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تواند مشکل باشد، اما اگر اثر آن خوشایند و موجود می چاپ پارچه یهامی کنید؟ انتخاب یکی از روش پارچه چاپ آیا روی

 بادوام باشد، یک مسئله کلیدی است.

 روش مناسب را انتخاب کنید –انواع چاپ پارچه 

احاطه شده است. مشتریان ما اغلب در درک و ” اسطوره ها و افسانه ها“توسط بسیاری از  چاپ پارچه به نظر می رسد

با مشکل مواجه می شوند که تاثیر زیادی در نتیجه نهایی کار آنها دارد. اینکه آیا پروژه  هپارچ چاپ انتخاب روش مناسب

مناسب، محیط و نوع رنگ  چاپ ستگی به انتخاب روششما دقیقاً همانطور که برنامه ریزی کرده اید به نتیجه می رسد ب

پیدا نکرده ایم، تصمیم گرفتیم همه  چاپ دارد. از آنجایی که ما در هیچ کجای اینترنت خالصه ای جامع و اساسی از انواع

 !چیز را در یک مکان جمع آوری کنیم. ما واقعا امیدواریم که انتخاب شما را بسیار آسان تر کنیم

است. در زیر سعی خواهیم  چاپ روش اصلی طبقه بندی روش های چاپ پارچه آنالوگ و دیجیتال ه روش هایتقسیم بندی ب

 کرد روش های مختلف و ویژگی های آنها را توضیح دهیم.

 چاپ صفحه –چاپ آنالوگ 

)ساخته شده  چاپ شامل فشار دادن رنگ از طریق صفحه چاپ روی صفحه .است هپارچ چاپ یک روش آنالوگ چاپ صفحه

است. این عمل را می توان به صورت دستی انجام داد  چاپ از یک قاب فوالدی و یک مش نایلون( و در نتیجه ایجاد یک

فشرده می شود( یا با دستگاه )رنگ به طور خودکار توسط دستگاه از طریق )سپس رنگ به صورت دستی از طریق صفحه 

 .صفحه فشار داده می شود(

شبیه به آماده سازی یک قالب است که در آن قسمت های جداگانه شبکه پوشانده می شود  چاپ صفحه رآماده سازی صفحه د

می شود زیرا هر رنگ یک  چاپ ر بار یک رنگ، هچاپ صفحه به دست می آید. با استفاده از روی پارچه یو شکل خاص

در چنین  –های چند رنگ توصیه نمی شود  چاپ به ویژه برای چاپ روی صفحه الیه جداگانه است. به همین دلیل،

بسیار بهتر عمل می کند. روش چاپ صفحه را می توان هم با پرتوهای مواد )در چنین مثالی از  چاپ دیجیتال مواردی،

 ، کیف، لوازم جانبی( استفاده کرد.تشر تی)های آماده  لباس اده می شود( و هم درصفحه چرخشی استف
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 چه چیزی را چاپ کنیم؟ –چاپ روی صفحه 

این عمدتاً به دلیل نحوه  –کنید ایجاد می کند  چاپ دمحدودیت های بسیار زیادی را در رابطه با آنچه می خواهی چاپ صفحه

، هر رنگ به صورت جداگانه در یک صفحه نمایش جداگانه در یک چرخه چاپ روی صفحه عمال رنگ ها است. درا

)انتقال یکنواخت/بدون درز از  چاپ ، انجام انتقال یکنواخت تونال درچاپ روی صفحه دماشین استفاده می شود. در مور

برای مثال، دستیابی به یک گرادیان دو رنگ  یک رنگ به رنگ دیگر( بسیار دشوار )و حتی گاهی غیرممکن( است.

اشکال نسبتا ساده )مثالً هندسی( با تعداد کمی رنگ بهترین کار را دارد. عالوه بر این،  چاپ هنگام چاپ صفحه دشوار است.

