
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اینترنتی   خرید+  پرفروش  و  ارزان پونز و پانچ خرید  راهنمای

 تیم تحریریه گرین لیست 



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+   پرفروش و ارزان پونز و پانچ  خرید راهنمای

 

برای افرادی که با کاغذ و مقوا سر و کار دارند یکی از اقالم اساسی محسوب می   پانچ

 شود.

پانچ ها دارای انواع متفاوتی هستند. در این مقاله اطالعات کافی در خصوص انواع  

 ی در اختیار شما قرار داده می شود. کاغذ پانچ دستگاه

 از همین رو توصیه می شود تا آن را تا انتها مطالعه نمایید. 

 راهنمای خرید پانچ فانتزی

آرشیو نمودن اسناد دارید، نیاز   اگر در اداره یا شرکتی فعالیت می نمایید که نیاز به •

 نیز برای خود خریداری نمایید.  پانچ است تا حتما یک

متفاوت است لذا بسیار مهم می باشد که به ویژگی   پانچ دستگاه قیمت اما از آنجا که •

 های آن دقت داشته باشید.

  از جمله مهمترین فاکتورهایی که حین خرید توجه به آنها الزامی است، نوع دستگاه، •

 قدرت و جنس آن می باشد.

اغلب از پالستیک ساخته شده است و دارای طرح بندی و رنگ   فانتزی کاغذ پانچ •

 بندی های متفاوتی است.

از این موارد اغلب در خانه ها استفاده می شود. اما توصیه می گردد تا برای کاربرد   •

می توانند   های صنعتی و بزرگ تر از گزینه های فلزی استفاده نمایید زیرا آنها

 تعداد بیشتری از برگه ها را پانچ نمایند. 

در فعالیت هایی که اغلب کار صحافی انجام می دهند نیز از این مورد استفاده می  •

 گردد. 

قدرت دستگاه پانچ مشخص می نماید که شما به صورت همزمان چند برگه را می   •

 توانید سوراخ نمایید. 
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هر اندازه اهرم دستگاه شما و تیغه های متصل به آن قوی تر و تیز تر باشند، می   •

 توانند تعداد برگه های بیشتری را سوراخ نمایند. 

برگه را به صورت    50عموما مواردی که در شرکت ها استفاده می گردند تا  •

 همزمان سوراخ می کنند.

 هر آنچه که برای خرید پانچ باید بدانید 

تاثیرگذار است. برخی از دستگاه ها تنها می توانند یک   پانچ قیمت نوع دستگاه در •

 سوراخ ایجاد نمایند. 

 از این موارد برای کارهای ابتدایی و سبک استفاده می شود.  •

ی سوراخ نمودن تک برگه ها یا طلق ها از آن بهره عموما در مدارس و ادارات برا •

 می برند. 

باید در نظر داشته باشید که برخی از دستگاه های پانچ دو   پانچ در زمان خرید •

 سوراخه می باشند. 

قیمت این موارد به مراتب بیشتر می باشد. شما از این موارد می توانید برای سوراخ   •

 نمودن هر کاغذی استفاده نمایید. 

ا کاغذهایی که دارای دو سوراخ می باشند برای بایگانی نمودن در زونکن ها  عموم •

 مورد استفاده قرار می گیرند. 

سوراخه نیز در بازار هستند که بسیار خاص بوده و   4به جز این موارد، گزینه های  •

 برای فعالیت های سفارشی بکار گرفته می شوند.

 ر از آنها استفاده می شود. عموما برای بایگانی نمودن کاغذ ها در کالسو •

باید ابتدا بررسی نمایید که قرار است از دستگاه خود   پانچ شما برای خرید دستگاه •

 برای چه فعالیتی بهره ببرید. 



  

    

 

3 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+   پرفروش و ارزان پونز و پانچ  خرید راهنمای

 

 سپس بر اساس نوع کاغذ، تعداد و تعداد سوراخ های مد نظر اقدام به خرید کنید.  •

 تان قرار داده می شود. در ادامه برای خرید پونز نیز اطالعات کاربردی در اختیار •

 راهنمایی در خصوص خرید پونز

ها در ادارات و مدارس استفاده می شود. از این پونز ها می   پونز انواع امروزه •

 توان برای نصب پوستر و نقشه بهره برد. 

