
 چرا چاپ نایلکس ضروری است

شود که  شیک و کاربردی ارائه می بندی های بسته لوننای ایم که محصوالت عرضه شده در قالب در فروشگاه های مختلف دیده

های مد نظر ما  بندی است که چاپ طرح نایلکس یکی از بهترین انواع پالستیک بسته. کنند مشتری را خرید بیشتر ترغیب می

به صورت با کیفیت ارائه تواند آن را  چاپ نایلکس یک فرایند تخصصی است که هر شرکتی نمی. توان آن را بهتر هم بکند می

 .کند

کند و با چاپ طرح  شرکت فلکسو پالست با استفاده از تجهیزات به روز خود باالترین کیفیت چاپ را بر روی نایلکس ارائه می

 توانند متقاضیان عزیز می. کند سفارشی شما، شامل نام برند، لوگو، شعار تبلیغاتی و سایر اطالعات، به شما در تبلیغات کمک می

 09198583085 (و )02166499321 برای سفارش محصوالت مورد نیاز خود از فلکسو پالست، با شماره تماس دفتر ما

 .تماس بگیرند و در اسرع وقت سفارش خود را تحویل بگیرند

 نایلکس چیست؟

امروزه محصوالت پالستیکی مانند نایلون و نایلکس تاثیر بسیار زیادی در زندگی روزمرۀ ما دارند و در موارد مختلفی مصرف 

. آیند بدست می ها از آن دسته از محصوالت پالستیکی و پرمصرف در دنیا هستند که بر پایه مواد پلی اتیلن  نایلکس. شوند می

ها پر مصرف ترین پلیمر در جهان و پر استفاده ترین  همچنین نایلکس. رد ما متفاوت استنوع نایلکس بسته به نیاز و کارب

آل برای  حل ایده تر یک راه  چاپ نایلکس به منظور تبلیغات گسترده. آیند الیاف مصنوعی در صنایع تولیدی دنیا به حساب می

 .تبلیغات ارزان و موثر است

های پالستیکی،  های فریزر، دستکش های فروشگاهی، کیسه های زباله، نایلکس کیسهتوان به مواردی مانند  از انواع آن می 

های دستی پالستیکی و موارد دیگر اشاره کرد که هر کدام از آنها کابرد و مشتریان خاص خود  های یک بار مصرف، ساک سفره

 .را دارند

کنیم که  دلخواه را بر روی نایلکس چاپ می های مختلف، طرح و رنگ چاپ نایلکس روشی است که در آن به کمک دستگاه

های مختلف و در سایز و ابعاد  ها در رنگ ها و نایلکس انواع نایلون. این کار می تواند موجب زیبایی و تنوع در بسته بندی شود

ه حجم و به دو صورت عمده و جزئی به فروش می رسد و طبعاً هر چ  نایلکس. بزرگ و کوچک و متوسط در بازار وجود دارند

 .ها نیز بیشتر است تعداد آن ها بیشتر باشد قیمت آن

نیز اشاره  دسته تقویت و دسته موزی توان به انواع بسته بندی ها و کیسه های پالستیکی دسته رکابی، ها می از انواع نایلکس

 .های گوناگونی انجام می شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت چاپ نایلکس به روش. کرد

 انوع چاپ نایلکس
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توان چاپ های  های چاپ نایلکس، می به کمک روش. شود چاپ روی نایلکس، به دو روش چاپ فلسکو و چاپ هلیو تقسیم می

های نایلونی دستی زد که این کار موجب افزایش  های پالستیکی و ساک فیت و با رزولوشن باالیی بر روی انواع بسته بندیبا کی

 :های چاپ نایلکس شامل موارد زیر هستند انواع روش. شود فروش مستقیم کاال و تنوع در بسته بندی می

 چاپ فلسکو

صورت برجسته است که با کمک کلیشه پالستیکی منعطف، به صورت مستقیم با نایلکسی که قرار   فلسکو روشی از چاپ به 

ر شش رنگ توان حداکث های چاپی، می در چاپ فلسکو از کلیشه یا شابلون. است چاپ بر روی آن انجام شود، در ارتباط است

