
 پایه تقویم رومیزی

 گالری تصاویر پایه تقویم رومیزی

 پایه تقویم رومیزی مهمترین بخش آن است که تاثیر بسزایی در جلوه و زیبایی تقویم دارد

 اشدجنس پایه تقویم رومیزی بیانگر کیفیت حقیقی تقویم میب

 : انواع پایه تقویم رومیزی

 تقویم رومیزی با پایه چوبی : 

 میلیمتر استفاده شده و 3در این نوع پایه معموال از چوب با ضخامت 

 با استفاده از دستگاه لیزر پایه در ابعاد و شکل دلخواه برش میشود

 .استفاده از این پایه با تیراژ پایین توصیه میشود

 یگر انواع دیگر پایه ها تفاوت چندانی ندلردقیمت پایه چوبی نسبت به د

  :سخت }سلفونی یا گالینگور{ جلد تقویم رومیزی با پایه

 ح مناسب }اختصاصی یا عمومی{ بر روی گالسه چاپ شدهدر این نوع تقویم ابتدا طر

 و پس از عملیات سلفون کشی به واحد جلد سازی منتقل میشود

 دز صورتی که نوع پایه گالینگور باشد با انتخاب بهترین متریال از روی البوم

 طاقه گالینگور نموده و پس از انجام عملیات سفارش اقدام به

 طاقه بری با سایز دلخواه به واحد جلد سازی منتقل میشود

 برای ساخت این نوع پایه از مقوای صنعتی }کرجی{ استفاده شده و پایه های ساده از چهار لت تشکیل میشود

 های صنعتی که با ابعاد دقیقی برش شده انددر این روش پس از عبور گالسه چاپ شده از دستگاه سیریشم قطعه های مقوا

 بر روی آن لمینت شده و به اصطالح لب تا میشود

 در مرحله آخر یک گالسه یا تحریر نازک به عنوان آستر در داخل آن لمینت میشود

 و سپس زیر دستگاه پرس قرار گرفته و آماده استفاده است

 رومیزی در میان تولید کنندگان می باشد تقویم نوع تقویم رومیزی با پایه جلد سخت سلفونی متداول ترین

 خت ارتباط مستقیمی با نوع مقوای صنعتی استفاده شده داردنکته : کیفیت پایه تقویم جلد س

https://taksiz.org/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-98/
https://taksiz.org/%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88/
https://taksiz.org/%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88/
http://yon.ir/PEWNZ
http://yon.ir/PEWNZ
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85%d8%8c%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%8c/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85%d8%8c%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%8c/


 .توصیه ما استفاده از مقوای مقراضیان یا نکوفر است

 پایه تقویم رومیزی

 تقویم رومیزی با پایه ایندرورد یا مقوایی: 

 تقیم بر رویدر این روش از مقوای پشت طوسی ، پشت سفید یا ایندر ورد استفاده میشود و پس از انجام عملیات چاپ مس

 مقوا به واحد دایکات منتقل شده و با استفاده از قالب مخصوص اقدام برش و خط تای پایه میکنیم

 این نوع پایه را میتوان ارزان ترین و مناسب ترین پایه برای تقویم های با تیراژ باال در نظر گرفت

ت تمام شده محصول را ارزان نمایند مورد استفاده خرید این نوع پایه معموال توسط شرکت های تبلیغاتی که میخواهند قیم

 قرار میگیرد

 تقویم رومیزی با پایه پلکسی : 

 آن بهره میبریم تولید این نوع تقویم مشابه تقویم پایه چوبی است با این تفاوت که از متریال پلکسی گالس در

 ه واقعیت تبدیل نمایدو این امکان را به مشتری میدهد که با تنوع رنگ و ضخامت بسیار ایده های خالقانه خود را ب

 تقویم رومیزی با پایه خالقانه : 

اگر شما نیز به دنبال تقویم رومیزی خاص و متفاوت و الکچری میگردید جدی ترین پیشنهاد ما بهره گیری از خالقیت و 

 ترکیب

 : انوع متریال برای تولید پایه تقویم است برخی از این نوع پایه ها عبارتند از

،پایه تقویم جیر،پایه تقویم شیشه ای،پایه تقویم منبت،پایه تقویم میناکاری شده و ده ها نوع چرمی ایه تقویمپایه تقویم فلزی،پ

 دیگر

 ندکه قابلیت اجرا دار

 تعرفه ویژه همکاران وبا  پایه سالنامه تکسیز تولید کننده انواع تقویم رومیزی و

 شرکت های تبلیغاتی آماده ساخت انواع پایه تقویم رومیزی می باشد

کارگاه جلد سازی و همچنین کارگاه لیزر ما خدمات را با قیمتی مناسب تر از بازار برای همکاران و مشتریان عزیز فراهم 

 می آورد
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