
 

 چیست؟ سابلیمیشن لیوان روی چاپ حرارتی انتقال مراحل

 

 آموزش چاپ لیوان در خانه

می شوند. با  محبوب شخصیت های برجسته و طرح های خالقانه روز به روز تصاویر هایی با متن های الهام بخش، لیوان

 تی چاپ شده، دریچه ای برای کسب درآمد از آن باز می شود. به همین ترتیب سابلیمیشن لیوان روی چاپ افزایش تقاضا برای

چیزی نیست که به سرمایه گذاری بیشتر، تجهیزات گران قیمت و فضای کاری  جادویی یا حرارتی لیوان روی چاپ ،شرت

هایی که دارای خالقیت و همچنین  طراحی های عالی را با لیوان ، می توانیدحداقل سرمایه گذاری عظیم نیاز داشته باشد. با

را با روشی آسان و اصولی آموزش  سابلیمیشن لیوان ایجاد کنید. ما در این مقاله سعی کردیم مراحلمهارت شما هستند، شروع 

 دهیم.

 مراحل ایجاد لیوان سابلیمیشن

با استفاده از  لیوان چاپ هستید، این مقاله روش های صحیح سابلیمیشن های لیوان اگر شما عالقه مند به نفوذ به بازار

 را به شما می گوید. حرارت انتقال

 چگونه لیوان را با استفاده از پرس حرارتی چاپ کنیم؟

 قبل از شروع به کار، اطمینان حاصل کنید که همه موارد زیر را دارید:

o لیوان حرارتی دستگاه پرس 
o چاپگر سابلیمیشن 
o جوهر سابلیمیشن رنگ 
o کاغذ را منتقل کنید 
o حرارت نوار مقاوم در برابر 
o حرارت دستکش فر مقاوم در برابر 
o های سرامیکی قابل تعویض لیوان 

https://www.hamedprint.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
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/%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-%D9%85%D8%A7%DA%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/


 

 

 یقلب دسته لیوان آنالین سفارش

 رح چاپی لیوان: آماده سازی ط1مرحله 

ی یا گرافیک تصویر کنید. این می تواند هر متن، روی لیوان چاپ اولین قدم ساختن یا جمع آوری طرحی است که می خواهید

و  Adobe Photoshop  ،Adobe Illustratorباشد. برای ساختن طرح خود می توانید از نرم افزارهای رایانه ای مانند 

CorelDraw راحی مورد نظر شما نیست، الگوهای رایگان در اینترنت وجود دارد. می توانید آنها را استفاده کنید. اگر ط

 انتخاب کنید. پچا یبارگیری کرده و چند طرح منحصر به فرد و خالقانه را برا

و سایر وب سایت ها بارگیری کنید. از آنها  Pinterest  ،Tumblrرا از گوگل ،  تصاویر مورد دیگر ، شما می توانید

د. را انتخاب کنید. اینها مانند کاپ کیک می فروشن تصاویر نهای سرامیکی استفاده کنید. جدیدتری چاپ عکس روی لیوان برای

، گرافیک لیوان ساون 11تا  10کنید. برای  چاپ وقتی می خواهید طرحی را نهایی کنید، باید آن را با توجه به اندازه پیشنهادی

 سانت باشد. 9در  21باید در حدود 

https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/


 

 

 های خاصی وجود لیوان .مناسب نیستند سابلیمیشن یموجود در بازار برا لیوان های سرامیکی توجه داشته باشید که همه

پوشید، متأسفانه نمی توانید این کار را را ب لیوان دارد که به طور خاص در کارخانه پوشانده شده اند. اگر خودتان قصد دارید

 انجام دهید.

کنید زیرا اکثر آنها دارای یک ضربه گیر هستند  پچا نلبه های باال و پایی لیوان را روی دالزم به ذکر است که، شما نمی توانی

 کنید. چاپ توانید تقریباً نیم سانت از هر دو لبه را خالی را دشوار می کند. در این حالت، می انتقال چاپ هک
 یجادوئ ای حرارتی لیوان آنالین سفارش

 : طرح را چاپ کنید2مرحله 

سانت را برای مطابقت با تصویر  9در  21تا آنجا که انتخاب کاغذ انتقال نگران کننده است، شما می توانید کاغذ با اندازه کامل 

اونس برش  15و  11،  10با اندازه استاندارد ،  لیوانهایی تهیه کنید. یا، شما این گزینه را دارید که با کاغذهای انتقال که برای

 داده می شوند، استفاده کنید.

باشد. هر چیز باالتر باعث  DPI300را بررسی کنید. وضوح تصویر نباید بیش از ” تصویر آینه“، حتماً پچا هقبل از شروع ب

 اتالف جوهر می شود.

