چاپ عکس روی سنگ تزئینی

یکی از زیباترین و جذابترین هدیهها چاپ روی سنگ تزئینی است .میتوان عکس و طرح دلخواه را بر روی سنگ
چاپ کرد و آن را به عزیزانتان هدیه داد .میتوان برای سپاس و لوح تقدیر از افراد از آن استفاده کرد ،میتوان با چاپ طرحی
زیبا و ساخت قابی نفیس ،برای تزیین محیط خانه و محل کار استفاده کرد .چاپ حامد با استفاده از آخرین فناوری روز دنیا
قادر است تا با باالترین کیفیت ،عکس و طرح دلخواهتان را بر روی سنگ چاپ کند.

نحوه ارسال عکس
ارسال سنگ به کلیه شهرهای ایران و نقاط مختلف مشهد از طریق ارسال با پست پیشتاز امکان پذیر است.

بسیاری از ما برای انتخاب هدیه مناسب و غافلگیرکننده خیلی از وقت ها سردرگرم هستیم و برای مناسبت های مختلف دنبال
بهترین هدیه می گردیم .یکی از بهترین ومدرن ترین هدیه های که میتوانید به عزیزانتان کادو دهید و آنها را سورپرایز
کنید چاپ عکس های جذاب آنها روی سنگ می باشد .در تعداد سفارش محدودیتی وجود ندارد ،شما حتی میتوانید یک عدد
سفارش دهید.

مشخصات سنگ تزئینی :
o
o
o
o
o

جنس  :سنگ
نوع چاپ  :سابلیمیشن حرارتی
رنگ  :رویه سفید
سایز قابل چاپ  20 :در  20سانتی متر
شستشو  :شستشو با ابر نرم
سفارش آنالین چاپ روی سنگ

چاپ مستقیم سنگ برای چاپ لوح سنگی سپاس ،لوح تقدیر ،تقدیرنامهها ،هدایا ،تابلوهای سنگی ،چاپ عکس روی سنگ و
… کاربرد بسیار زیادی دارد .چاپ مستقیم طرحها و تصاویر بر روی سطوح صاف سنگی توسط دستگاه چاپ سابلیمیشن
رنگ با باالترین کیفیت و وضوح ارائه می گردد.

مزایای چاپ عکس روی سنگ
o
o
o
o
o
o

اقتصادی و به صرفه
چاپ زیبا و با کیفیت
چاپ با دقت و سرعت باال
مقاوم در برابر عوامل محیطی رطوبت ،تغییر دما و …
مقاوم در برابر انواع آسیب و خط و خش
ایجاد نمایی جذاب و متفاوت

چاپ عکس روی سنگ

چاپ عکس روی سنگ

چاپ عکس روی سنگ با طرح دلخواه