یات، ئغیرممکن است زیرا سایه زدن، انتقال تونال و بازتولید دقیق جز چاپ صفحه تصاویر با استفاده از روش چاپ اساساً 

چاپ  از –بیش از حد پارچه های رنگی )رنگارنگ( را فراهم می کند  چاپ نقطه قوت آن نیست. به نوبه خود، امکان

 سیاه استفاده کرد. روی پارچه ، به عنوان مثال، الگوهای سفیدچاپ می توان برای صفحه

 انواع چاپ صفحه:

 .استفاده می شود  (نلیوا ،تشر تی)روی اشیاء آماده  چاپ اغلب برای – چاپ صفحه تخت

چاپ  شا که به این رواستفاده می شود. تا آنج پارچه روی تمام رول های چاپ برای –روتاری روی صفحه  چاپ

 .مربوط می شود، هزینه اولیه باال است، زیرا تهیه سیلندر قیمت را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد پارچه

که توسط اندی وارهول به استودیو معرفی شد، به سرعت توسط هنرمندان مستقلی پذیرفته شد که  – چاپ روی صفحه دستی

می کنند. در اینجا می توانید  چاپ ی خود با استفاده از ساخت و سازهای خانگیاغلب به صورت دستی در کارگاه ها

 .اطالعات بیشتری در مورد چاپ دستی بخوانید
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 ؟چرخشی چگونه بوجود می آید چاپ صفحه با چاپ

 :چاپ پارچه ییک روش آنالوگ برا – چاپ روی صفحه

 تتهیه صفحه نمایش گران قیم –هزینه باالی ورود 

 دبه تهیه یک صفحه نمایش جداگانه دار هر رنگ نیاز

 گتعداد محدود رن

 دتعداد رنگ های استفاده شده در پروژه تاثیر بسزایی در هزینه چاپ دار

 .با افزایش تعداد کاالهای تولید شده، قیمت یک واحد به طور محسوسی کاهش می یابد –عمده  چاپ مقرون به صرفه در

 .تک تک قطعات )و حجم کم( مناسب نیست چاپ برای با توجه به هزینه آماده سازی صفحات،

 نمونه وجود ندارد چاپ نامکا

 چاپ روی پارچه

متر خطی متریال سیاه را با نقاط  1000بنابراین چه زمانی باید چاپ صفحه را انتخاب کنید؟ مثالً وقتی می خواهید 

ایده آل خواهد بود. در حال حاضر  چاپ صفحه شبدون پیچیدگی، رو طراحی کنید. برای انجام پروژه ای با چنین چاپ دسفی

این گونه گرافیک ها روی پارچه وجود ندارد. اساس ممکن است یک پارچه سیاه  چاپ هیچ روش بهتری در بازار برای

رنگ باشد که روی آن نقاط سفید با یک صفحه نمایش اعمال می شود. بنابراین، شرایطی که باید رعایت شود، حجم زیاد 

گذاری روی یک رنگ دهد(، الگوهای غیرمجاز و لزوم رنگهای چاپ را کاهش میسازی صفحههای آمادهه)که هزین

 بسیار تیره است.

 چاپ دیجیتال

را  چاپ به شما این امکان را می دهد که حتی یک چاپ دیجیتال روی پارچه روی کاغذ، چاپ دیجیتال همانطور که در مورد

مانند چاپگر  چاپ دیجیتال روی پارچه تر،( انجام دهید. به عبارت سادهصفحه چاپ مثال، بدون هزینه های اولیه )به عنوان

شما می  –هیچ محدودیتی برای خود پروژه ایجاد نمی کند  چاپ پارچه کند. در واقع، این روشجوهرافشان خانگی عمل می

 .نگ ها یا تغییر رنگ بین رنگ هاکنید، بدون هیچ محدودیتی در تعداد ر روی پارچه چاپ توانید هر گرافیکی را

نتیجه استفاده از قطرات میکروسکوپی رنگ روی پارچه و در نتیجه ایجاد یک طرح است. این چاپگر قادر است تقریباً  چاپ

ای، سرخابی، زرد، )فیروزه CMYKهر رنگی را از پالت رنگ معمولی از طریق ترکیبی از چهار رنگ اصلی از پالت 

 محدودیت هایی چاپ دیجیتال ای اضافی )مانند نارنجی، آبی( تولید کند. از سوی دیگر،ه اصطالح نقطههای بسیاه( و رنگ



 

نیز به همراه دارد: امکان بسیار محدود استفاده از رنگ های خاص )فلزی، فلورسنت( یا، به عنوان مثال، پالت 

PANTONE. 

