
خرید کارتن اسباب #مواردی که برای .نحوه بسته بندی وسایل در زمان اسباب کشی بسیار حائز اهمیت است
همه این موارد با توجه به نوع وسایل . کشی باید در نظر بگیریم وزن کارتن، اندازه و جنس کارتن، ضخامت کارتن

 .متفاوت است

مل آن راحترت باشد و همچنین روی کارتن، برچسب بهرت است کارتنی که میخرید جای دست داشته باشد تا ح
هرچه کارتن سبک تر باشد حمل آن آسانرت . داشته باشد تا بتوان روی آن نام و یا نوع وسایل داخل کارتن را نوشت

 .خواهد بود اما باید برای وسایلی که سنگین هستند مقاومت آن را هم در نظر بگیرید

ای به آن وارد شد الیه استفاده کنید تا اگر رضبه ۵کارتن مقاوم یا کارتن #برای بسته بندی وسایل شکستنی از 
کارتن اسباب کشی برای این وسایل باید از مقاومت باالیی برخوردار باشد#. مشکلی پیش نیاید . 

استفاده از این کارتن باعث میشود لباسهای ش� چروک . کارتن رگال دار برای لباسهای مجلسی بسیار مناسب است
کندنشود چرا که ه�نند یک کمد لباس عمل می . 

به دلیل اینکه کتابها سنگین هستند این . استفاده میشود ۳۳×۳۳×۳۱برای بسته بندی کتابها از کارتنهای با سایز
 .کارتن برای کتابها پیشنهاد میشود

ایل شکستنی و تزیینی این کارتن ها برای وس. است ۴۶×۳۷×۳۲سایز دیگری از کارتن ها که در بازار است سایز 
این کارتن ها سنگین نیستند و هم چنین فضای مناسبی برای حمل وسایل دارند. مناسب است . 

کشیکارتن ارزان و مقاوم برای اسباب  

 چه کارتنی برای اسباب کشی مناسب است

کشیکارتن بسته بندی اسباب  

باشد وجود و خرید کارتن بسته بندی لباسدر اسباب کشی یک امر واجب می . 

کارتن های لباس رگال دار)۲نایلونهای زباله و بزرگ)۱:برای بسته بندی و جمع آوری لباس دو روش وجود دارد  

 :در این مقاله به بررسی دو مورد میپردازیم

کارتن آویز دار و یا رگال دار حمل لباس برای لباسهای با ارزش�ن مانند کت شلوار یا لباسهای مجلسی بیشرت مورد 
که در آنها میله آویز هم برای جا لباسی .ده قرار میگیرد، این کارتن ها مثل کمدی کوچک ساخته شده انداستفا

 .قراردارد تا در اسباب کشی به راحتی لباسها را در آن قرار داد

کارتن رگالدار جابجایی لباس مزایای استفاده از  

 جلوگیری از صدمه دیدن لباس ها و چروک شدن لباسهای مجلسی 



 بسته بندی رسیع و راحت 

کارتن رگال دار معایب استفاده از  

 هزینه باید کرد  برای خرید کارتن حمل رگال دار. 
 کارتن های رگال دار دارای حجم قابل توجهی هستند و فضایی بیشرتی را اشغال میکنند. 

 مراحل بسته بندی لباس در کارتن های رگال دار

 آماده کردن کارتن 
 سی در کارتن و کامال بررس شود که شل نباشدجالبا  گذاش� میله . 

 لباس  لباسها از کمد به کارتن  جابجا کردن  
 در کارتن را بعد از ا�ام کار بسته و سپس با نوارهای مخصوص جعبه را آب بندی کنید. 

 استفاده از نایلون بزرگ و آشغال برای جمع کردن لباس

ی باشد، در حقیقت، کیسه های زباله در اسباب کشی استفاده از این روش ارزان قیمت در اسباب کشی م
هزینه های  کاربردهای زیادی داشته که آنها را به تنهایی تبدیل به یک ابزار قدر�ند برای مبارزه برای کاهش

 .جابجایی می کند
کنید که در  کیسه های زباله را نباید تا آخرین ظرفیتشان پر کنید تا میتوانید از کیسه های ضخیم و بزرگ استفاده

طول اسباب کشی پاره نشود ،کیسه های زباله در اندازه های مختلف در بازار موجود است و با قیمتی ارزان 
 . میتوانید از آنها استفاده کنید

برای جمع آوری و بسته بندی لباسهای خانگی و ارزان که چروک شدن آنها مهم نباشد ،مالفه و پتو وبالش و لبا 
برد داردسهای زمستانی کار   

درآخر میتوان به این نتیجه رسید که با استفاده از یک یا چند کارتن رگال دار برای لباسهای مهم و مجلسی و و 
چند کیسه زباله برای لباسهای نرم و خانگی میتوان به رسعت و راحت لباسهای خود را بسته بندی کنیم و هزینه 

 .کمرتی رصف شود

یریدبرای کسب اطالعات بیشرت �اس بگ . 

 �اس با کارتنچی در تهران 
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