ید قادر به اداره این نوع کارها باشد و دارای جوهر سابلیمیشن و همچنین کاغذ انتقال است. از همه مهمتر، چاپ شما با چاپگر

 باید در سمت روکش شده کاغذ باشد.

 کرده و به مرحله زیر بروید. چاپ ااگر همه مواردی که در باال ذکر کردم بررسی شده است، گرافیک ر

 جه به اندازه لیوان خود برش دهید: کاغذ چاپ شده را با تو3مرحله 

https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D8%A7%DA%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://www.hamedprint.ir/


 

برش دهید. باید از  ماگ زقیچی را بردارید و کاغذ انتقال حاوی گرافیک های موجود را برش دهید. کاغذ را کمی کوچکتر ا

 هر دو جهت برابر باشد.

حکم چید. باید کاغذ را مبپی لیوان حرارتی قرار دهید. گرافیک باید به سمت آن باشد. کاغذ را محکم به دور روی لیوان کاغذ را

 را در دو انتهای کاغذ انتقال وصل کنید تا محکم شود. حرارت رروی لیوان فشار دهید. نوار مقاوم در براب

 

 ولنتاین روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/


 
 دعای... دست متن با مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 عشق و قلب طرح شرت تی

 

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/


 
 نتوما 105,000

 

 یلدات... جون مامان متن با یلدا شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 یلدات... مامانی متن با یلدا ویژه شرت تی

 

 نتوما 130,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/


 

 

 جهان... و جان متن با عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 115,000

 

 ولنتاین روز عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/


 

 

 ولنتاین روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 دعای... دست متن با مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/


 

 

 مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 عشق و قلب طرح شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/


 

 

 یلدات... جون مامان متن با یلدا شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 یلدات... مامانی متن با یلدا ویژه شرت تی

 

 نتوما 130,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/


 

 

 جهان... و جان متن با عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 115,000

 

 ولنتاین روز عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/


 

 

 ولنتاین روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 دعای... دست متن با مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/


 

 

 مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 عشق و قلب طرح شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/


 

 

 یلدات... جون مامان متن با یلدا شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 یلدات... مامانی متن با یلدا ویژه شرت تی

 

 نتوما 130,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/


 

 

 جهان... و جان متن با عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 115,000

 

 ولنتاین روز عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/


 

 

 ولنتاین روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 دعای... دست متن با مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/


 

 

 مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 عشق و قلب طرح شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/


 

 

 یلدات... جون مامان متن با یلدا شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 یلدات... مامانی متن با یلدا ویژه شرت تی

 

 نتوما 130,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/


 

 

 جهان... و جان متن با عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 115,000

 

 ولنتاین روز عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/


 

 

 ولنتاین روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 دعای... دست متن با مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/


 

 

 مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 عشق و قلب طرح شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/


 

 

 یلدات... جون مامان متن با یلدا شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 یلدات... مامانی متن با یلدا ویژه شرت تی

 

 نتوما 130,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/


 

 

 جهان... و جان متن با عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 115,000

 

 ولنتاین روز عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/


 

 

 ولنتاین روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 دعای... دست متن با مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/


 

 

 مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 عشق و قلب طرح شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/


 

 

 یلدات... جون مامان متن با یلدا شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 یلدات... مامانی متن با یلدا ویژه شرت تی

 

 نتوما 130,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/


 

 

 جهان... و جان متن با عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 115,000

 

 ولنتاین روز عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/


 

 

 ولنتاین روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 دعای... دست متن با مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/


 

 

 مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 عشق و قلب طرح شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/


 

 

 یلدات... جون مامان متن با یلدا شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 یلدات... مامانی متن با یلدا ویژه شرت تی

 

 نتوما 130,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/


 

 

 جهان... و جان متن با عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 115,000

 

 ولنتاین روز عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/


 

 

 ولنتاین روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 دعای... دست متن با مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-1/


 

 

 مادر روز شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 عشق و قلب طرح شرت تی

 

 نتوما 105,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%861/


 

 

 یلدات... جون مامان متن با یلدا شرت تی

 

 نتوما 105,000

 

 یلدات... مامانی متن با یلدا ویژه شرت تی

 

 نتوما 130,000

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7/


 

 

 جهان... و جان متن با عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 115,000

 

 ولنتاین روز عاشقانه شرت تی

 

 نتوما 105,000

 : پرس حرارتی لیوان سابلیمیشن4مرحله 

https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-1/
https://www.hamedprint.ir/product/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86/


 

درجه فارنهایت یا  400، باید برخی تنظیمات را انجام دهید. دما را روی پرس حرارتی روی دستگاه لیوان قبل از قرار دادن

دقیقه تنظیم کنید. زمان از دستگاهی به  6تا  4و تایمر را برای ” سنگینمتوسط “درجه سانتیگراد، تنظیم فشار را روی  204

 دستگاه دیگر و مواد لیوان خالی متفاوت خواهد بود.

