


چشم انداز:
دستیابی به جایگاه اول لیبل منطقه غرب آسیا

ماموریت:
تامین کیفیت برتر به همراه قابلیت رقابت پذیری باال برای مشتریان

راهبرد:
 به منظور قراردادن مشتریان  در جایگاه نخست، آموزش و توانمندسازی پرسنل به 

عنوان بازیگران اصلی ،  مهمترین راهبرد شرکت می باشد.  
نقش طوبی به دنبال پرسنل قدرتمند، خالق، پرسشگر و در عین حال متعهد می باشد. 

امکان تولید انواع مختلف لیبل با استفاده از آخرین تکنولوژی و دانش فنی

To Achieve the first place in West Asia region labels
Our Vision is:
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The ultimate in label print

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.

هم اینک مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی دارای مجهزترین سایت تولید انواع لیبل در ایران است. 

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 global quality standard in order to consider published products as main character of their goods.
 According to market needs and with aim to producing labels base on international standards, NTG  was trying 
to preduce labels with suitable publication machineries since 2001 and after wide studies in 2006 chose German 
technology and invested on it.

you can count on us for any questions, new solutions, price comparing, samples or whatever you may need in the label 
area. We are the consultant of our client first and  always open to new possibilities and new agreements with them and 

we really hope  establishing mutual beneficial business relationships. 
 

   

Our labels are powerful



2

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  ماشین های چاپ دیجیتال ورقی و رول 
)زایکون( و دستگاه تولید هولوگرام و دایکات پیوسته و دایکات روتاری هوشمند و سیستم آنالین تولید لیبل قالبی سوئیسی 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.
 Muller الزم به ذکر است ماشین آالت چاپ این مجتمع ساخت کشور آلمان و بصورت »نو« خریداری شده اند و محصول شرکتهای 
Martini و KBA  و ... 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.

Machineries
All technical tools and machineries for producing label such as pre- press (equipped with two 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 rotary and flat die- cut 
machines, hot-stamp, slitters for cutting roll to roll, systems for controlling product quality and sheeters which made 
it possible to produce more than 2,000,000 labels daily.
Unit of producing self adhesive labels, 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 ورقی )شیت(
 مجتمع چاپ نقش طوبی 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، 
پوشش ورنی، 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. 

واحد چاپ دیجیتال
مجتمع چاپ نقش طوبی  به منظور پوشش کامل نیازهای مشتریان خود، واحد چاپ دیجیتال را راه اندازی کرده است که چاپ لیبل در 

تیراژهای پایین  و با طرح ها و اطالعات نامحدود، به صورت رول و شیت انجام می دهد. 
مجهز به دستگاه های :

- دستگاه  چاپ دیجیتال رول 8 رنگ زایکون
- دستگاه های چاپ دیجیتال شیت 4 رنگ کونیکا مینولتا صنعتی 

- دستگاه های  چاپ دیجیتال شیت تک رنگ کونیکا مینولتا صنعتی 
HP جت پرینترهای صنعتی-

PVC Shrink in any quantity!
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انواع محصوالت قابل تولید

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

لیبلهایIML، لیبل های کاغذی متاالیز مورد استفاده در صنعت ماءالشعیر 
و نوشابه، لیبلهای بدون چسب فیلمی PE،BOPP،CPP،PET، لیبل های 

شیرینک اسلیو PVC، انواع اتیکت و قراصه های سیگارت هارد و 
برچسب  آلومینیوم،  فویل  جنس  از  های  درپوش  انواع  سافت، 

امنیتی،  اوراق  انواع  هولوگرام،  از  اعم  جعل  ضد  امنیتی  های 
رول های کاغذی ترمال مورد استفاده در دستگاههای pos و 

خودپرداز، لیبل های شناسایی با امواج رادیویی RFID و...  
را داشته وعالوه بر آن قابلیت سایر عملیات های تکمیلی 
تمام  و  موضعی  واتربیس  و   UVورنی پوشش  نظیر  چاپ 
سازی،  برجسته  فیلم،  لمینیت  سازی،  شخصی  سطح، 
منفصل  و   )Inline( پیوسته بصورت  دایکات  و  طالکوب 

)Offline( نیز دارا می باشد.

