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دی برای هر کاالیی است. این جعبه ها به دلیل باال بودن جعبه سخت یا هارد باکس بهترین نوع بسته بن
استحکام، دوام و همچنین ظاهر زیبا و کیفیت باال، از محبوبیت باالیی در بین مردم برخوردارند. با توجه به 

نوع کاال، هر شخص می تواند جعبه سخت خاص خود را سفارش دهد. از آنجایی که در تولید جعبه سخت 
ود ندارد، این جعبه ها را می توان با هر عرض، طول و ارتفاع تولید کرد. همچنین به هیچ محدودیتی وج

دلیل باال بودن تعداد مدل های قابل تولید در جعبه سخت، هیچ محدودیتی از نظر تولید مدل و تنوع وجود 
سبز با داشتن  ندارد. تولید جعبه سخت و هارد باکس در تعداد پایین برای هر تولیدی امکان پذیر نیست. تی

دانش نرم افزاری و فنی باال، و همچنین ماشین آالت صنعتی خاص، توانسته تا پاسخ گوی سفارش های همه 
عدد هست به دلیل اینه که قیمت تمام  ۱۰۰۰فعالن اقتصادی ایران حتی در تعداد محدود باشد. حداقل تیراژ ما 

 .شده برای مصرف کننده مناسب تر باشد

ت استفاده از جعبه سخت، امکان انتخاب رنگ و روکش به کار رفته در جعبه است. این یکی از نکات مثب
داشته باشیم. ” قدرت انتخاب“خیلی خوب است که قدرت انتخاب داشته باشیم. حتما همه ما دوست داریم که 

از  حال فکر کنید به عنوان صاحب یک کسب و کار که نوعی خاص از جعبه سخت را نیاز دارید، بتوانید
میان تعداد زیادی از رنگ ها و طرح ها، رنگ یا ترکیب رنگی مورد نظر خود را انتخاب کنید. نکته مثبت 

تولید یک بسته بندی در قالب جعبه سخت این است که امکان تولید در ترکیب رنگی هم وجود دارد. یعنی می 
ن این امکان در جعبه های سبک توان یک جعبه سخت را با درب سفید و بدنه قرمز تولید کرد. به نظرتا

مقوایی وجود دارد! با ترکیب های رنگی متنوع موجود در آلبوم های تی سبز، شما هیچ محدودیتی در رسیدن 
به رنگ های مورد عالقه خود برای تولید جعبه سخت و هارد باکس مورد نظرتان ندارید. همچنین یکی 

ت، دسترسی به انبوهی از طرح هاست. تعداد طرح دیگر از مزیت روکش های به کار رفته در جعبه سخ
های روکش های قابل استفاده در جعبه سخت های تی سبز به قدری گسترده هستند که مطمئنا هر شخصی 

 .مورد نظر خود میرسد



 هاردباکس یا جعبه سخت چیست؟

، جعبه های کارتنی تمام مراحل تولید جعبه سخت )هارد باکس( مقوایی نظیر طراحی جعبه، بسته بندی لوکس
 .لوکس و جعبه سخت با استفاده از دستگاه های مدرن میباشد

برای بسته بندی انواع مواد از مقوا و جعبه های مختلف استفاده می شود. این نوع جعبه ها با متلایر مختلف 
یکی از  به عنوان هارد باکس یا جعبه سخت و با کیفیت های گوناگون در دسترس قرار دارند. با این حال

مقواهایی که برای بسته بندی به کار می رود از مقاومت بسیار باالیی برخوردارند. عالوه بر مقاوم بودن این 
 .نوع جعبه مقوایی، زیبایی و لوکس بودن آن نیز مورد توجه قرار می گیرد

برای بسته بندی هارد باکس با تشکیل شدن از چند الیه مقوا دارای ظاهری زیبا، ظریف و تجمل گرا بوده و 
انواع جواهرات، عطر و ادکلن، وسایل الکترونیک و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. شرایط تولید 

ای است که از آن برای محصوالت گران قیمت و کادویی و لوکس به عنوان بهترین  جعبه سخت به گونه 
 .گزینه یاد می شود

های زیادی  یی که هارد باکس دارد، برای تولید آن هزینه علی رغم شرایط بسیار مناسب و کیفیت باال
پرداخت نخواهد شد. با این حال حس خوبی که افراد به هنگام خرید وسایل و قرار دادن آن ها در هارد باکس 

