
 

تواند به ما کمک کند در طول روز از خوردن غذای  انگیز است که می فناوری کاربردی و محصولی شگفت  کیف غذا

ها نیاز داریم تا برای گذراندن یک زندگی   ر زیادی از ما انسان حاضر درصد بسیا خانگی سالم لذت ببریم. در حال

، بسیاری از ما ممکن است که به دانشگاه برویم یا حتی برای  همچنینبدون دردسر، بیرون از منزل کار کنیم. 

 روند غذا آماده کنیم.  فرزندانمان که به مدرسه می 

 

محلی خارج شده، بسیاری از ما باید مسیر زیادی را تا    که در حال حاضر فضای جامعه از فضایبا توجه به این  

برای خوردن غذا مجبور هستیم که یا از منزل غذا ببریم یا در   ،محل مورد نظر طی کنیم. در این شرایط 

 فودی محل مورد نظر غذا بخوریم.  ترین رستوران یا فست  نزدیک 

 

دهید، قاعدتاً دغدغه زیادی  لم خانگی را ترجیح می اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که غذای مقوی و سا

کنند تا  همین دلیل تولیدکنندگان زیادی در سراسر جهان تالش می  برای حمل غذای خود تا محل کار دارید. به 

های متنوع، نیاز افراد به این محصول با   های غذا برای تمامی سنین و در اندازه  با آماده کردن انواع متفاوت کیف

 کیفیت را برطرف کنند. 

 

کند  کند، بلکه به شما کمک می تر نمی د حمل غذا را راحتنتنها رو کیف غذابه این موضوع توجه داشته باشید که 

تر نگه دارید و از ریختن آن نیز جلوگیری کنید. اگر کنجکاو هستید تا بیشتر در  تر و تازه تان را گرم تا غذای خود 

 .رابطه با این محصول بدانید، ما را تا انتهای محتوا همراهی کنید 
 

 

گی هایی دارند؟یژغذا چه و های کیف   

کند دما و رطوبت غذای مورد نظر خود  بندی شده و ضد آب است که به شما کمک می محصولی عایق    ،کیف غذا

تر نگه دارید و  تفاده از این محصول غذای خودتان را تازه توانید با اس طور کامل حفظ کنید. پس شما می  را به 

 نیازی به گرم کردن دوباره آن هنگام میل کردن نداشته باشید. 

 

باشد را حمل کنید و از میل کردن آن  توانید هر نوع غذایی که مد نظرتان می می کیف غذاشما با استفاده از 

تر است. برای مثال  با استفاده از این محصوالت به روند جابجایی غذا نیز راحت بر این موضوع، ببرید. عالوه   لذت

 .ها بگذارید شید درون این کیف  که نیاز باشد مراقب آن با توانید قابلمه مورد نظر خودتان را بدون اینشما می

   

را حمل کنید. در   اغذ  ، بدون استرس ریخته شدن میتوانید  ها، با استفاده از قالب مناسب و مخصوص این کیف 

طور کامل نیاز   کند تا بتوانند به حاضر تولید کنندگان انواع گوناگون و متفاوتی از این محصوالت را تولید می حال 



 

توانید این محصوالت را در انواع فانتزی، مخصوص کودک،  اقشار گوناگون جامعه را برطرف سازند. شما می 

 .باشد تهیه نمایید د نظرتان می مخصوص بزرگسال، اداری و با هر تمی که م

 

 
 کیف های غذا چه ویژگی هایی دارند؟

 

 غذا های کیفبررسی انواع 

ترین انواع این محصوالت  ، بیایید با یکدیگر به بررسی متنوع کیف غذا   های بعد از صحبت در رابطه با ویژگی 

امی این محصوالت باید دارای  بپردازیم و شما را بیشتر با انواع گوناگون این محصوالت آشنا سازیم. به طور کلی تم



 

های   ها مانند نحوه دوخت و پارچه بندی خاصی باشند تا از ریختن غذا جلوگیری شود. اما در برخی ویژگی   عایق

  توان دست بازی برای انتخاب داشت.شده، می استفاده  

 

 

 گابل  غذا کیف

باشد که توسط برند گابل  ترین انواع متفاوت این محصوالت میدارترین و با کیفیت گابل یکی از پرطرف کیف غذا

ها هستید ترین انواع این کیف  دارترین و با کیفیت دنبال پرطرف شود. اگر شما به  اسپانیا طراحی و تولید می 

توانند نیاز شما را به این فناوری کاربردی برطرف کنند. محصوالت  مطمئن باشید که محصوالت برند گابل می 

 داران زیادی در سراسر کشور داشته باشند.  فردی دارند که باعث شده طرف های منحصر به  گابل ویژگی 

 

  توانید از یک کیف با کیفیت، ضد آب، ضد رطوبت، قابل شستشو و قابلبا استفاده از محصوالت گابل می شما 

صورت دستی و دوشی بهره ببرید. این محصوالت معموالً با جنس بدنه پلی استر یا برزنت و همچنین   حمل به 

 شما را گرم و تازه نگه دارند.   زمان طوالنی غذایتوانند برای مدت  پوشش داخلی با کیفیت آلومینیومی می 

 

شوند. این بندی های متنوع و متفاوتی وارد بازار می بر این موضوع، این محصول در سایز بندی و رنگ   عالوه 

طور   های گوناگون از این محصوالت بهره ببرید و نیاز خودتان را به  کند تا برای زمینه موضوع به شما کمک می 

  کامل برطرف سازید.

