چاپ لیوان

چاپ روی لیوان سفید سرامیکی
یکی از پرفروش ترین و پرطرفدار ترین ماگ های موجود چاپ عکس روی لیوان سفید سرامیکی می باشد .این لیوان ها
یکی از بهترین و به صرفه ترین هدایای تبلیغاتی می باشند .به علت نوع تولید این لیوان ،از کیفیت تصاویر و درخشندگی
بسیار باالیی برخوردار می باشد که بسیار مناسب برای هدایای شخصی و تبلیغاتی می باشد .قابلیت چاپ لوگو و هر نوع
تصویری که مد نظر شما باشد روی این لیوان ها وجود دارد .چاپ حامد به تولید و چاپ لیوان های سرامیکی سفید با
باالترین درجه کیفیت و مناسب ترین قیمت پرداخته است .ارزان بون و مقرون به صرفه بودن این لیوان ها باعث شده که
نسبت به دیگر انواع چاپ ها مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.

مشخصات لیوان سرامیکی سفید
جنس لیوان :سرامیکی
درجه کیفی لیوان سرامیکیA :
قطر ،۸:ارتفاع۹.۸:
دوام  :قابل شستشو و استفاده کامل
ابعاد قابل چاپ ۹.۳x۲۰ :
وزن لیوان ۲۴۰ :گرم

سفارش آنالین لیوان سرامیکی سفید
گالری

لیوان حرارتی یا جادوئی
چاپ عکس روی لیوان حرارتی یا جادوئی یکی از پر طرفدار ترین لیوان ها در بازار ایران می باشد .لیوان جادویی در
ابتدا مشکی بوده و هیچی عکسی در حالت عادی روی آن نمایان نیست ولی با ریختن آب جوش و مایعات داغ در داخل
آن عکس ظاهر می شود .به خاطر جادویی بودن آن هدیه بسیار مناسبی برای سورپرایز و غافلگیری عزیزانتان می
باشد .چاپ لیوان جادویی یک هدیه ویژه برای معرفی ماندگار لوگو و خدمات شما می تواند باشد .لیوان جادوئی یا
حرارتی در باالترین کیفیت و وضوح تصویر قابل چاپ می باشد.

مشخصات لیوان حرارتی یا جادوئی :
o
o
o
o
o
o
o

جنس لیوان  :سرامیکی ،چینی
نوع چاپ  :سابلیمیشن حرارتی
رنگ لیوان  :در حالت سرد مشکی و در حالت داغ سفید
دسته لیوان  :مشکی حرارتی ساده و قلبی
سایز قابل چاپ  ۹٫۵x۲۰ :سانتی متر
ابعاد لیوان  :ارتفاع لیوان  ۹٫۵سانت و قطر  ۸سانت
شستشو  :شستشو با ابر نرم و با دست

سفارش آنالین لیوان حرارتی یا جادویی
گالری

فنجان سفید و مشکی
یکی از زیباترین محصوالت مجموعه چاپ حامد ویژه کودکان و نوجوانان ،چاپ روی فنجان سفید سرامیکی و چاپ
روی فنجان حرارتی می باشد .این فنجان ها تقریبا نصف لیوان های معمول بوده و بسیار برای استفاده شخصی مناسب می
باشند .در چاپ این ماگ ها هیچ محدودیت رنگی وجود ندارد و شما می توانید تصاویر عزیزانتان را روی آن چاپ نموده و
هدیه دهید.

مشخصات چاپ روی فنجان :
o
o
o
o
o
o
o

جنس لیوان  :سرامیک چینی
نوع چاپ  :سابلیمیشن حرارتی
رنگ لیوان  :به دو صورت سفید سرامیکی و یا حرارتی
دسته لیوان  :سفید و یا حرارتی
سایز قابل چاپ  ۷٫۵x۱۷ :سانتی متر
ابعاد لیوان  :ارتفاع لیوان  ۷٫۵سانت و قطر  ۶٫۵سانت
شستشو  :قابل شستشو (فنجان حرارتی با ابر نرم)

سفارش آنالین فنجان سرامیکی
گالری

لیوان دسته رنگی و داخل رنگی
یکی از جذاب ترین لیوان های حرارتی موجود ،چاپ روی ماگ های دسته رنگی و داخل رنگی است .این لیوان ها
همانند لیوان های سرامیکی سفید هستند با این تفاوت که دسته و داخل آن ها رنگی می باشد و شما می توانید تم آن را
متناسب با عکس تان انتخاب کنید .این لیوان ها برای هر تصویری رنگ متناسب به خود را دارا می باشند .
علت جذابیت آن ها هم همین تنوع رنگ و اثر پذیری با تصویر باالی آن هاست .چاپ لوگو در دو طرف لیوان و چاپ
عکس دورتا دور لیوان انجام می شود .چاپ روی لیوان دسته رنگی همانند لیوان های سرامیکی سفید می باشد و
هیچگونه محدودیت رنگی ندارد .کلیه رنگ ها بسیار شفاف و درخشنده خواهند شد.

