
 

 
 

 کوسن روی عکس چاپ

 

 چاپ همی باشد که می توانید به عزیزانمان تقدیم کنیم. گرو  یکی از زیبا ترین و جذاب ترین هدایایی چاپ عکس روی کوسن

ما  چاپ خود از خدمات عکس و لوگوی تبلیغاتی هاقدام می نماید. شما می توانید با ارائ چاپ انواع کوسن نسبت به حامد

 را ارئه می دهیم. جنس پارچه های چاپ کوسن بهترین و باالترین کیفیت چاپ سابلیمیشن بهره مند شوید. ما با استفاده از

بهترین  که دوام رنگ باال و ماندگاری و جذابیت خاصی دارند به عنوان یکی ازمی باشد   کوسن دو نوع ساتن و مخمل

به مناسبت های مختلف و جشن ها مانند جشن تولد، ساگرد ازدواج، فارغ التحصیلی به دوستان و عزیزانتان هدیه  هدایا

  بدهید.

 

https://www.hamedprint.ir/pillow/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b3%d9%86/?preview=true


 

 
 

 نکوس چاپ آنالین سفارش

می باشد. در اصول  چاپ عکس های زیبا روی کوسن که در محیط زندگی ما قرار دارد  یکی از زیباترین عناصر بصری

اجسام از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. ما می توانیم با   یون داخلی چشم نوازی و همخوانی اشیاء ودکوراس

کنیم و تاثیر آن را در محیط اطرافمان ببینیم. و بهترین  چاپ های زیبا را کوسن گانتخاب بهترین و مناسب ترین طرح و رن

مورد نظر را انتخاب کرده تا بر روی محصوالتی  عکس و طرح افی استک  کار انتخاب وسایل با سلیقه خودتان است و فقط

های مورد عالقه شما هستند می  عکس چاپ کنیم. این تصاویر در عین حال که… و سنگ بشقاب، ،ساعت کوسن، :از جمله

 توانند با یکدیگر تلفیق و هماهنگ باشند.

های شخصی، نقوش هندسی،  عکس متناسب با محیط منزل و محل کارتان می توانید از مضمون چاپ روی کوسن برای

این امکان را برای شما فراهم  چاپ طرح دلخواه روی کوسن .عت، حیوانات و طرح های گرافیکی استفاده کنیدمنظره و طبی

 خود داشته باشید. دکوراسیون هایی با سبک و رنگی متناسب با کوسن می آورد تا

آن ها را سورپرایز … و  تولد، سالگرد ازدواج عزیزانمان در مناسبت های مختلف مانند: چاپ عکس اهمچنین می توانیم ب

 کرده.

 کاور کوسن

عکس دلخواه روی  در کلیه مکان ها نظیر هتل ها، بیمارستان ها، مهدکودک ها می توان استفاده کرد. بالش کوسن از

چاپ می شود و داخل بالشتکی پر از الیاف کشیده می شود. بالشتک زیپی دارد که در مواقع لزوم بتوان کاور را  کوسن

 قابل شستشو می باشد.درآورده و 

 انجام می شود و برای شما عزیزان به سراسر کشور ارسال می شود. چاپ کوسن در مشهد

 کاربرد چاپ روی کوسن

 برای طراحی محیط و دکورسیون داخلی چاپ روی کوسن استفاده تزئینی از

 تولد، سالگرد ازدواج، ولنتاین به مناسبت های مختلف مانند: هدیه ای کوسن روی چاپ

 برای صاحبین مشاغل تبلیغات آثار هنری و به عنوان چاپ امکان

https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b3%d9%86/?preview=true
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/plate/
https://www.hamedprint.ir/rock/
https://www.printerpix.com/


 

 
 

 مزایای کوسن

 قابل شستشو

 روی کوسن و طرح دلخواه چاپ عکس امکان

 استفاده آسان و مقرون به صرفه

 

 

https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b3%d9%86/?preview=true