امروزه این روش از چاپ به علت سرعت و دقت باال و همچنین کیفیت چاپ با . را برای چاپ بر روی نایلکس استفاده کرد

 .رود های پر کاربرد چاپ نایلکس به شمار می کیفیت، یکی از روش

، قرار داده و سپس با قرار دادن در چاپ فلسکو ابتدا طرح دلخواه مشتری را بر زیر شابلون ژالتینی که از جنس پالستیک است

 .گیرد ها بر روی سیلندر و پاشیدن جوهر به آن چاپ نایلکس صورت می و نصب شابلون

 چاپ هلیو

این نوع چاپ از نظر . رود دستی پالستیکی به شمار می های چاپ نایلکس و چاپ ساک چاپ هلیو یکی دیگر از روش 

تنها تفاوت چاپ هلیو با چاپ پالسکو در این است که، چاپ هلیو دارای . باشد عملکردی بسیار شبیه به چاپ فلسکو نیز می

شتر است؛ ی چاپ در آن به علت کیفیت باالتر چاپ از سایر روش های چاپ نایلکس بی سیلندری مقعر و گود بوده و هزینه

 .کنند همچنین از این نوع چاپ برای تیراژهای باال و حتی تیراژهای میلیونی استفاده می

همچنین شایسته ذکر است . شود ای سیلندری که ساخته شده از جنس مس یا چدن است انجام می چاپ هلیو به روش دسته 

بنابراین اگر مایلید چاپ نایلکس را . استفاده کردکه در این روش می توان از هشت نوع رنگ مختلف برای چاپ نایلکس نیز 

 .تر انجام بدهید، بهتر است از روش هلیو استفاده کنید با کیفیت و وضوح باالیی و به صورت جذاب

های چاپ دیگری نیز وجود دارند اما این دو روش نسبت به سایرین پرکاربردترند و البته کیفیت بهتری نیز ارائه  البته روش

 .کنند می

 تفاوت نایلون و نایلکس

  

ها  ها عموماً از پلی اتیلن سبک و نایلکس نایلون. ها است ترین تفاوت این دو کاال باهم در مواد سازنده و تشکیل دهندۀ آن اصلی 

شود، که برخالف پلی اتیلن سبک فاقد شاخه  گفته می  پلی اتیلن سنگین به موادی. آیند اغلب از پلی اتیلن سنگین بدست می

 .ها بیشتر است های فرعی در ساختار مولکولی خود می باشد و جرم مولکولی آن ها نسبت به سایر پلی اتیلن
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ها تنها از پلی اتیلن های سنگین به دست نمی آیند و تقریباً چیزی حدود هشتاد درصد مواد  البته ناگفته نماند که نایلکس

ها  ها بر خالف نایلون در اصل نایلکس. آید پلی اتیلن سبک به دست می تشکیل دهندِۀ آن ها از پلی اتیلن سنگین و مابقی از

 .ترکیبی از هردو پلی اتیلن گفته شده نیز هستند

اگر . شود ها می ها موجب شفافیت و دوخت پذیری بهتر وهمچنین لطافت بیشتر آن استفاده از پلی اتیلن های سبک در نایلکس

ها معموال دارای ظاهری  و محصول را از هم تشخیص دهید، باید بدانید که نایلکسخواهید که از روی ظاهر تفاوت این د می

تر و داری لطافت بیشتری نسبت  ها نرم اما نایلون. کنند مات و خشک هستند و در اثر مالش صدای بیشتری از خود تولید می

 .شود صدای خش خش کمتری تولید می  به نایلکس بوده و در اثر دست زدن به آنها

ها با ضخامت های باال و متوسط تولید  در اغلب موارد نایلون. یکدیگر است  ها با  فاوت دیگر این محصول در ضخامت آنت

زیرا به علت نازک بودن بیش از حد . شوند زیرا تولید نایلون ها با ضخامت کم، ممکن است مشکالتی را به وجود بیاورد می

ها، در ضخامت های خیلی کم، بدون ایجاد مشکلی  ها را می توان برخالف نایلون یلکساما نا. امکان پارگی در آن ها وجود دارد