را شروع می کنید، می توانید این تنظیمات را بر اساس نیاز خود دوباره انجام دهید. اکنون، به  لیوان چند چاپ هک هنگامی

 شدن هستید. چاپ درجه فارنهایت رسید، آماده 400بروید. هنگامی که دما به  پرس حرارتی دستگاه

غذ انتقال چین و چروک نمی خورد یا جمع نمی شود. را به آرامی روی دستگاه قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که کا لیوان

در غیر این صورت طرح نهایی را خراب می کند. سپس، مطبوعات را ببندید و مراحل سابلیمیشن را شروع کنید. فشار 

 وارد نکنید، مگر اینکه بخواهید آن را بشکنید. روی لیوان زیادی

 : لیوان را از پرس حرارتی خارج کنید5مرحله 

مقاوم در  فر هرا با استفاده از دستگیر لیوان وکه شمارش معکوس متوقف شد، فشار گرما را باز کنید  هنگامی

بردارید. باید طرح یا متن  روی لیوان خارج کنید. از سوختن دست شما جلوگیری می کند. کاغذ حرارتی را از حرارت برابر

 مشاهده کنید. روی لیوان ادلخواه خود ر

 بیرون بیاورید پرس حرارتی را از لیوان

 : زمان خنک سازی6مرحله 

را برای مدت طوالنی خنک کنید. لمس آن خیلی گرم خواهد بود. برای کم کردن  لیوان دهنگامی که سابلیمیشن کامل شد، بای

م شستشو هنگاایمن است. می توانید  ماشین ظرفشویی و مایکروویو زمان خنک سازی می توانید از فن استفاده کنید. لیوان در

 آن را نیز انجام دهید.

 مراحل ایجاد سابلیمیشن با لیوان

مورد عالقه خود را با گرافیک و طراحی  لیوان حرفه ای ندارید، باز هم می توانید پرس حرارتی هاگر دستگا

 رح، آن را روی، ابتدا باید یک طرح ایجاد کنید. پس از نهایی کردن طایجاد لیوان کنید. برای شروع مراحل چاپ سفارشی

را  راحیط کنید. فراموش نکنید که چاپ خود را در نظر بگیرید و سپس آن را لیوان هکنید. حتما انداز حرارت چاپ لکاغذ انتقا

 نیز آینه یا معکوس کنید.



 

مقاوم  رباشد. پس از خط کشیدن در طرح، آن را با نوا لیوان حوصل کنید. طراحی باید به سمت سط روی لیوان اکاغذ انتقال ر

محکم کنید. کاغذ انتقال را با استفاده از حوله مرطوب کنید. فشار کافی به کاغذ انتقال می دهد زیرا شما از  حرارت در برابر

 دستگاه پرس گرم استفاده نمی کنید.

لی آمده ترفند اص اکنون، بسته بندی را در اطراف لیوان قرار دهید. کاغذ انتقال را چروک نکنید و آن را گیره کنید. در اینجا

استفاده کنید. ممکن است خنده دار به  چاپ طرح روی لیوان ، باید از فر برایپرس حرارتی است. به جای استفاده از دستگاه

 نظر برسد، اما وقتی نتیجه را ببینید، ایده را دوست خواهید داشت.

کند. دستورالعمل  چاپ شما را شخصی لیوان این یک روش غیرحرفه ای، مقرون به صرفه و خانگی است که می تواند

 425دقیقه در دمای  14را در نظر بگیرید و لیوان را در داخل اجاق به مدت حدود  حرارت همراه کاغذ انتقال حرارتی های

 درجه فارنهایت بپزید.

د ر شما باید از قبل وجورا بیرون آورده و نوار را برداشته و کاغذ را منتقل کنید. طرح مورد انتظا لیوان ،وقتی کار تمام شد

 داشته باشد.

