
معرفی کاال، لوگو و... است.  بطری شیشه ای، تبلیغات، پر استفاده ترین لیبل برای بسته بندی،چاپ لیبل گرد 

قیمت شود. انجام می متاالیز، طالیی و کاغذ چسب دار و کاغذ شیشه ایچاپ لیبل کاغذی روی کاغذ گالسه، 

نکته ی مهم در طراحی و چاپ لیبل دایره ای  4گرد به نوع کاغذ و طراحی بستگی دارد. در ادامه به  چاپ لیبل

.کنیممیاشاره   

 

حاشیه اضافه کنیداول   

حاشیه اصطالحی است که در صنعت چاپ و طراحی استفاده می شود. اضافه کردن حاشیه به طراحی به این 

 گرد لیبل پوجود دارد. این عمل باعث می شود هنگام چامعنی است که در کناره های طرح فضای بیشتری 

و بعد به  شوندمیچاپ  تربزرگمجله ها روی کاغذ های  مثالعنوانبهنهایی پوشش کامل داشته باشد.  ینتیجه

کامل چاپ می شود  یصفحهاول روی  ،تصورت اس. چاپ لیبل هم به همین شوندمیدلخواه برش داده  یاندازه

دستگاه چاپ لیبل  ،با لیبل دایره ای یکسان زمینهپیشبا انتخاب رنگ  دلخواه جدا می شود. یاندازهو سپس به 

.دهدمیحاشیه گذاری را انجام خودکار  طوربه  

 

 حاال یک حاشیه ی امن اضافه کنید

 احتماالًنباید بخشی از نوشته لیبل یا طراحی روی لیبل جدا شود.  وجههیچبهم جدا کردن حاشیه ی اضافه هنگا

و بخشی از تصویر هنگام کنده شدن روی  اندکردهکه در این زمینه اشتباه  ایددیدهشما هم برچسب هایی را 

و اگر  روندمیبرچسب بسته بندی مواد غذایی و قوطی به کار  عنوانبهد بیشتر بل های گرلی. ماندمیکاغذ جا 

این اشتباه در چاپ  برای اینکهنخواهد بود.  استفادهقابلبخشی از اطالعات مهم روی لیبل وجود نداشته باشد 

هد بهتر است که طرح داخل یک حاشیه ی امن قرار بگیرد.لیبل گرد رخ ند  

 

 لیبل گرد را مرزبندی نکنید

کن است در وسط قرار بگیرد اما مم دقیقاًبل گرد این است که طراحی لیبل ینکات در چاپ ل ترینمهمیکی از 

که دایره در وسط هست یا نه.  دهدمیواضح نشان  طوربهاین اتفاق نیفتد و داشتن یک مرزبندی  هاوقتبعضی 

باشد  تربزرگباید از مرزبندی استفاده کنید به این نکته توجه کنید که هر چه قدر مرز  حتماًاگر در طراحی 

.دهدمیکمتر اشتباهات چاپ را نشان   



 

حذف کنیدحی در طرادایره ها را   

ی جایبهباعث بیشتر نشان دادن جا ای یبل دایره . چاپ دایره داخل لکندمیمثل مرزبندی عمل  دقیقاًاین نکته 

قرارگیری  دازه و جایاناستفاده از دایره های متحدالمرکز سعی کنید به  جایبهها و اشتباهات چاپ می شود. 

این مشکالت را به همراه ندارد. ترکوچکرخ ندهد. چاپ دایره های  اشتباهیدقت کنید تا دایره   

 

 

بزارید و زیر  پرینترکاغذ لیبل را روی کاغذ  بهتر است اول لیبل را روی کاغذ معمولی پرینتر چاپ کنید و سپس

نبودن را قبل از چاپ لیبل متوجه شوید. ترازهمو  جاییجابهتا مشکالت  داریدنگهنور   


