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مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی طراح و  تولید کننده انواع لیبل و چاپهای امنیتی  با تعهد 
نیز پیش گیری  و  ایمنی و بهداشت شغلی  بهبود مستمر کیفیت، عملکرد زیست محیطی،  به 
را  زیر  اهداف  کارکنان،  بهداشت شغلی  و  ایمنی  مخاطرات  و  محیطی  زیست  های  آلودگی  از 

سرلوحه خود قرار داده است :

1-با اعتقاد به نقش رضایت مشتریان و دیگر طرف های ذینفع در توسعه پایدار سازمان، خود 
را به رعایت الزامات قانونی مرتبط و بهبود مستمر پایبند می دانیم.

2-با کاهش هزینه ها سعي در افزایش بهره وري داریم.
3-با ارتقاء سطح دانش و آموزش، کارکنان خود را برای حضور در بازار رقابتی حال و آینده 

آماده می سازیم.
4-با بهره گیری از دانش کشورهای توسعه یافته و صاحب تجربه و سابقه، کیفیت بسته بندی 

محصوالت داخلی را ارتقاء می بخشیم.
5-با راه اندازی سیستمهای پیشرفته و به روز، نیاز صنعت کشور را به واردات لیبل کاهش 

می دهیم.

امیرحسین مروی         
مدیــر عامل مجتمع         
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آغازی بر مبنای ارتقاء کیفیت بسته بندی برندهای ایرانی 
گسترش روزافزون صنایع غذایی، بهداشتی، آرایشی، دارویی و ... طی سالهای اخیر در کشور، اهمیت بسته بندی مناسب محصوالت و 
نیاز به چاپ وبسته بندی مطلوب را افزایش داده است. توجه مضاعف به سالیق مشتریان وبهره گیری از فناوریهای نوین بسته بندی 
برای ارتقای کیفی و کمی محصوالت داخلی، صاحبان برند را برآن داشته است که در جستجوی یک واحد چاپ و بسته بندی مطابق 

استانداردهای کیفی بین المللی، برای تولید »محصوالت چاپی« به مثابه لباس و شخصیت کاالی خود باشند.
 کمبود ماشین آالت وتجهیزات چاپ وعملیات تکمیلی برای تولید تخصصی انواع لیبل درایران وتولید این قبیل سفارشات با ماشین 
آالت نامناسب، ضربات جبران ناپذیری بر بسته بندی محصوالت داخلی و به تبع آن کاهش استقبال آنها از سوی مشتریان خارجی شده 
است. از سوی دیگر صاحبان صنایع داخلی برای تامین لیبل های مورد نیاز خود دست به دامان شرکت های چاپ خارجی در آنسوی 
مرزها می شوند و این اقدام سالیانه باعث خروج بیش از صدها میلیون یورو ارز از کشور و از دست رفتن صدها فرصت شغلی می شود.

با عنایت به نیاز بازار و با هدف تولید لیبل های مورد نیاز صنایع داخلی برابر با استانداردهای بین المللی، شرکت چاپ نقش طوبی 
)سهامی خاص( از سال 1380 مطالعه وبررسی ماشین آالت چاپ لیبل را در دستور کار خود قرارداد و پس از بررسی های فراوان 

سرانجام درسال 1385 فناوری آلمان را انتخاب نمود و در این حوزه سرمایه گذاری نسبتا بزرگی را انجام داد.
مدیریت و پرسنل

تلفیق تخصص ، تجربه و تعهد ماموریت اصلی در جذب منابع انسانی این مجتمع است. 

Our web site  وب سایت ما

A start base on improving 
packaging for Iranian brands 
Developments in food, health, cosmetics, and pharmaceutical products 
increase importance of optimized packaging and publishing. Paying attention to costumers’ wants and 
applying new packaging technologies have optimized quality and quantity of brands. The producers try to find a 
publication and packaging unit base on quality global standard in order to consider published products as clothing 
and character of their goods. Lack of publication tools and machinery and converting to provide labels in Iran 
and making them by inappropriate machineries caused serious problems for internal packaging and decreased 
foreign customers’ will. On the other hand owners of internal industries to provide necessary labels are forced to 
help from foreign publication companies and this causes exiting more than hundreds euro currencies from inside 
of country and loosing a lot of job opportunities. According to market needs and with aim to producing labels 

base on international standards, Naghshe Tooba print Company was trying to publish labels with suitable 
publication machineries since 2001 and after wide studies in 2006 chose German technology and invested on it.

