چاپ لفاف های بسته بندی محصوالت
لفاف بستهبندی(یا همان لفاف انعطافپذیر) نوعی پوشش برای بستهبندی کاالهای مختلف
از جمله :مواد غذایی ،دارو ،پوشاک ،لوازم خانیگ و … .است ،این نوو لفافهوا یوا از
پرکاربردترین طرحهای بسته بندی هستند که برای بسته بندی انوا کاالها مورد اسوتفاد
قوورار یگیوورد .لفافهووای بسووته بندی بوورای ظفووا وووات و ن اووداری از محصوووال بووا
ظساسیتهای مختلف استفاد ی شوند و موجب میشوند که مشوتریان بوه محصووالت
سالم دستریس پیدا کنند.
“لفاف چیست؟ به هر نو بسته بندی که بورای کواال  ،موواد غوذایی  ،پوشواک و … .موورد
استفاد قرار ی گیرد را لفاف می وییم ،به طور مثال :سفر یکوار مصرفی که در یک بسته
بندی قرار گرفته ،به آن بسته بندی لفاف ی گویم یا ظووبا که در بسته بندی قرار گرفته
خود بسته بندی را لفاف ی گویم”.

امروز در صنایع غذایی جات بسته بندی محصوالت مختلف مانند :آجیل و خشکوار ،چای
و قاو و انوا دمنوش ها و گیاهان دارویی ،سوزیجات خشوک و تواز  ،غووت و ظووبوات،
ادویه ،شیریین جات ،انوا مواد غذایی پروتئین آماد و نیمه آماد  ،سس ها و چاشین هوا،
نوشیدین ها و محصوالت لوین ،انوا تریش جات ،خیوار شوور ،زیتوون ،آلوچوه و لواشوک،
انوا اسنک و تنقوت در لفاف های بسته بندی قابل انعطاف به صوورت رول و بوا آنوالیز و
ساختار مختلف استفاد ی گردنند.

مزایای لفاف بستهبندی





دارند.

لفافهای بستهبندی هزینه تولید کمتری نسوت به بستهبندیهای سخت
لفافهای بستهبندی کارایی بیشتری نسوت به بستهبندیهای سخت
لفافهای بستهبندی صرفه اقتصادی و ساولت بیشتری نسوت به بستهبندیهای سوخت
دارند.
بسته بندی با لفافها بسیار پرسرعت و مقرون به صرفه است.
دارند.





لفافهای بستهبندی وزن بسیار سوا دارند.
لفافهای بستهبندی تازیگ مواد غذایی را ظفا
لفافهای بستهبندی قابلیت چاپ پذیری باالیی دارند.

میکنند.

انوا لفاف بستهبندی
لفوواف بسووتهبندی باتوورین جووای زین بوورای انوووا بسووتهبندی سووخت میواشوود ،امووا بوورای
بستهبندی هر نو محصوو نیتووان از یوک نوو پوشوش اسوتفاد کورد بنوابراین بورای
بستهبندی محصوالت به انوا مختلفی از لفاف بستهبندی اظتیاج داریم .انوا این لفافهوا
شامل:
لفاف بستهبندی خشکوار
لفاف بستهبندی متاالیز
لفاف بستهبندی چای کیسهای

انوا چاپ لفاف بسته بندی
.1
.2
.3
.4
.5

لفاف
لفاف
لفاف
لفاف
لفاف

الیه(مناسب برای:آب معدین،روغن مایع و)…

تک
دو الیه(مناسب برای:موادغذایی خشک از جمله پفک،چیپس،ماکاروین و) …
سه الیه(مناسب برای:انوا مایعات مختلف)
چاار الیه(مناسب برای:غذاهای آماد طوخ از جمله روغن،آبمیو ،سرکه و) …
تک الیه با الک(مناسب برای :موادغذایی لوین،ترشیجات،غذاهای نیمه آماد

و آماد )

چاپ لفاف های بسته بندی محصوالت
کوشان موین پایا ارئه دهند خدمات تخصیص چواپ لفواف هوای بسوته بنودی محصووالت،
جات وت سفارش لفاف بستهبندی و چاپ طرح مد نظور خوود بور روی آن،و یوا مشواور
تخصیص در خصوص چاپ و طراظی لفاف از طریق شمار های زیر با کارشناسان ما تماس
ب یرید:
021-26424350
021-26424801
لینک کوتا مقالهhttps://b2n.ir/q99040 :

