
 کفش های چاپ سه بعدی شده فلزی

خود با های مجموعه کفش از  سال جاری هیژانو در  Ica & Kostikaبه نام نوظهور یطراح یویاستودیک 

 جهتکفش ها  نیا در حال حاضرکرد.  رونماییتولید شده اند،  چاپ سه بعدیکه با تکنولوژی  iologyExob نام

 .می باشند یدسترس قابل  Ica & Kostika یویاستود تیوب سا در دیخر

Ica Paru  یویاستودموسسIca & Kostika   :یعیطب یها ستمیس برگرفته ازمجموعه  کیکفش ها  نیا"گفت 

برای ایجاد یک طرح مهندسی شده براساس  میتوان یچگونه ماینکه ما و  بایز یها یدگیچیپ جادیاست که باعث ا

 ".گردیده است میفراتر برو عتیاز طب خواسته هایمان

طرح ها این  دنیاگرچه پوش. تکنولوژی چاپ سه بعدی ساخته می شودبا استفاده از مجموعه  نیا ازکفش  هر

 Seahorse مانند یاسام یدارا ورسند  یبه نظر م بایزاز لحاظ ظاهری باشد، اما مطمئناً  خطرناکممکن است 

Metal  ،Coral Branch DIY  ،Seahorse Metal  و Mycelium Wedge Metal هستند. 
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ی مجسمه ها" نیا داشته باشید برایانتظار شما می توانید  پاشنه هایشان زیاد است.قیمت این کفش ها همانند 

است کوچک شما  یپا سایز اگر این است که. خبر خوب دیدالر بپرداز 10،000تا  دالر 500از  "یدنیکفش پوش

 .کفش شما متفاوت استسایزهر جفت بسته به  متیق به این معنی است که

لیست طوالنی از محدودیت هایی مانند نگهداری از آن ها  هستند یدنیپوش یهنرکفش ها اثرهای  نیآنجا که ا از

آل فقط  دهیبه صورت ا آنها دنیپوشو امکان  کردن آنها با آب و صابون زیتم در جاکفشی بدون استفاده از آن ها،

هستند و به  فیظررا ایجاد می کند. همچنین این نکته را باید در نظر داشت که این کفش ها سطوح فرش  یرو

 .نندیب یم بیآس یراحت

. 

 دیجد تیبه وب سا از آن هاجفت  کیسفارش  یبرا دیتوان یمی باالی این کفش ها مشکل ندارید ابا قیمت ه اگر

ساخته شده  یچاپ سه بعد یشرکت ها قیاز طر Ica & Kostika یکفش ها هی. کلدیمراجعه کناین استودیو 

 .وندش یچاپ م یکیو پالست یبه صورت فلز SLS فناوری چاپ سه بعدی کفش ها با استفاده از نی. اندا

. ندستین سازی شدن برای پاهای شما یاما مناسب سفارش می شوندسفارش ساخته  ساسکفش ها برااین  اگرچه

 .دیخود انتخاب کن پاهای یریبر اساس اندازه گ یجفت کفش معمول کیرا مانند خود کفش اندازه  دیشما با



این کفش ها از جنس پالستیک با استفاده از فناوری چاپ ، دیکفش خود را پرداخت کرد نهیهز نکهیمحض ا به

شوند.  یم دیتول binder jetting پرینت سه بعدی تکنولوژیفوالد با استفاده از از جنس ایو  SLS سه بعدی

 و فوالد ٪60 از متشکل جنس ماده نهایی به گونه ای کهشود  یم قیتزر یفلز یکفش هاسپس برنز بر روی این 

 .داشتپوند خواهد  9.2تا  4.7 نیب یوزن 13پنج تا  یزهایسا از فشجفت ک کی جهینت در. است برنز 40٪

 یم تحویل گرفتهکفش  ید و وقتنشو یکشور ارسال م نیبه چند Ica & Kostika کفش های تولیدی استودیوی

 درآورد.به رنگ دلخواه خود  شخص خریدار میتواند انتخاب کندکه آن را به همان صورت بپوشد یاشود 
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