
ها، تابلوهای عابر پياده و برخی ها، فروشگاهفلکسی متريالی است كه برای تابلوهايی که مهتابی دارند، مانند سر در مغازه

 .شوداز بيلبوردها و استند نمايشگاهی استفاده مي

 .شوداُنس ساخته می 20ای با اُنس و نوع ُكره 18باشد که نوع چينی آن معموالً با ای میفلكسی در دو نوع چينی و كره

 .گردداُنس استفاده می 20برای سر در فروشگاهها بيشتر از نوع فلکسی 

ای از كيفيت چاپ و مقاومت باالتری نسبت به فلکسی چينی اوت اين دو نوع فلکسی در کيفيت آنهاست چنان که فلکسی ُكرهتف

  .برخوردار است

 .شود قابليت عبور نور را داردمتريالی که برای فلکسی استفاده می

 .داين در حالی است که ساير ابزارهای تبليغاتی همچون بنر اين قابليت را ندارن

 چاپ فلکسی

 دستگاه چاپ فلکسی

 .برای چاپ فلکسی استفاده از دستگاههايی که توانايی چاپ بهترين نوع را داشته باشند، ضروری است

 .به عبارت ديگر، کيفيت دستگاه چاپ در کارکرد فلکسی تاثير زيادی دارد

 :کنيمهای چاپ فلکسی اشاره میهای دستگاهدر زير به مهمترين ويژگی

ريپ عمل خروجی چاپ فلکسی را بر عهده دارد که به هر ميزان ريپ دستگاه قويتر باشد كار چاپ نيز بهتر   تگاه:ريپ دس

 .شودانجام مي

 .های زيادی را داردهای زياد، قابليت چاپ گزينهريپ به دليل داشتن پروفايل

 .شوندعبيه میپروفايلهای موجود در ريپ به وسيله توليدكنندگان و يا فروشندگان دستگاه ت

ها توجه کرد اين است که در هنگام انتخاب نوع جوهر بايد از جوهر مخصوص و ای که بايد در رابطه با پروفايلنکته

 .متناسب با پروفايل استفاده کرد

 .شوددر هنگام خريد دستگاه فلکسی نوع جوهر از سوی فروشنده مشخص می

 .شودرود که نهايتاً فلکسی چاپ شده از آن خارج میبه شمار می هد: اين بخش يکی از مهمترين قسمت دستگاه چاپ

 .شودهای ظريفی هستند که جوهر از آن خارج میشوند. هدها دارای نازلها در سايزهای مختلفی ساخته میهد

 پيکوليتر 3/5و  14،  20،  42،  80انواع سايز هدها عبارت است از 

 .کندرينترهای خانگی چاپ میپيکوليتر چاپ فلکسی را در حد پ 3/5هد 

 .شوند، مناسب هستندبرای کارهايی که از فاصله دورتر ديده می 80هدهای با پيکوليتر 

ها نقش زيادی در سرعت چاپ دارد به طوری که هر قدر تعداد نازلها بيشتر باشد، سرعت چاپ نيز بيشتر تعداد نازل

 .شودمی



 با همان 128سانتيمتر و در هد  2/5معادل  pass 3 ، پهنای چاپ فلکسی در1024به اين معنا که هنگام استفاده از هد 

pass  باشدسانتيمتر می 5معادل.  

 .شوندبندی میهدها خود به چندين نوع هد زار، هد اسپکترا، هد کونيکا، هد اپسون و هد سيکو طبقه

 های منحصر به فردی دارندهر کدام از اين هدها ويژگی.  

باشد که تاثير چندانی بر روی بدنه دستگاه : بدنه دستگاه شامل شاسی دستگاه، محل قرارگيری جوهر، كامپيوتر و ... می

  .کيفيت چاپ ندارد و تنها برای ارتعاشات ناشی از حركت هد دستگاه موثر است

 .هيم داشتدر رابطه با شاسی هر چقدر وزن بيشتری داشته باشد، ثبات بيشتری در هنگام چاپ خوا

 .باشدکيلوگرم می 700ها نهايت وزن شاسی

 نکات ضروری در طراحی چاپ فلکسی

 .طراحی بايد با ابعاد چاپ صورت گيرد

 .باشدمی DPI 72حداقل رزولوشن برای چاپ فلکسی 

 .ذخيره شود jpg يا Tif شوند بهتر است در فرمتهايی که برای چاپ استفاده میفايل

 بهترين چاپ فلکسی

شود که دارای جوهرهای مرغوب بوده و ماندگاری بااليی دارند بطوری که هايی استفاده میی چاپ فلکسی از دستگاهبرا

 .های چاپ شده در برابر تابش آفتاب مقاومت، دوام و ماندگاری زيادی دارندرنگ

 .های چاپ شده دوام زيادی داشته باشندبرای مثال در چاپ بنر بايد رنگ

 لکسی در دوام رنگ و همچنين عبور نور نقش زيادی داردجنس و متريال ف

 


