
  

 های قابل بازیافت پرینت سه بعدی کفش

 

 عملکرد و هنر که داده است ارائه کفش ساخت برای یجدید کامالً شرو  HILOSبه نام پورتلندیک شرکت در 

کفی  یک در را کفش یککفی بیرونی سنتی  ومیانی  کفی ،زیرین کفی شرکت این. کند می ادغامیکدیگر  با را

 کامل ساختار یک در را ها الیه این از یک هر یعملکرد الزامات که کند می ترکیب واحد شده بعدی سه پرینت

 .بخشد می تجسم

 توسعه کفش های کامالً قابل بازیافت با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی 

 ا قابلیت ارتجاعی درب نرمکفی  یکتوسعه   ها، پرینت سه بعدی در تولید کفیاستفاده از فناوری  نهایی نتیجه

 ماده یک و MultiJet Fusion پرینت سه بعدی فناوری از استفاده با ساختار این. است پذیر انعطاف بستر یک

 تکنولوژی ترکیب با  HILOSشرکت .شود می چاپ ،دویدن کفشیک  جاعیرتقابلیت ا و پذیری انعطاف با جدید
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 و طراحی چالش های حل برای فناوری پرینت سه بعدی از و دهد می تغییر را ها کفش ساخت نحوه ،دست و

 .کند می استفاده زیست محیطی مسائل

 

 مجدداً وشده  جدا یکدیگر ازمی توانند  کفش اجزای که است شده طراحی ای گونه به HILOS کفش جفت هر

هدف از . است تولید تا مفهوم از هدفمند طراحی به معنی فرایند دایره ای از سطح این. دنگیر قرار استفاده مورد

 سفارشی هر. ستامحصول  عمر پایان هدفمند برنامه در عین داشتن یک ماندگار محصوالتی ساخت ،فراینداین 

 بازیافتجهت  را خود کارکرده HILOS کفش دنبتوان مشتریان تا است بازگشت برچسب یک دارای HILOS در

 تیمدر مرحله بعد . دننکدریافت  تخفیف درصد 15 خود بعدی خرید و در کرده ارسال برای شرکت مجدد

HILOS  و چرمیرویه  توانند می که خود شرکای از ای شبکه رایب را مواد و کرده جدارا از یکدیگر کفش اجزای 

 .کند می ارسال کنند بازیافت جدید محصوالت ساخت برای را شده بعدی سه چاپ کفی های
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 زمان در دقیقاًرا  است نیاز که آنچه فقط تخاس قادررا  HILOS شرکت ،بعدی سه رپرینت فناوری از استفاده

و سبب  دهد می پایان اضافی تولید به که است کفش تولید برای جدید کامالً روش یک این. کند تولید نیاز مورد

 شخصی به صورت بیشتری های اندازه که معناست به این این می شود. مناسب و کیفیت با محصول یک تولید

 .قابل تولید است موجودی مورد در نگرانی بدون و شدهسازی 

 

در مقایسه با کفش HILOS کفش  جفت هرتولید  ،بعدی سه استفاده از تکنولوژی پرینت لطف به ،این بر عالوه

 برای آب گالن 1700 جویی صرفه باعثامر  این. کند می مصرفکمتری  آب درصد 85به میزان های سنتی 

تولید  برای بعدی سهپرینتر فناوری  از HILOS در هنرمندان و مهندسان ،طراحان. شود می کفش جفت هر

 بااین شرکت  .کنند می استفادهها  فروشگاه قفسه برای نه و مشتری هربرای  های سفارشی سازی شده کفش

 می تجلیل آنها از و داده قدرت آنها به انکارگر گذاشتن کنار جای به، تقاضا صورت در سفارشی کفش تولید
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 و محلی صورت به که است ای شده سازی شخصی محصوالت برای ای آینده ساختن حال در HILOS .کند

 .شوند می ساخته پایدار
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