
 سررسید سیمی

 گالری تصاویر سررسید سیمی

 تمامی مشتریان گرامی سالنامه تکسیز را دعوت میکنیم قبل از هرگونه سفارش  توجه:

 اختصاصی زیر را مطالعه فرموده و با اشراف کامل اقدام مقاله سالنامه یمتقو و سررسید

 98چاپ سررسید   نمایند  به چاپ سررسید اختصاصی و خرید سررسید

 .بفرمائید کلیک سررسید اختصاصی برای مشاهده نمونه سررسید

 چرا سررسید سیمی ؟

 : مهمترین مزایای تولید سررسید سیمی عبارتند از

  { فراهم  180در صحافی سیمی با استفاده از تکنیک های مدرن صحافی امکان باز شدن ورق بصورت کامل } درجه
 میگردد

 این نوع صحافی عالوه بر کاربردی بودن باعث زیباتر و بهترین جلوه کردن سررسید میگردد 
 ر بی کیفیت باعث له شدن و بی کیفیت فنری بسیار مهم بوده و در صورت بکارگیری فن صحافی کیفیت سیم استفاده شده در

 به نظر رسیدن سررسید میگردد
 ، این نوع سررسید با امکان افزودن برگه های با جنس و   شاید بتوان به جرات گفت در میان تمام روش های صحافی

 گالسه و ... در هر جای سررسید از این نظر بی نظیر ترین و خاص ترین سررسید می باشد
 یتوان تبلیغات محصول را در ابتدای هر ماه و یا هر هفته بصورت رنگی الصاق کردپرو مطلب فوق م 

 : معایب صحافی سررسید سیمی

  از جمله معایب صحافی فنری سررسید میتوان به حجیم تر کردن ابعاد سررسید اشاره کرد 
 استفاده بیشتر از متلایر چرم جلد به واسطه عطف بیشتر سررسید 
 یسه با سررسید دوختیاستحکام کمتر در مقا 
 } امکان در رفتن فنر ها از جلد ،}در صورت صحافی بی کیفیت 
 الزام به استفاده از آستر بدرقه ضخیم برای افزودن استحکام سررسید 

 سررسید تکسیز تولید کننده انواع سررسید سیمی با بهره گیری از بروزترین و با کیفیت ترین ماشین االت

 دن به راندمان و تیراژ روزانه تولید باعث افزایش کیفیت و به طبع افزایش رضایت مشتریانصحافی اتوماتیک ضمن افزو

 ها ایده های مشتریان جلد با متنوع ترین سایز ها و سیمی گردیده است ما مفتخریم که درل ضمینه صحافی

خود را به واقعیت نزدیک کنیم برای اطالع بیشتر از قیمت های سررسید سیمی اختصاصی میتوانید با مشاوران خبره 

 یز مذاکره فرماییدسررسید تکس
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 40% هزینه چاپ 1

 95% رضایت مشتری 2

 دارد سررسید سیمی 3
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