
 ساشه چیست؟

مورد استفاده ... بندی انواع مواد غذایی، دارویی، بهداشتی، کشاورزی و  ساشه نوعی کیسه پالستیکی کوچک است که برای بسته

بندی  بندی کرد و برخی از مواد را نیز فقط باید با ساشه بسته توان با ساشه بسته برخی از مواد را به طور کُلی نمی. گیرد قرار می

 :بندی دو ویژگی برجسته دارد که شامل توان گفت این نوع بسته به طور کُلی می .کرد

 بندی یکبار مصرف بودن محتویات داخل بسته .1

 بندی به دلیل مصرف به اندازه نیاز مقرون به صرفه بودن نوع بسته .2

ی و تغییرات غیر قابل چشم ایم این است که امروز با پیشرفت تکنولوژ دلیل اینکه به صورت جدا و خاص به ساشه پرداخته

. پوشی در سبک زندگی افراد، استفاده از ساشه در صنایع مختلف و در زندگی مردم بسیار فراگیر شده و رو به افزایش است

 .تواند به صورت متاالیز و آلومنیومی یا انواع دیگر صورت بگیرد بندی می بندی این نوع بسته چاپ و بسته

از این نوع  ، سس یکبار مصرف یا نسکافه ی در مورد انواع ساشه بیان کنیم، باید گفت که انواعهای موثر اگر بخواهیم مثال

ها در  ساشه. های پالستیکی استفاده نکرده باشد آید که کسی را ببینیم که از این کیسه بنابراین کمتر پیش می. بندی هستند بسته

به طور کُلی . شود ابعاد و حجم آنها نیز متغیر باشد ه باعث میشوند ک انواع مختلف و برای کاربردهای مختلفی تولید می

 .توانند عمودی یا افقی باشند شوند و می تولید می... های پودری، مایع و  ها در بسته ساشه

، تولید ساشه مرغوب را نیز بر عهده ترین عرضه کننده محصوالت نایلونی و پالستیکی بزرگ شرکت فلکسو پالست به عنوان

کند و چاپ آنها را نیز به خوبی  این شرکت به صورت سفارشی انواع مختلف لفاف ساشه با کیفیت را ارائه می. گرفته است

 شما عزیزان برای دریافت مشاوره رایگان یا سفارش ساشه، با شماره تماس دفتر فلکسو پالست به شماره. دهد انجام می
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 کاربرد ساشه

. شود های متنوع به بازار عرضه می همانطور که گفتیم ساشه بر حسب کاربرد خود در انواع مختلف و با سایزها و ویژگی

ها، منازل و حتی خیابان مورد  ها، هتل ها، رستوران های مختلفی مثل مهمانسراها، کافه ها در انواع مختلف خود و در محل ساشه

ها  همچنین ساشه. اید های مواد غذایی را دیده کنون انواع ساشه سس، ساشه نسکافه و ساشه احتماال تا. گیرند استفاده قرار می

 .اید بندی داروهای پزشکی نیز کاربرد دارند که احتماالً تا کنون این داروها را نیز دیده در بسته

آل  ه یک محصول بسیار ایدهلفاف ساش. ترین کاربردهای ساشه، به خصوص در ایران در بخش کشاورزی است اما یکی از مهم

بندی  این نوع بسته. زاست برای مراقبت و نگهداری از مواد و محصوالت کشاورزی در مقابل هر گونه عامل خارجی آسیب

بندی این  برای بسته. تواند برای پک کردن انواع سم، کود، آفت کش و حتی محصوالت کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد می

کنند که باعث جلوگیری از ورود نور و بسیاری از عوامل خارجی به  اشه با فویل یا ساشه با متاالیز استفاده میمواد معموال از س
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توانند محصوالتی مثل خوراک دام،  پذیر طراحی شده و می ها به صورت انعطاف شایسته ذکر است که این کیسه. شود بسته می

 .طیور و آبزیان را نیز نگه دارند

شایسته ذکر است که این مواد . تی مثل کود و آفت کش باید در مقابل دما نیز مقاوم باشند و آسیب نبینندهمچنین محصوال

جلوگیری   شیمیایی هستند و معموالً واکنش پذیر و سمی هستند که باید از نفوذ عوامل خارجی به آنها و یا نشت خود آنها

کند که تمام این  بندی ساشه را عرضه می روز دنیا بهترین نوع بستهشرکت فلکسو پالست با استفاده از تجهیزات و علم . کرد

 .ها سالم بمانند شود سموم و کودها برای مدت مقاومت در برابر رطوبت، اکسیژن و نور باعث می. کند ها را ارائه می قابلیت

 انواع ساشه

 :انواع ساشه از نظر محصوالت داخل آن شاملاما . های قبلی تا حدی به کاربردهای ساشه و انواع آن اشاره کردیم در قسمت

 ساشه غذایی

کنیم ممکن است یکبار مصرف باشند و نیاز باشد که تمام محتویات داخل آنها را به  که مصرف می  بسیاری از مواد غذایی

ل منقضی بندی آن باز شده و مواد داخ یکباره مصرف کنیم؛ چرا که در صورتی که در یک وعده آن را مصرف نکنیم، بسته

بندی نیاز داریم که بتوان به وسیله آن تمام حجم محصول را به  بنابراین به نوعی بسته. شوند و دیگر قابل استفاده نیستند می