 

ه و سیا چاپ نقطه های سفید روی پس زمینه سیاه به چاپ بنابراین –معموالً روی پارچه سفید انجام می شود  چاپ دیجیتال

ی مقدمه اصل” دشوار“چاپ نشده خالصه می شود. بنابراین، چنین طرح رنگی ” نقاط سفید“سفید تمام سطح و باقی ماندن 

چاپ  برای روی پارچه ل(. چاپ دیجیتاچاپ روی صفحه برای انتخاب روش متفاوت است )در این مورد، برای مثال، روش

 کند.های گرافیکی پیچیده کامالً کار میها، الگوهای دقیق، تغییر رنگ و طرحعکس

 چاپ دیجیتال:

o بدون هزینه اولیه – چاپ بدون صفحه 
o حتی یک نسخه چاپ امکان 
o بدون محدودیت رنگ 
o چاپ تعداد رنگ ها و ظاهر 
o تاثیری در هزینه ساخت ندارد 
o متر اول و صدم اساساً یکسان است. چاپ هزینه –صفحه است  چاپ صرفه جویی در مقیاس قطعا کمتر از 
o نمونه چاپ امکان انجام 
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 –های دیگری نیز وجود دارد است. با این حال، بخش چاپ روی پارچه ، طبقه بندی اولیهو دیجیتال چاپ آنالوگ تقسیم بندی

 .کنندهای شما برآورده میببینید کدام یک بهترین انتظارات شما را در مورد پروژه

 را به موارد زیر تقسیم می کنیم: چاپ پارچه بیش از حد رسانه، روش های چاپ با توجه به

o  چاپDTG ()مستقیم روی لباس 

o پارچه روی رول( چاپ رول به رول( 
o   

 )مستقیم روی لباس( DTGچاپ 

 .است” مستقیم روی لباس“به معنای  DTGدر ترجمه آزاد، 

است که شامل اعمال الگوها و رنگ ها به طور مستقیم روی پایه است که در این مورد یک محصول  چاپ این یک روش

انجام می شود و قطعات در لحظه خارج شدن از چاپگر آماده  چاپ داست. دوخت محصول قبل از فرآین لباس تمام شده

 .استفاده هستند

 عالی است: DTGکنید،  چاپ یخواهید روی محصوالت نهایاگر می

o تی شرت 
o پیراهن چوگان 
o گرمکن 
o کیسه ها 
o چاپ روی لباس 



 

 

نیست، که مستقیماً بر  چاپی ، نیازی به تهیه صفحات یا صفحه هایDTG با استفاده از روش چاپ بر روی پارچه هنگام

امکان شخصی  DTGچاپ  روش”(. شروع“هزینه تولید کم اثر می گذارد و آن را کاهش می دهد )بدون هزینه اولیه، 

 .محدودی داریم چاپ ، منطقهDTGبا روش  چاپ سازی حتی در مقادیر کم را می دهد. با این حال، هنگام

اقل مقدار پرینت با یک قطعه شروع می شود )اما هر چه حجم بیشتر باشد قیمت واحد کمتر می شود(. قیمت تحت تأثیر حد

خواهید روی شده است. اگر محصول نهایی که می چاپ ای است که الگوی روی آن پارچه و رنگ چاپ تعداد چاپ، اندازه

شود که قیمت را به میزان قابل می چاپ کنید رنگی غیر از رنگ سفید دارد، همیشه یک سطح سفید در زیر الگو چاپ نآ

