
 چاپ دسته موزی به چه صورت انجام می شود

ها،  ها،داروخانه ها، مغازه های فروشگاهی هستند که در فروشگاه ع کیسهترین انوا از متداول نایلون دسته موزی و دسته تقویت

اید که یک حفره موز  هایی را دیده قطعاً تا به حال نایلون. ها کاربرد دارند ها و انواع دیگری از فروشگاه فروشی ها، کتاب بوتیک

ها همان پالستیک دسته  کند؛ این نایلون می مانند کوچک در دسته خود دارند و حالت خمیده آنها به حمل بهتر نایلون کمک

 .شود های تبلیغاتی برای تقویت بازاریابی و فروش برندها محسوب می چاپ دسته موزی یکی از بهترین ایده . موزی هستند

تلف های مخ ها و فروشگاه نایلون دسته موزی که به نایلون دسته سر خود نیز معروف است، یک نایلون محبوب در انواع مغازه

کنند محصوالتشان را با نام و نشان و ارزش  هایی که برند اختصاصی خود را دارند و سعی می است؛ به خصوص فروشگاه

 .تبلیغاتی به مشتریان عرضه کنند

توان برای ارائه محصوالت  تر و ماندگارتر نایلون دسته موزی، نایلون دسته تقویت است که از آن نیز می همچینین نوع مقاوم

های دسته تقویت یک الیه نایلون اضافه در ناحیه دسته خود دارند که باعث تقویت و  این پالستیک. گاهی استفاده کردفروش

تری را حمل کرد و احتمال پارگی آن  های سنگین توان بسته توانند می ها می با این نایلون. شود افزایش استحکام دسته آن می

 .یابد کاهش می

های شما را با  تواند سفارش معتبرترین شرکت تولید کننده نایلون دسته موزی و چاپ دسته موزی است که می فلکسو پالست

این شرکت از بهترین مواد اولیه . های دلخواهتان را با بهترین کیفیت بر روی آنها به چاپ برساند هر ابعادی تهیه کند و طرح

توانید برای سفارش  شما عزیزان می. کند ها ارائه می ها به روز چاپ با کیفیتی بر روی نایلون کند و با دستگاه ایران استفاده می

 .تماس حاصل فرمایید (13039099190و  ) 02166499321محصوالت فلکسو پالست با شماره تماس دفتر این شرکت

 های چاپ دسته موزی ابعاد و ویژگی

چاپ . شوند و بسته به سفارش شما، ضخامت و حتی مدل آنها متفاوت است های دسته موزی در ابعاد مختلفی تولید می نایلون

شود با انواع نیازها و کاربردهای  ها باعث می شود و این تفاوت م میهای مختلفی انجا ها و طرح دسته موزی با تمام ویژگی

ها بیشتر باشد، تحمل وزن آنها بیشتر است اما به طور  هر چه ضخامت این نایلون. های مختلف تطابق داشته باشند فروشگاه

 .کیلوگرم وزن را تحمل کنند 6تا  9توانند بین  معمول می

. های باال را ندارند گیرد و تحمل وزن مورد استفاده قرار می های تبلیغاتی نایلون ه منظور ارائهمعموالً چاپ دسته موزی بیشتر ب

اند و ظاهر زیبایی نیز دارند اما حمل کاالهای سنگین  های دسته موزی برای حمل کاالهای سبک و متوسط عالی ندر واقع نایلو

ها را بغل کاست یا ته کاست تولید کرد  توان این نایلون ضمنا می. با آنها ممکن است به دسته فشار وارد کند و آن را پاره کند

 .ری طراحی شوندشود دقیقاً مطابق با مصرف مشت که باعث می

 :توان به موارد زیر اشاره کرد های نایلون چاپی دسته موزی می ترین ویژگی بنابراین به طور خالصه از مهم
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 شود، اما توانایی حمل طوالنی مدت  ها اغلب برای حمل کاالهای سنگین استفاده نمی اگرچه از این نوع نایلون :مقاومت و دوام باال

اگر مایل باشید کاالهایی با وزن بیشتر را حمل کنید، . شود رم را دارند و دسته آنها دچار آسیب نمیکیلوگ 6کاالهای متوسط تا 

 .تر سفارش دهید ها را عریض بهتر است این نایلون

 دسته موزی طوری . کند های دسته موزی بسیار راحت هستند و حمل آنها احساس بدی به دست منتقل نمی نایلون :حمل راحت

 .تر کند های مختلف دست جا بگیرد و حمل بسته را راحت ست که به راحتی در قسمتطراحی شده ا

 های براق و کدر باشد و هر گونه طراحی چاپی را بپذیرد تواند شامل انواع رنگ نایلون دسته موزی رنگی می :طراحی زیبا .

