوالنی  شوند، اما می ها برای حمل وسایل سنگین استفاده نمی اگر چه این نایلون :مقاومت و دوام

در ذهن مشتری ثبت شود برای خرید دوباره ترغیب شود شود کیفیت فروشگاه شما این ویژگی باعث می. تحمل کنند . 

 

دسته نایلون دسته موزی طوری طراحی شده که وزن را پخش کند و در دست گرفتن آن برای مشتری راحت  :حمل آسان



ر ذهن اگر نایلون فشار کمتری را به دست مشتری وارد کند، ممکن است بعدها دوباره از همان نایلون استفاده کند و د. باشد

 .وی ثبت شود

 

پذیری مناسب، زیبایی و شکیل بودن را  نایلون دسته موزی فلکسو پالست به دلیل چاپ قدرتمند و رنگ :زیبایی و چاپ قوی

کنند به راحتی به استفاده از این نایلون راغب  کسانی که به شیک بودن کیسه پالستیک خود فکر می. کند به مشتری ارائه می

کند کسو پالست نایلون دسته موزی خام یا بدون رنگ را نیز به متقاضیان ارائه میالبته فل. شوند می . 

 

در صورتی که تمایل به . کند ترین عناصری است که هر فروشگاهی به آن فکر می نایلون تبلیغاتی یکی از مهم :تبلیغات قوی

تنها کافی است . کمترین هزینه این کار را انجام بدهید توانید با چاپ لوگو و نام برند خودتان بر روی نایلون را داشته باشید، می

این نایلون در آینده دست به دست . یک سفارش در شرکت فلکسو پالست ثبت کنید و نایلون دسته موزی سفارشی تهیه کنید

کند چرخد و اعتبار خوبی برای شما کسب می می . 

 

 چاپ بر روی نایلون دسته موزی چگونه است؟

 

اما نکته مشترک بین تمام . زی انواع مختلفی دارد که تفاوت انواع آن بیشتر در نوع دوخت آن استنایلون دسته مو

باعث تبلیغاتی شدن آن  نایلون های دسته موزی قابلیت چاپ در آنها است. همانطور که قبالً هم گفتیم چاپ بر روی نایلون

کیفیت چاپ روی نایلون تا حد زیادی به کیفیت ساخت نایلون و کیفیت . شود گیر و زیباتر شدن آن می برای کسب و کار چشم

لون یا نایلکس دسته موزی با خواهید بهترین تبلیغات را انجام بدهید بهتر است از نای  بنابراین اگر می. دستگاه چاپ بستگی دارد

 .کیفیتی استفاده کنید

 

تماس بگیرید و با قیمت ( 16069091190و  12099466120)توانید با شماره تماس شرکت فلکسو پالست  برای اینکار می

های با کیفیتی را تحویل بگیرید به صرفه نایلون . 

 

 کاربرد نایلون دسته موزی

 

بندی کاالها و  توان برای بسته از این محصوالت می. نایلون و نایلکس دسته موزی کاربردهای بسیاری در خدمات مختلف دارند

هایی که این  اما یکی از محدودیت. استفاده کرد... ها، مغازه لوازم آرایشی و بهداشتی و  ها، بوتیک حمل آنها در انواع فروشگاه

البته نوع نایلون یعنی دسته تقویت . ها و تره بار استفاده کرد توان از آنها در میوه فروشی که نمیها دارند این است  پالستیک

تواند بر کاربرد آن تاثیر بگذارد بودن یا عادی بودن نایلون، و ابعاد آن می . 
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 قیمت نایلون دسته موزی

 

های زیادی را  ته موزی و دسته تقویت، قابلیتشرکت فلکسو پالست به عنوان یکی از معتبرترین تولید کنندگان نایلون دس

چاپ پذیری مناسب، کیفیت خوب، تنوع رنگ، تنوع سایز، کیفیت عالی و قابلیت تولید . کند همراه با محصوالت خود عرضه می

ه به این های شرکت فلکسو پالست، این تولید کنند رغم کیفیت نایلون اما علی. های این محصوالت است در تعداد باال از ویژگی

کند کند، این محصوالت را با قیمت مناسب و به صرفه به شما عزیزان ارائه می ها را حذف می دلیل که واسطه . 

 

کنیم برای آشنایی بیشتر با محصوالت فکلسو پالست و دریافت مشاوره تخصصی، با شماره تماس دفتر ما یعنی  توصیه می

ترین زمان ممکن محصوالت سفارشی شما را آماده و در محل  م در سریعتوانی ما می. تماس حاصل فرمایید 12099466120

  .مورد نظر تحویل دهیم

 با تشکر

 