 .دهدتوجهی تغییر می

های نخی خاص راضی  چاپ روی لباس تعدادی محدودیت دارد. اگر از محدودیت DTGچاپ  همانطور که می بینید،

 را به روش رول به رول در نظر بگیرید. چهچاپ روی پار نیستید، به شما توصیه می کنیم که

 چاپ پارچه –رول به رول 

 کاربرد: چاپ مواد به صورت رول

در عمل، این به معنای کم و بیش این واقعیت است که یک چاپگر قدرتمند )مانند چاپگر دیجیتال خانگی، اما در مقیاس بسیار 

در فرآیند چاپ، رنگ را روی سطح  چاپی ست. سپس، هدهاینشده نصب شده ا چاپ وتمیز  پارچه بزرگتر( با رولهایی از
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 .پارچه اعمال می کنند

می کنید )تی  چاپ توصیه می شود، مخصوصاً اگر نمی خواهید با فرم موجودی که روی آن چاپ دیجیتال روی پارچه

مام عرض پیچ چاپ می شرت، کیف و غیره( محدود شوید. این امکان را برای شما فراهم می کند تا از پارچه ای که در ت

برش دهید. بنابراین، شما از  چاپ تنها پس از پارچه زشود، دوخت را در مترهای دونده انجام دهید و الگوهای دوخت را ا

یا  گرفته تا پرده، لوازم جانبی پیراهن از –می توانید هر چیزی را که می توانید از پارچه بدوزید  –نظر شکل محدود نیستید 

 .خانهوسایل تزئینی 

یا رول به رول( باید میزان متریال و اینکه به چه شکلی به آن نیاز خواهیم داشت  DTG) چاپ روی پارچه در انتخاب روش

 .را در نظر بگیریم

در مقابل رول به رول( تنها انتخابی نیست که با آن روبرو خواهید شد. روش دیگر برای تقسیم روش  DTG) چاپ شرو

 است. چاپ تمایز بین روش ها با توجه به نوع رنگ مورد استفاده برای، چاپ بر روی پارچه های

 گیود رنگی –چاپ پارچه 

 را می توان به موارد زیر تقسیم کرد: چاپ روی پارچه با توجه به نوع رنگ مورد استفاده،

o با استفاده از جوهرهای پیگمنت چاپ پارچه 
o با استفاده از رنگهای راکتیو چاپ پارچه 
o استفاده از رنگهای اسیدی چاپ پارچه با 
o چاپ سابلیمیشن رنگ 

 چاپ پارچه با استفاده از جوهرهای پیگمنت

 کاربرد: انواع الیاف از جمله پنبه

بر روی هر نوع الیاف مناسب است، اگرچه، در عمل،  چاپ شناخته می شود، برای” چاپ دیجیتال آینده“اغلب به عنوان 

. عالوه بر این، این روش به صورت پویا و سریع توسعه می یابد و به نیازهای استفاده می شود چاپ روی پنبه اغلب برای

دریافت کنندگان پاسخ می دهد. اگرچه کامل نیست، اما ، ما مجذوب آن هستیم، و تمام تالش خود را می کنیم تا اطمینان 

ه اینجاست ک –ص می شود به طور گسترده در دسترس است و با باالترین کیفیت مشخ چاپ روی پارچه حاصل کنیم که

 چاپ با جوهرهای پیگمنت مطرح می شود.



 

 

، یعنی تکمیل است. برای ارائه ویژگی های مناسب )رنگ های زنده، چاپ برای پارچه یدومین عامل مهم، آماده ساز

به اندازه کافی آماده شود. پارچه چاپ نشده در ماده ای آغشته می شود  چاپ باید قبل از پارچه مقاومت در برابر شستشو(،

شود و این به نوبه خود باعث می شود تا پارچه ظاهر اصلی خود را برای ” چسبیده“می شود رنگدانه به سطح که باعث 

