
فیلم و کیسه های فروشگاهی
99پالستیک کار، بهمن 



فیلم و کیسه های فروشگاهی
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:کارپالستیکفروشگاهیمحصوالتانواعبرخی

فریزرکیسه

زبالهکیسه

فروشگاهیکیسه

یکبارمصرفسفره



فریزرکیسه 

.اییمنممیعرضههاسلیقهانواعبرایمختلفهایبندیبستهدروبهداشتیباال،کیفیتبارافریزرهایکیسهما
.شودمیانجاممشتریسفارشبرمبنایتولیدگوناگون،بازارهاینیازتامینجهتاستذکربهالزم

فریزرکیسه نام محصول

فریزرنایلونغذا،بندیبستهکیسه سایر اسامی

فریزرویخچالدردادنقرارجهتغذاییموادبندیبسته کاربـرد

شفاف
 دوخت مناسب جهت جلوگیری از پارگی
های گوناگونبندیتولید در سایز، ضخامت و بسته
 ،مناسب برای استفاده در سوپر مارکت ها، مغازه ها، رستوران ها و منازل...

هاویژگی

میکرون30تا 15معموال 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

ضخامت

سانتی متر25تا 20معموال
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

عـرض

سانتی متر35تا 30معموال 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

طول

شفاف رنگ

ساده یا دودخت
.شودطبق درخواست مشتری تولید می

دوخت

کیلویی25یا 20های کیسهصورت فله در در لفاف پالستیکی و یا به
.شودطبق درخواست مشتری تولید می

بندیبسته



زبالهکیسه 

رنگ ، منازل، در سایزها و هابیمارستانادارات، های آوری زبالهجمعزباله صنعتی و عمومی جهت های کیسهشرکت پالستیک کار 
.می کندنیاز به صورت چاپی تولید و عرضه درصورت گوناگون و های 

.شودمیالزم به ذکر است جهت تامین نیاز بازارهای گوناگون، تولید برمبنای سفارش مشتری انجام 

زبالهکیسه نام محصول

، کیسه زباله بین الینر، کیسه آشغال، ساک زباله، کیسه زباله صنعتی
بیمارستانی

سایر اسامی

جمع آوری زباله های ادارات، بیمارستان ها، منازل کاربـرد

چاپییاساده
آلودگیانتشارازجلوگیریجهتمناسبدوخت
گوناگونهایبندیبستهوضخامتسایز،درتولید
ها،مغازهها،مارکتسوپردراستفادهبرایمناسب

...منازل،ها،بیمارستان
کیسهبازیافتقابلیت

هاویژگی

میکرون 120تا 30معموال 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

ضخامت

سانتی متر110تا 40معموال
.درخواست مشتری تولید می شودطبق 

عـرض

سانتی متر150تا 50معموال 
.تولید می شودمشتری درخواست طبق 

طول

سیاه، سفید، آبی، سبز، صورتی ، لیمویی
.طبق درخواست مشتری تولید می شود

رنگ

کیلویی20در لفاف پالستیکی و یا به صورت فله در کیسه های 
طبق درخواست مشتری 

بندیبسته



فروشگاهیکیسه 

کیسهانواعمارنگ،6اتفلکسوگرافیکچاپودوختتواناییهمچنینوچندالیهوتکالیههایفیلمتولیدتکنولوژیازگیریبهرهبا
.نماییممیعرضهوتولیدگوناگونهایدستهباواندازهطرح،رنگ،درفروشگاهیوتبلیغاتیهای
.شودمیانجاممشتریسفارشبرمبنایتولیدگوناگون،بازارهاینیازتامینجهتاستذکربهالزم

فروشگاهیکیسه نام محصول

تی، کیسه دسته دار، کیسه زیست کیسه پالستیکی، کیسه پلی اتیلن، کیسه رکابی، کیسه تبلیغاتی، کیسه سوپرمارک
تخریب پذیر، کیسه نایلون، کیسه نایلکس

سایر اسامی

بندیبسته
تبلیغات

کاربـرد

تولید و چاپ سفارشی
دوخت مناسب جهت جلوگیری از ضایع شدن محتویات داخل کیسه
تنوع در سایز، ضخامت، رنگ و چاپ
امکان ایجاد امباس روی کیسه

هاویژگی

.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق  ضخامت

.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق * و طولعـرض

پایکات
دسته موزی
دسته تقویت شده
 (شرتی_تی)رکابی

انواع دسته

...شفاف، سیاه، سفید، آبی، سبز، صورتی ، لیمویی و 
درخواست مشتریطبق 

رنگ

ساده یا دودخت
.شودطبق درخواست مشتری تولید می

نوع دوخت

کیلویی25یا 20های کیسهصورت فله در در لفاف پالستیکی و یا به
.شودطبق درخواست مشتری تولید می

بندیبسته

 



سفره یکبارمصرف

سبک،هایاتیلنپلیترکیبازکارپالستیکیکبارمصرفهایسفره
یفیکنظارتتحتهایکالکمیدرصدنیازدرصورتوخطیوسنگین
استفادهمنظوربهمختلفهایبندیبستهوطرحرنگ،سایز،درمداوم

هایسالن،هاهتل،هامیهمانی،سفرها،هارستورانمنازل،در
.گرددمیتولید...وادارات،هادانشگاه،هابیمارستانغذاخوری،

رمسیمناسب،بندیبستهومرغوبچاپبهداشتی،اصولرعایت
نمودههموارمابرایخاورمیانهکشورهایبهرامحصولاینصادرات

.است
بنایبرمتولیدگوناگون،بازارهاینیازتامینجهتاستذکربهالزم

.شودمیانجاممشتریسفارش

یکبارمصرفسفره نام محصول

...وچاپیسفرهرومیزی،سفره،،ضیافرول سایر اسامی

 ،و ، اداراتهادانشگاه، بیمارستان ها، میهمانی هامنازل، رستوران و هتل، پیک نیک و سفر... کاربرد

تولید براساس اصول بهداشتی
تنوع در طرح و اندازه
تنوع در بسته بندی
عدم عبور رطوبت و چربی به روی میز یا فرش
ساده یا چاپی
 و رستوران ها ، منازل، هابیمارستان، مغازه ها، مارکت هامناسب برای استفاده در سوپر...

هاویژگی

مترسانتی120تا50
.شودمیتولیدمشتریدرخواستطبق

عرض

متر100تا20
.شودمیتولیدمشتریدرخواستطبق

طول

میکرون50تا20
.شودمیتولیدمشتریدرخواستطبق

ضخامت 

رنگششتافلکسوگرافیک چاپ

رول در لفاف پالستیکی صورت به
درخواست مشتریطبق 

بندیبسته