مشخصات لیوان دسته رنگی :
o
o
o

جنس لیوان  :سرامیکی ،چینی
نوع چاپ  :سابلیمیشن
رنگ لیوان  :دور لیوان سفید و دسته و داخل در رنگ های متنوع

o
o
o
o

دسته لیوان  :ساده در رنگ های متنوع
سایز قابل چاپ  ۹٫۵x۲۰ :سانتی متر
ابعاد لیوان  :ارتفاع لیوان  ۹٫۵سانت و قطر  ۸سانت
شستشو  :کامال قابل شستشو ولی بهتر است از ماشین استفاده نشود

سفارش آنالین لیوان دسته و داخل رنگی
گالری

چاپ لیوان اکلیلی
(طالیی – نقره ای – ارکیده)
لیوان های اکلیلی یکی از خاص ترین و مدرن ترین لیوان های است که در مرکز تخصصی چاپ حامد انجام می پذیرد.
این لیوان ها به دلیل خاص بودن رنگشان جلوه و نمایه فوق العاده ای به طرح و لوگو شما خواهند داد که در
کمتر لیوانی می توانید توقع همچین چاپی را داشته باشید  .چاپ روی لیوان های اکلیلی به صورت سابلیمیشن می باشد که
درخشندگی و کیفیت بسیار باالیی را داراست .نکته قابل اهمیت این است که رنگ سفید در آنها چاپ نمیشود و از آن قسمت

ها رنگ طالیی  ،نقره ای و یا ارکیده لیوان ها نمایان خواهد شد .لیوان های اکلیلی در سه رنگ طالیی  ،نقره ای ،
و ارکیده قابل انجام میباشد.

مشخصات لیوان اکلیلی :
o
o
o
o
o
o
o

جنس لیوان  :سرامیک چینی
نوع چاپ  :سابلیمیشن حرارتی
رنگ لیوان  :طالیی و نقره ای و ارکیده
دسته لیوان  :ساده هم رنگ بدنه لیوان
سایز قابل چاپ  ۹٫۵x۲۰ :سانتی متر
ابعاد لیوان  :ارتفاع لیوان  ۹٫۵سانت و قطر  ۸سانت
شستشو  :شستشو با ابر نرم و با دست

سفارش آنالین لیوان اکلیلی
گالری

چاپ لیوان سرامیکی دسته قلبی
یکی از عاشقانه ترین چاپ های روی لیوان ،چاپ روی لیوان دسته قلبی سفید و لیوان دسته قلبی رنگی می باشد .این لیوان
ها به خاطر قلبی بودن دسته بسیار مورد عالقه زوجین می باشد .لیوان دسته قلبی در رنگ های متفاوت و جذاب به عالوه

رنگ سفید ساده موجود می باشند .این لیوان ها از لحاظ کیفیت چاپی فوق العاده بوده .قلبی بودن دسته آنها باعث شده که این
ماگ ها از محبوبیت خاصی در بین مشتریان عزیز ما برخوردار باشد .چاپ روی لیوان سرامیکی دسته قلبی هم محدودیت
رنگی نداشته باشد و کلیه رنگ های بسیار شفاف و درخشنده امکان چاپ دارند.

مشخصات لیوان دسته قلبی رنگی و سفید :
o
o
o
o
o
o
o

جنس لیوان  :سرامیک
نوع چاپ  :سابلیمیشن حرارتی
رنگ لیوان  :دور لیوان سفید و دسته و داخل در رنگ های متنوع
دسته لیوان  :قلبی و در رنگ های متنوع
سایز قابل چاپ  ۹٫۵x۲۰ :سانتی متر
ابعاد لیوان  :ارتفاع لیوان  ۹٫۵سانت و قطر  ۸سانت
شستشو  :کامال قابل شستشو

سفارش آنالین لیوان سرامیکی دسته قلبی
گالری

چاپ لیوان قاشق دار رنگی

یکی از جذاب ترین و پر طرفدار ترین محصوالت مجموعه چاپ حامد چاپ روی لیوان قاشق دار رنگی می باشد .این
لیوانها در  ۸رنگ متفاوت قابل ارائه می باشد .کیفیت چاپ این لیوان ها درجه یک می باشد و به دلیل سیقلی بودن سطح
آن به صورت تمام چاپ امکان چاپ روی این لیوان وجود دارد .این لیوان در رنگ های :قرمز  ،زرد  ،سبز  ،آبی ،
صورتی  ،نارنجی  ،سورمه ای و مشکی موجود می باشد.

