کتابی مرجع،مورد نیاز طراحان گرافیک ،کانونهای تبلیغاتی ،چاپخانهها ،لیتوگرافیها،صحافان،کاغذ فروشان ،سفارشدهندگان کار چاپی و همه دستاندرکاران چاپ

کاغذ و چاپ

ک ��اریاز گ ��روهپژوهش ��یعف ��راوی/به ��رامعف ��راوی
ناشر :دایره چهار رنگ (گروه پژوهشی عفراوی) چاپ اول :فروردین ماه 1391
قط ��ع :وز ی ��ری  /تعداد صفحات 32( 58 :صفحه  100گ ��رم تحریر تک رنگ شامل توضیحات درباره کاغ���ذ)( 26نمونه کاغذ متداول بازار با
چ ��اپ5رن ��گوUVموضع ��ی
قیمت 250/000 :ریال صحافی :سیمی و جلد عطفدار
کتاب ��ی ک ��م نظیر در ای ��ران .در این کتاب نمونههای کاغذه ��ای پر کاربرد درایران به هم ��راه چاپ  5رن���گ روی آن +جلوههای ویژه آمده
اس ��ت ب ��ه گونهای که عالقمندان میتوانند قب ��ل از تهیه کاغذ مورد نظر خود ،وضعیت چ ��اپ روی آن را مالحظه نمایند و انتخاب بهتری
داشته باشند.
ه ��دف ای ��ن کتاب ارائ ��ه نمونه های کاغذ و مق ��وای پرکار ب ��رد در صنعت چاپ افس ��ت است به گونه ای ک���ه طراحان گرافی���ک ،کانونهای
تبلیغات ��ی ،کارفرمای ��ان و کلیه دستاندرکاران مرتبط با گرافیک و چاپ ،بتوانند قبل از تهی ��ه کاغذ مورد نظر خود ،شکل چاپ و جلوه های
ویژه روی آن را مشاهده و بررسی نمایند و بدین ترتیب انتخاب بهتر و دقیق تری برای تهیه کاغذ مورد نیاز خود داشته باشند.
در کنار این هدف ،اطالعات کاربردی الزم در صفحات اول کتاب ارائه شده است تا آ گاهی الزم در خرید کاغذ به خوانندگان داده شود.
اطالعات ارائه شده شامل موارد کاربردی و قابل استفاده روزمره است 26 .نمونه کاغذ شامل:
تحریرها :کاغذ تحریر  70گرم /کاغذ تحریر  80گرم/کاغذ تحریر  100گرم/کاغذ تحریر  120گرم
گالسه ه ��ا :کاغ ��ذ گالسه  90گرم براق/کاغذ گالس ��ه  135گرم/کاغذ گالس ��ه  150گرم/کاغذ گالسه  170گرم/مقوای گالس���ه  200گرم /مقوای
گالسه  250گرم/مقوای گالسه  300گرم
مقواه ��ا :مق ��وای پشت طوسی  200گرم/مق ��وای پشت طوسی  250گرم/مق ��وای پشت طوسی  300گرم/مقوای پش���ت طوسی  350گرم/
مقوای کارتی  240گرم/مقوای کارتی  300گرم/مقوای ایندربرد  300گرم
م ��وارد دیگ ��ر :کاغذ پشت چسب ��دار  PVC/شفاف PVC/سفید/کاغ ��ذ کرافت  70کرم/مق ��وای کرافت  200گرم/کاغذ کت���ان  120گرم/مقوا
کتان 300گرم/پالستیک 250گرم

عکس رنگی
عکس سیاه و سفید
طرح خطی

نمونه لوگو
رنگهای مختلف به همراه درصد CMYK

همان درصد رنگها  +رنگ نقرهای
رنگ نقرهای
نمونه متن

توضیحات مربوط به جلوههای ویژه

گروه پژوهشی عفراوی
تلفن پخش88683749 - 88692270 :

info@afravi.com - www.afravi.com

تصویر با جلوههای ویژه روی آن
گرماژ کاغذ به همراه توضیحات الزم

