
 چگونه از زباله پول بسازیم؟

 

 PET بطریهایکنار مبلی با استفاده از تولید -3

ر در حال تولید و تبدیل به یا همان بطریهای آبمعدنی و نوشابه که اینروزها به وفو PETظروف 

میتوانند در زمینه های مختلف بسیار کاربردی باشند.در این نوشتار به یکی از  !!اندزباله

 کاربردهای این بطریها پس از استفاده اشاره می شود.

تهیه این بطریها اصال سخت نیست و در همه جا )رستورانها ،سوپرمارکتها ،منازل و...( شما 

از لحاظ سایز و بلندی و کوتاهی دسته بندی  ابتدا باید بطریهامیتوانید تعدادی از آنها را بیابید.

شوند.سپس در صورتیکه بطریها دفرمه شده اند با دمیدن هوا آنرا به شکل اول بازگردانده و 

درب آنها را محکم میبندیم.از آنجائیکه این بطریها از استحکام و دوام خوبی برخوردارند ، 

 ر برده شوند.میتوانند به عنوان بدنه داخلی انواع کنار مبلی بکا

جلومبلی ام آنها را به شکل بطریهای هم سایز را به شکل مورد نظر میچینیم. )من برای ساخت 

دایره وار چیدم.یکی در مرکز و بقیه در اطرافش( سپس فضای بین آنها را با کارتن پرکرده و دور 

 فریم اولیه را باچسب نواری پهن به هم متصل میکنیم.

ی یکدست شدن دایره ، یک کارتن را دور تا دور بطریها قرار داده و با بعد از آن میتوانیم برا

( به اندازه مقاطع باال و پایین MDFچسب محکم کنیم.در مرحله بعدی دو دایره )مثال از جنس 

 فریم، برش داده و آنرا در باال و پایین کار می چسبانیم.

.در مرحله آخر نیز نوبت دوخت یک سپس دور و باال و پایین کار را با ابر و فوم می پوشانیم

روکش مناسب برای کنار مبلی ماست که من پارچه های برزنتی را انتخاب کردم . در این 

تناسب رنگ بکار رفته برای روکش و همچنین استفاده  انتخاب بسیار متنوع است. ،امکانزمینه

شما  تولید است.از یک جنس با استحکام )مثل موکت( برای کف کار از دیگر ضروریات این 

میتوانید کنار مبلی خود را در اشکال مختلف نظیر مربع ،مستطیل ،بیضی و ...بسازید.این سازه 

بسیار سبک،محکم و زیبا خواهد بود و در صورتیکه بصورت کارگاهی تولید شود قطعا با قیمت 

 .می باشدو قابل ارائه به بازار نیز  تولید شده مناسب
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