Management and personnel
Management and personnel are combination of specialty, experience and commitment in providing human 
resources (HR). 



W
W

W
.N

A
G

H
SH

ET
O

O
B

A
.C

O
M

ماشین آالت و تجهیزات فنی

کلیه امکانات فنی برای تولید لیبل شامل »طراحی گرافیک«، »چاپ« و عملیات تکمیلی »پس از چاپ« نظیر پوشش ورنی UV، لمینیت 
فیلم، طال)نقره(کوب، پرفراژ، دایکات تخت، روتاری و قالبی، پوشال برداری و... در این مجتمع مهیا گردیده است. دو دستگاه چاپ 
ترکیبی )هیبرید( 5 رنگ )افست، فلکسو و دایکات روتاری( رول و شیت با عرض 52 و 102 سانتیمتر و سرعت 400 متر در دقیقه/ 
هجده هزار ورق در ساعت، )سریع ترین ماشین چاپ دنیا( مجهز به خشک کن هایUV و IR و دایکات پیوسته و ده ها دستگاه دایکات 
تخت، طالکوب تخت، اسلیتر برای برش رول به رول، سیستم های کنترل کیفیت چاپ و سیستم برش رول به ورق امکان تولید روزانه 
بیش از 100.000 متر مربع انواع لیبل )معادل تقریبی 18 میلیون لیبل 10 در 5 سانتی متری( را فراهم کرده اند که استثنایی 
در کشور محسوب می شود. الزم به ذکر است هر دو ماشین چاپ ساخت کشور آلمان و بصورت »نو« خریداری شده اند و محصول 
شرکتهای Muller Martini و KBA هستند. واحد تولید کاغذ و فیلم پشت چسبدار نیز با در اختیار داشتن دو دستگاه کوتینگ و 
لمینیت توانایی تولید انواع کاغذ و فیلم های پشت چسبدار و کوتینگ Hot Melt و Acrylic با گراماژ و ویژگی های مختلف را داشته 

ومی تواند انواع کاغذ و فیلمهای پشت چسبدار )self adhesive( مورد نیاز در صنایع مختلف را تولید نماید. 
آلمان  از  بر اساس سفارش  و  نو  را بصورت  متر  با عرض 52 سانتی  Edelmann 5 رنگ  ماشین چاپ  بار  اولین  برای  این مجتمع 
خریداری و نصب کرد، و در ادامه اقدام به خریداری و نصب ماشین نو چاپ هیبرید MullerMartini که دارای قابلیتهای متعددی 
از جمله، شفت لس بودن، اسلیو بودن )قابلیت تعویض سایز(، چاپ بر روی رول چاپ شده، ذخیره حافظه رنگها، رجیستر اتوماتیک 

رنگها و دهها قابلیت دیگر که از پیشرفته ترین ماشین آالت چاپ رول تجاری و امنیتی در دنیا محسوب میگردد، نموده است.

اآلالت
هیأت يف هذا املجمع اآلالت و معدات جمیع التسهیالت التقنیة إلنتاج امللصق التي تشمل استودیو قبل الطباعة املزودة )ب CTP Creo) و 

الزنک املعالج مع برمجیات التصمیم األمني بقدرات إنتاج امللفات التي تحتوي علی الرضائب األمنیة، الطباعة و العملیات املرصفیة بعد الطباعة 

نحو التغطیة باألشعة فوق البنفسجة (uv) الکامل و املوضعي، تصفیح الفلم، الرتصیع، التثقیب، الدایک الشکيل.أجهزة الطباعة املرکبة )األوفست، 

الفلیکس، الدایک الدواري( و اللفة بعرض 52 سنتیمرت و الرسعة 400 مرت يف الدقیقة و املزودة باملجففات (uv) املتواصل و التقطیع و الدایک 

الشکيل و (iml) و عرشا من آلة الدایک املسطح و الرتصیع املسطح و املسقف لتقطیع اللفة للفة و أنظمة مراقبة جودة الطباعة و أنظمة تقطیع 

اللفة إلی الصفائح توفرت القدرة علی إنتاج 2000000 مجموعة متنوعة من امللصقات یومیاً و هي فریدة من نوعها. 

وحدة إنتاج الورق و األفالم امللصقة بإمتالک أجهزيت  الطالء و التصفیح توفرت لها القدرة علی إنتاج أنواع الورق و  األفالم امللصقة بقدرات 

و املیزان املختلفة، و تقدر علی إنتاج أنواع األفالم امللصقة املطلوبة للصناعات املختلفة. 

