
 بندی چه کاربردی در صنعت دارد؟ لفاف بسته

توان نوعی  بندی را می اما لفاف بسته. ای دارد و شامل انواعی از مواد و وسایل مختلف است لفاف در لغت معنای بسیار گسترده

معموالً جنس لفاف . دانست.... بندی کاالهای مختلف مثل مواد غذایی، دارو، پوشاک، لوازم خانگی و  پوشش برای بسته

بندی  خشکباری که بسته. ز پالستیک است که ممکن است برای هر محصول متفاوت باشدبندی در اغلب موارد از انواعی ا بسته

 .کند بندی برای اینکار استفاده می بندی قرار گرفته، از لفاف بسته شده یا چیپس و پفکی که درون پوشش بسته

تواند  شود و یک دستگاه دوخت می میبندی نیز نامید که به صورت عمده استفاده  توان فیلم یا رول بسته بندی را می لفاف بسته

برای مثال . ضمناً چاپ این نوع لفاف نیز از نظر بازاریابی و زیبایی بسیار مهم است. بندی کند محصول مورد نظر را در آن بسته

 توان گفت که ارزش خرید ندارد و مشتری کمتر به کند و چاپ نشده است، می بسته دستمال کاغذی که از لفاف استفاده می

 .شود خرید آن ترغیب می

بندی است که محصوالت خود را به صورت سفارشی و با ابعاد و  شرکت فلکسو پالست معتبرترین تولید کننده لفاف بسته

ها را  فلکسو پالست با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کارشناسان متخصص، این لفاف. کند های مورد نظر شما عرضه می ویژگی

بندی را دارید، از  کنیم اگر قصد سفارش انواع نایلون و لفاف بسته توصیه می. کند دقیق و با ارزش تولید می از نظر کیفی و کمی

 )02166499321 کافی است با شماره تماس دفتر فلکسو پالست. بهترین تولید کننده آن یعنی فلکسو پالست آن را بخواهید

 .تماس حاصل فرمایید09198583085 ( و

 بندی چیست؟ لفاف بسته

بندی است  های بسته ترین و پرکاربردترین طرح شود یکی از معروف پذیر هم شناخته می بندی که به لفاف انعطاف لفاف بسته

پذیر هستند و برای حفظ ثبات و  ها انعطاف وع لفافاین ن. گیرد انواع کاالها مورد استفاده قرار می( بندی بسته)که برای پکینگ 

توانند به محصوالت سالم  در این صورت مشتریان می. شوند های مختلف استفاده می نگهداری از محصوالت مختلف با حساسیت

 .دسترسی پیدا کنند و تولید کننده نیز با ارائه تبلیغات و مشتری مداری مناسب فروش خود را افزایش می دهد

ها در قالب پاکت یا نایلون به طیف  بندی در چند سال اخیر رشد زیادی داشته و این بسته ق آمارها استفاده از لفاف بستهطب

ها، استفاده از این  دهند که با وجود فراگیری زیاد این نوع لفاف ها نشان می این گزارش. اند وسیعی از صنایع خدمات ارائه کرده

 .درصد رشد خواهد داشت 04از سال دیگر بیش  5محصوالت تا 

این نوع لفاف به صورت . است... د خوارکی، مواد بهداشتی و به طور کِلی شامل پوشش انواع کاالها مثل موا بندی لفاف بسته

های دوخت مخصوص خود کاالهای تولیدی را  شود و آنها با استفاده از ماشین ها عرضه می ها و تولیدی رول یا فیلم به کارخانه

 .بندی در صنایع مختلف و در کاالهای مختلف متفاوت است روش بسته. کنند بندی می بسته

tel:+982166499321
tel:+989198583085
tel:+989198583085
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همچنین . دهد بندی را بدون دخالت دست انجام می ستفاده از آنها برای همه آسان است و ماشین تمام کار بستهفرایند ا

اگر بخواهیم ! تواند کاالی خود را سالم تحویل بگیرد و سالم استفاده کند؛ همه راضی خواهند بود مصرف کننده نیز به راحتی می

اشاره ... بندی شده و  های رولی لواشک، بسته ماکارونی، حبوبات بسته توان به بسته بندی ارائه کنیم، می مثالی برای لفاف بسته

