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 راهنمای خرید اینترنتی قفسه اداری

از شرکت هایی است که  یکی از کاربردی ترین وسایل برای آن دسته  اداری قفسه •

 .به بایگانی الکترونیکی مجهز نشده اند

قفسه های اداری یک فضای منظمی را جهت انبار کردن اسناد و مدارک ایجاد می   •

 .کند

این محصول دارای طرح های متنوعی بوده که می توان با جستجو در اینترنت و   •

 .م نمود شناخت ویژگی های هر کدام از آنها جهت خرید مدل مناسب اقدا

  های قفسه در ادامه ما را همراهی کنید تا شما را با راهنمای جامع خرید اینترنتی •

 .آشنا نماییم اداری بایگانی

 نکات مهم هنگام خرید قفسه اداری

امروزه پیشرفت تکنولوژی باعث شده تا مراحل بایگانی کردن اسناد و مدارک در شرکت ها 

 .به صورت کامپیوتری انجام شود

بسیاری از ادارات و شرکت ها شاهد استفاده از قفسه های اداری جهت نظم بخشیدن   اما در

 .به اسناد و مدارک هستیم

 .وجود قفسه های بایگانی در این شرکت ها و ادارات، ضروری و الزم می باشد

با در نظر گرفتن یک سری نکات مهم که در ادامه به آنها اشاره می کنیم، می توانید جهت  

 .رین و باکیفیت ترین مدل این محصول اقدام نماییدخرید بهت 

 بررسی نوع قفسه های اداری از لحاظ طراحی  •

این است که ببینید که مدل مورد نظر از چه   اداری قفسه مهمترین نکته به هنگام خرید

 .طراحی ظاهری برخوردار می باشد

 .البته این مورد به فضای کاری حاکم بر محیط های اداری بستگی دارد
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 .به طور کلی، قفسه های اداری از لحاظ طراحی به دو نوع تقسیم بندی می شوند

 مدل دیواری  .1

 مدل رومیزی  .2

 قفسه اداری دیواری 

از شرکت هایی که به یک محصول کاربردی جهت ترتیب بخشیدن به حجم   برای آن دسته

 .بسیار زیاد اسناد و مدارک شان نیاز دارند، بسیار مناسب می باشد

 قفسه اداری رومیزی 

 .بیشتر برای حجم کم اسناد و مدارک مورد نیاز شرکت مورد استفاده قرار می گیرد

بوده که با توجه به نیاز شرکت می توان  قفسه بایگانی رومیزی دارای مدل های متنوعی  

 .جهت خرید مدل مناسب اقدام نمود

 بررسی نوع قفسه های اداری از لحاظ جنس  •

مد نظر قرار گیرد، توجه به جنس آن   اداری قفسه خرید فاکتور مهم دیگری که باید به هنگام

 .است

 .این مورد به فضای محیط کاری و بودجه مورد نظر شرکت بستگی دارد

تولید قفسه های اداری از متلایر مختلفی نظیر: چوب، فلز، پالستیک و… استفاده شده که  در

 .می توان با در نظر گرفتن ویژگی های هر کدام از آنها جهت انتخاب مدل مناسب اقدام کرد

از لحاظ دوام و استحکام در مقایسه   فلزی اداری قفسه اما به طور کلی می توان گفت که 

 .، گزینه مناسب تری به شمار می رودچوبی اداری قفسه با
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 بررسی تعداد قفسه های اداری  •

اینکه چه مدل قفسه بایگانی برای یک شرکت یا اداره مناسب می باشد به حجم اسناد و  

 .مدارک بستگی دارد

 .تعداد قفسه ها نشان دهنده فضای بیشتر محصول جهت بایگانی کردن مدارک می باشد

البته تمام موارد ذکر شده در جمالت باال به نوع فعالیت و حجم اسناد اداری شرکت بستگی  

 .دارد

 بررسی قفسه های اداری از لحاظ ابعاد و وزن •

ر قرار داد، توجه به ابعاد و وزن  مد نظ اداری قفسه خرید نکته مهم دیگری که باید به هنگام