أنواع املنتجات القابلة لإلنتاج 
يف مجمع الطباعة و حزم نقش طوبی له القدرة علی إنتاج أنواع امللصقات الورقیة و األفالم امللصقة العادیة و املطلیة و امللصقات ذات الرضائب 

األمنیة و املعلومات املتغیرة و امللصقات الورقیة املطلیة لالستخدام يف صناعة ماء الشعیر و املاء املعدين و الرشاب و امللصقات دون الالصف الفلمي 

(PE،PP،BOPP،CPP،PET) و ملصقات انکامش الطالء pvc  و أنواع علب السيجارة الناعمة و قش الهولوغرام أنواع علب الشاي: 
Tea bag و Tea tag امللصقات األمنیة املکافحة للتزییف و اللفات الورقیة املستخدمة يف أجهزة الرصاف اآليل و إضافة إلی ذلک لها إمکانیة 
تنفیذ العملیات التکمیلیة األخری للطباعة نحو: التغطیة باألشعة فوق البنفسجة املوضعیة و الکاملة،  تصفیح الفلم، تسلیط الضوء، الرتصیع و 

.off line واملنفصل in line الدایک املتواصل بشکل املستمر
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Machineries
All technical tools and machineries for providing label such as pre- publish achieve (equipped with CTP Creo and 
processor and security designing software with output capabilities of some files those have security percentage(, 
publication and converting after publishing such as UV patent cover locally or wholly, laminat, hot-stamp, cold/hot 
hologram applying, punching and die-cutting. Hybrid press (offset, flexo and rotary die- cut( roll with 52 width and 

400 meters speed per minute equipped by UV dryers and constant die- cut, punch (IML( and tents of flat die- cut 
devices, hot-stamp, slitters for cutting roll to roll, systems for controlling publication quality and sheeters which made 
it possible to produce more than 2,000,000 labels daily.
Unit of producing self adhesive paper & films, also by using two coating and laminating machines is able 
to produce sticky films and papers HotMelt and Acrylic which has thermo and special features and are 
respondent for different companies’ needs. This organization for the first time ordered and bought Edelmann 

5 tower machine with 52 centimeters width from German, and some years later installed the hybrid 
press named Muller Martini which has different  features such as shaftless, variable size, print 
on pre-printed roll (insetting), saving colors’ memory, auto register  control for colors and many 
other facilities that make it one of the advanced press in business and security press in the world.
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واحد افست شیت

مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی طی توافقنامه ای مدیریت و بهره برداری از چاپخانه پست جمهوری اسالمی ایران را برای 
یک دوره ی پنج ساله در اختیار گرفته است. این چاپخانه که در بنایی به مساحت بالغ بر 4.000 مترمربع احداث گردیده، دارای 
واحد مجهز لیتوگرافی،  چندین دستگاه چاپ رولند و ماشین آالت تکمیلی می باشد که در سال های اخیر مجهز به ماشین چاپ 
KBA-Rapida 105   که دارای  8  یونیت   و خشک کن  و امکانات کامل از قبیل رول به شیت و شیت به شیت، کنترل 
اتوماتیک رنگها و کنترل رجیستر و بسیاری از امکانات دیگر نظیر شماره سریال همزمان ،  پرفراژ و خط تا و ... می باشد. که 
به عنوان یکی از کاملترین و پیشرفته ترین ماشین های چاپ افست ورقی موجود در کشور به شمار می رود که توانایی تولید  

انواع کاغذ و مقوا از 50 تا 400 گرم و با سرعت حداکثر 18.000 ورق در ساعت را دارا می باشد. 

 Technical details
Sheet format: 
Maximum (standard/special version)
720 x 1,050 / 740 x 1,050 mm
Minimum (standard/special version)
360 x 520 / 350 x 500 mm
Minimum for perfecting 
400 x 480 mm 
Print format: 
Standard/special version
710 x 1,040 / 730 x 1,040 mm
Maximum for perfecting 
700 x 1,040 mm 

Substrates:
 1): Standard
0.06 - 0.7 mm
Perfector press
0.06 - 0.6 mm
with board-handling
1.2 mm
with corrugated equipment
1.6 mm
2) Production speed: 
Maximum, depending on configu-
ration
18,000 sheets/h

3) Pile height:
Feeder
1,300 mm
Delivery
1,200 mm
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RFID لیبل های

