
 

شما هم چاپ روی لیوان  احتماالًچاپ روی لیوان و ماگ یکی از قسمت های پرطرفدار صنعت چاپ هست. 

. ممکن است برای مناسبی چاپ روی لیوان با طرح اختصاصی ایددیدهسرامیکی با طرح های بامزه را در مغازه ها 

هر عکسی از شخصیت های فیلم  تواندمیچاپ روی لیوان  یا چاپ عکس هدیه گرفته باشید یا هدیه داده باشید.

و سریال گرفته تا عکس های شخصی باشد. برخالف تصور عموم چاپ روی لیوان کار سخت و هزینه بری نیست 

در ادامه  .دهندمی ارائهس است به همین دلیل بسیاری از بیزینس ها خدمات چاپ روی لیوان را برعک کامالًو 

.کنیممیلوازمی که برای چاپ روی لیوان نیاز دارید را معرفی تمام   

 

 

 دستگاه چاپ روی لیوان

کافی  A4در فرمت  یک پرینتری چاپ روی لیوان گرفتن یک پرینتر سابلیمیشن است. گرفتن اولین قدم برا

 کوچک است نیاز به دستگاه چاپ بزرگ نیست. شودمیاست. به دلیل اینکه فضایی که روی ماگ چاپ 

 

 جوهر چاپ روی لیوان

و به پلیمر  شودمیچاپ روی لیوان به جوهر مخصوص نیاز دارد که بعد از واکنش دادن به دما به گاز تبدیل 

 ممکن است پیچیده به نظر برسد اما واکنشی بسیار ساده و سریع است. مرحله. این چسبدمیهای پلی استر 

 

 کاغذ چاپ روی لیوان

گرما دادن طرح مورد نظر را روی لیوان و بعد از  کندمیکاغذ مخصوص چاپ روی لیوان جوهر را جذب خودش 

 .کندمییا ماگ منتقل 

 

 چسب ضد گرما

 واندتمی. چسب ضد گرما شودمیدن کاغذ پرینتر سابلیمیشن روی ماگ استفاده چسب ضد گرما برای چسبان

 دمای باال را تحمل کند بدون اینکه خاصیت چسبندگی اش را از دست بدهد یا بسوزد.



 

 پرس گرما لیوان

 پرس گرما ماگ یا لیوان انواع مختلفی دارد اما برای شروع یک پرس ساده مناسب یک لیوان کافی است.

 

 لیوان مخصوص چاپ

 و باشد شدهآمادهلیوان مورد نظر باید برای چاپ سابلیمیشن  چاپ روی هر ماگی انجام دهید. توانیدنمیشما 

نظر با تمام رنگ ها رویش چاپ شود وگرنه رنگ ها با هم قاطی باید سفید رنگ باشد تا طرح مورد  حتماً

 .شوندمی

 

لوازم مورد نیاز برای چاپ روی لیوان زیاد نیستند و به راحتی می توان این کار را در یک فضای کوچک انجام 

این کار  تواندمییادگرفتن چاپ روی لیوان برخالف انواع دیگر چاپ سخت نیست و با کمی تمرین هرکسی  داد.

روی لیوان یا چاپ  دلخواه چاپ روی لیوان شیشه ای، چاپ روی لیوان سرامیکی، چاپ عکس را انجام دهد.

چاپ لوگو و اسم   .شویدمیه کاری با آن رو به رو اختصاصی از جمله درخواست هایی هستند که در این حیط

شرکت روی لیوان به منظور کاال و هدایا تبلیغاتی یکی از روش های بازاریابی است که بسیاری از شرکت ها از 

برای سفارش چاپ فاده می کنند. آموزش چاپ روی لیوان را در مقاله های بعدی توضیح می دهیم. آن است

 توانیدمیوان سرامیکی، لیوان سفید، لیوان دسته دار، لیون رنگی و... در سایزهای مختلف تبلیغاتی روی ماگ، لی

 با شرکت چاپ تورنگ تماس بگیرید.
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