 

 

 کیف غذا اداری

توانید  ی کارمندی می کیف غذاباشد. شما با تهیه اداری یکی از پر استفاده ترین انواع این محصول می  کیف غذا

ترین  گونه مشکل و دردسری و در سریع  غذایی غذا و سایر تنقالت روزانه خود را به محل کار ببرید و بدون هیچ 

  ذت ببرید.زمان ممکن غذای خودتان را آماده کنید و از میل کردن آن ل

 

گیرند باید  به این موضوع توجه داشته باشید که معموالً محصوالتی که برای محل کار مورد استفاده قرار می 

  ظاهری ساده و تیره داشته باشند. خوشبختانه تولیدکنندگان این محصوالت در حال حاضر انواع متفاوت این کیف 

 کنند.  های متنوع وارد بازار می بندی   ها را با رنگ 

 



 

ودتان را  های مورد نظر خگونه مشکلی غذا و سایر خوراکی  راحتی و بدون هیچ  به   کیف غذاتوانید با تهیه  شما می

ها را به محل کار  اگر دوست دارید که انواع متفاوت خوراکی   ها لذت ببرید. آن    به محل کار ببرید و از میل کردن

بندی های متنوعی هستند و هر بخش را به یک    هایی استفاده کنید که دارای بخش  توانید از کیف ببرید می 

 خوراکی اختصاص دهید.

   

 
 کیف غذا اداری

 

 

 کیف غذا مدرسه 



 

ی مدرسه را در  کیف غذاتوانید باشد. شما میدار این محصوالت می مدرسه نیز یکی دیگر از انواع پرطرف  کیف غذا

کند که فرزند شما کالس اول  های گوناگونی برای فرزندان خودتان تهیه نمایید. فرقی نمی ها و اندازه  طراحی  

  کند.ابتدایی است یا در سال یازدهم یا دوازدهم تحصیل می 

 

ها   توانید طیف وسیع و متنوعی از این محصوالت را پیش روی خودتان داشته باشید و از میان آن شما می

توانید برای  ی مدرسه، شما می کیف غذاترین و زیباترین گزینه را برای فرزند خودتان تهیه کنید. با خرید کاربردی 

 فرزند خودتان صبحانه یا ناهار آماده کنید و نیاز او را به میان وعده یا غذای کامل برطرف سازید.  

 

ست؛ قاعدتاً  ترین و تأثیرگذارترین فاکتور ها روی نحوه یادگیری افراد اکه خوردن غذا یکی از مهم  با توجه به این 

آید. بهتر است  تهیه این محصول برای کودکانی که در مدرسه نیاز به غذا خوردن دارند یک ضرورت به حساب می

  طور کامل رفع کنید.  ترین و زیباترین انواع این محصوالت، این نیاز فرزند خود را به شما نیز با تهیه باکیفیت 

 

 

 کیف غذا کودک 

کودک باید با دقت بسیار باالیی تهیه شود. شما ممکن است که برای فرستادن کودکان به مهدکودک یا   کیف غذا

ی کودک بپردازید. در این شرایط، شما باید به فاکتور  کیف غذا های متفاوت نیاز داشته باشید تا به تهیه  کالس 

 های گوناگونی توجه داشته باشید. 

 

ترین حالت  چیز باید در راحت دانید، کودکان جامعه آماری حساسی هستند و همه  طور که همه شما می همان 

داشتن غذا، برای   بر گرم نگه همین دلیل باید محصولی را تهیه نمایید که عالوه   ها اتفاق بیفتد. به  ممکن برای آن 

ی کودک به فاکتور  کیف غذاهمین دلیل شما برای تهیه به  ای بسیار راحت باشد. و نقل و استفاده نیز گزینه حمل 

 .های گوناگون و متنوع توجه داشته باشید 

 

یت و کاربردی را برای فرزندان خودتان تهیه نمایید. قاعدتاً وزن  کیف توانید در انتها یک محصول با با این کار می

سبک محصول، اندازه مناسب آن، عایق بودن آن و جلوگیری از ریختن غذا جزو آن دسته از فاکتور هایی هستند  

  که حتما هنگام تهیه این محصول باید مورد توجه قرار بگیرند.