 (Radio Frequency Identification) یا همان لیبل های با ویژگی شناسایی به کمک امواج رادیویی RFID امروزه لیبل های
کاربرد گسترده ای در جامعه یافته و بازار رو به گسترشی در دنیا و خصوصًا کشورهای توسعه یافته پیدا کرده اند که 
مهمترین آنها در حوزه چاپ امنیتی، بسته بندی، لجستیک کاال هاي صنعتي و نظامی، حمل و نقل عمومی زمیني و هوایي 

)بلیط و کارت پرواز(، پرداخت عوارض خودروها و ترن ها، مسابقات ورزشی و شناسایی و ردیابی و ... است.
سیستم هاي شناسایي مبتني بر امواج رادیویي  بر پایه سیگنال هاي الکترو مغناطیسي طراحي شده و  بدون تماس با 
سازه قرائتگر )خوانشگر( اقدام به قرائت و دریافت اطالعات لیبل مي نمایند. ویژگیهایي چون ذخیره حجم باالیی از 
RFID با حفظ  اطالعات در این لیبل ها و امکان پاکسازي و نوشتن دوباره اطالعات، امکان پنهان و کوچک سازي لیبل 
ویژگیهاي ذاتي، خوانش سریع اطالعات، امکان نصب لیبل RFID روي کاال، حفظ کارایي در شرایط مختلف آب و هوایي 
و دهها ویژگي دیگر از خصوصیات لیبل هاي RFID است. لیبل های RFID حاوی اطالعات دیجیتالی است که درون یک 
RFID و با ارسال و  میکروچیپ ذخیره شده اند. قرائتگر می تواند از فاصله چند سانتیمتر و حتي چند متر از لیبل 
دریافت سیگنالهاي رادیویي به آنتن متصل شده به میکروچیپ این اطالعات را خوانده و به نرم افزارهاي کاربردي 

ارسال نماید. 

لیبل هاي RFID با قرار گرفتن در اسناد امنیتي یا داخل کاال و یا الصاق آن ، حجم باالیي از اطالعات را در خود جاي مي 
دهند. اطالعات ذخیره شده در این سازه ها توسط سیستم هاي سخت افزاري خاص )انواع آنتن ها( و بدون تماس لیبل 
RFID با قرائتگر قابل خوانش یا تغییر اطالعات ذخیره شده است. رمز گذاري اطالعات ذخیره شده در RFID به کمک 

نرم افزارهاي ویژه، ایمني این فرایند الکترونیکي را تضمین نموده است. 
لیبل های RFID نیاز به دخالت عامل انسانی را محدود می کند ضمن اینکه از مزیت های بیشتری نسبت به شناسایی از 
طریق »بارکد« برخوردار است، به عنوان مثال اطالعات درون لیبل هاي RFID حتی هنگامی که پوشیده و داخل جعبه یا 
حتی کانتینر هستند، خوانده می شوند و به خالف بارکدخوان در هر لحظه می توان صدها مورد لیبل RFID را شناسایی 

نمود.
مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی پیشگام تولید لیبل های RFID در ایران است و با استفاده از فناوري هاي تمام 
 ،DRY و WET درون لیبل هاي کاغذي و فیلمي بصورت )Inlay( اتوماتیک امکان الصاق انواع الیه هاي آنتن و میکروچیپ
کدگذاري اطالعات درون میکروچیپ و خوانش و بازرسي صحت عملکرد میکروچیپ لیبل هاي RFID با فرکانس UHF و 

HF را براي نخستین بار در کشور با ظرفیت تولید سي میلیون لیبل RFID در سال فراهم نموده است.

 تامین الیه هاي حامل آنتن و چیپ - RFID Inlays – از برترین تولید کنندگان جهان و با رعایت استانداردهاي بین 
المللي از جمله ISO 18000 و سفارش مشتري انجام مي گردد. در این زمینه مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی موفق 

به اخذ نمایندگی رسمي از دو شرکت تولید کننده شده است.
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عضویت در اتحادیه بین المللی لیبل )فینات(
      

اتحادیه بین المللی لیبل FINAT  از معتبرترین و قدیمی ترین  موسسات در حوزه لیبل دنیا می باشد که مقر آن در بروکسل می باشد.
این اتحادیه که نزدیک 60 سال قدمت دارد از حدود 400 عضو از کشورهای مختلف دنیا تشکیل شده است که غالبا از کشورهای 

توسعه یافته هستند، مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی در سال 1393 به عضویت رسمی این اتحادیه درآمده است.
جزوات و منابع این موسسه جزو منابع قابل اتکا در حوزه لیبل دنیا به شمار می رود.