فروش لیوان  را می توانید از طریق اسکراب بشویید زیرا در ماشین ظرفشویی و مایکروویو ایمن است. اگر قصد ماگ

با مقدار  انلیو را در نظر بگیرید، زیرا در تصحیح لیوان سابلیمیشن پرس حرارتی شده را دارید، تهیه دستگاه سابلیمیشن

 مدتر است.زیاد کارآ

 نکاتی برای چاپ لیوان های عالی

آسان است. با این حال، روش های دیگری نیز وجود دارد  چاپ لیوان پس از گذراندن بخش نحوه انجام، اکنون می دانید که

در این  نرا کارآمدتر کند. در اینجا چند نکته مفید برای دنبال کرد سابلیمیشن که می تواند کیفیت کار را حتی بهتر کند و کار

برای سابلیمیشن چند لیوان دیگر استفاده کنید، در نظر داشته باشید  لیوان زمینه آورده شده است. اگر می خواهید از همان بسته

ته بندی دیگر، مطمئن شوید که بس روی لیوان یکه بسته بندی را در بهترین شکل خود داشته باشید. قبل از قرار دادن بسته بند

 آن خنک شده است.

درون فر است، می توانید آن را بیرون بیاورید و از گوشه ها کمی زیر کاغذ را چک  لیوان تاگر مطمئن نیستید که چه مد

کنید تا اطمینان حاصل کنید که آیا سابلیمیشن انجام می شود یا خیر. هنگامی که فر به اندازه کافی گرم نشود، ممکن 

 ایش دما را داشته باشید و آن را برای مدت بیشتری در داخل فر نگه دارید.نشود. در این صورت، افز چاپ لکام لیوان است



 
 نکات مراحل ایجاد لیوان

 که متعلق به شما می شود شکل گرد کاملی ندارد، قبل از قرار دادن کاغذ انتقال باید سطح آن را کمی خیس کنید. لیوانی راگ

خارج کنید تا سطح لیوان را خنک کنید. هرچه زودتر این  حرارتی ذرا از فر بیرون آوردید، هرچه زودتر از کاغ لیوان یوقت

در سطل آب در دمای اتاق روند کار را  لیوان نرا کامل می کند. قرار داد سابلیمیشن کار را انجام دهید، سریعتر مراحل

 سریعتر می کند.

را خراب کردید یا آن را بهم  ماگ از فر حتماً همیشه از دستکش دست راست استفاده کنید. اگر لیوان نبرای بیرون آورد

ریختید، آن را برای آزمایش بعدی نگه دارید. حتی اگر دستگاه نشان می دهد، دما روی تنظیمات توصیه شده تنظیم شده است 

 ظیمات توصیه شده بسیار خنک تر می ماند.درجه تنظیم کنید. گاهی اوقات دستگاه در تن 400، دستی آن را روی 

شود. لیوان پیچ و مهره ای  چاپ وجود دارد تا طرح به طور مساوی روی لیوان شما باید اطمینان حاصل کنید که فشار کافی

 را توسط آچار امتحان کنید تا حتی محکم شود.

وارد کنید، باعث ایجاد لکه بینی و ناهمواری در نظر گرفتن قسمت مخروطی از طرح. اگر قصد سابلیمیشن دارید، مخروط را 

 می شود.

 شما باید از یک دسته به دسته دیگر اندازه بگیرید. روی هر دو دسته تقریباً یک سانتی متر فاصله بگذارید.

ار را را بچینید تا نو کاغذ استفاده کنید تا طرح محکم شود. در نظر بگیرید که قسمت چپ و راست نوار حرارتی به اندازه از

 روی بخشی که تصویر وجود ندارد وصل کنید.

 نتیجه گیری

ب بیشترین بهره را ببرید و درآمد کس مراحل ایجاد لیوان سرگرم کننده است. شما می توانید با استفاده از این چاپ روی لیوان

ما اجازه می دهد طرح های خالی، اطمینان حاصل کنید که سطح دارای روکش خاصی است که به ش خرید لیوان کنید. هنگام

 عالی به آن بچسبد. برای انجام کارآمدتر کار، نکات و ترفندهایی را که در باال ذکر شد، دنبال کنید.

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ 

 چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت یت چاپ . نلیوا چاپ

  بشقاب چاپ . فرش تابلو روی عکس چاپ . کریستال
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 ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور کاتالوگ، تراکت،

 نالینآ سفارشات میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت االترینب با را …و

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده ارسال ما برای را خود

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 
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 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30
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 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 
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 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDF دانلود قهوه های لیوان ساخت تاریخچه 

 

 چیست؟ رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDF؟ دانلود لیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFتاریخچه چاپ روی صفحه نمایش تیشرت دانلود 

 

 قهوه های لیوان تکامل

 آیا تا به... PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 
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 دهید انجام باید هک کارهایی کنید: شروع را خود چاپ کار و کسب

 کسب و کار چاپ سابلیمیشن خود را شروع کنید...
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