
 

 
 

 مالنژ تیشرت چاپ

 

 چاپ تیشرت مالنژ

و  بسیار لطیف تیشرت است. این پارچه اسپان می باشد که از جنس دحام چاپ های پرطرفدار تیشرت یکی از تیشرت مالنژ

 چاپ تصاویر روی دارای مواد می باشد. کیفیت تیشرت صد در صد پنبه نیست و تیشرت های مالنژ تن پوش خوبی دارد.

رنگ  این است که تیشرت این چاپ را دارا می باشد. نکته قابل توجه در چاپ عکس ژ بسیار باال بوده و قابلیتتیشرت مالن

یار بس تتیشر زمینه می باشد. این طوسی استفاده نمی شود و قسمت های سفید کار به رنگ چاپ تیشرت مالنژ رسفید د

 خوش دوخت و لطیف می باشد و مناسب هر فصلی از سال می باشد.

 مشخصات چاپ تیشرت:

 رسانتیمیت ۳۰*۴۰و  ۲۰*۳۰:  ابعاد قابل چاپ •

 (میرود پارچه : چاپ سابلیمیشن و کامال مستقیم )به خوردنوع چاپ• 

 S-M-L-XL-XXL : سایز• 

 یگرد پارچه ا نوع یقه:• 

 نطوسی روش رنگ تیشرت:• 

 کامال قابل شستشو و عدم تغییر سایز بعد از شستشو ترجیحاً برای دوام بیشتر از آب سرد و با دست شسته شود شستشو :• 

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


 

 
 

 زمان تحویل چاپ روی تیشرت مالنژ

تیشرت  باشد. در سایت امکان ثبت سفارشروز کاری آماده تحویل می  ۳الی  1بین  سفارشات چاپ تیشرت به طور عمده

وجود ندارد تنها  چاپ به صورت عادی و فوری فراهم شده. هیچ تفاوتی بین سفارشات عادی و فوری در کیفیت مالنژ

 و ارائه می چاپ اولویت دادن به سفارش فوری بر سفارش عادی می باشد. سفارشات فوری نهایتاً در یک روز کاری قابل

 باشد.

تیراژ سفارش می باشد. زمان تحویل سفارشات تیراژ از قبل با مشتری  تتیشر لعوامل موثر بر زمان تحویاز دیگر 

داشته باشد حتماً با  چاپ رعدد که ممکن است تاخیر د 1۰۰ی هماهنگ شده و اطالع رسانی می گردد . برای سفارشات باال

 عدد هیچ گونه محدودیتی در زمان تحویل وجود ندارد. 1۰۰هماهنگی مشتری می باشد ولی برای سفارشات زیر 

 

 ژمالن تیشرت چاپ آنالین سفارش

 یگالر

 سایز و ابعاد چاپ روی تیشرت مالنژ طوسی

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-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%98/
https://www.hamedprint.ir/gallery/


 

 
 

ها قابل استفاده برای  تیشرت قابل عرضه می باشد. این S , M , L , XL , XXlسایز  ۵در  تیشرت های اسپان ابعاد

 .بانوان وآقایان می باشد

 بر حسب سانتیمتر می باشد. تیشرت داابع• 

  کیفیت چاپ روی تیشرت

د که می باش چاپ حرارتی می باشد. سابلیمیشن به صورت چاپ سابلیمیشن مبا استفاده از سیست چاپ روی تیشرت مالنژ

نتقل م تیشرت طرح با استفاده از دستگاه پرس حرارتی به دارد. روی پارچه دلخواه را عکس و تصویر هر نوع پچا قابلیت

چاپ تیشرت  شده قابل خراش یا لمس نمی باشد و با شستشو از بین نمی رود. تصویر چاپ می رود. پارچه شده و به خورد

 چاپ کامالً بدون بکگراند انجام می پذیرد فقط قسمت های سفید کار به رنگ طوسی زمینه تیشرت می باشد. مالنژ

 ت را دارا می باشد که باالترین ماندگاری تصویر را داراست.چاپی رو تیشر بهترین کیفیت تصاویر سابلیمیشن

 کیفیت دوخت تیشرت مالنژ

در  رتتی ش تمی باشد که با کیفیت ترین دوخ تیشرت مالنژ یکی از بهترین تولید کنندگان چاپ حامد مرکز تخصصی

بوده و دارای مواد می باشد. جنس تیشرت نرم و لطیف می باشد که  اسپان سها از جن تیشرت کشور را دارا می باشد. این

توسط خیاطان ماهر و  تتیشر چاپ بدیل کرده.ها ت تیشرت نهمین لطیف بودن تیشرت آن را به یکی از خوش پوش تری

 فعالیت داشته اند. دوخت تیشرت نزبردست شرق کشور انجام می پذیرد که سالها در زمی

 یقه تیشرت:

 دارای یقه گرد پارچه ای می باشد. کیفیت دوخت یقه باال بوده و به راحتی قابل استفاده می باشد. تیشرت های مالنژ

https://www.hamedprint.ir/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVy9rYlfvyAhWlyYUKHZQHBqIQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25AA%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AA_%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587&usg=AOvVaw0AVc9kQkbEYVvFMNjgxuF9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVy9rYlfvyAhWlyYUKHZQHBqIQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25AA%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AA_%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587&usg=AOvVaw0AVc9kQkbEYVvFMNjgxuF9
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/


 

 
 

 

  

hamedprint :ارائه دهنده خدمات آنالین 

 تابلو چاپ . تالکریس 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 ترجمه و تایپ و… و بروشور

د را برای ورا با باالترین کیفیت و مناسب ترین قیمت برای شما عزیزان فراهم آورده است. میتوانید سفارشات آنالین خ… و

 ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید

 

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/