پونز ها از لحاظ جنسی دارای انواع متفاوتی می باشند. این مورد بر روی قیمت تمام   •

 شده نیز تاثیر می گذارد.

به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که اگر پونز شما از استیل و فوالد ضد   •

 زنگ ساخته شده باشد، می تواند ماندگاری باالیی داشته باشد.

 نیز در بازار وجود دارند. رنگی پونز به نام در حال حاضر برخی از پونزها •

همانگونه که از نام آنها می توان متوجه شد، گزینه خوبی برای زیبا تر نمودن دکور   •

 می باشند. 

پونز ها اغلب دارای یک سر فلزی هستند که به یک پایه تیز فوالدی متصل شده اند.   •

 د. این کار موجب می شود تا به راحتی پرس شده و خمیده گرد

دارای انواع متفاوتی است. یکسری از  فانتزی پونز باید در نظر داشته باشید که •

 شناخته می شوند.  نقشه پونز پونزها به نام

این موارد دارای سرهای پالستیکی هستند و اغلب با فشار دست در سطح مد نظر   •

 شما فرو می روند. 

ها نمی باشد. اما در مقابل  باید در نظر داشت که مقاومت آنها به اندازه سایر گزینه  •

 کندن آنها به همان اندازه آسان و راحت می باشد.

برخی از پونز ها دارای سرهای کروی می باشند. این موارد همه کاره بوده و برای   •

 تمام فعالیت ها می توانید از آنها استفاده نمایید. 
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 ه نمایید. شما می توانید این موارد را به صورت رنگی و ساده در بازار مشاهد •

در قدیم از یکسری پونزهای برنجی استفاده می گردید که این موارد ضد زنگ   •

 بودند. اما اغلب قیمت آنها زیاد می باشد. 

 بررسی کاربردهای پونز

را دارید، الزم است تا ابتا کاربرد مد نظر خود را  پونز و پانچ  اگر قصد خرید •

 مشخص نمایید. 

 اگر پونز شما دارای سر گرد و پهن باشد، نیروی اهرمی خوبی را ایجاد می نماید.  •

لذا می توانید آن را به راحتی در تمام اجسام فرو نموده یا بیرون بکشید. در طرف   •

 دیگر برخی از پونز ها دارای سوزن کلفت تر هستند. 

 نها دشوارتر است. این پونز ها به راحتی در اجسام فرو می روند اما بیرون کشیدن آ •

به همین دلیل اغلب برای مواردی استفاده می شوند که نیاز نیست پونز از سطح مد   •

 نظر جدا شود. 

 جمع بندی 

یکی از موارد مهمی است که در کارهای اداری بسیار مورد استفاده   پونز  و پانچ •

ارد  قرار می گیرد البته امروزه می توانید مشاهده نمایید که در خانه نیز این مو 

 کاربرد زیادی دارند. 

طبیعتا اگر گزینه ای را خریداری نمایید که طول عمر بیشتری دارد، گزینه مناسبی   •

 برای شما خواهد بود. 

به همین دلیل بیان می گردد تا از پونز های استیل یا برنجی استفاده نمایید که دچار   •

 زنگ زدگی نمی شوند. 
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ع متفاوتی هستند. برخی از آنها تک  در مقابل دستگاه های پانچ نیز دارای انوا •

 سوراخه و برخی دیگر چند سوراخه می باشند. 

شما باید بدانید که کاغذهای پانچ شده شما ب چه شکلی بایگانی می شوند تا از گزینه   •

 مناسب استفاده نمایید. 

مناسب را  پونز و  پانچ با توجه به مواردی که در باال بیان شد، هم اکنون می توانید •

 ری نمایید. خریدا

اما در خرید های اینترنتی بهتر است تا از برندهای معتبر خرید خود را انجام دهید و   •

 همچنین نظرات سایر کاربران را مطالعه کنید. 

 

 