 .مدت طوالنی تری حفظ کند

شده با درجه حرارت، بدون استفاده از  چاپ با استفاده از جوهرهای پیگمنت، الگوی چاپ دیجیتال پارچه پس از اتمام فرآیند

بدون استفاده از آب ثابت می شود. بسیار سازگار با محیط زیست! برای این منظور از  –از همه مواد شیمیایی، اما مهمتر 

 توان با ماشین شستشو داد،را می چاپ دیجیتال هایکلندر و کوره های مخصوص استفاده می کنیم. در نتیجه، بیشتر پارچه

چسبیده و در نتیجه آن  پارچه رنگدانه روی سطح –ای که چاپ سطحی هستند رغم چاپ دیجیتال با جوهرهای رنگدانهعلی

 .کندرا رنگ می

( و حرارت دادن )تثبیت رنگ روی سطح( سهولت استفاده از پارچه چاپ فرآیند تکمیل )آماده سازی مواد برای

رستی شده با جوهر پیگمنت و پنبه ای که به د چاپ .شده با رنگدانه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد چاپ های

پردازش شده است )شسته شده در ماشین لباسشویی با برنامه ظریف، با پاک کننده ای که حاوی مواد شوینده قوی یا فقط مواد 
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ی کند. زیبا تضمین م چاپ بافتنی با لباس شیمیایی است، بدون استفاده از آب( طول عمر بیشتری را برای پارچه های نخی و

 می شوند. چاپ پارچه های بافته شده به درخواست

 چه زمانی نباید چاپ با جوهر پیگمنت روی پارچه را انتخاب کنید؟

با جوهرهای پیگمنت، تولید رنگ های روشن مشکل ساز است. عالوه بر این، رنگ مشکی در مقایسه  هپارچ چاپ در حین

آید کمی عمق کمتری دارد. رنگدانه برای سطوح های راکتیو به دست میبا استفاده از رنگ چاپ با رنگی که در هنگام

رنگ در رنگ های روشن و کم رنگ طرحی سبک تر، به عنوان مثال، سطوح ناهمگن، پاستلی مناسب تر است. گل های آب

سطحی است که به طور بالقوه مستعد آسیب است. به  چاپ یک چاپ دیجیتال با جوهرهای پیگمنت هستند. چاپ عالی برای

 .شده با جوهر پیگمنت، به ویژه مرطوب، توصیه نمی شود چاپ مواد«( پاک کردن»همین دلیل، مالیدن )یا 

با جوهرهای رنگدانه روی پارچه  چاپ مانند نقاط سفید را روی پس زمینه سیاه رنگ کنید، هنگامی که می خواهید مواردی

متر طول داشته باشد یا بخواهید سفارش  2واحد نیاز داشته باشید که مثالً  چاپ بهترین انتخاب نخواهد بود. مگر اینکه به یک

 .با استفاده از جوهرهای رنگدانه تنها راه معقول است چاپ پارچه سپ –شما سریع تکمیل شود 

ه هایی کهای راکتیو دارد، بنابراین چاپخانهبا استفاده از رنگ چاپ قطعاً پیچیدگی کمتری نسبت به چاپ کل فرآیند

های انند مهلتتوپردازند میهای راکتیو میرنگ چاپ هایی که بهپردازند معموالً نسبت به چاپخانهجوهر پیگمنت می چاپ هب

 های کوچک تضمین کنند.تری را برای سفارشهای پایینتر و قیمتکوتاه

 چاپ سابلیمیشن

روی الیاف مصنوعی )پلی استر( و مخلوط )که بیشتر از پلی استر تشکیل شده اند( استفاده می  چاپ کاربرد: عمدتاً برای

 .نامناسب است چاپ روی پنبه شود. عالوه بر این، برای

فرآیندی است که در آن ماده از حالت جامد به حالت گازی )با دور زدن حالت مایع( حرکت می کند. هنگام چاپ با  تصعید

رخ می دهد، یعنی ثابت کردن چاپ با استفاده از دمای ، این فرآیند در مرحله گرم شدن نسابلیمیش جوهرهای زاستفاده ا