ها با همکاری شرکت تولیدکننده  به همین علت است که استفاده از ساشه غذایی مرسوم شده و شرکت. یکباره مصرف کرد

 .شوند کنند که در یک وعده استفاده می ی تولید میا های تک نفره بندی ساشه بسته

 .ای و تک نفره دارند ها هستند که مصرف تک وعده بندی از این دسته بسته... ساشه سس، ساشه نسکافه و 

 ساشه دارویی

  جات و غیره کاربرد دارند و یکی ها، ادویه ها، مکمل بندی انواع داروهای گیاهی، شیمیایی، افزودنی های دارویی برای بسته ساشه

این نوع از لفاف ساشه نیز برای مصرف در یک وعده کاربرد دارد و با . ها در صنعت دارو هستند بندی ترین انواع بسته از مهم

 .کند؛ چرا که دارو به مقدار الزم برای یک وعده در آن موجود است ا نیز مشخص میاین کار دوز مصرف دارو ر

بندی با وکیوم شدن کامل از دارو و محتویات بسته در مقابل عوامل خارجی مثل نور، رطوبت، اکسیژن   همچنین این نوع بسته

بسیار شایع است و به منظور محافظت بیشتر از های چند الیه در صنعت دارو  استفاده از ساشه. کند ها محافظت می یا میکروب

آل برای  بندی ایده چسبند و یک بسته بندی به هم می گیرد؛ به طوری که دو یا چند الیه از بسته محتویات بسته صورت می

 .کنند داروهای شما ایجاد می

 ساشه آرایشی و بهداشتی



از ساشه . بندی یکبار مصرف احتیاج داشته باشند بسته عالوه بر محصوالت دارویی، محصوالت بهداشتی نیز ممکن است به

یکی از . استفاده کرد... بندی انواع شامپو، لوسیون، الک پاک کن، پد الکلی، دستمال مرطوب، رنگ مو و  توان برای بسته می

ار کم حجم هستند؛ های این نوع ساشه عالوه بر یکبار مصرف بودن این است که قابلیت حمل اسان را نیز دارند و بسی ویژگی

 .نامند آنها را سفری نیز می  به طوری که برخی از

ها برای معرفی  بسیاری از شرکت. توان به تبلیغات و بازاریابی آنها نیز اشاره نمود های دارویی می از کاربردهای مهم ساشه

از این رو . دهند را به مشتری نشان میکنند و کیفیت آن  محصول خود و ارائه نمونه کار، محصوالت را در قالب ساشه ارائه می

گیری از  شرکت فلکسو پالست با بهره. تواند برای تبلیغات هر محصولی مفید باشد کیفیت چاپ ساشه بسیار مهم است و می

 .کند های آرایشی و بهداشتی با کیفیتی عرضه می ها، ساشه بهترین تجهیزات و دستگاه

 انواع ساشه از نظر جنس محصول

در این قسمت . شود را بررسی کردیم های مختلف از نظر کاربرد و نوع محصولی که در آن ریخته می قبل ساشهدر قسمت 

 انواع ساشه از این نظر شامل. کنیم بندی می شود تقسیم بندی می که بسته ایلونتولید ن ها را از نظر جنس محصولی ساشه

 ساشه پودری

جات و  بندی مواد پودری مثل نسکافه، ادویه بندی مشخص است، به منظور استفاده و بسته همانطور که از اسم این بسته

 .شوند ها وزن مختلفی دارند و محکم دوخته می این نوع ساشه. کنند محصوالت گرانولی مثل شکر و نمک از آن استفاده می

 ساشه مایعات

این نوع . شود بندی می اند ریخته و بسته هایی که تا حدودی آماده شده بندی مایع مورد نظر به داخل پاکت در این نوع بسته

توان  برای مثال می. بگیرندبندی مواد غذایی یا آرایشی بهداشتی و حتی دارویی مورد استفاده قرار  ساشه ممکن است برای بسته

 .بندی قرار داد سس، عسل، روغن، آبلیمو، شکالت مایع، انواع شوینده، شامپو، مایع دستشویی و داروها را در این بسته

 ساشه مدادی

ت تنها تفاوت آن این است که حال. این نوع ساشه ممکن است پودری یا مایع باشد و از این لحاظ تفاوتی با انواع قبلی ندارد

ها  بسیاری از داروها و محصوالت غذایی را با این نوع ساشه. شود ظاهر آن متفاوت باشد مدادی یا باریک دارد که باعث می

 .کنند بندی می بسته

 چاپ ساشه
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بندی کاالها  همانطور که گفتیم کیفیت تبلیغاتی ساشه نیز بسیار مهم است و اصالً یکی از دالیلی که از این محصول برای بسته

بندی  توانید محصوالت مد نظر خود را هم به صورت ایمن بسته شما می. کنند، پتانسیل باالی تبلیغات در آنهاست استفاده می

تنها کافی است تولید ساشه را به یک شرکت تولید کننده ساشه . آل به مشتری تحویل دهید کنید و هم آنها را به صورت ایده

 .گذارد اپ باکیفیت بر فروش شما تاثیر میمعتبر بسپارید و ببینید که چگونه چ

توانید این کار را به شرکت فلکسو پالست  در صورتی که مایلید بهترین ساشه را با کیفیت چاپ عالی سفارش دهید، می

بندی، به  توانید برای دریافت مشاوره تخصصی از کارشناسان ما و یا سفارش انواع محصوالت بسته شما عزیزان می. بسپارید
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