 .کرد

 بندی مزایای لفاف بسته

اما برای اینکه بفهمیم . کند بندی بسیار گسترده شده و البته هر روز نیز رشد می همانطور که قبالً گفتیم استفاده از لفاف بسته

ها، از انواع  قبل از این نوع لفاف. دهد شمگیری داشته و هنوز نیز به رشد خود ادامه میچرا استفاده از این نوع لفاف رشد چ

پذیری  بندی به دلیل انعطاف های بسته اما این لفاف. شد که هزینه تولید و کارایی کمتری داشت بندی سخت استفاده می بسته

از . آیند تر به حساب می های قدیمی بندی ی برای بستهباالی خود، صرفه اقتصادی زیاد و سهولت در استفاده، جایگزین مناسب

 .شود این روست که بیش از پیش به آنها بها داده می

عالوه بر این استفاده از این نوع . آورند شوند و برای مشتریان مشکلی به وجود نمی بندی به سادگی باز می های بسته لفاف

ها را در بهترین شریاط حفظ  آورد و مواد مغذی آنها مثل ویتامین بندی برای محصوالت غذایی مشکلی به وجود نمی بسته

های صنعتی بزرگ و کوچک  ها بسیار پرسرعت و مقرون به صرفه است و برای طرح بندی با این پوشش ضمناً بسته. کند می

 .کامالً بهینه شده است

صوالت مثل بستنی، کیک و بیسکوئیت، چیپس، بندی این قابلیت را دارند که برای پکینگ انواع مح های بسته همچنین لفاف

دلیل این گستردگی در استفاده این است . به کار روند... لیبل، آب معدنی، روکش درب ظروف، برخی لبنیات، گوشت و مرغ و 

خوبی از اند و به  ضمناً بسیار مقاوم. هستند... ها عایق خوبی در مقابل نور خورشید، رطوبت، هوا، ضربه و  که این نوع لفاف

 .کنند کاالهای مورد نظر شما محافظت می

است که به ... و  Cpp ،opp  ،Bopp ،Bopet ها شامل شایسته ذکر است که الیاف به کار رفته در آنها از انواع جنس

. اشدها هم ب بندی بیشتر از این شود مزایای این نوع بسته های مختلف باعث می این جنس. بندی شده بستگی دارد محصول بسته

هایی مثل سبزیجات و  کاهش وزن بسته. رغم مقاومت باال است به طوری که یکی از دالیل مهم استفاده از آنها وزن سبک علی

تر شدن حمل و نقل این  ضمناً وزن سبک باعث راحت. شود تر شدن عرضه و محاسبه قیمت آنها می لبنیات باعث راحت

 .شود ها و محصوالت داخل آنها می بسته

بندی این مسئله مهم را حل  های بسته ها مهم است که لفاف ین حفظ تازگی در بسیاری از محصوالت مثل خوراکیهمچن

بندی انواع  به طوری که امروزه برای بسته. کنند اند و سالمت محصوالت را تامین می این محصوالت پاستوریزه. کنند می

 .کنند بندی استفاده می ها، غذاهای آماده و حتی ساالدها از این نوع بسته سس



کند بازاریابی بهتری با چاپ اطالعات مد نظر خود  بندی دارند به شما کمک می های بسته قابلیت چاپ پذیری باالیی که لفاف 

بندی در انواع رنگی، مات و شفاف وجود دارند که کاربرد آنها را دو چندان  های بسته شایسته ذکر است که لفاف. داشته باشید

 .کند می

 بندی انواع لفاف بسته

بندی هر  اما برای بسته. آید بندی سخت به حساب می بندی یک جایگزین خوب برای انواع بسته همانطور که گفتیم لفاف بسته

بندی آنها به  گسترش تولید محصوالت مختلف باعث شده برای بسته. توان از یک نوع پوشش استفاده کرد نوع محصولی نمی

 :ها شامل انواع این لفاف. بندی احتیاج داشته باشیم اف بستهانواع مختلفی از لف

 بندی خشکبار لفاف بسته

بندی این محصوالت معموالً از انواع  برای بسته. شود خشکبار است بندی عرضه می یکی از کاالهایی که اغلب با لفاف بسته

این نوع . گیرند چیپسی هم در این بخش قرار میهای  بندی ضمنا انواع بسته. کنند های پاکتی و رولی استفاده می پالستیک

