
 

 
 

 بچگانه تیشرت چاپ

 

 چاپ عکس روی تیشرت بچگانه
 سفید تصور دو به چاپ تیشرت بچه گانه .باشد می چاپ روی تیشرت بچگانه موجود های چاپ یکی از پرفروش ترین

و بر  می باشد تیشرت سفید اسپان مردانه مشابه چاپ تیشرت سفید بچه گانه .گردد می انجام ای پنبه مشکی و اسپان

 زیادی طرفداران و باشد می پرمصرف بسیار پارچه جنس خاطر به ها تیشرت این. گردد می انجام اسپان رنگ وی پارچه سفیدر

 باالترین اب روی تیشرت را دلبندتان فرزندان عکس میتوانید و باشد می باال بسیار تیشرت این روی تصاویر چاپ تکیفی. دارد

 .باشد می درخشنده و زنده بسیار روی تیشرت شده چاپ تصاویر. نمایید چاپ متقی ترین مناسب و کیفیت

 درصد 40 از اسپان سفید تیشرت .باشد می موجود پچا های سیستم بروزترین از یکی که باشد می چاپ سابلیمیشن سیستم

 به آنها چاپ روی و باشد می پنبه درصد 100 تیشرت های مشکی بچگانه ت.اس شده تشکیل استر پلی درصد 60 و پنبه نخ

 .باشد می برچسب صورت

https://www.hamedprint.ir/childrens-t-shirt-printing/
https://www.hamedprint.ir/


 

 
 

 مشخصات چاپ تیشرت بچگانه:

 نسابلیمیش چاپ :چاپ نوع •

 رمت سانتی 30 در 20 :چاپ قابل ابعاد •

 5-4-3-2-1-0 :گانه بچه سایزهای •

 دگر :یقه نوع •

 دسفی و مشکی :تیشرت رنگ •

 کامالً قابل شستشو و عدم تغییر سایز بعد از شستشو ترجیحاً با آب سرد و دست شسته شود :شستشو •

 

 چاپ تیشرت بچگانه سفید اسپان

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 منر جنس خاطر به تیشرت این. باشد می چاپ حامد مرکز در ها تیشرت نتری پرفروش و بهترین از یکی تیشرت بچگانه

بسیار باالی تصاویر آن را متمایز کرده است. نکته قابل مالحضه  چاپ کیفیت همچنین و گرفته قرار استقبال مورد بسیار ولطیف

 .دگرد چاپ لیبل روی باید و ندارد مستقیم چاپ قابلیت سفید تیشرت برخالف که باشد می این چاپ تیشرت مشکی در

 سایز و ابعاد چاپ تیشرت بچگانه

قسمت عرض سرشانه و قد تیشرت در جدول زیر قید  برای دو 3,  2,  1,  0سایز  4 در بچگانه های تیشرت ددر جدول زیر ابعا

 .شده است

 متر سانتی برحسب تیشرت ابعاد

 ابعاد تیشرت برحسب سانتی متر

 4سایز  3سایز  2سایز  1سایز  0سایز  سایز

 29 28 27 26 20 عرض سرشانه

 50 50 47 45 33 قد

 بچگانه تیشرت چاپ آنالین سفارش

 چاپ روی تیشرت بچگانه مشکی پنبه ای

 دارای تیشرت این. باشد می چاپ حامد بهترین تیشرت های موجود پرطرفدار در مرکز از یکی گانه بچه تیشرت مشکی پنبه ای

 والنیط استفاده قابلیت تیشرت این مزیت ترین مهم. باشد می چاپ قابل لیلی صورت به که باشد می پنبه درصد 100 الیاف

 .باشد می فصول تمام در آن مدت

 سایز و ابعاد تیشرت بچگانه

https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%da%86%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87/


 

 
 

 ابعاد تیشرت برحسب سانتی متر

 4سایز  3سایز  2سایز  1سایز  0سایز  سایز

 29 28 27 26 20 عرض سرشانه

 50 50 47 45 33 قد

 ای پنبه مشکی بچگانه تیشرت چاپ آنالین سفارش

 چاپ ست تیشرت خانوادگی

تلف مانند تولد بخواهیم تم مخصوص به خود را داشته باشیم و به همراه همسر و بسیار پیش آمده که در مناسبت های مخ

 است داده قرار شما اختیار در را امکان این چاپ حامد .بپوشیم را فرد به منحصر های طرح با زیبا تس های تیشرت فرزندانمان

