
 دستگاه چاپ

دار بوده و جایگزین ارزان قیمتی برای کاغذهای دستگاه چاپ استیکر الیه نازکی از جنس پی وی سی که پشت آن چسب

های بسیار کاربردی در زمینه چاپ و تبلیغات فضای خارجی و فضای رود. استیکر یکی از متریالدیواری به شمار می

هایی چون اتوبوس، خودروهای سواری، هایی زیبا بر روی دیوار و یا مکانند طرحتوانشود که میداخلی محسوب می

 .ایجاد کنند… ها و نمایشگاه

 های استیکرهاویژگی

 .باشنداستیکرها قابل شستشو می

 دکوراسیونی زیبا با صرف هزینه کم

، درب (MDF) ، آینه، چوبامکان نصب بر روی انواع سطوح با جنس رنگ روغن، پالستیک، گچ، مولتی کالر، شیشه

 . … اتاق، کمد، یخچال و

  

 انواع استیکر و دستگاه چاپ

 .شیشه ای: استیکرهای شیشه ای برای مصارف خاص می باشند و همانند شیشه از دو طرف دید دارند

چسبنده  نشیری: استیکر شیری از محبوبیت باالتری برخوردار است و رنگ زمینه سفید دارد. این نوع استیکر که پشت آ

های پخش محصوالت، بوده برای مصارفی چون چاپ و تبلیغات روی بدنه اتوبوس، روی ماشین، خاور، نیسان و کامیون

ها و پاساژها، چاپ و نصب روی دیوارهای رنگ چاپ و تبلیغات روی قطار، چاپ و تبلیغات روی درب و کف فروشگاه

های صنعتی و خانگی، چاپ روی شیشه سوپر مارکتها، ی یخچال، چاپ بر رو(ها و مؤسساتدیوار منازل، شرکت) شده

 .چاپ و تبلیغات روی بدنه و داخل مترو، و به طور کلی تمامی محل هایی که سطح صاف و صیقلی دارند، کاربرد دارد
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 نکاتی که در مورد استیکرها و دستگاه چاپ

 .صورت امکان ابتدا شسته و سپس استیکر نصب شودقبل از نصب ابتدا محل مورد نصب باید تمیز شود و در 

 .توان آنها را با فاصله در فضای بیشتری جا دادشود نسبی و تقریبی است و میهایی که روی استیکرها اجرا میطرح

 .توان به تناسب مکان مورد نظر آنها را بصورت عمودی و افقی نصب نمودبرای زیبایی بیشتر استیکرها می

 .گرددهای متفاوتی چاپ میسته به نوع کاربرد و فضای مورد استفاده آن به طریقهنصب استیکر ب

 ای همچوناگر قرار باشد استیکر در فضای باز مورد استفاده قرار گیرد و روی بدنه وسایل نقلیه

 ومتاتوبوس یا کامیونت یا قطار نصب شود، باید از نوع مرغوب و با کیفیت آن استفاده نمود زیرا باید مقا

 زیادی در برابر نور آفتاب، باران و انواع شستشوها داشته باشد. همچنین جوهرهای مورد استفاده

ماه پاک شده و استیکر کهنه به نظر  ٣تا  ٢در تولید آنها باید مرغوب باشند زیرا جوهرهای نامرغوب بعد از حدود 

ضوع کمی پیچیده تر است، به این دلیل که شود موها نصب میدر رابطه با استیکرهایی که روی اتوبوس.رسدمی

ای از های شرکت واحد به طور مرتب در هر هفته یک بار نوبت کارواش دارند و به دلیل آلودگی هوا و نشستن هالهاتوبوس

روغن روی بدنه، آنها را با اسید رقیق شده شستشو می دهند، و اگر جوهرهای استفاده شده هنگام چاپ نامرغوب باشند، 

 گرددها توسط اسید رقیق شده پاک میآن رنگ
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 خواهید انتخاب کنید حتماً پیش زمینهقبل از خرید استیکر نسبت به طرحی که می

ها با مشکل مواجه خواهید ذهنی داشته باشید. در غیر این صورت هنگام انتخاب به علت وجود طیف گسترده ای از طرح

 .شد

 آنجا استیکر نصب شود را در نظر بگیرد. سایز استیکرابعاد محلی که قرار است در 

 .هایی با سایز کوچک بودهای کوچک باید دنبال طرحباید متناسب با محل نصب باشد مثالً برای مکان

 .باشد باید در محلی دور از دسترس کودکان نصب شوداگر استیکر برای اتاق کودک می

های اتوبوس کار دشواری است. در این زمینه فرو رفتگی، برآمدگی و کناره ها به دلیل وجودنصب استیکر بر روی اتوبوس

ها را انجام های الزم و تشکیل گروهای چند نفره کار نصب و ترمیم استیکر اتوبوسبرخی افراد با فراگیری تخصص

 دهندمی

 