اعضای این اتحادیه در نشست ساالنه در بروکسل آخرین دستاوردهای حوزه لیبل و چاپ های امنیتی را بررسی می کنند.

United in Labels

FINAT (a abbreviation of the French title: Féderation INternationale des fabricants et transformateurs d›Adhésifs 
et Thermocollants sur papiers et autres supports( is all about labels and people. In 2008 FINAT celebrated its 50th 
anniversary, its Golden jubilee

IHMA - عضویت در انجمن بین المللی هولوگرام

مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی به عضویت رسمی در انجمن بین المللی تولیدکنندگان هولوگرام و اسناد امنیتی IHMA درآمد. 
این انجمن که مرکز آن در لندن است معتبرترین موسسه بین المللی در حوزه هالوگرام است که همکاری نزدیکی با اینترگراف دارد.
International Hologram Manufacturers Association
The IHMA is made up of nearly 100 of the world›s leading hologram companies who actively cooperate to maintain 
the highest professional, security and quality standards in support of their customers. It was founded in 1993 
to represent the interests of hologram manufacturers and the hologram industry worldwide. It is dedicated to 
promoting the interests of the hologram industry worldwide and to helping users achieve their commercial, 
aesthetic and authentication objectives through the effective use of holography.

A member of FINAT

A member of IHMA
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لیبل های امنیتی برای حفاظت از جعل و تقلب محصول / هالوگرام
انتاج امللصقات االمنیه )صوره ثالثیه ابعاد(

                                                                                                 »اولین دارنده سیستم مدیریت یکپارچه IMS چاپهای امنیتی در ایران« 

تولید انواع لیبل و برچسب های امنیتی از دیگر توانمندیهای مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی است. استفاده از نرم افزار طراحی 
گرافیک امنیتی Agfa برای تولید الگوهای گرافیکی امنیتی فوق العاده ظریف و ریزنقش و غیرقابل تولید با نرم افزارهای عادی و 
پلیت ستر Creo  با رزولوشن خروجی پلیت dpi 4800 در کنار قابلیت چاپ 15 رنگ افست و فلکسو امنیتی بصورت رول و شیت و 
واحد تولید سازه های هولوگرافیک توانایی های این مجتمع برای تولید انواع اوراق و اسناد و لیبل های امنیتی را در بخش خصوصی 

صنعت چاپ کشور منحصر بفرد ساخته است.
ماشین آالت این شرکت برای استفاده از انواع کاغذ، مرکب و ورنی های امنیتی و فویل های هولوگرافیک بصورت نواری یا تکه ای، 
چاپ انواع کدهای یک و دوبعدی متغیر، اجرای انواع دایکات و Kiss cut جهت جلوگیری از دستکاری و تقلب برچسب های امنیتی تجهیز 

شده و در سالهای اخیر بیش از صدها میلیون قطعه لیبل از این دست تولید شده است. 
مدیریت گردشکار تولید محصوالت چاپ امنیتی و اجرای راهکارهای امنیتی و حفاظت فیزیکی برای کنترل و نظارت بر فرایند طراحی، 

تولید و انبارش این قیبل محصوالت در این مجتمع اهمیت ویژه ای داشته و همواره مورد تاکید مدیران است. 
عضویت این شرکت در انجمن بین المللی شرکت های تولید کننده سازه های هولوگرافیک )IHMA( و انجمن بین المللی تولید کنندگان 

لیبل )FINAT( امکان حضور در نشست های بین المللی و تبادل اطالعات با تولیدکنندگان طراز اول جهان را فراهم ساخته است.

Production of security labels (hologram)
Production of several kinds of labels and security label printing and packaging integrated capabilities of Naghshe 
Tooba Print Co.An Agfa Graphics design security software for graphic patterns and elegant stature, extraordinary 
security and non-production software with regular and a Creo plate setter with a resolution of 4800 dpi output with 
the ability to print up to 15 color with hybrid security machines offset and flexo, roll or sheet with a cooperative unit 
production capacity of the complex holographic structures for the production of documents and security labels in the 
private sector is unique in the printing industry.
The company uses a variety of machines for paper, ink and holographic foil strips or patent security and piece 

published in a variety of two-dimensional code is a variable, implementation of die-cut and Kiss cut to prevent 
tampering and counterfeiting labels, security equipment and in recent years has generated hundreds of 

millions of pieces of labels.
The first holder of the Integrated Management System IMS in security print in Iran

