
 

 
 

 چاپ تیشرت

 نای ما هستید خود چاپ تیشرت با طرح دلخواه برای مکانی دنبال به و اید شده خسته تکراری های تیشرت ناگر از پوشید

های خود را برای ما ارسال نمایید و ما آن را با  طرح ترین زیباترین و خالقانه میتوانید شما. ایم آورده فراهم شما برای را امکان

زنانه، مردانه،  های تیشرت از ای گسترده انواع دارای چاپ حامد .دهیم می ارائه شما به چاپ روی تیشرت باالترین کیفیت

ان ما در اسرع همکار. دهید سفارش آنالین را آن و نموده ارسال ما برای را خود عکس و متن میتوانید شما. باشد می بچه گانه

 وقت پاسخگوی سفاراشات شما هستند.

 

 دسترسی سریع چاپ عکس روی تیشرت

 دسفی تیشرت

 ژمالن تیشرت

 یمشک تیشرت

 هزنان سفید تیشرت

 هگان بچه سفید تیشرت

 یهود سویشرت

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/
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/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%d8%b4%da%a9%db%8c/
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%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-%d9%87%d9%88%d8%af%db%8c/


 

 
 

  چاپ تی شرت سفید

 و گیرد می قرار استفاده مورد که است تی شرت هایی ترین پرطرفدار  یکی از سفید شرت تی چاپ روی

 روی شده چاپ بسیار باالست و رنگ های سفید شرت تی چاپ تکیفی و باشد می پنبه ها تیشرت این پارچه جنس

 نوع و االب ترکم دلیل به ها تیشرت این برروی شده عکس چاپ .باشند می باال رنگ تفکیک دارای و پررنگ بسیار ها تیشرت این

 چاپ رایب ها روش مناسبترین از یکی تیشرت تشو می باشد. اینشس قابل کامال و رود می تیشرت خورد به کامال تیشرت جنس

 .باشد می دلخواه عکس با یا و تبلیغاتی تیشرت

 :  چاپ تی شرت مشخصات

o : سانتیمیتر به صورت مستقیم ۳۰*۴۰ و ۲۰*۳۰ ابعاد قابل چاپ 

o : سایزهای موجود S-M-L-XL-XXL-XXXL 

o :۰,۱,۲,۳ سایز کودکان 

o :گرد نوع یقه 

o :سفید رنگ تیشرت 

o : شستشوسفید از بعد سایز تغییر عدم و شستشو قابل کامال شستشو 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%E2%80%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/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 

 تشر تی چاپ آنالین سفارش

 یگالر

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/
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/


 

 
 

 چاپ عکس روی تی شرت مالنژ

 نگر دارای تی شرت مالنژ .باشد می حامد چاپ در ارائه قابل های تیشرت نتری مدرن و زیباترین از یکی چاپ تی شرت مالنژ

چاپ عکس دلخواه روی  پنبه می باشد که همین امر سبب شده کیفیت %۴۰پلی استر و  %۶۰دارای و باشد می روشن طوسی

رد و آستین کوتاه می باشد. و یکی از مناسب گ یقه تی شرت از نوع این. باشد باال بسیار و مستقیم صورت به تی شرت مالنژ

 فیدس که عکس از نواحی در چاپ تیشرت در که است توجه قابل نکته این. باشد می شخصی های سفارش برای ها تیشرت ترین

  .شود می نمایان است طوسی که تیشرت رنگ باشد

 : مالنژ چاپ طرح دلخواه روی تیشرت مشخصات

o : سانتیمیتر ۳۰*۴۰و  ۲۰*۳۰ ابعاد قابل چاپ 

o : سایز M-L-XL-XXL 

o :گرد نوع یقه 

o :روشن طوسی رنگ تیشرت 

o : شستشو قابل کامال شستشو  

https://www.hamedprint.ir/


 

 
 

 

 ژمالن رتتیش چاپ آنالین سفارش

 یگالر

  چاپ طرح دلخواه روی تی شرت مشکی

 ها تیشرت رنگ دلیل به چاپ تیشرت های مشکی  .ایست پنبه سفید های تیشرت مشابه  تیشرت های مشکی جنس 

 از  تی شرت مشکی این جنس. پذیرد می انجام لیبلی صورت به ها چاپ کلیه و ندارد وجود چاپ مستقیم روی تیشرت امکان

چاپ  تشکیل شده است, که برای استفاده طوالنی مدت بسیار مناسب می باشند. لیبل های استفاده شده برای %۱۰۰ پنبه الیاف

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/?preview=true
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/