Our Products

Naghshe Tooba Group 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.

9
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لیبل پشت چسبدار

مجتمع چاپ نقش طوبی قابلیت تولید انواع لیبل های  پشت چسبدار به صورت رول و 
شیت را دارا می باشد. از قبیل لیبل های 4 رنگ، به همراه رنگ های اسپات، فویل 
های طالکوب و هولوگرام، تمام سطح و موضعی، لیبل ترانسپرنت،  پی ای، پی پی، 
متاالیز )فیلم و کاغذ( و ...  به صورت چاپ مستقیم، چاپ معکوس و دو رو با 

پوشال برداری، شخصی سازی و ... 

Self-adhesive labels

Both roll and sheet labels are welcome in our factory 
but all kind of label materials can be used for roll 
labels so the options are limitless. NTGroup offer 
4 color process labels plus spot colors,foil stamp, 
no label look, and many other capabilities to 
empower your label.

All kinds of materials
NTGroup is capable of producing a different 
kind of self-adhesive and delivers in both 
role and sheet forms such as PP Self 
adhesive stickers, PE Self adhesive, No 
label look (transparent), Metalized (film & 
paper) stickers and many more
Printing different kinds of stickers along 
with a complete set of converting systems, 
provide the possibility for producing different 

Hot-stamping
NTGroup is capable of producing labels with 
different kinds of cold/ hot stamping such as 
gold/ silver/ colored/ holography Foils, it can be 
applied continuously or partly with registrations 

Unlimited number of colors
In role label print it is not easy to print 12 colors
 consider a self-adhesive transparent label with 2 side 
print and between these 2 we should print at least 2 or 
3 colors to coverage, NTGroup has plenty of experience 
in this regards

Double- side labels
One solution for decreasing number of labels without omitting data 
and to jazz label up is to use double side labels in transparent bottles, 
nowadays it has been used in the food & beverage industry widely  

Your label represents your brand
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لیبل های امنیتی برای حفاظت از جعل و تقلب محصول / هولوگرام
»اولین دارنده سیستم مدیریت یکپارچه IMS چاپهای امنیتی در ایران« 

تولید انواع لیبل و برچسب های امنیتی از 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 بهره 
گیری از 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.

امروزه حفاظت از مارکها و برندهای معتبر بعنوان یک تخصص ویژه در حوزه های گرافیک و چاپ 
و بسته بندی کاال به شمار میرود. لیبل ها و بسته بندی نقش بی بدیلی در بهبود و ارتقای یک 
» نام « داشته و با حفاظت از آن هم آسیب به مصرف کننده و هم محصول و هم خسارت وارده 
به » نام « کاهش می یابد.مجتمع چاپ و بسته بندی نقش طوبی که در زمینه سفارشات چاپی با 
ضرائب امنیتی دارای تجربه چندین ساله است و تعدادی از پروژه های بزرگ و ملی را در حوزه 
های امنیتی به انجام رسانیده و در دست اقدام دارد، آماده ارائه مشاوره، بررسی و طراحی با 
لحاظ نمونه های مشابه به منظور حفاظت و ارتقای برند و یا قرعه کشی بین مشتریان می باشد. 
تولید لیبل با امکان چاپ گرافیک امنیتی با ترام LPI 200 و باالتر ،مرکبهای امنیتی با تنوع باال، 
شماره سریال امنیتی، ماتریکس، بارکد یا QR Code اختصاصی برای هر لیبل، هولوگرام با 
طرح اختصاصی، اسکرچ معمولی و هولوگرافیک با طرح اختصاصی، دایکات امنیتی و .... از جمله 

آنهاست.