A member of IHMA
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انواع محصوالت قابل تولید
أنواع املنتجات القابلة لإلنتاج 

های  اتیکت  انواع  تولید  توانایی  طوبی  نقش  بندی  بسته  و  چاپ  مجتمع 
کاغذی  های  لیبل  متاالیز،  و  معمولی  چسبدار  پشت  فیلمی  و  کاغذی 

استفاده  مورد  متاالیز  کاغذی  های  لیبل   ،IMLلیبلهای چسب،  بدون 
فیلمی  چسب  بدون  لیبلهای  نوشابه،  و  ماءالشعیر  صنعت  در 

انواع   ،PVC اسلیو  شیرینک  های  لیبل   ،PE،BOPP،CPP،PET
اتیکت و قراصه های سیگارت هارد و سافت، انواع درپوش 

ضد  امنیتی  های  برچسب  آلومینیوم،  فویل  جنس  از  های 
های  رول  امنیتی،  اوراق  انواع  هولوگرام،  از  اعم  جعل 
و   pos دستگاههای  در  استفاده  مورد  ترمال  کاغذی 
 RFID خودپرداز، لیبل های شناسایی با امواج رادیویی
عملیات  سایر  قابلیت  آن  بر  وعالوه  داشته  را  و...  
واتربیس  و   UVورنی پوشش  نظیر  چاپ  تکمیلی  های 
فیلم،  لمینیت  سازی،  شخصی  سطح،  تمام  و  موضعی 
پیوسته  بصورت  دایکات  و  طالکوب  سازی،  برجسته 

)Inline( و منفصل )Offline( نیز دارا می باشد.

Our Products

Naghshe Tooba printing is capable of 
producing different kinds of labels such as: 
self adhesive, metalized paper, metalize 
sticky films, stickers with different security 

and variable coefficient, IML labels, metalize 
labels which are used in beer, mineral water 

and soft drink, film labels with out stick PET, 
CPP, BOPP, PP, PE, PVC shirink, soft cigarette 

boxes, hologram tax stamp, different tea boxes: 
tea tag and tea bag, anti- counterfeiting security 

stickers, different kinds of security documents and 
thermal paper rolls in ATM machines and in addition 

to it ability to do complementary printing activities 
such as local UV patent cover or whole surface, 

laminate, highlighting, hot-stamp and continuous InLine 
die- cut or offline.
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مشتریان ما

برای  بزرگی  افتخار  فعالیت،  سال  ده  به  قریب  طول  در 
مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی است که به عنوان 
غذایی،  صنایع  در  ایرانی  برتر  برندهای  منتخب  چاپخانه 
و  موتور  روغن  اتومبیل،  آرایشی،  بهداشتی،  دارویی، 
غیره، برگزیده شده است. بغیر از شرکتهای کشورهای 
می  تولید  مجتمع  این  در  آن  های  لیبل  که  همجوار 
از:  عبارتند  داخلی  شرکتهای  این  از  برخی  گردد، 
به صبا،  اول،  ایران، همراه  اسالمی  پست جمهوری 
نرگس شیراز، مهرام، پاک وش، بهروز، اتکا، ایوان، 
پاکنام، نشت بن)لیکومولی(، کاله، توتال، نهان گل، 
پارس،  نفت  ایرانول،  بهران،  نفت  سپاهان،  نفت 
ترمو،  هوفنبرگ،  پاکدیس،  هیگر،  سامان،  روغن 
گل  کیمیا  کاسپین،  سبزآذر  کهنوش،  شیزان، 
تانسو  کارن،  نیک،  ستارگان  گوشتیران،  زیست، 
پاک پلیمر، رز پلیمر، ایران شکالت، اصالت، زمزم، 
حلواشکری عقاب، جواهری ،سامانه آوای پایتخت، 
پرتوناز،  فاراد،  الوان،  رنگ  درین،  آتوسا،  لیدی، 
تندیس، ایران کوال، پتروپالست، پارس پام، بهتک، 
سینره، مونه، آرمان گلدشت )بقا(، پرارین پارس، 
سودا،  آی  زمانی،  گلچکان  سیرنگ،  طیف،  رنگین 
حنان  برکت،  دوکا،  مطهران،  دلوسه،  مهر،  دناشیمی 
لبنیات  دبش،  چای  ریز(،  )پنبه  تاب  ابریشم  بروجن، 
پاکناز،  آفتاب،  ،روغن  کل  مانی  تراواشیمی،  شیرانه، 

