
 رعایت نکات بھداشتی در خریداینترنتی کارتن اسباب کشی

کارتنچی در ایام کرونا از ابتدا بھ فکر مشتریان خود بوده و تمام مسایل بھداشتی را رعایت کرده است و اکنون بیشتر از 
کردنشان امری ضروری را بیان کرده ایم کھ برای تمام ما رعایت   قدیم بھ این مسائل توجھ دارد در مطالب زیر نکاتی

 .می باشد

ھنگام بستھ بندی خودداری کرده و ابتدا مشخصات کاالی   بازکردن زود  تحویل میگیرد از  وقتی خرید آنالین خود از
با فروشگاه تماس بگیرید  در صورت ھر مشکلی با کاالی تحویلی بررسی کنید و   سفارش خود را . 

 

بھ شما تحویل دھد، باید از   کاال را  شخصی کھ مامور است. لی مھم می باشدرعایت اصول بھداشتی در تحویل کاال خی
ھرگونھ کاال و خدمات پس از تحویل بار دیگر باید   در نظر بگیرید. ابزار مراقبتی مانند ماسک و دستکش داشتھ باشد

ھ نباشدو بعد بھ داخل منزل ببرید ، تا امکان ھرگونھ ورود ویروس بھ محل قرنطین  ضدعفونی شود . 

  

 تھیھ کارتن اسباب کشی

از شرکت کارتنچی کھ دارای خط تولید تولید   را می توانید  لوازم  کارتن ھای اسباب کشی و حمل بار  با کیفیت ترین
چرا کھ ما با توجھ بھ نیاز بازار و رفاه حال . کارتن ھای اسباب کشی و دیگر لوازم بستھ بندی می باشد خریداری کنید

کارتن ھا را تولید و در دسترس شما قرار می دھیم  نواعھموطنان ا .  



حتی کسانی کھ بھ اینترنت دسترسی نداشتھ می توانند با تماس ھای تلفنی سفارش خود را برای تھیھ کارتن اسباب کشی 
ھا را کارتن با کیفیت باال و قیمت مناسب عرضھ میکند کھ تمام سفارشات مشتری  کارتن فروشیاین شرکت . ثبت کنند

زمان ممکن بھ دست مشتریان ارسال میشود  در حداقل ترین . 

 تھیھ کارتن اسباب کشی

لوازم بستھ بندیفروشگاه اینترنتی    

  

توانید از فروشگاه بستھ بندی کارتن فروش کارتنچی بھ خرید کارتن اسباب کشی و سایر  می   در ھرمنطقھ ای از تھران
اقدام نمایید و از کیفیت این لوازم استفاده ببرید  تجھیزات بستھ بندی . 

 کارتن لوازم بازار  خرید کارتن اسباب کشی شوش    خرید کارتن اسباب کشی ولنجک  خرید کارتن اسباب کشی دروس

  

  

 سواالت متداول برای خرید و تھیھ کارتن اسباب کشی

عمولی چیست؟فرق کارتن اسباب کشی با کارتن ھای م  

سالمت وسایل حساس و   تا قادر باشد  اسباب کشی دارای ضخامت مناسب و مقاومت باالیی بوده  کارتن ھای ویژه
داخل منزل در ھنگام اسباب کشی تامین کند  شکستنی . 

 تفاوت کارتن اسباب کشی موجود در بازار در چیست؟

ھستند و دارای فولوتینگ قوی جھت جلوگیری از رسیدن ضربھ الیھ از نوع مقاومت باال  ۵کارتن ھای کارتنچی کامال 
 . و فشار بھ محتویات داخل کارتن ھستند

متنوع ھستند؟  دارای سایز بندی  آیا کارتن ھای اسباب کشی  

 پاسخ این سوال بلھ است

چقدر است؟  میانگین قیمت کارتن ھای اسباب کشی  

و از قیمیت کارتن ھا مطلع شویدشما میتوانید در ساعت اداری با ما تماس بگیرید   
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اسباب بھ نام  آکوالداھنگ معروف : جا دارد یکی از آھنگھای زیبا بنام اسباب کشی برای شما دوستان عزیز قرار دھیم
 کشی

  

 


