أماكن بٌع كراتٌن فارغة 10101001010
أماكن بٌع كراتٌن فارغة فً الماهرة دائما ما تكون من أكثر األشٌاء التً ٌتسائل عنها سكان الماهرة ،لما لها من أهمٌة
كبرى فً العدٌد من األغراض والتً من بٌنها االحتفاظ باألشٌاء أو الرغبة فً نملها إلى مكان أخر دون أن ٌحدث لها أي
ضرر ،وسنذكر الٌوم أهم وأبرز األماكن المخصصة فً بٌعها.
اتصل بنا خصم %01
10101001010
أماكن بٌع كراتٌن فارغة فً الماهرة
تعتبر الكراتٌن الفارغة من األشٌاء الضرورٌة التً ٌلزم تواجدها لدى األشخاص عند التنمل وتغٌٌر مكان اإللامة أو عند
إرسال األشٌاء الكبٌرة إلى مكان آخر ،وعادة ما ٌتم صناعة مجموعة كبٌرة من األشكال واألحجام الخاصة بها لتالئم كافة
األغراض ،على أن تكون مصنوعة من جودة عالٌة ومتانة شدٌدة ،وتوجد العدٌد من المحالت واألماكن التً تموم ببٌع
مثل هذه الكراتٌن فً العدٌد من أنحاء الماهرة.

وتعد أفضل أماكن بٌع كراتٌن فارغة فً الماهرة هو مٌدان الجٌش العباسٌة شارع بٌن الجناٌن ،وهو معروف بالسمعة
الممٌزة والخدمة الهائلة ،وٌكون لهذا المكان رلم ٌمكن التواصل من خالله وهو  ،10101001010وٌكون هذا الرلم متاح
لكافة االستفسارات على مدار الٌوم.

بٌع كراتٌن بالمعادى
بعد انتشار التساؤل عن الكراتٌن الفارغة تم توفٌر العدٌد من األماكن الخاصة بذلن مثل أماكن بٌع كراتٌن فارغة فً
الماهرة  ،على أن ٌموم كافة من ٌرغب بالحصول على هذه الكراتٌن بالذهاب إلى هذه األماكن الختٌار ما ٌناسبه منها،
وٌراعى اختٌار نوعٌة جٌدة من الكراتٌن حتى تتحمل ما ٌتم وضعه بها ،فبعض األشخاص ٌحتاج إلى نمل األدوات
الزجاجٌة ،مما ٌستدعً شراء كراتٌن تمنع الكسر.
ألرأ اٌضا  :شنط بالستٌن بسوستة

كما أن هنان بعض المصانع واألماكن التً وفرت إمكانٌة تحدٌد المماسات المرغوبة من الكراتٌن وٌتم تصنٌعها خصٌصا
للشخص الراغب فً شرائها ،وعادة ما ٌتم استعمال هذه الكراتٌن ألكثر من مرة وفً أكثر من غرض ،فمد أصبحت من
األدوات التً ال ٌمكن االستغناء عنها فً ولتنا الحالً.

كراتٌن فارغة للبٌع
بعد كثرة البحث عن الكراتٌن الفارغة تم جمع المعلومات عن األغراض المختلفة التً ٌتم استعمال هذه الكراتٌن بها ،على
أن تضم العدٌد من الممٌزات كالتالً:

تخزٌن بعض األدوات أو األشٌاء الخاصة بالمحالت التجارٌة لألشخاص والتابعة لهم ،على أن ٌتم تغلٌفها جٌدا لتجنب
تلفها.
ولاٌة األغراض المحفوظة من وصول الملوثات المختلفة إلٌها أو دخول الحشرات المتسببة فً تلف هذه األغراض.
تكون على درجة عالٌة من المتانة فً أماكن بٌع كراتٌن فارغة فً الماهرة مما ٌجعل لها لدرة تحمل على حفظ أثمل
األشٌاء ،وبالتالً ٌتم استعمالها فً حفظ األثاث أو نمله.
فً أغلب األحٌان ٌتم تصنٌع الكراتٌن الفارغة من مواد عازلة للماء حتى ال تتأثر األغراض المحفظة بها.

ٌتم صناعة الكراتٌن على درجة عالٌة من التحمل ،لمماومة الحرارة والرطوبة ،حتى ال ٌؤثر بها التغٌرات الجوٌة
المختلفة.
شاهد اٌضا :محالت بٌع كراتٌن فارغة الماهرة

تساهم فً استثمار المساحة المخصصة للتخزٌن ،حٌث أن هنان بعض األحجام التً ٌمكن وضع أكثر من غرض بها.
ٌتم استعمالها عند الرغبة فً إرسال الهداٌا المٌمة ألحد األشخاص فً مكان آخر أو بلد أخرى دون الخوف من أن تتعرض
ألي مشكلة لبل االستالم.
لها مرونة كبٌرة ،كما أنه ٌسهل تشكٌلها وترتٌب األغراض داخلها بشكل منظم ،كما أنه ٌسهل غلمها لحماٌتها من دخول
أي عامل خارجً.
بٌع الكراتٌن بالجملة
كراتٌن للبٌع هنان العدٌد من المصانع والشركات التً تسهل على المستهلن شراء الكراتٌن من أماكن بٌع كراتٌن فارغة
فً الماهرة ومتوفر اٌضا بٌعها بالكٌلو ،وعادة ما ٌلجأ إلى هذه الطرٌمة أصحاب شركات الشحن للرغبة فً حماٌة أغراض
الشركة من الخدش حتى ال ٌفمد العمٌل ثمته بها ،وخاصة شركات بٌع األثاث واألدوات المنزلٌة ،وفً هذه الحالة ٌتم
اختٌار أفضل األنواع التً نراها فً المحالت الكبرى ،وغالبا ما تكون مصنوعة من أكثر من طبمة لزٌادة التحمل.