مشخصات لیوان قاشق دار رنگی :
o
o
o
o
o
o
o

جنس لیوان  :سرامیکی
نوع چاپ  :سابلیمیشن حرارتی
رنگ لیوان  :دور لیوان سفید و دسته و داخل و قاشق در رنگ های متنوع
دسته لیوان  :ساده و منحنی و محلی برای نگهداری قاشق
سایز قابل چاپ  ۹٫۵x۲۰ :سانتی متر
ابعاد لیوان  :ارتفاع لیوان  ۹٫۵سانت و قطر  ۸سانت
شستشو  :کامال قابل شستشو

سفارش آنالین لیوان قاشق دار
گالری چاپ روی لیوان

چاپ لیوان شیشه ای مات

لیوان شیشه ای از جمله ماگ های پرکاربرد می باشد .چاپ روی لیوان شیشه ای یخی به دلیل شیشه ای و مات بودن آن
قدری کم رنگ چاپ می شود و قسمت های سفید عکس روی لیوان چاپ نمی شود .مسلما لیوان شیشه ای یخی برای لوگو
ها و طرح های خاصی که مات بودن ویژگی اصلی طرح هست بهتر خواهد بود یا برای اشخاصی که مایل هستند مایعات
داخل لیوان دیده شود.

مشخصات لیوان شیشه ای یخی :
o
o
o
o
o
o
o

جنس لیوان  :شیشه ای
نوع چاپ  :سابلیمیشن حرارتی
رنگ لیوان  :برفی و یخی بلور
دسته لیوان  :ساده شیشه ای
سایز قابل چاپ  ۹٫۵x۲۰ :سانتی متر
ابعاد لیوان  :ارتفاع لیوان  ۹٫۵سانت ( )H 5و قطر  ۸سانت
شستشو  :شستشو با ابر نرم و با دست

سفارش آنالین لیوان شیشه ای مات
گالری

چاپ لیوان مخروطی

لیوان مخروطی از جمله لیوان های بسیار زیبا برای چاپ لوگو و عکس می باشد .چاپ روی لیوان مخروطی به دلیل
مخروطی بودن آن گزینه بسیار مناسبی برای چاپ لوگو می باشد .جنس این لیوان سرامیک و رنگ آن سفید می باشد .یکی
از چاپ های جذاب و منحصر به فرد را این لیوان دارا می باشد می توانید ست زیبایی از این لیوان را برای افراد خانواده یا
محل کار خود تهیه نمایید.

مشخصات لیوان مخروطی:
o
o
o
o
o
o
o

جنس لیوان  :سرامیک
نوع چاپ  :سابلیمیشن حرارتی
رنگ لیوان  :سفید
دسته لیوان  :ساده
سایز قابل چاپ  ۹٫۵x۲۰ :سانتی متر
ابعاد لیوان  :ارتفاع لیوان  ۹٫۵سانت ( )H 5و قطر  ۸سانت
شستشو  :شستشو با ابر نرم و با دست

سفارش آنالین لیوان مخروطی

گالری

چاپ روی زیر لیوانی
چاپ روی زیر لیوانی یکی دیگر از محصوالت چاپ حامد می باشد .جنس این زیر لیوانی ها از ام دی اف می باشد و سطح
رویه این زیر لیوانی ها سفید بوده و نوار اطراف آن هم مشکی رنگ می باشد .شما میتوانید متناسب با طرح لیوان زیر
لیوانی آن را نیز سفارش دهید .کیفیت چاپ این زیرلیوانی ها بسیار باال بوده و سطح خام آنها سفید رنگ می باشد.

مشخصات زیر لیوانی :
o
o
o
o
o

جنس زیر لیوانی :چوب ام در اف
نوع چاپ  :سابلیمیشن حرارتی
رنگ زیر لیوانی :رویه سفید و پشت چوبی
سایز قابل چاپ ۲/۱۰ :سانتی متر
شستشو  :شستشو با ابر نرم و آب

سفارش آنالین زیر لیوانی
گالری