 .تر است و کیفیت بهتری هم دارد به همین دلیل چاپ نایلکس راحت . نیز تولید کرد

شود و هر چه وزن محصول بیشتر  نایلکس به علت ضخامت باالی خود، تحمل وزن زیادی دارد و به آسانی دچار پارگی نمی

ها بتوانند بارهایی با  ها بر خالف نایلون این ویژگی باعث شده تا نایلکس. شود ضخیم بودن تنها دچار کشش می شود به علت 

از نایلکس ها در میوه فروشی ها، فروشگاه . وزن بیشتر را تحمل کنند و از آن ها برای حمل کاالهای بیشتری نیز استفاده شود

ها به دلیل  همچنین معموالً از نایلون. التی که با وزن سنگین سر و کار دارند، استفاده می شودها ومحصو های زنجیره ای، بوتیک

تر مانند داروها، روسری و سایر محصوالتی که وزن کمتری دارند  نازک بودن و لطافت بیشتر آنها، اغلب برای حمل اقالم سبک

 .استفاده می شود

 کیفیت چاپ نایلکس

باشد و به همین دلیل به هنگام خرید باید دقت داشته باشید که نوع با کیفیت تر  باالیی برخوردار میکیفیت نایلکس از اهمیت 

یعنی . ها به دو فاکتور اصلی مواد اولیه و دوخت آن بستگی دارد کیفیت نایلکس. و با دوام تر آن را انتخاب و خریداری کنید

عالوه بر . ند موجب استحکام و مقاومت و همچنین شفافیت نایلکس شودهر چه کیفیت مواد اولیه باال تر و بهتر باشد می توا

ها هر چه نایلکس از کیفیت دوخت بیشتری برخوردار باشد به طبع از استحکام و مقاومت باالیی برخوردار خواهد بود و با  این

 .باشد تر می دوام

شود که در  های مختلفی انجام می ها و تکنیک چاپ نایلکس با روش. نیز از نظر بار تبلیغاتی ارزشمند است چاپ نایلون کیفیت

تر  تر نیز برای کارخانه راحت های به روز تر باشد، استفاده از روش نایلکس پیشرفته این مورد باید گفت هر چه کارخانه تولید

 .کنید بنابراین اگر شما چاپ نایلکس را به یک تولید کننده معتبر بسپارید، قطعاً محصول بهتری از نظر چاپ دریافت می. است
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 دستگاه چاپ نایلکس

بهترین نوع دستگاه تولید . یفیت چاپ و تولید محصول نهایی اثر گذار استترین مواردی است که در ک این دستگاه یکی از مهم

همچنین . نایلکس و چاپ نایلکس، دستگاه چاپ سه الیه می باشد که می تواند نایلکسی با باالترین درجۀ کیفیت را تولید کند

دوخت در کیفیت نایلکس تولید شده های دیگری مانند دستگاه برش، پانچ و دستگاه  عالوه بر دستگاه چاپ نایلکس، دستگاه

های دستی پالستیکی از دستگاه چاپ هلیو و  های تبلیغاتی و چاپ بر روی ساک توان برای چاپ نایلکس می. باشند اثرگذار می

 .فلسکو نیز استفاده کرد

 قیمت چاپ روی نایلکس

چاپ بسته بندی نایلون و نایلکس، این  در مرکز  کنندگان و کاربرد گسترده محصوالت پالستیکی به علت نیاز زیاد مصرف

قیمت چاپ روی نایلکس با توجه . روند الیاف مصنوعی در فلکسو پالست با نازل ترین قیمت و به صورت عمده به فروش می

به تعداد سفارش، سایز و ابعاد آن، جنس محصول، رنگ به کار رفته در چاپ نایلکس و همچنین قطر و ضخامت آن متغیر 

 .توان در این باره اعالم کرد ثابتی را نمی بوده و عدد

 برای اطالع دقیق از قیمت چاپ نایلکس یا سایر محصوالت فلکسو پالست، لطفاً با شماره تماس دفتر ما

 .تماس حاصل فرمایید 09198583085 (و)02166499321 
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