
 

 
 

 فرش تابلو روی چاپ

 

توانید به دوستان و آشنایان یکی از جذابترین و زیباترین هدایای ارزشمندی است که می فرش تابلو روی عکس چاپ

 داشته را انتخاب بهترین بتوانیم تا کندمی مشغول را ما ذهن که  است هایی دغده از یکی همواره هدیه خریدن. بدهید کادو دخو

 و دوست داشتنی باشد. زیبا حال عین در و ماندگار و متفاوت که ایهدیه بانتخا باشیم؛

 باشد؛ نداشته دوست را آن هایزیبایی و فرش که هست کسی کمتر گفت توانمی جرات به 

بایی را و اینچنین هنر و زی رودمی کار به  تزئین برای که باشدمی منزل دکوراسیون لوازم ترین لوکس از یکی عنوان به تابلو فرش

 در ترکیبی استثنایی پدیدار می آورد.

چاپ  .دباش نمی تابلو فرش برای زیاد زمان کردن سپری و بافت تابلو فرش با توجه به پیشرفت تکنولوژی دیگر نیازی به

تبدیل عکس  رین روشت صرفه به مقرون و. است آورده فراهم عزیزان شما برای را چاپ تابلو فرش کیفیت باالترین حامد

 .بگیرد قرار هدایای نفیس و ارزشمند از یکی عنوان به تواند می که باشد می فرش تابلو  به

 .نیدک استفاده چاپ عکس روی تابلو فرش از … و تولد، سالگرد ازدواج، ولنتاین روز مانند مختلف های مناسبت به توانید می 

https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%b4/
https://en.wikipedia.org/wiki/Carpet


 

 
 

 نحوه چاپ عکس روی فرش

 االب کیفیت خاطر به روش این. ایم پرداخته خام و سفید کامالً چاپ عکس بر روی فرش به سابلیمیشن چاپ ما با استفاده از

 رشف این. باشد می تبلیغاتی هدایای و یادگاری های عکس برای مناسب  بسیار که. باشد می موجود های چاپ نزیباتری از یکی

 جنس. هستند شانه 1200 بافت هستند و به اصطالح ریز صورت به فرش این  چاپ روی  .هستند رنگ سفید و خام ها

 .هستند براق نسبتاً و پرز بدون کامالً که هست فیالمنت یا استر پلی نخ از ها فرش این

 

 شفر روی عکس چاپ آنالین سفارش

 ابعاد قابل چاپ

o  A4  
o  A3 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carpet
https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%b4/


 

 
 

 مزایای چاپ فرش

o تابلو فرش تحویل حتی یک روزه باالترین سرعت چاپ 

o باالترین کیفیت چاپ فول اچ دی 

o هزینه بسیار کمتر 

o نسبت به بافت ماشینی و دستباف 

  چاپ تابلو فرش در مشهد

 :شامل آنالین خدمات ترین ارزان و بهترین دهنده ارائه حامد چاپ

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش

 ما برای را خود آنالین سفارشات میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 درب منزل تحویل بگیرید تا نموده ارسال

 

https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/rock/
https://www.hamedprint.ir/puzzle/
https://www.hamedprint.ir/pillow/
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/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/plate/


 

 
 

 



 

 
 

 