 

 
 

 یک جودو دست با ولی باشند, نمی جداشدن قابل سادگی به که گیرند می قرار تیشرت حرارتی بروی صورت به تیشرت مشکی

 .باشد می کردن حس و لمس قابل تیشرت روی الیه

 : مشکی چاپ تیشرت مشخصات

o : ۲۰ ابعاد قابل چاپx30  ۳۰وx40 سانتیمیتر به صورت غیر مستقیم 

o : سایزهای موجود M-L-XL-XXL 

o :گرد نوع یقه 

o :مشکی رنگ تیشرت 

o : دست و سرد آب با شستشو امکان شستشو 

 

 یمشک تیشرت چاپ آنالین سفارش

 یگالر

 چاپ عکس روی تیشرت اسپان زنانه

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%d8%b4%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/


 

 
 

ی استر تشکیل پل %۶۰نخ پنبه و  %۴۰ از تیشرت ها و تاپ های زنانه پارچه. است استر پلی از تیشرت های اسپان زنانهسجن

 روی شده چاپ های رنگ و پذیرد می انجام چاپ کیفیت باالترین با زنانه اسپان تیشرت روی دلخواه طرح چاپ  شده است.

 کامال رتتیش جنس نوع و باال تراکم دلیل به  طرح چاپ شده . باشند می باال رنگ تفکیک دارای و پررنگ بسیار تیشرت ها این

 امال قابل شستشو می باشد.ک و رود می تیشرت خورد به

 زنانه : چاپ عکس و نوشته روی تیشرت مشخصات

o : سانتیمیتر به صورت مستقیم ۳۰*۴۰و  ۲۰*۳۰ ابعاد قابل چاپ 

o : سایزهای موجود S-M-L 

o :سفید نگ تیشرت 

o : شستشو قابل کامال شستشو  



 

 
 

 

 هزنان تیشرت چاپ آنالین سفارش

 یگالر

https://www.hamedprint.ir/?post_type=product&p=644&preview=true
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/


 

 
 

 چاپ تیشرت بچگانه

 (ای پنبه مشکی –) سفید اسپان 

درصد پنبه  ۱۰۰بچگانه می باشد که در نوع سفید اسپان و مشکی  چاپ روی تیشرت ها, تیشرت ترین  یکی از زیباترین و جذاب

درصد پلی استر میباشد و تیشرت های مشکی به  ۶۰درصد نخ پنبه و  ۴۰قابل ارائه می شود. تیشرت های سفید اسپان دارای 

ند. مدت مناسب تر می باشصورت تمام پنبه ارائه می شوند که از لحاظ جنسی بسیار مطلوب تر می باشند و برای استفاده طوالنی 

 .فرمایید توجه تیشرت سایز به چاپ از قبل حتماً که باشد می ارائه قابل مختلف سایزهای در بچگانه تیشرت روی  چاپ

 : چاپ تیشرت بچگانه مشخصات

o : ۲۰ ابعاد قابل چاپx30 سانتیمیتر 

o : ۴-۳-۲-۱ سایزهای موجود 

o :مشکی و سفید رنگ تیشرت 

o : عدم تغییر سایز بعد از شستشو و شستشو قابل شستشو 



 

 
 

 

 هگان بچه تیشرت چاپ آنالین سفارش

 یگالر

 چاپ روی سویشرت هودی مالنژ

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/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 کرک محافظ الیه دارای  سویشرت یکی از چاپ های زیبای زمستانی مجموعه چاپ حامد و از خانواده رنگ های مالنژ می باشد.

 ایبر که باشد می جلو در جیب  و گرم کاله دارای سویشرت های هودی .باشد می سرما برابر در بیشتر محافظت برای داخلی دار

 یا کسع توانید می شما و باشد می باال بسیار ها سویشرت این روی چاپ کیفیت. باشد می مناسب بسیار سرما برابر در محافظت

 خود را ارسال نموده و چاپ اختصاصی خود را دریافت کنید. دلخواه طرح

 : چاپ روی سویشرت هودی مشخصات

o : سانتیمیتر ۳۰*۴۰و  ۲۰*۳۰ ابعاد قابل چاپ 

o :سابلیمیشن چاپ نوع  

o :سایزهای سویشرت S-M-L-XL-XXL 

o :کاله بند و دار کاله نوع یقه 

o :توسی رنگ تیشرت 

o : شستشو از بعد سایز تغییر عدم و شستشو قابل کامال شستشو 



 

 
 

 

 یهود روی چاپ آنالین سفارش

 یگالر

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

