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 های آن انىاع کاغذ و مقىا و ویژگی

 

 کاغذ تحریر:

شَد. کاغذی بدٍن پَشش است یعنی بٌ گَنٌ  نانیدى نی کاغذ تحریر عنَان کاغذی کٌ در ایران بٌ
 کند. است کٌ اگر با جَير ير دٍ طرف آن نَشتٌ شَد جَير بٌ سهت دیگران نفَذ نهی

 025-055-05-00 -05 -00 -05 -00-05کاغذ يای تحریر دارای گرناژيای نختلفی يستند از قبیل: 
 باشند. نی

يا ٍ سررسیديا  يا. نجلٌ انَاع کتاب چاپ تر برایدارد ٍ بیش چاپ و تحریر این کاغذ بیشتر نصرف
 شَد کاغذ تحریر است. شَد؛ ٍ يهچنین کاغذی کٌ برای پرینت گرفتن استفادى نی استفادى نی

شَد؛ ٍ برنديای  بیشتر در کشَريای کرى جنَبی، نالزی، اندٍنزی ٍ چین تَلید نی کاغذ تحریر
 (،(App (، تحریر(moorim (، نَریو (coins3اند از: سٌ سکٌ نعرٍف کاغذ تحریر عبارت

 ((sinar royal قَ

  

 مقىا و کاغذ گالسه:

کٌ دارای پَشش دٍ رٍ است ٍ يهچنین دارای سنگینی ٍ سطحی صاف ٍ کیفیتی باال  کاغذ چاپی
 نانند. نی کاغذ گالسه باشد را نی

صَرت  رنگ ٍ چندرنگ دارای ٍیژگی جذب جَير بٌ يای تک این نَع از کاغذ برای چاپ طرح
 باشد. نی  ترین کاغذ برای چاپ مناسب یکنَاخت است ٍ

 105-155-205-205-255-005-040-010-000-001-055-05 -05کاغذيای گالسٌ در گرناژيای نختلف نانند: 
 است.
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، جلد نجالت ٍ ویزیت  کارت شَد برای تَلید انَاع استفادى نی کاغذ گالسه يای دیگری کٌ از نصرف
 شَد. ٍ انتشارات استفادى نی چاپخانه بیشتر در

(، (Hansol اند از: يانسل تَان نام برد عبارت برنديای نعرٍفی کٌ از کاغذ گالسٌ نی
 ((nevia (، نَیا(new crown (، نیکرٍن(moorim نَریو

باشد ٍ کاغذ  ٍاردات این نَع از کاغذ يو بیشتر از کشَريای اندٍنزی، چین ٍ کرى جنَبی نی
 صَرت یکرٍ ٍ دٍ رٍ است. صَرت نات ٍ براق ٍ بٌ بٌ

 

  

 کاغذهای سفید و پشت طىسی:

اند ٍ دارای  اند کٌ با نخصَص نرطَب بٌ یکدیگر چسبیدى شدى  این نَع از نقَا از دٍالیٌ تشکیل
طرف آن سفید ٍ طرف دیگر آن طَسی است. استفادى این نَع  باشند کٌ یک گرناژيای نتنَع نی

ٌ ٍ بستٌ مقىا از  باشد. يای نختلف نی بندی در چاپ جعب

 يا اشارى خَايیو کرد: باشند کٌ آن يای بٌ خصَصی نی نقَايای پشت طَسی دارای ٍیژگی

قابلیت  این نقَايا با تَجٌ بٌ نَع. دارای سختی یا نرنی زیاد يستند. شفاف يستند ٍ دارای
 ن بٌ رنگ طَسی است.طرف آن سفید ٍ طرف دیگر آ باشند؛ کٌ یک باالیی نی چاپ
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است نعهَال بازیافتی بَدى ٍ با تَجٌ بٌ  بندی دارو بسته يا در این نَع از کاغذيای کٌ استفادى آن
بندی دارٍیی غیرقانَنی بَدى؛ نتأسفانٌ این  این نسئلٌ ٍ حساسیت آن استفادى از آن در بستٌ

 گیرد. يا نَرد استفادى قرار نی يای بستنی بندی کاغذيا در بستٌ

باشد کیفیت باالتری نسبت بٌ نقَای پشت طَسی دارند ٍ  نقَایی کٌ پشت آن کرم یا زرد رنگ نی
 شَد. يا استفادى نی بندی از آن در صنعت دارٍسازی ٍ بستٌ

، (seha)، ببری(white horse)اند از: اسبی برنديای نعرٍف این نَع از نقَا عبارت
 (shinpoong)، اژديا(hansol)يانسَل

  

 کاغذهای کرافت:

يای  ٍ پاکت های تبلیغاتی ساک يا ٍ يهچنین برای تَلید این نَع از کاغذ در تًیٌ ٍ تَلید کارتن
استفادى  يا از این کاغذ بندی سیهان گیرد؛ ٍ يهچنین برای بستٌ آجیل ٍ ... نَرداستفادى قرار نی

 شَد. نی

 asia ٍ (lee and man)، لی اند نن(daehan)اند از: دایًان يای نعرٍف این کاغذ عبارت شرکت
paper 

  

 :LWC کاغذ های روزنامه و کاغذهای

يای چَب ٍ با  يستند کٌ از تفالٌ کاغذهای بازیافتی شَد کاغذيایی کٌ برای رٍزنانٌ استفادى نی
این کاغذيای نقاٍنت کهی در برابر نَر دارند ٍ دارای نرنی ٍ شَند.  عهل نکانیکی تَلید نی

 يا ارزان است. آن قیمت باشند ٍ بٌ يهین دلیل شکنندگی نی

سفیدی بیشتری  را از نَاد اٍلیٌ ٍ َن ترکیب کنند کٌ دارای کاغذ روزنامه البتٌ نهکن است گايی
 شدى رٍی آن با ٍضَح بیشتر باشند. يای چاپ ديد عکس است ٍ اجازى نی
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يایی نثل نداد  کاغذيای رٍزنانٌ برای انجام کاريای ينری نَقتی نناسب است کٌ برای طراحی
شَد. رنگ این نَع از کاغذيا نعهَالً فیلی رنگ  شهعی ٍ نَاد زغالی ٍ نداد گچی استفادى نی

 صَرت رنگی يو تَلید شَد. کن است بٌباشد ٍ نه نی

تَلید  205-05 نتر ٍ يهچنین گرناژيای  سانتی 005تا  05 يای  صَرت رٍل با عرض این کاغذيا بٌ
 شَند. نی

 

  

 غذهای فانتزی:کا

ٍ يهچنین برای  های هدیه جعبه نخصَص گل ٍ کادو این نَع از کاغذيای بیشتر برای
 شَند. يای درسی، کارت دعَت، کارت تبریک ٍ...استفادى نی آرایشی ٍ کتاب لَازم

فابریانَ ٍ فدریگَنی يستند ٍ نعهَالً ساخت کشَر چین ٍ کرى  کاغذ برنديای نعرٍف این نَع از
 جنَبی ٍ ایتالیا يستند.
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