
شیشه هاى پرینت شده



صنعت شیشه سازى، حاصل تجربیات طوالنى انسان در طول سال ها 
تالش خالقانه و هنرمندانه است. 

شیشه سازى در بسیارى از نقاط جهان در سایه پژوهش هاى گسترده، 
بصورت درختى تنومند با شاخه هاى بسیار زیاد رشد کرده است.

به صرفه ترین  مقرون  و  متنوع ترین  از  معمارى شیشه اى  و  طراحى 
خالقیت هاى  ایجاد  براى  را  راه  که  هستند  کاربردى  برنامه هاى 

نامحدود و طراحى هاى منحصر به فرد در این عرصه باز مى کنند. 
برنامه راهبردى کارخانجات شیشه قزوین با استفاده از تکنولوژى روز، 

و  بوده  مشتریان  رضایت مندى  نهایت  در  و  نوآورى  مدرن سازى، 
از  مصرف کنندگان،  ذهن  رهایى  زمینه،  این  در  شرکت  اندیشه ى  

مستمر  بهبود  است.  شیشه  بکارگیرى  سنتى  هاى  محدودیت 
محصوالت همواره از اهداف ما مى باشد، که در این راستا مى توان به 

یک محصول دیگر از کارخانجات شیشه قزوین تحت عنوان شیشه هاى 
پرینت شده  اشاره نمود.

تولید و عرضه ى شیشه هاى پرینت شده با نقش هاى متنوع، عملکرد 
متفاوت  استفاده از فرآیند چاپ بر روى شیشه را اثبات کرده است.

در فرآیند تولید شیشه هاى پرینت شده، تصویر با وضوح باال پرینت 
مى شود که قابلیت لمینیت شدن با یک الیه شیشه ساده دیگر را نیز 

دارد. این چاپ حرفه اى با استفاده از تکنولوژى هشت رنگ به همراه 
رنگ سفید (CMYK-Lc-Lm-White) انجام مى شود. شیشه پرینت شده 

براى استفاده در فضاهاى داخلى بسیار بکر و ماندگار بوده و شیشه هاى 
لمینیت شده در فضاهاى خارجى نیز سال ها در برابر هر گونه تغییر 

رنگ مقاوم است. 
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عملکرد بهبود یافته در تکنولوژى تولید و چاپ شیشه هاى پرینت شده، امکان طراحى هاى 
زیست محیطى، کنترل انرژى خورشید و نور در نوسازى ساختمان هاى شهرى، حفظ حریم 

خصوصى، پایدارى و اطمینان خاطر و استفاده طوالنى مدت از این شیشه ها مى باشد.

در فرآیند تولید شیشه هاى پرینت شده مستقیمًا از دستگاه هاى پرینتر مجهز به  جوهر UV ( چاپ 
مستقیم با جوهر UV و خشک شدن سریع با المپ UV ) استفاده مى گردد، از مزایاى شاخص اینگونه 

شیشه ها مى توان به موارد ذیل اشاره نمود:

(1440 dpi) چاپ با دقت و وضوح باال -
- کیفیت و شفافیت عالى 

- خشک شدن آنى 
- چسبندگى زیاد به سطح شیشه 

- عدم ایجاد آلودگى محیطى 
- سهولت در فرآیند چاپ (بدون نیاز به تهیه شابلون و کلیشه ) 

- قابلیت چاپ روى انواع شیشه
- چاپ سریع تصاویر دلخواه مشتریان ( آرم، لوگو و . . . ) در ابعاد متفاوت و ضخامت هاى مختلف تا 20 میلیمتر 

- ماندگارى فوق العاده در فضاهاى بیرونى
( Splash Backs) امکان چاپ با پیش رنگ سفید براى سطوح رنگى، تیره یا شفاف -

- امکان چاپ در ابعاد حداکثر 1800X2500 میلیمتر
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است.   ناپذیر  انکار  انسان  زندگى  در  تصویر  و  عکس  نقش  امروزه 
همانطور که با تصاویر احاطه شده ایم، زندگى اجتماعى نیز بدون حضور 

رنگ ها، نقش ها، طرح ها و تصاویر مختلف فاقد هویت مى گردد.
شیشه هاى پرینت شده راهکار مناسبى جهت تامین این نیاز افراد مى باشد. 

بعنوان یک نمونه خیلى کوچک مى توان از چاپ کف دست و پاى 
اتاق  دیوارهاى  از  یکى  ابعاد  در  والدین  توسط  تولد  بدو  در  نوزاد 

کودك یاد کرد.
در ادامه به قابلیت هاى استفاده از شیشه پرینت شده در نقاط مختلف 

یک ساختمان از قبیل سقف، کف، دیوار، سایه بان و پارتیشن و امثال 
آن اشاره خواهیم نمود.

خواب ها،  اتاق  راهروها،  (سالن ها،  ساختمانى  پروژه هاى  در    -
آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتى، سونا و استخر)

تاالرها،   (نمایشگاه ها،  مجموعه هاى ورزشى،   اماکن عمومى  -   در 
سالن هاى اجتماعات، مراکز خرید، مراکزآموزشى و مهد کودك ها)

-    در فضاهاى عمومى (نماى کلیه بزرگراه ها و زیرگذرها  و تابلوهاى 
تبلیغاتى و ...) 

-   در استودیوها و مشاغل هنرى (خلق آثار هنرى، پرینت نقاشى و  
عکس بر روى شیشه) 

براى مشاهده آرشیو تصاویر به وب سایت ما مراجعه بفرمایید.
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