 درجه سانتیگراد. سپس رنگ ها تصعید می شوند و با مواد ادغام می شوند. 200حداکثر 

 فرآیند چاپ با استفاده از جوهر سابلیمیشن به دو صورت انجام می شود:

o تصعید مستقیم 
o تصعید متوسط 
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مستقیماً با استفاده از چاپگر دیجیتال روی مواد اعمال  سابلیمیشن تا آنجا که به تصعید مستقیم مربوط می شود، جوهرهای

ترانسفری سروکار داریم. این الگو بر روی کاغذ ترانسفر چاپ می شود  چاپ غیر مستقیم با نسابلیمیش می شوند. در مورد

جایی که در معرض دمای باال )خشک یا بخار( قرار می گیرد، به مواد پایه و سپس با استفاده از یک تقویم یا پرس تخت، 

 .است چاپ به پارچه مسئول انتقال سابلیمیشن منتقل می شود. در طی این فرآیند،

انتخاب کرد؟ در درجه اول، زمانی که می خواهید بر روی مثالً  نبلیمیشسا را به روش پارچهچاپ روی  چه زمانی نباید

کنید، نمی خواهید آن را انتخاب کنید. به این دلیل که فقط پلی استر و ترکیبات آن )که در آن پلی  چاپ پنبه، ابریشم، ویسکوز

 د.رنگ مناسب هستن چاپ سابلیمیشن استر به طور قابل توجهی در ترکیب غالب است( برای

 چاپ دیجیتال با استفاده از رنگهای راکتیو

 چاپ با رنگ های راکتیو یا اسیدی چیزی نیست جز استفاده از رنگ هایی که جذب مواد می شوند و در دیجیتال چاپ

خوب مواد ” چاپ“با جوهرهای پیگمنت است،  چاپ تر ازبا پارچه واکنش نشان می دهند. این روش، بسیار تهاجمی لدیجیتا

 جوهر پیگمنت چاپ جذب شده است، نسبت به پارچه نگ شیمیایی که توسطر –کند چاپ شده و دوام باالی آن را تضمین می

 .تر خواهد بوددر برابر شستشو مقاوم

کنند عالی خواهد  چاپ خواهند همزمان روی مقادیر زیادی از موادهای راکتیو برای افرادی که میبا استفاده از رنگ چاپ

ها با استفاده از این روش، مناسب است. ، در له ندارید برای سفارشبود، هرچند، این گزینه فقط برای کسانی از شما که عج

 .اکثر چاپخانه ها، اغلب چند ماهه است

ن به تواانگیز است که میگرا، اشباع رنگ شگفتهای واکنشعالوه بر این، یکی از مزایای اصلی چاپ با استفاده از رنگ

کنند. عالوه بر این، به شما امکان چاپ روی پارچه هایی را رنگ میها با ماده کامالً آن را واکنش رنگ –آن دست یافت 
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 .مناسب نیستند، مثالً ویسکوز لدیجیتا چاپ یمی دهد که به دالیلی برا

مشخص  با استفاده از جوهرهای پیگمنت چاپ دیجیتال تری نسبت بهبسیار پیچیده واکنشی دیجیتال با فرآیند چاپ با این حال،

با  اپچ واکنشی بسیار گران تر است. چاپ بنابراین –شود. در نتیجه، این به طور مستقیم بر قیمت تأثیر می گذارد می

ها خود حاوی مواد شیمیایی تهاجمی هستند و ماده را رنگ –پذیر نیز کمتر سازگار با محیط زیست است های واکنشرنگ

در حجم تولید کمتر سودآور نیست، زیرا  تیوراک چاپ دهند. عالوه بر این،کنند و به طور دائم آن را تغییر میمی” گزیده“

 .را در چاپخانه سفارش دهید پارچه یهاشوید تا چند ماه قبل، کل رولاغلب مجبور می

ند )یعنی حداقل چ پارچه طکنیم؟ زمانی که مجبور هستید مقدار زیادی یا متوس چاپ وچه زمانی با استفاده از رنگ های راکتی