 .آورند موجب شده که امروزه مشتریان بسیاری روی به انتخاب این نوع جعبه بیاورند به دست می 

دو یا خرید وسایل لوکس را دارید توصیه ما به شما استفاده از جعبه سخت به عنوان چنانچه قصد اهدای کا
با بهره مندی از انواع هارد باکس به صورت  گپارس پکین جعبه محصول خریداری شده خواهد بود. ما در

 .می دهیممکانیزه این محصوالت را به شما ارائه 

(سجعبه سخت )هارد باک و مزایای ویژگی  

العاده ای که دارد بهترین گزینه برای  همانگونه که عنوان کردیم این نوع جعبه مقوایی با ویژگی های فوق 
خریدهای خاص محسوب می شود. مقاومت و ماندگاری بسیار باالی جعبه سخت نسبت به سایر جعبه های 

 .بهترین گزینه برای استفاده باشدمقوایی موجب شده که 

همانگونه که می دانید وسایل لوکس و گران قیمت مانند ساعت، عطر و ادکلن و جواهرات نیاز به محافظت 
تمام عیار خواهند داشت. با این وجود این نوع جعبه مقوایی به بهترین شکل موجب حفظ امنیت محصول 

 .خریداری شده توسط شما خواهد شد

مندی از ظاهری ساده و در عین حال جذاب و لوکس   ژگی های هارد باکس می توان به بهرهاز دیگر وی
 .العاده خواهد بخشید اشاره کرد. جعبه خریداری شده با احساس لمس لذت بخش به افراد حس فوق 
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همواره تاکید می شود برای تبلیغات بهتر و گسترش برند، استفاده از جعبه های شیک و مدرن می تواند 
شود که  بسیار موثر باشد. به همین علت خرید محصوالت و قرار گرفتن آن ها در هاردباکس موجب می 

 .نسبت به کیفیت محصول خریداری شده تصور بهتری داشته باشیم

ای است که شما به راحتی می توانید برجستگی های متعدد، تصاویر مد  به گونه  تتولید جعبه سخ شرایط
های مختلف خود را بر روی آن ها اضافه نمایید. در عین حال ساختار این نوع جعبه به گونه  نظر و طرح 

 .ای است که شما می توانید خاصیت مغناطیسی را به آن وارد کنید و از آن استفاده نمایید

؟یع از هارد باکس استفاده می کننداکدام صن  

همانگونه که عنوان کردیم در شرایط مختلف و برای خرید محصوالت گوناگون می توان از این نوع جعبه 
مقوایی استفاده نمود. با این حال از جمله مهمترین صنایعی که روی به استفاده از جعبه سخت آورده اند می 

هداری و هدیه دادن نیاز به توان به شرکت های آرایشی و بهداشتی اشاره کرد. عطر و ادکلن ها برای نگ
آل ترین گزینه همواره مورد توجه  جعبه های خاص خواهند داشت. به همین علت این جعبه ها به عنوان ایده 

 .افراد در این زمینه قرار دارند

های کیف و کفش و پوشاک  توان به فروشگاه  از دیگر صنایعی که روی به استفاده از جعبه سخت آورده می
صنایع الکترونیک مانند فروش ساعت های هوشمند، تبلت، لپ تاپ و موبایل و سایر وسایل  اشاره کرد.

الکترونیکی نیز به شکل گسترده از هاردباکس استفاده می کنند. برای قرار دادن عینک آفتابی و طبی در این 
 .نوع جعبه نیز به راحتی می توان اقدام نمود



توان به  شود می  ترین جعبه محصول شناخته می  ه عنوان مهم ب  از دیگر مشاغلی که هارد باکس در آن
های جواهرات و زیورآالت اشاره کرد. محصوالت کادویی و همچنین محصوالت لوکس صادراتی  فروشگاه 

نیز باید با قرار گرفتن در جعبه های خاص به کاربران ارائه شوند. امروزه بسته بندی مواد غذایی مانند 
توان به استفاده از جعبه  فاده از این نوع جعبه انجام می پذیرد. در کنار تمام این موارد می شکالت نیز با است

 .سخت در فروشگاه های الکتریکی جهت قرار دادن محصوالت روشنایی و نور اشاره کرد

ا چنانچه قصد خرید عمده هارد باکس را دارید می توانید از محصوالت ما در پارس پکینگ استفاده کنید. م
در این مجموعه با ارائه انواع جعبه هارد باکس با باالترین کیفیت و بهترین قیمت به شما خدمات خود را 

 .ارائه می دهیم

                                                                                                                           . 