شود  بندی زیبا حمل کنند و همین باعث می معموالً برای مشتریان بسیار مهم است که بسته خریداری شده خود را در یک بسته

 .نایلون دسته موزه که حالت و طراحی زیبایی دارد برای مشتریان جذاب باشد

 کند لوگو، نام اختصاصی برند خود و هر اطالعاتی که الزم دارید را روی این  چاپ دسته موزی به شما کمک می :تبلیغاتی بودن

های دسته موزی که حاوی اطالعات  نایلون. یک تبلیغات ارزان و موثر استفاده کنید ها چاپ کنید و از آن به عنوان پالستیک

توانند با دیدن آنها نام برند شما را میان افراد  شوند و افراد مختلف می برند شما هستند، توسط مشتریان دست به دست می

بنابراین توصیه . اعتبار بخشی بیشتر شما شودتوجه داشته باشید که کیفیت و ماندگاری نایلون ممکن است باعث . پخش کنند

 .شود نایلون دسته موزی و چاپ دسته موزی را به یک تولید کننده معتبر بسپارید می

 کاربردهای چاپ دسته موزی

ها  شود برای انواعی از کسب و کارها، اصناف و شرکت شود و باعث می های دسته موزی در ابعاد مختلفی انجام می چاپ نایلون

کنند و بسیاری  ها نیستند که از چاپ دسته موزی برای برندینگ و تبلیغات استفاده می در واقع تنها فروشگاه. بل تهیه باشندقا

نایلون دسته موزی ظاهر بسیار شیکی دارد اما برای حمل کاالهای . از کسب و کارهای دیگر نیز به این کار احتیاج دارند

 .ود طیف وسیعی از کاربردها برای آن در نظر گرفته شودش سنگین مناسب نیست که این باعث می

امروزه در صنایع . ای دارد دسته موزی به دلیل مقاومت باال، قیمت به صرفه و دسته راحت کاربردهای گسترده  چاپ نایلون 

نوع نایلون برای بهبود  از این... ها و  های محصوالت بهداشتی، کتاب فروشی ها، فروشگاه ها، خشکبار، رستوران مختلف، فروشگاه

 .شود تبلیغات کسب و کار استفاده می

 مراحل چاپ نایلون دسته موزی

ابتدا . ام تولید کرد و رنگ مد نظر را در آن ایجاد کرددسته موزی ابتدا باید خود نایلون را به صورت خ چاپ نایلون برای

برای تولید . شوند های پلیمری پلی اتیلن هستند که باعث استحکام بیشتر آنها می ها دارای زنجیره توان گفت که این نایلون می

رکت تولیدی، تکنیک تولید شود که البته در هر نوع محصول و هر ش های پلیمری از مواد پتروشیمایی استفاده می این پالستیک

 .آن متفاوت است

شود  ا تولید ایجاد میها رنگ نایلون همزمان ب البته در اغلب شرکت.رسد دسته موزی، نوبت به رنگ آن می تولید نایلون پس از

در آخرین مرحله با ساخت کلیشه . کنند شود که نایلون را رنگ می و نیازی به رنگ نیست اما در بسیاری از موارد دیده می
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مراحل چاپ نایلون دسته موزی تا حد زیادی . کنند های مورد نظر را بر روی نایلون چاپ می های مد نظر مشتری، طرح طرح

 .ده در چاپ نایلون بستگی داردبه روش مورد استفا

 چاپ دسته موزی چگونه است؟

تواند دقیقا  شود که ترکیب آنها می نایلون دسته موزی در چندین مدل ته دوخت، بغل دوخت، ته کاست و بغل کاست ارائه می

افزایش زیبایی محصول گیرتر شدن و  عالوه بر این چاپ دسته موزی باعث چشم. چیزی را که شما نیاز دارید به شما ارائه کند

 .تر محصوالتتان را بفروشید کند راحت شود به شما کمک می می

تر تبلیغات خود را ارائه کنید؛ تنها با استفاده از  شود راحت ترین کاربرد چاپ نایلون دسته موزی این است که باعث می اما مهم

ز خود را بر روی نایلون چاپ کنید و برندتان را معرفی مورد نیا  های دسته موزی چاپی فلکسو پالست، اطالعات سفارش نایلون

تر از بسیاری از ابزارهای تبلیغاتی است و البته ضروری نیز هست؛ چرا که اغلب برندها  تر و ارزان این ابزار بسیار راحت. کنید

 .تواند به نقطه ضعف مبدل شود کنند و عدم استفاده شما می هایی استفاده می از چنین نایلون

 مت چاپ نایلون دسته موزیقی

ها،  های جدید و حذف واسطه کند تا با استفاده از تکنیک شرکت فلکسو پالست به عنوان مرکز چاپ دسته بندی، تالش می

قیمت تمام . محصوالت با کیفیتی را با چاپ قوی به مشتریان عرضه کند تا زحمات و توجه مشتریان را مورد احترام قرار دهد

دسته موزی و چاپ نایلون دسته تقویت به عوامل مختلفی مثل قیمت تمام شده نایلون خام و همچنین هزینه شده چاپ نایلون 

 .چاپ بستگی دارد

عواملی مثل ضخامت و ابعاد نایلون، تیراژ سفارشی شما، نوع چاپ، تعداد رنگ های به کار برده شده در نایلون، طراحی عمومی 

. می توانند بر روی قیمت نهایی محصوالت تاثیر بگذارند... نایلون، وزن نایلون و  یا اختصاصی طرح های چاپ شده بر روی

ها، توانسته قیمت این  روز و حذف واسطه های به البته قبالً هم گفتیم که فلکسو پالست با استفاده از جدیدترین تجهیزات، تکنیک

 .تر عرضه کند محصوالت را کاهش داده و منصفانه

کنیم از سایت ما بازدید فرمایید یا با شماره  برای اطالع دقیق از قیمت چاپ دسته موزی و سایر محصوالت از شما دعوت می

 .با تشکر. تماس بگیرید (13039099190و  ) 02166499321تماس شرکت فلکسو پالست
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