 .آن است

قبل از تهیه محصول باید فضای محیط کاری را مورد بررسی قرار داد و با توجه به آن  

 .جهت خرید مدل مناسب تصمیم گیری نمود

در این زمینه توصیه ما به شما این است که به دنبال قفسه هایی بروید که از وزن متعادلی  

 .برخوردار باشند

 .جابجایی و حمل و نقل این مدل قفسه ها در موارد ضروری آسان تر خواهد شد زیرا

 شیک  و   باکیفیت های  مدل  معرفی با اداری میز  بهترین خرید هنمایرا مطالعه: پیشنهاد

 خرید قفسه اداری

 .به یکی از مهمترین دغدغه ها برای خریداران تبدیل شده است اداری قفسه خرید •

هنوز هم تعداد زیادی از شرکت ها وجود دارند که از قفسه های اداری جهت   •

 .بایگانی کردن اسناد مورد نیاز خود استفاده می کنند

البته انتخاب مدل مناسب به دلیل نوع دکوراسیون محیط کاری و نیازهای شرکت   •

 .می تواند برای خریداران بسیار گیج کننده باشد

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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با توجه به یک سری نکات مهم از قبیل: جنس، مدل، قابلیت مونتاژ و قیمت قفسه  •

 .های اداری می توان راحت تر جهت خرید بهترین مدل تصمیم گیری نمود

 فسه اداریقیمت ق

با توجه به تمام نکات مهمی که در جمالت باال ذکر نمودیم،   اداری قفسه قیمت •

 .تعیین خواهد شد

جنس های مختلفی از قفسه های اداری در بازار موجود بوده که به تنهایی نقش   •

 .تعیین کننده ای بر قیمت محصول داشته باشند

توصیه ما به شما این است مصمم هستید   اداری بایگانی های قفسه  اگر جهت خرید •

که با در نظر گرفتن یک سری نکات مهم، این محصول را از فروشگاه های 

 .معتبر تهیه نمایید

 روش نگهداری از قفسه اداری

از آنجا که قفسه های اداری )دیواری و رومیزی( محل تجمع گرد و خاک هستند،   •

ر اساسی اقدام نمود.  بهتر است که هر چند وقت یکبار جهت تمیز کردن آنها به طو

 .برای این کار می توانید از راهنمای زیر کمک بگیرید

در ابتدا همه اسناد و مدارک را از داخل قفسه ها جمع آوری نمایید. سپس با استفاده  •

 .از یک پارچه نمدار، تمام گرد و خاک های جمع شده داخل قفسه ها را تمیز نمایید

ان با آب مستقیم نشویید. زیرا امکان زنگ  قفسه های اداری فلزی را به هیچ عنو  •

 .زدن زودهنگام قفسه ها به دلیل رطوبت وجود دارد

حتی االمکان جهت تمیز کردن قفسه های اداری فلزی یا چوبی از پارچه خشک   •

 .استفاده کنید
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جهت تمیز کردن اساسی قفسه های اداری می توانید از براق کننده های مخصوص   •

د. البته توجه داشته باشید که از این براق کننده ها به طور  این کار استفاده نمایی 

 .مداوم استفاده نکنید 

 جمع بندی خرید اینترنتی قفسه اداری

یکی از مهمترین تجهیزات شرکت ها جهت بایگانی کردن اسناد و  اداری قفسه •

 .مدارک به شمار می رود

انتخاب را برای  این وسیله به دلیل تنوع زیاد مدل ها و جنس هایی که داشته، •

 .خریداران بسیار سخت کرده است

اما با توجه به یک سری نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره نمودیم، می توان   •

جهت خرید بهترین و باکیفیت ترین قفسه های اداری به صورت اینترنتی از 

 .فروشگاه های معتبر اقدام نمود 

امیدواریم که با گردآوری محتوای این مقاله به شما عزیزان جهت تصمیم گیری   •

 .خرید این محصول کاربردی، کمک مهمی کرده باشیمراحت تر در مورد  

 