زشک، مهنام، صال، مژده شیمی و دهها شرکت دیگر. 
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چاپ انواع لیبل های پشت چسبدار
طباعــة أنــــواع الدایــک امللتصقـــة

چاپ افست - فلکسو بر روی کاغذ پشت چسبدار، ترانسپرنت، PVC ، PE، متاالیز، 
 Converting صدفی و ... بصورت رول یا ورقی )شیت( به همراه مجموعه کامل ،BOPP

امکان تولید انواع محصوالت را فراهم آورده است.
بهبود فرایند  به  اگرچه منجر  اتوماتیک،  الصاق بصورت  و  لیبلهای رولی  از  استفاده 
توسط  لیبل  است.تولید  برخوردار  باالیی  حساسیت  از  آن  تولید  اما  میگردد  تولید 
کیفیت  باالترین  و  زمان  کوتاهترین  در  را  ترامها  انواع  چاپ  امکان  افست  سیستم 
دهد  می  را  امکان  این  هم  فلکسو  نیست.واحد  ماجرا  تمام  این  اما  آورده،  فراهم 
که در خصوص فیلمها، الیه های Base از کیفیت باالیی برخوردار باشد و یا بر روی 
کلیه محصوالت ورنی تمام سطح یا موضعی قوی تری استفاده شود. ماشین هیبرید 
تعداد  لحاظ  به  محدودیتی  اینکه  است، ضمن  کرده  تامین  را  مهم  این  مجموعه  این 

رنگهای افست )تا 12 رنگ( وجود ندارد.

Producing different kinds of sticker
Printing different kinds of sticker offset- flexo on sticky paper, transparent, PVC, PE, metalize, BOPP, PP in the 
form of roll or sheet along with complete set of converting provide possibility for producing different products. 
Applying roll labels and automotive attaching, although will improve production process but its production is so 
strict and sensitive. Producing label with off set system will cause publishing different kinds of trams in a 
short time and high quality, but it is not whole the story, the flexo unit also in films context, can improve 
base layers or can be used in varnishing local or wholly stronger surfaces. There is no limitation about 
numbers of off set colors (to 12 colors).
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چاپ لیبل رولی با کیفیت افست-فلکسو تا 15 رنگ 
طباعة ملصق اللفة بجودة األوفست –الفلیکس 15 ألوان

بر  عالوه  بیشتر  های  چاپ  به  نیاز  خاص  سفارشات  برخی  در  رولی  های  لیبل  تولید  برای 
CMYK می باشد. این مهم، خصوصا در لیبل های شفاف )ترنسپرنت( کاربرد دارد. زمانیکه 
لیبل های طرح ترافیک، معاینه فنی، برخی روغن ها و شامپوها را مالحظه می کنید، بر هر 
دو روی فیلم الصاقی چاپ مشاهده میگردد بدون اینکه چاپ یکطرف آسیبی به طرف دیگر 
از    Insetting های  لیبل  تولید  در  خاص خودش  موقعیت  در  رنگها  نشست  نماید.  وارد 

اهمیت باالیی برخوردار است.

Roll printing label with off set- flexo up to 15 colors
Roll printing with off set- flexo up to 15 colors for producing roll labels in some special orders needs more printings 

than CMYK. This fact can be applied especially in (transparent). When you look at, technical checking, some 
oils and shampoos, in both sides there are printing without injuring each other. Harmony in colors in special 

status for producing Insetting labels is very important.
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استیکرهای بزرگ تبلیغاتی ) لیبل های با ابعاد بزرگ(
 الالصقات اإلعالنیة الکبیرة )امللصقات ذات أبعاد کبیرة(

تولید لیبل های غالبا فیلمی که بیشتر در فضای باز استفاده میشود در ابعاد بزرگ با توجه به اینکه در پایانه های فروش، مراکز 
نمایندگی ، خودروهای پخش و ... نصب می گردد از اهمیت باالیی برای برندهای معتبر برخوردار است. این مجتمع با در اختیار داشتن 
x 52 سانتی متر و کوچک تر، امکان تولید اینگونه سفارشات را به راحتی  دایکات روتاری (Magnetic Cylender) در ابعاد 61 
فراهم آورده است که تولید موفق پروژه 1/200/000 عددی استیکر همراه اول، آرم صباح و به تک از جمله آنهاست. تولید لیبل 
های در ابعاد بزرگ بر روی فیلم ترنسپرنت که در مرحله بعد روی بسته ها الصاق می شود در همین زمینه قابل ذکر است که هزینه 

پایین پیش از چاپ و کیفیت باالتر از محاسن این نوع بسته بندی منعطف به شمار میرود.