تولید لیبل های امنیتی به همراه شخصی سازی ) حفاظت از برند (

Producing personalize security labels (brand protection)
Producing personalize security labels (brand protection) to protect labels and marks is a specific profession in graphic 
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 
projects in security fields, is ready to consult, determine and design different plan for brand protection or lottery, 
Making labels with security graphical printing with 200 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.

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

we care your brand

A member of IHMA
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استیکرهای بزرگ تبلیغاتی ) لیبل های با ابعاد بزرگ(

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.

شیرینک اسلیو 
چاپ و تولید لیبل های شیرینک PVC در این مجتمع با مزیتهایی همراه است 

که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد : 
با  )با توجه به هزینه پلیت در مقایسه   هزینه پیش از چاپ بسیار پایین 

سیلندر و کلیشه(  
و  کم  تیراژ  با  های  شیرینک   PVC تولید  جهت  بودن  صرفه  به  مقرون   

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.

تولید کارت پرواز 
مجتمع چاپ نقش طوبی اولین تولید کننده کارت های پرواز در ایران 
چاپ  حرارتی  کاغذ  روی  بر  که  پرواز  های  کارت  دایکات  باشد.  می 
می شود، از حساسیت باالیی برخوردار می باشد. برخی از بلیط های 
مراکز تفریحی و فرهنگی با دستگاه هایی  صادر می گردد که نیاز به 
چاپ و دایکات مخصوصی دارد  که  قبل از این  از خارج از کشور  

تامین می گردید. 

PVC Shrink 

In offset printing, there is no need to worry 
regarding the possibility of printing your design!
Although, it is more expensive in comparison 
with flexo and heliogravure but when you print 
with offset the halftone would never lose their 
shape during shrinkage.

PVC Shrink in any quantity!

مدیریت و کارکنان مجتمع چاپ نقش طوبى براى شما هموطن گرامى سفرى خوش آرزو دارند

 همان کسى که این قرآن را بر تو واجب کرد، به یقین تو را به سوى زادگاه بازمىگرداند. آیه 85 سوره قصص
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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.

IML
Ready to be molded on your containers regardless of the shape In-mold labeling is the use of paper or plastic labels 
during the manufacturing of containers by blow molding, injection molding, or thermoforming processes. The label 
serves as an integral part of the final product, which is then delivered as a pre-decorated item In-Mould Labelling is one 
of the latest innovations in packaging that is used for plastic containers, provides high-quality printing with offset systems 
in NTGroup both UV and conventional production line.
The most common use is injection that label is located on the plastic container before manufactured; during injection the 
container and the label become integrated. As a result, the package with high print quality, bright colors and seamless 
print will shine and attract consumers on the shelve.
Therefore, IML has recently become more and more popular among the high prestige companies that are in food, motor 
oil, cosmetics, painting and many more.

 IML چاپ
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 73 در 105 سانتی متر توسط سیستم افست و  یووی  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.

لیبل بدون چسب
 از آنجا که اشکال بطری نوشیدنی متنوع می باشد، برچسب های زیادی نیز برای آن ها می توان طراحی و چاپ کرد. نقش طوبی یک خط 

تولید کامل برای تولید لیبل های بدون چسب دارد که برگرفته از تکنولوژی چاپ آلمان و برش سوئیس می باشد. 

ما به دنبال راه حلی برای درخشیدن نوشیدنی های شما هستیم. 

Wet glue labels

There are as many labels for beverages, as there are beverage bottle shapes. NTGroup has a fully automotive line 
for producing labels, it is German print technology with Swiss cutting technology. We are seeking for a solution to 
make your beverage label more eye-catching in the shelf.

 

Custom label & embossing pattern



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

A member of FINAT

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 IHMA

اعطای  تقدیرنامه تامین کننده برتر پست جمهوری اسالمی ایران توسط رئیس قوه مقننه به مدیریت مجتمع  نقش طوبی 

- نمایندگی انحصاری از معتبرترین کارخانه های تولید کاغذ امنیتی اروپا

Our Mission is:
To provide superior quality and highly competitiveness commodities for our clients