ح خود یا طر عکس میتوانید. نمایید استفاده ما نظیر بی های چاپ از و نمایید انتخاب را خود دلخواه های ست بتوانید راحتی به تا

را به صورت فایل برای ما در تلگرام یا واتساپ یا در صفحه بارگذاری محصول ارسال نمایید. همکاران ارشد ما در اسرع وقت با 

 .نمایند می شما چاپ سفارش باالترین کیفت اقدام به

 امکان چاپ تکی و تیراژ

شات تکی و تیراژ خود را با مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت سفار بتوانید عزیزان شما که آورده فراهم را امکان این چاپ حامد

داشته باشید. ما همچنین به سراسر کشور ارسال داریم و میتوانید از منزل خود به راحتی با ثبت سفارش آنالین از خدمات ارزنده 

 ما بهره مند گردید.

 زمان تحویل

https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%da%86%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 یک و نمایید استفاده چاپ فوری خدمات از میتوانید شما. گردد می آماده کاری روز 3 تا 1 بین تتیشر چاپ به صورت کلی

 هیچ عادی و فوری تتیشر چاپ روز کاری انجام می پذیرد. کیفیت 3ا تا نهایت عادی سفارشات. بگیرید تحویل را خود چاپ روزه

 باشد. می عادی سفارشات به نسبت فوری سفارشات به دادن اولیت تنها. ندارد یکدیگر با تفاوتی

کیفیت چاپ روی تیشرت بچگانه 

 اسپان سفید
از آنجا که سیستم چاپ سابلیمیشن می باشد و به صورت حرارتی انجام می گردد جزو باالترین کیفیت چاپ تصاویر را داراست. 

ید. یا برای چاپ به صورت حرارتی و با دستگاه پرس انجام می پذیرد. میتوانید از طرح های بدون بک گراند نیز استفاده نمای

 .تبلیغات لوگوی خود را روی تیشرت چاپ نمایید

 هسفارش آنالین چاپ تیشرت بچگان

 هگان بچه تیشرت اپچ آنالین سفارش

 مزایا:

 سبب خاطر همین به. کند می جلب خود به را ای بیننده هر چشم که باشد می چیزهایی اولین جزو لباس قابل دید بودن:

 .گردد می شما کار و کسب تبلیغات در موفقیت

ذار مقرون به صرفه تر و تاثیرگ تبلیغات های روش دیگر از زیاد استفاده و مناسب قیمت خاطر به تیشرت مقرون به صرفه بودن:

 .ایم آورده فراهم را شرکتی و اداری خاص های فرم و لباس روی چاپ نتر می باشد.. ما همچنی

 جمله از چاپ تیشرت مردانه، زنانه، بچه گانه، لباس نوزادی و سرهمی و جنسیت ها: قابل استفاده برای تمام سنین

 ودخ تبلیغات همواره و. نموده سفارش آنالین تی شرت اسب با نیاز خود اقدام بامتن میتوانید شما. باشد می چاپ حامد خدمات

 .نمایید ارسال خود مخاطب به را

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%da%86%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87/


 

 
 

 ثبت سفارش آنالین

همکاران ما این امکان را برای شما فراهم آورده اند که بدون نیاز به مراجعه حضوری بتوانید از منزل و در کنار عزیزانتان طرح و 

 کیفیت باالترین با و وقت اسرع در چاپ حامد .دهید سفارش را خود بهترین تیشرت ود را انتخاب نمایید ورنگ مورد عالقه خ

 .داد خواهد ارائه شما به را چاپ روی تیشرت خدمات بهترین

 انواع چاپ تیشرت های تبلیغاتی

ستین دار، بدون آستین، یقه گرد و آ اشکال با متفاوت بندی رنگ و سایز در جودون اسپان، مالنژ، پنبه، نخ ها تیشرت سجن

 یم پذیر امکان تبلیغاتی اهداف و بازار در عرضه هدف با لوگویی یا و طرح عکس، نوع هر با چاپ تیشرت .گردد می تولید …

 .باشد

  

hamedprint آنالین خدمات دهنده ارائه: 

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت روی چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش
 کاتالوگ، تراکت، ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی جمهتر و تایپ و …و بروشور

 ما برای را خود آنالین سفارشات میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده ارسال

 

https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/rock/
https://www.hamedprint.ir/puzzle/
https://www.hamedprint.ir/pillow/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/plate/
https://www.hamedprint.ir/%d9%85%d9%8f%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%98%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%86/