وعند شراء الكراتٌن بالكمٌة الكبٌرة من خالل أماكن بٌع كراتٌن فارغة فً الماهرة ٌكون هنان فرصة أكبر لالحتفاظ
بالمزٌد من األشٌاء والمحافظة على حالتها التً تم حفظها علٌها ،دون أي تغٌر أو ضرر ،ولكن ٌلزم اختٌار األحجام
المالئمة للغرض التً ٌتم شرائها من أجله إلمكانٌة االستفادة بها ألطول فترة ممكنة ،فمثال عند شراء كراتٌن فارغة
لألجهزة المنزلٌة ٌتم تحدٌد حجم كافة األجهزة واختٌار الكراتٌن المالئمة لها.

أسعار الكراتٌن الفارغة
ٌتم تحدٌد أسعار الكراتٌن الفارغة تبعُا لمجموعة كبٌرة من العوامل ،والتً من بٌنها كافة ما ٌلً:

متانة المادة التً ٌتم صنع الكراتٌن منها وإمكانٌة تحملها للعوامل الخارجٌة المختلفة ،والفترة العمرٌة الممكنة لها.
الحجم الخاص بالكراتٌن والمماسات التً ٌتم صناعتها بها ،مع التغلٌف الجٌد وأسعار النمل.
نوع الكراتٌن والغرض األساسً الذي ٌتم استعمالها ألجله ،وهنان بعض السٌدات التً تموم بشراء الكراتٌن الستعماله فً
بعض األغراض المنزلٌة.
ألرأ أٌضا :شركات نمل اثاث بالهرم
مدى مماومة هذه الكراتٌن للصدمات ،مما ٌساهم فً المحافظة على األشٌاء الحساسة ذات األحجام المختلفة.
عدد أو كمٌة الكراتٌن التً ٌتم شرائها ،فعند شراء كمٌة كبٌرة ٌتم تخفٌض األسعار ،إلرضاء العمالء وخدمتهم.
المشتري ،حٌث تختلف لٌمة البٌع للمستهلن عن لٌمة البٌع للشركات فً أماكن بٌع كراتٌن فارغة فً الماهرة  ،كما أن
هنان مجموعة من شركات الشحن التً تموم بشراء الكراتٌن حتى تستعملها فً تغلٌف المنتجات المباعة وإرسالها لكافة
األماكن.
أماكن بٌع الكراتٌن المستعملة
فً بعض األحٌان ٌبحث المستخدمٌن عن الكراتٌن المستعملة للرغبة فً استعمالها فً األغراض البسٌطة ،ونظرا
النخفاض السعر الذي تباع به ممارنة بالكراتٌن الجدٌدة ،ولكن ٌجب الحرص على اختٌار األماكن المعروفة بجودة

الصناعة للحصول على كراتٌن ممٌزة ال تفسد أو تتمزق عند حفظ األغراض بها ،وتعرف أماكن البٌع الموجودة فً
الماهرة بأمانتها الشدٌدة فً بٌع كافة أنواع الكراتٌن.
ألرأ اٌضا  :ونش رفع اثاث بالهرم
كما أن الكراتٌن المستعملة فً أغلب األحٌان ناتجة عن إعادة تدوٌر الكراتٌن المدٌمة وتمدم اٌضا أماكن بٌع كراتٌن فارغة
فً الماهرة ذالن ،وعادة ما ٌتم تغلٌف هذه الكراتٌن مع مجموعة من الالصمات الموٌة بعد إضافة األغراض إلٌها لمنع
دخول األتربة بها ،وال ٌتم مالحظة أي عٌوب بها ،كما أنها تظل محتفظة بكافة ممٌزاتها بعد االستعمال ،مما ٌجعلها
االختٌار األمثل لمن ٌرغبون فً امتالن كراتٌن ذات لٌمة منخفضة وبجودة عالٌة.

بٌع كراتٌن فارغة
عادة ما تحرص األماكن المخصصة فً بٌع الكراتٌن على توفٌر كراتٌن مصنوعة من الورق المموى ذات الجدار الواحد
أو الجدارٌن ،وٌتم اختٌار الكراتٌن الممٌزة تبعا لبعض النماط والتً من بٌنها ما ٌلً:

المواد المستعملة فً صناعة هذه الكراتٌن ،على أن ٌتم التأكد من أنها مواد غٌر ضارة وال تحتوي على ملوثات للبٌئة.
التأكد من لوة الكراتٌن وسمكها ،مع معرفة مدى عزلها للحرارة والماء والحشرات وغٌرها من العوامل التً ٌمكن
التعرض لها.
اختٌار األحجام التً تلٌك باألغراض المراد حفظها ،على أن ٌتم معاٌنتها جٌدا لبل الشراء.
لٌمة الكراتٌن ممارنة بالجودة الخاصة بها ،حٌث تعتبر هذه النمطة من أهم ما ٌلزم الحرص علٌه ،فهنان العدٌد من
الكراتٌن ذات المٌمة المنخفضة وبالرغم من ذلن تتمٌز بالموة الشدٌدة.
وفً الختام فإن الكراتٌن لٌست مجرد أشٌاء ال لٌمة لها ،بٌنما هً من أهم األغراض التً ٌمكن استعمالها ،ولد تحدثنا عن
أماكن بٌع كراتٌن فارغة فً الماهرة ،كما ذكرنا كٌفٌة التواصل معها ،باإلضافة إلى كافة ما ٌتعلك بها.