 

 



 

 
 کیف غذا کودک 

 

 

 کیف غذا فانتزی 
  

شده ی فانتزی جزو آن دسته از محصوالتی است که معموالً توجه زیادی به طرح و رنگ و پارچه استفاده  کیف غذا

  ای دارند. به های شاد و سرزنده  شوند و رنگ های خاصی تولید می ا طراحی  شود. این محصوالت معموالً بدر آن می 

های غذا تفاوت چندانی ندارد؛ اما به  های ساختاری، این محصوالت با انواع دیگر کیف  طور کلی از لحاظ ویژگی  

 . گرفته است  ها صورت توجه زیادی روی ظاهر آن  

 

های مورد نظر خودتان تهیه   بندی ها و حتی تم  بندی ها، رنگ محصوالت را با طرح  توانید این هر حال شما می  به 

خواهید بهره ببرید. این محصوالت برای استفاده در مدرسه، باشگاه و حتی  که می ها در هر جایی   نمایید و از آن 

  ر بگیرند.ای مورد استفاده قراتوانند در هر زمینه محل کار گزینه بسیار مناسبی هستند و می 

 

 

  باشیم؟ داشته توجه  هایی فاکتور چه به محصول این خرید هنگام



 

 

فاکتور های گوناگون و متنوعی باید حتما مورد توجه قرار بگیرند. مواردی مانند قیمت   کیف غذابرای خرید یک 

نیزم بسته شدن، تناسب کیف با فیزیک بدنی  محصول، اندازه آن، طراحی و عملکرد محصول، کیفیت دوخت، مکا

 ها توجه داشته باشید.  افراد و ... جزو آن دسته از فاکتور هایی هستند که شما حتما باید هنگام خرید به آن  

 

که  بر این موضوع، حتما به نوع بند کیف و همچنین نحوه اتصال آن به بدنه دقت داشته باشید. در صورتی  عالوه  

. در  رود شده مناسب نباشد، احتمال پاره شدن و باز شدن بند کیف باال می  محصول و بند استفاده  کیفیت دوخت و 

 این شرایط ممکن است که شما هنگام استفاده و حمل کیف دچار مشکل شوید.  

 

 

 باشیم؟ هایی توجه داشته   هنگام خرید این محصول به چه فاکتور

 

 های غذامزایای خرید کیف 

  

 توانید با کمترین دردسر غذا و انواع مختلف نوشیدنی را حمل کنید و از میل کردن آن می  کیف غذاشما با تهیه  

ای  شود. مواد اولیه نواع این محصوالت از مواد اولیه گوناگونی بهره گرفته می ها لذت ببرید. معموالً برای ساخت ا

کند تا دمای غذا را حفظ کنید و از سرد  وی سی، نایلون، آلومینیوم و... به شما کمک می  مانند پوشش داخلی پی 

 شدن آن جلوگیری نمایید.  

 



 

  ها را در ماشین ظرف راحتی آن  توانید به  ما می اند که ش بر این موضوع، این محصوالت طوری طراحی شده عالوه 

که شما قرار است غذای خود را با   طور کامل برطرف سازید. با توجه به این های آن را به  شویی بشویید و آلودگی 

 ها حمل کنید، قاعدتاً قابل شستشو بودن آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.   این کیف 

 

 

 بخرم؟  کجا از غذا کیف
را تهیه   کیف غذاترین و بهترین انواع توانید با کیفیت آمده باشد که از کجا می شاید برای شما نیز این سوال پیش

های زیادی انواع متفاوت این   با توجه به کاربردی بودن این محصول، در حال حاضر فروشگاه نمایید. خوشبختانه 

 رسانند. ها را به فروش می کیف  

 

های فروشگاهی گوناگون را بگردید و محصول مورد نیاز خودتان را تهیه  صورت آنالین سایت  توانید به شما می

های گوناگون مراجعه کنید و بعد از بررسی فیزیکی  ه فروشگاه  صورت حضوری بتوانید به  نمایید. همچنین می 

 محصول، گزینه مورد نظر خود را تهیه نمایید.  

 

توانید گزینه مورد نظر خود تهیه  قاعدتاً شما با خرید اینترنتی، از میان انواع گوناگون و متنوعی از محصوالت، می 

های فیزیکی محصول را مشاهده نمایید و بعد بهترین   ژگی خوبی وی  توانید به نمایید. اما در خرید حضوری، می 

 ها تهیه کنید.گزینه را از میان آن  



 

 
 ؟کیف غذا از کجا بخرم

 

 

 فروشگاه هیس 
  

دنبال  پردازد. اگر به  می  کیف غذاهایی است که به ارائه انواع متفاوت  س یکی از فروشگاه  یفروشگاه ه

توانید با مراجعه به این فروشگاه  ترین انواع این محصوالت هستید، می ترین و همچنین کاربردی ترین، زیبا باکیفیت 

 ول مورد نیاز خودتان را تهیه نمایید از استفاده کردن از آن لذت ببرید. محص

 

 ها باید فاکتور های گوناگونی توجه شود. به  های غذا جزو آن دسته از محصوالتی هستند که هنگام خرید آن  کیف 

واع برند و  همین دلیل بهتر است که شما هنگام خرید به سراغ بهترین فروشنده بروید. در فروشگاه هیس ان

مورد پسند   یتر محصول تواند به شما کمک کند تا راحتباشد همین موضوع می معمولی این محصوالت موجود می 

   .و کاربردی را تهیه کنید 

  



 

 