 سواالت متداول

 ؟از جعبه سخت یا هارد باکس چه استفاده هایی میشود

ی هارد باکس با تشکیل شدن از چند الیه مقوا دارای ظاهری زیبا، ظریف و تجمل گرا بوده و برای بسته بند
 .انواع جواهرات، عطر و ادکلن، وسایل الکترونیک و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد

 ؟چنئ نوع هارد باکس وجود دارد

هارد باکس ها انواع مختلفی دارند این محصوالت در شکل ها و اندازه های متنوعی ساخته می شوند. از 
گنتی، سه تکه، جعبه کشویی اشاره نمود که هر کدام از جمله انواع هارد باکس ها می توان به هارد باکس م

 .آن ها بر اساس ساختار برای یک نوع کاال بکار برده می شوند

 ؟جعبه سخت یا هارد باکس چه ویژگی هایی دارد

هارد باکس ظاهری ساده و در عین حال جذاب و لوکس اشاره کرد. جعبه خریداری شده با احساس لمس لذت 
 .العاده خواهد بخشید حس فوق بخش به افراد 

 ؟چگونه است تولید جعبه سخت شرایط

ای است که شما به راحتی می توانید برجستگی های متعدد، تصاویر مد  شرایط تولید جعبه سخت به گونه 
های مختلف خود را بر روی آن ها اضافه نمایید. در عین حال ساختار این نوع جعبه به گونه  نظر و طرح 

 .که شما می توانید خاصیت مغناطیسی را به آن وارد کنید و از آن استفاده نماییدای است 

                                                                                                                           . 



 انواع جعبه های هارد باکس

گیرد.   این نوع محصول در انواع مختلف و با ساختاری متفاوت طراحی و در اختیار مصرف کننده قرار می
دارید می توانید گزینه مورد نظر و مناسب بسته به نیاز خود و صنعتی که قصد استفاده از این نوع جعبه را 

 .را انتخاب کنید

امروز هارد باکس ها در شکل های ساده) دو تکه( و سه تکه ارائه می شوند. عالوه بر این جعبه های کتابی 
شوند های سر طبل دار نیز از جمله هارد باکس های ارائه شده در بازار محسوب می  و همچنین جعبه  . 

های  این نوع جعبه، امروزه هاردباکس کالسیک با طراحی خاص و ظاهری شبیه جعبه  در کنار ساختار
کفش به بازار ارائه شده و مورد توجه قرار دارند. نوع دیگری از جعبه های سخت به عنوان تلسکوپی 

.گیرند  کشویی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می  

 

هاردباکس سیگار نیز از نوع لوالیی طرفداران بسیاری به خود جذب کرده است. مدل باز شدن این نوع جعبه 
.مانند کالسیک بوده و زیبایی خاصی دارد  

 خرید هارد باکس

چنانچه قصد خرید جعبه سخت را دارید می توانید از محصوالت ما در پارس پکینگ دیدن کنید. ما در این 
ای به شما  مجموعه با فروش انواع جعبه های سخت با قیمت مناسب و به شکل عمده خدمات رسانی ویژه 

.عزیزان خواهیم داشت  

 قیمت هارد باکس

هایی همراه  های مختلف قیمت آن نیز می تواند با تفاوت  با توجه به طراحی و تولید این نوع جعبه در شکل 
باشد. امروزه جعبه سخت به شکل سفارشی نیز توسط مجموعه ما برای شما تولید می شود. برای اطالع از 

 قیمت این نوع جعبه می توانید از محصوالت ما دیدن کنید



کسانواع هارد با  

هارد باکس ها انواع مختلفی دارند این محصوالت در شکل ها و اندازه های متنوعی ساخته می شوند. از 
جمله انواع هارد باکس ها می توان به هارد باکس مگنتی، سه تکه، جعبه کشویی اشاره نمود که هر کدام از 

.آن ها بر اساس ساختار برای یک نوع کاال بکار برده می شوند  


