
 

 
 

 زنانه تیشرت روی چاپ

 

 چاپ روی تیشرت زنانه

 و سفید رنگ دو در ها تیشرت .باشد می چاپ حامد مجموعه در چاپی های تیشرت پرطرفدارترین از یکی چاپ تیشرت زنانه

درصد نخ پنبه  40دارای  تیشرت های سفید اسپان .باشد می جنس تیشرت ها اسپان و نخ پنبه .باشد می عرضه قابل مشکی

چاپ شده روی  درصد پلی استر می باشد که همین امر سبب قیمت مقرون به صرفه این محصول شده است. تصاویر 60و 

 .باشد می زنده و شفاف ها رنگ کلیه و باشد می باال العاده فوق پارچه جنس و بافت دلیل به تیشرت زنانه

 مشخصات چاپ عکس روی تیشرت زنانه:

 درو می پارچه خورد به کامال پچا ،چاپی تصاویر کیفیت بهترین و نسابلیمیش چاپ سیستم پ:نوع چا

 S-M-L-XL-XXL سایزهای زنانه:

 یا پارچه گرد نوع یقه:

https://www.hamedprint.ir/print-on-womens-t-shirt/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/


 

 
 

 یمشک و سفید رنگ تیشرت:

 .ودش شسته دست و سرد آب با ترجیحاً عکس دوام برای ولی شستشو از بعد سایز تغییر عدم ششتشو قابل کامالً شستشو:

 

 تتیشر چاپ آنالین سفارش

 یگالر

 قیمت چاپ روی تیشرت زنانه

 .باشد می چاپ و تیشرت قیمت های ارائه شده هزینه

 .باشد می تومان به تتیشر چاپ قیمت

 سایز و ابعاد تیشرت سفید زنانه

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/gallery/
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%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/


 

 
 

 جدول در تیشرت برای سه قسمت عرض سرشانه و قد M , L , XL  سایز 3 در هزنان سفید های تیشرت در جدول زیر ابعاد

 .است شده قید زیر

 باشد. می سانتیمتر حسب بر تیشرت دابعا •

 

 هزنان تیشرت آنالین سفارش

 یگالر

 کیفیت چاپ روی تیشرت سفید اسپان زنانه:

 که اشدب می چاپی سابلیمیشن های سفید اسپان مردانه می باشد. سیستم تیشرت مشابه دقیقاً شده تصاویر چاپ کیفیت

 می ستشوش قابل کامالً و شود می منتقل تیشرت به حرارتی سپر دستگاه از استفاده با تصاویر. باشد می باال تصویر وضوح دارای

 رنگ و شود می استفاده تیشرت سفیدی خود از عکس سفید های قسمت. ندارد طرحی و رنگ محدودیت گونه هیچ و باشد

 .گردد نمی چاپ سفید

 می تتیشر روی عکس چاپ مناسب بسیار که باشد می کشور در تیشرت چاپ سیستم بهترین و جدیدترین چاپ ماین سیست

 .باشد

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%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%b2%d9%86%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-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/gallery/
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%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/


 

 
 

 زمان انجام سفارشات چاپ تیشرت زنانه:

این امکان را برای شما عزیزان فراهم آورده تا سفارشات فوری خود را در کمتر از یک روز کاری تحویل بگیرید.  چاپ حامد

روز کاری انجام می پذیرد. همکاران ارشد ما همه تالش خود را می کنند تا سفارشات چاپی شما  3تا  1سفارشات عادی اصوال بین 

ی نمی فوری و عاد چاپ به دست شما عزیزان برسد. از نظر کیفیت هیچ تفاوتی بیندر کمترین زمان ممکن و با باالترین کیفیت 

 .باشد تنها اولویت بخشیدن به سفارشات فوری نسبت به عادی می باشد

عدد به زمان تحویل بیشتری نیاز خواهد بود که قبالً با مشتری هماهنگی الزم به عمل خواهد  100تنها در سفارشات تیراژ باالی 

 عدد هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. 100ی برای سفارشات زیر آمد ول

  

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 اختس

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور

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

 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/