د، با جوهرهای رنگدانه بپردازی چاپ توانید بیش از هزینهرعت تکمیل سفارش نباشید. اگر میکنید و نگران س چاپ پیچ( را

های اشباع شده و هم بادوام است صبر ای که هم پر از رنگیک سفارش بزرگ بدهید و حداقل چند هفته برای پروژه پیچیده

 های راکتیو یک کار است.با رنگ لدیجیتا چاپ در این صورت –کنید 

 ستفاده از رنگهای اسیدیچاپ دیجیتال با ا

 .کنید چاپ کنید، باید با رنگ های اسیدی چاپ اگر قصد دارید روی پشم یا ابریشم

با استفاده از رنگهای واکنشی است، به استثنای رنگهای اسیدی. آنها به خوبی به  چاپ شبیه روش قبلی چاپ دفرآین

 ای جوهرهای رنگدانه مشکل ایجاد می کنند.هایی مانند ابریشم و پشم می چسبند که معموالً بر پارچه سطح

 کدام روش چاپ پارچه را انتخاب کنید؟

زیر مواجه می شوید که حاصل ادغام بخش های فوق الذکر است. امیدواریم پس از  چاپ پارچه در عمل، اغلب با روش های

ن . ما محبوب تریبرای پروژه های شما بهترین است و باید از آن اجتناب کنید چاپ خواندن متن، از قبل بدانید که کدام نوع

 روش ها و هیبریدهای آنها در بازار را در زیر خالصه می کنیم:
o روی تی شرت برای چاپ های گرافیکی ساده، به عنوان مثال: – چاپ صفحه تخت 
o دیجیتال چاپ DTG – برای چاپ های پیچیده، به عنوان مثال : روی تی شرت 

o  با حجم کم/متوسط روی پنبه انجام دهید و  چاپ زمانی که می خواهید –چاپ دیجیتال رول به رول با جوهرهای پیگمنت
 همیت می دهیدبه زمان ا

o با حجم متوسط/باال روی پنبه انجام دهید و  چاپ زمانی که می خواهید –رول به رول با رنگ های راکتیو  دیجیتال چاپ
 زمان تکمیل سفارش طوالنی مشکلی ندارد.

o  زمانی که می خواهید روی پلی استر چاپ کنید –چاپ دیجیتال رول به رول رنگ تصعید 
o منتچاپ دیجیتال رول به رول با جوهرهای پیگ 

 هتولید مثل رنگ در چاپ پارچ

متفاوت  هپارچ چاپ بسته به روش انتخابی –در این متن، ما تقریباً به طور کامل موضوع بازتولید رنگ را کنار گذاشته ایم 

که مانع ورود بسیار کم است و خیلی راحت می توانید در این دام بیفتید که قادر  چاپ دیجیتال است. به خصوص در مورد
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با استفاده از جوهرهای پیگمنت  چاپ دیجیتال پارچه همه چیز هستید باید به این موضوع توجه کنید. مزیت انتخاب چاپ هب

امکان انجام چاپ نمونه است. با قیمت نسبتا پایین می توانید قبل از تصمیم گیری در مورد سفارش بزرگتر، نمونه ای از 

ار یا بسی” بیش از حد“طرح خود را سفارش دهید. این گزینه به ویژه برای پروژه های گرافیکی که شامل طرح های تیره، 

 توصیه می شود.دقیق هستند 
 

 

 ارائه دهنده خدمات آنالین:  حامد چاپ

 چاپ . فرش تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت تی چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب
 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

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

 ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیریدما 

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 
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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/plate/
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/
https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/


 
 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 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

https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/


 

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFانلود چگونه لیوان ها را تزئین کنیم د

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


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

 

 چیست؟ رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

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

 

 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 

https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/


 

 

 دهید انجام باید که کارهایی کنید: شروع را خود چاپ رکا و کسب

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

 

https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/

