
 تقویم رومیزی پایه چوبی

 98گالری تصاویر تقویم رومیزی پایه چوبی 

 ماده خام در طبیعت است و  چوب بی شک یکی از بهترین و سودمندترین و ارزشمندترین

 .بدون آن بشر نمیتوانست هیچگاه به این سطح از پیشرفت و رفاه امروزی برسد

 زیادی را به یاد ما می آورد خاطرات بخش ترین حسی است که مطمئنا لذت چوب عطر

 و حس لمس آن در دستان حسی شگفت انگیز تعریف شده است

 .کندات را برای انسان تداعی میآثاری که با آن جان میگیرند حس زندگی و حی

 و خاصی دارد و این نشان دهنده اهمیت این عنصر بی نظیر است متفاوت و اداب و رسوم مختلف جایگاه در فرهنگ چوب

 تقویم رومیزی پایه چوبی ترکیبی شگفت انگیز از سه هنر صنعت چاپ ، چوب و لیزر است

 تقویم رومیزی پایه چوبی

طراحی شده سپس به وسیله دستگاه  صفحات یه چوبی متناسب با سایز و اندازه برگ ها ودر این تقویم ابتدا طرح برش پا

 لیزر

 چوبی تقویم رومیزی آماده ارسال به صحافی میگرددبرش میشود به این صورت پایه 

 یا به اصطالح فنری استفاده میشود صحافی سیمی معموال در صحافی تقویم رومیزی پایه چوبی از

 به همراه برش های خالقانه محصولی خاص و جذاب را برای مشتریان تولید میکند ترکیب چوب و چاپ گالسه

 لیزر پایه تقویم میتواند همراه با حک لوگوی اختصاصی شرکت شما صورت بپذیرد

 : مزایای تقویم رومیزی چوبی

 استحکام پایه 
 شکیل و الکچری بودن تقویم 
 حذف قسمت عطف پایه 
 امکان حک لیزر لوگو روی پایه 

 میل تشکیل میشود 3چوب مورد استفاده در تقویم چوبی معموال از متریال ام دی اف 

 قیمت بودن ارزان این ام دی اف ها از تنوع رنگی و بافتی متنوعی برخوردارند که با توجه به سلیقه مشتری و

 یا با کیفیت بودن به صورت عمده تهیه و تولید میشود

 ای انجام سفارش همکاران و مشتریان گرامیپایه چوبی آمادگی خود را بر تقویم سررسید تکسیز تولید کننده انواع
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 اعالم میدارد

  ...، پارچه و جیر توجه : سررسید تکسیز برای اولین بار در ایران اقدام به لمینت انواع چرم ، گالینگور ،

 بر روی چوب و ساخت پایه تقویم رومیزی نموده است
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