
 

 
 

 چاپ عکس روی سنگ تزئینی

 

سنگ  و طرح دلخواه را بر روی عکس توانتزئینی است. می سنگ چاپ روی هاترین هدیهیکی از زیباترین و جذاب

رحی ط چاپ اتوان بتوان برای سپاس و لوح تقدیر از افراد از آن استفاده کرد، میرا به عزیزانتان هدیه داد. میکرد و آن  چاپ

با استفاده از آخرین فناوری روز دنیا  حامد چاپ زیبا و ساخت قابی نفیس، برای تزیین محیط خانه و محل کار استفاده کرد.

  کند. روی سنگ چاپ تان را برو طرح دلخواه عکس قادر است تا با باالترین کیفیت،

  ال عکسنحوه ارس

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

 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEA_enIR884IR884&sxsrf=ALeKk03CtbP2HkVGaaCq2QHT2YDqmszdLA%3A1607164337457&ei=sWHLX67DG5y71fAPr6ySiA8&q=+%D8%B3%D9%86%DA%AF&oq=+%D8%B3%D9%86%DA%AF&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeOgQIABBHUO1gWO1gYI9naABwAngAgAGVAogBlQKSAQMyLTGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwju37fb0bbtAhWcXRUIHS-WBPEQ4dUDCA0&uact=5
https://www.hamedprint.ir/


 

 
 

بسیاری از ما برای انتخاب هدیه مناسب و غافلگیرکننده خیلی از وقت ها سردرگرم هستیم و برای مناسبت های مختلف دنبال 

زانتان کادو دهید و آنها را سورپرایز می گردیم. یکی از بهترین ومدرن ترین هدیه های که میتوانید به عزی هدیه بهترین

توانید یک عدد در تعداد سفارش محدودیتی وجود ندارد، شما حتی می می باشد. روی سنگ های جذاب آنها چاپ عکس کنید

 .سفارش دهید

 : سنگ تزئینی مشخصات

o : سنگ جنس 
o : سابلیمیشن حرارتی نوع چاپ 
o : رویه سفید رنگ  
o : ی مترسانت 20در  20 سایز قابل چاپ 
o : شستشو با ابر نرم شستشو  

 گسن روی چاپ آنالین سفارش

و  چاپ عکس روی سنگ ،تابلوهای سنگی ها، هدایا،لوح سنگی سپاس، لوح تقدیر، تقدیرنامه چاپ برای چاپ مستقیم سنگ

یشن سابلیم چاپ ها و تصاویر بر روی سطوح صاف سنگی توسط دستگاهمستقیم طرح چاپ کاربرد بسیار زیادی دارد.… 

 رنگ با باالترین کیفیت و وضوح ارائه می گردد.

 مزایای چاپ عکس روی سنگ

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

 

https://www.hamedprint.ir/product/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af/
https://www.hamedprint.ir/wp-content/uploads/2020/11/2.png
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 چاپ عکس روی سنگ

 

 

 چاپ عکس روی سنگ

 

 

 

 چاپ عکس روی سنگ با طرح دلخواه

file:///C:/Users/madadi/Desktop/New folder (2)/چاپ سنگ تزئینی با عکس و طرح دلخواه یکی از جذاب ترین هدایا و ویژه تبلیغات_files/personalized-photo-frame-250x250-1.jpg
https://www.hamedprint.ir/wp-content/uploads/2020/11/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%DB%B0%DB%B7-%DB%B2%DB%B3_%DB%B0%DB%B4-%DB%B5%DB%B5-%DB%B1%DB%B6.jpg
https://www.hamedprint.ir/wp-content/uploads/2020/11/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%DB%B0%DB%B8-%DB%B0%DB%B1_%DB%B0%DB%B7-%DB%B1%DB%B7-%DB%B5%DB%B0.jpg
https://www.hamedprint.ir/wp-content/uploads/2020/11/Photo-Rock-SH-11-3-935081089.jpg
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