طالکوب چیست؟
طالکوب در واقع نوعی چاپ داغی است که به شیوه لتر پرس انجام میگیرد .
طال کوب در رنگهای مختلف از جمله طالیی ،نقرهای ،آبی ،قرمز موجود میباشد .
طال کوب به دو صورت دستی و ماشینی انجام میشود.
فویل طالیی و جوهر فلزی طال روش های عالی برای تزئین طراحی شما هستند ،اما ما اغلب از بهترین روش برای تقلید از اثر
طال با استفاده از  cmykخواسته می شود.
ارزش خوبی برای دستیابی به چیزی است که به نظر می رسد مثل یک رنگ طالیی  C0 M17 Y74 K17است .نتیجه
هرگز به نظ ر نمی رسد به عنوان استفاده از یک فویل طالیی ،اما چند ترفند است که می توانید از آن استفاده کنید تا طراحی
شما واقعا درخشان باشد.

بگذارید بگوییم شما یک متن دارید و می خواهید آن را به طال نگاه کنید .به جای دادن یک جامد کامل از C0 M17 Y74
 ،K17آن را با یک ت صویر پر کنید .جستجو در وب یا مجموعه عکس های مورد عالقه خود را برای یک پچ طالیی مناسب
آنچه که شما در ذهن داشته باشید ،و از این برای پر کردن نامه های خود (یا هر شی دیگری) استفاده کنید .بسته به تأثیری
که می خواهید ،می توانید عکس های نمونه طالیی واقعا جذاب و یا موارد ظریف تر پیدا کنید
امضای  CMYK GOLDایده خوبی است که به خاطر داشته باشید که اثر طالی شما همیشه در هنگام چاپ بر روی یک
کاغذ براق ،به جای کاغذهای مات و یا بدون پوشش ،بهتر خواهد شد .جوهر می رود
چاپ طالکوب کامال سلیقه ای ست و با توجه به اولویت انجام میشود که این اولویتبندی میتواند بین کیفیت ،سرعت ،صرفه
اقتصادی و  ....به وجود بیاید .
یکی از هیجان انگیر ترین چاپ های دیجیتال در حال حاضر چاپ سیلور و طال کوب است
این تکنولوژی جدید به شما امکان می دهد از چاپ دیجیتال برای ایجاد جلوه های فلزی خیره کننده برای ابعاد چند بعدی در
طراحی خود استفاده کنید.
 .جوهر خشک فلزی یک راه حل مقرون به صرفه است ،عالی برای چاپ کوتاه مدت و جدول زمانی .چاپ های فلزی یک راه
زیبا برای برجسته کردن عناصر مهم در صفحه می باشد ،افزودن یک درخشش ظریف و خیره کننده .

استفاده از چاپ طال کوب
بر روی آرم ها و عناصر کلیدی ،مانند اسامی ،عناوین و عنوان های مهم
برای اضافه کردن اعتبار به مهر و مهر و نشان در دعوت نامه ها ،گواهینامه ها و اسناد مهم
توجه به عناصر متغیر داده در قطعات بازاریابی شخصی

ظرافت و ابعاد را به دعوت های عروسی
بر روی عناصر گرافیکی مانند الگوهای و تصاویر برای یک اثر منحصر به فرد
فویل فلزی سبک زیبایی به کارت های شما اضافه می کند و قطعات مهم را در کارت های تجاری یا پست های خود مانند آرم
شرکت یا نام شما برجسته می کند .رنگ های فویل در طال ،نقره ،قرمز ،سبز ،آبی و سیاه موجود می باشد.
فو یل مهر زنی یک فرآیند چاپ ویژه است که از گرما ،فشار ،فلزی و فیلم فویل استفاده می کند .فویل در مجموعه ای از رنگ
ها ،پوشش ها و اثرات نوری در رول قرار می گیرد .فویل فلزی امروزه بیشتر دیده می شود  -به ویژه فویل طالیی ،فویل نقره
ای ،فویل مس و فویل های فلزی هولوگرافی  -اما رول های فویل نیز در رنگ های جامد در هر دو پوشش براق و مات در
دسترس هستند.
عینک فویل زودرس با استفاده از قلم های دستی یا تزئینات سفارشی حکاکی شده انجام شد .از آنجاییکه پرسوجو فویل بسیار
کارآمد بود ،فشرده سازی فویل اولیه در درجه اول محدود به کتاب ها و عناوین ادبی بود .برای چاپ متن طالیی در جلد
کتاب ،چاپگرها از قلمهای جداگانه از نوع سرب یا برنج استفاده می کنند ،با متن متصل به دست ،یک حرف در یک زمان ،یا
یک تصویر سفارشی حکاکی می شوند .هنگامی که متن یا قالب جمع شده بود ،آن را به یک مطبوعات بارگذاری می شد ،و
سپس ورق های نازک فویل فلزی را به یک پوشش کتاب یا مواد دیگر فشار داد.
فویل مهر زنی تا حدودی شبیه به برجسته و حکاکی است ،در آن رنگ به کاغذ با فشار داده شده است .هنگامی که طراحی
نهایی می شود ،قالب های فلزی به شکل مناسب برای هر یک از فویل های رنگی که برای طراحی خاص طراحی شده اند،
ایجاد می شوند .قالبها گرم می شوند و سپس با فشار کافی مهر می شوند تا یک الیه نازک فویل را به کاغذ بچسبند و هر رنگ
به صورت جداگانه از طریق چندین اجرا از مطبوعات به کار می رود تا طرح نهایی ایجاد شود .اگر یک تصویر یا اثر ریخته شده
(طراحی شده) برای طراحی دلخواه باشد ،می توان یک قالب نهایی ایجاد کرد .