بندی  ها هم در نوع شفاف و هم کدر و رنگی قابل عرضه هستند و بسته به سفارش شما توسط تولید کننده لفاف بسته لفاف

 .شوند ارائه می

 بندی متاالیز لفاف بسته

به طوری که شما با دیدن این نوع . ه استبندی متاالیز به معنی نوعی پوشش است که توسط فلز جال داده شد لفاف بسته

این . آمده است  بینید که در فرایندهای صنعتی با استفاده از آلومینیوم به این صورت در ای می ها یک طرف آنها را نقره لفاف

و نوع قبلی  این نوع لفاف. شود ها معموالً برای مواد خوراکی کاربرد دارد و باعث افزایش مدت ماندگاری آنها می بندی بسته

 .گیرند و بسیار پرکاربردند برای اغلب محصوالت مورد استفاده قرار می

 ای بندی چای کیسه لفاف بسته

همانطور که . شود بسیار مقاوم و چاپ پذیر است ای استفاده می که به منظور تولید چای کیسه Opp بندی از جنس لفاف بسته

 .ای قابل استفاده است ضه محصوالتی مثل چای کیسهاز اسم این نوع لفاف مشخص است، تنها برای عر

 بندی چاپ لفاف بسته

مد نظر شما بر  و هلیو برای نوشتن جزئیات چاپ فلکسو تواند با توجه به حجم سفارش و انتظارات شما از فلکسو پالست می

و تنوع   شود و کیفیت معموال چاپ هلیو به منظور حجم باالیی از محصوالت استفاده می. بندی استفاده کند روی لفاف بسته

توانید با شماره  بندی و چاپ طرح مد نظر خود بر روی آن، می در صورتی که مایل به سفارش لفاف بسته. رنگ باالتری دارد
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ترین زمان ممکن  حاصل فرمایید تا در سریع( 46069591495و  42099066120)تماس  تماس شرکت فلکسو پالست

توانید از مشاوران  شایسته ذکر است که اگر هم طرحی برای چاپ روی لفاف نداشته باشید، می. سفارش خود را تحویل بگیرید

 .ما کمک بگیرید

 بندی استفاده کنیم؟ چرا باید از لفاف بسته

است که ممکن است ... بندی محصوالت مختلف غذایی، دارویی و  بندی برای بسته ترین نقش لفاف بسته مهمهمانطور که گفتیم 

توانند به خوبی از چنین محصوالتی محافظت کنند و کیفیت آنها را  بندی می های بسته لفاف. در اثر عوامل مختلف آسیب ببینند

توانند به خوبی از فاسد  های بسته بندی می دهند که این نوع از پوشش ها نشان می گزارش. تا مدت طوالنی به خوبی حفظ کنند

 .ها برسانند شدن مواد غذایی یا دارویی جلوگیری کنند و همچنین آنها را سالم به دست مشتری

 از رسیدن مواد شیمیایی مثل رطوبت و هوا به -0کند؛  بندی به سه صورت از مواد غذایی و دارویی محافظت می لفاف بسته

محصوالت را  -1. کند ها و حشرات به آنها جلوگیری می از رسیدن جانداران راز مثل میکروب - 2.کند محصول جلوگیری می

ضمنا برخی محصوالت باید از نور و . کند ایمن می... در مقابل هر گونه آسیب مکانیکی مثل ضربه، خراش، پارگی، خرد شدن و 

 .کند بندی به خوبی این مسئله را کنترل می تماس دست نیز دور باشند که لفاف بسته

بندی و افزایش بازدهی اقتصادی، کاهش دورریز، سهولت در چاپ  تر شدن فرایند بسته بندی باعث راحت های بسته ضمنا لفاف

 .شوند اطالعات، افزایش قابلیت برندینگ و بازاریابی، سهولت در حمل و توزیع و همچنین بهبود فروش شما می

در صورتی که به . تواند یک منبع ایمن برای ارائه این محصول باشد بندی با کیفیت می فلکسو پالست با تولید لفاف بسته

توانید با شماره تماش دفتر  مشاوره تخصصی در این مورد نیاز دارید یا در مورد سفارش محصوالت نایلونی سوال دارید، می

 .با تشکر. تماس حاصل فرمایید( 46069591495و  02166499321) و پالستکسفل
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