Big advertising stickers
Big advertising stickers, (labels with significance scales( film labels which are used in open area (out door( will 
install in market places, agency centers, distribution cars and so on, they are so important for famous brands. This 
organization has magnetic Cylender in 52 x 61 centimeters and smaller can produce such orders simply such 
as successful project 1200000 stickers for Hamrahe Aval, Sabah and Behtak logo. Providing big labels on 
transparent film in the next stage for attaching on boxes is important because it is cheap and has high 
quality in flexible packaging.
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Producing personalize security labels (brand protection)
Producing personalize security labels (brand protection(
and publication and packaging goods. Labels and packaging are playing a serious role in improving and developing 
a brand and by protecting from it we can predicate from injury to consumer, product and to it name. Naghshe Tooba 

packaging and printing organization with long experience and successful performance in important and national 

lottery, Making labels with security graphical printing with ۲۰۰ LPI tram and more, security inks with high 
diversity, security serial number, barcode or QR Code for each label, hologram with special design, normal 
scratch and holographic one with special design, security die- cut and … are some of these features.

»
»

 QR Code  LPI 200
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Printing beer label on metalized paper
Printing beer label on metalize paper (embossed or plain) without any limitation for colors and format cutting 
and packaging and also creating IML label with maximal 70 x 52 centimeters by using UV offset- flexo system 
has some advantages such as soon drying and be ready for die- cut and stability of colors during injection.

چاپ IML ، ماءالشعیر
طبع IML / ماء الشعیر

مجتمع چاپ نقش طوبی از پیشگامان تولید لیبل قالبی در ایران بوده است.
چاپ لیبل ماءالشعیر بر روی کاغذ متاالیز ) امباس دار و تخت ( بدون محدودیت تعداد رنگ و برش قالبی و بسته بندی و همچنین 
تولید لیبل IML تا ابعاد حداکثر 71 در 52 سانتی متر توسط سیستم یووی افست-فلکسو دارای محاسن متعددی است که یکی از 

آن ها خشک شدن سریع چاپ و آماده شدن جهت دایکات  و همچنین پایداری رنگها هنگام تزریق می باشد.
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PVC Shrink
PVC Shrink printing and producing PVC Shrink labels in this organization is along with some benefits like; low pre- 

printing cost (because of plate cost in comparison with cylinder and stereotype), cost- effective to produce PVC 
Shrink with low or mediate volume orders, high quality according to offset compound (for CMYK( and flexo 
(for covering), high quality for special orders: because offset printing trams won’t lose their shape during 
shrinking, short preparing time according to colors’ separation and pre- printing and printing process which 
is so lower than others.

 PVC Shrink  شیرینک اسلیو
انکمــاش

چاپ و تولید لیبل های شیرینک PVC در این مجتمع با مزیتهایی همراه است که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
- هزینه پیش از چاپ بسیار پایین )با توجه به هزینه پلیت در مقایسه با سیلندر و کلیشه(

- مقرون به صرفه بودن جهت تولید PVC شیرینک های با تیراژ کم و متوسط.
- کیفیت باال با توجه به ترکیب افست )جهت CMYK( و فلکسو )جهت سفید پوششی تا 16 گرم بر متر مربع(

- کیفیت باال جهت سفارشات خاص : با توجه به اینکه ترام های چاپی افست هنگام شیرینک شدن حالت خود را از دست نمی  دهند.
- زمان آماده سازی پایین با توجه به تفکیک رنگها و پیش از چاپ و پروسه چاپ که بسیار کمتر از سایرین می باشد.
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 ISO 14001 -  ISO 9001 -  ISO 18001                              تولید لیبل در ایران IMS اولین دارنده سیستم مدیریت یکپارچه

The first organization in Iran which obtain Integrated Management System (IMS(, in producing label and security  print 
إیران. IMS  يف  امللصقات  إداري متکامل إلنتاج  نظام  أول  صاحب 

کالن  کننده  تامین  نشان  دریافت   -
برتر پست جمهوری اسالمی ایران از 

دست رئیس قوه مقننه

معتبرترین  از  انحصاری  نمایندگی   -
کارخانه های تولید کاغذ امنیتی اروپا






