
: رنگبندی

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---15000180002000022000250002700030000350004500050000600007000080000قیمت

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---1700021000240002700032000370004300050000650007500090000110000130000قیمت

 افزیش قیمت درصد15چاپ بر روی کاغذ ساتین 
 افزایش قیمت درصد20چاپ بر روی کاغذ سیلک 

. و جای آویز می باشدMDFفیبر,شیشه,قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب

کد قاب عکس خاتملبه طالیی-روگرد چند رنگ
 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس خالی 

 چاپ عکسبالیست قیمت قاب عکس 

.وجود ندارد آن  درتغییر رنگ انجام می شود که مقاومت در برابر اثرات خارجی مانند گازهای محیطی و اشعه ماوراء بنفش خورشید را دارا است و HP اصل پیگمنتچاپ تصاویر قاب عکس ها بر روی کاغذ پپه با جوهر 



: رنگبندی

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

500006000065000670007000075000800009000095000100000120000150000170000200000250000350000قیمت

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

52000630006900072000770008500093000105000115000125000150000190000220000260000320000450000قیمت

 افزیش قیمت درصد15چاپ بر روی کاغذ ساتین 
 افزایش قیمت درصد20چاپ بر روی کاغذ سیلک 

. و جای آویز می باشدMDFفیبر,شیشه,قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب

(سلطنتی)718کد قاب عکس قهوه ای میشی-نقره ای-کرم
 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس خالی 

 چاپ عکسبالیست قیمت قاب عکس 

.وجود ندارد آن  درتغییر رنگ انجام می شود که مقاومت در برابر اثرات خارجی مانند گازهای محیطی و اشعه ماوراء بنفش خورشید را دارا است و HP اصل پیگمنتچاپ تصاویر قاب عکس ها بر روی کاغذ پپه با جوهر 



: رنگبندی

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

400004500050000520005500060000650000700008000090000110000135000150000170000200000300000قیمت

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

4200048000540005700062000700007800085000100000115000140000175000200000230000270000400000قیمت

 افزیش قیمت درصد15چاپ بر روی کاغذ ساتین 
 افزایش قیمت درصد20چاپ بر روی کاغذ سیلک 

. و جای آویز می باشدMDFفیبر,شیشه,قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب

606کد قاب عکس بژ روشن-طالیی-مشکی-سفید 
 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس خالی 

 چاپ عکسبالیست قیمت قاب عکس 

.وجود ندارد آن  درتغییر رنگ انجام می شود که مقاومت در برابر اثرات خارجی مانند گازهای محیطی و اشعه ماوراء بنفش خورشید را دارا است و HP اصل پیگمنتچاپ تصاویر قاب عکس ها بر روی کاغذ پپه با جوهر 



: رنگبندی

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

30000350004000042000450005000055000600007000080000100000120000135000150000170000250000قیمت

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

320003800044000470005200060000680007500090000105000130000160000185000210000240000350000قیمت

 افزیش قیمت درصد15چاپ بر روی کاغذ ساتین 
 افزایش قیمت درصد20چاپ بر روی کاغذ سیلک 

. و جای آویز می باشدMDFفیبر,شیشه,قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب

(کبریتی) 507کد قاب عکس قهوه ای-مشکی-سفید 
 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس خالی 

 چاپ عکسبالیست قیمت قاب عکس 

.وجود ندارد آن  درتغییر رنگ انجام می شود که مقاومت در برابر اثرات خارجی مانند گازهای محیطی و اشعه ماوراء بنفش خورشید را دارا است و HP اصل پیگمنتچاپ تصاویر قاب عکس ها بر روی کاغذ پپه با جوهر 



: رنگبندی

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

30000350004000042000450005000055000600007000080000100000120000135000150000170000250000قیمت

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

320003800044000460005200060000680007500090000105000130000160000185000210000240000350000قیمت

 افزیش قیمت درصد15چاپ بر روی کاغذ ساتین 
 افزایش قیمت درصد20چاپ بر روی کاغذ سیلک 

(الیت باکسی) 325کد قاب عکس 
 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس خالی 

 چاپ عکسبالیست قیمت قاب عکس 

.وجود ندارد آن  درتغییر رنگ انجام می شود که مقاومت در برابر اثرات خارجی مانند گازهای محیطی و اشعه ماوراء بنفش خورشید را دارا است و HP اصل پیگمنتچاپ تصاویر قاب عکس ها بر روی کاغذ پپه با جوهر 

. و جای آویز می باشدMDFفیبر,شیشه,قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب

قهوه ای-مشکی-سفید 



: رنگبندی

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

-2000025000300003200035000400004500050000600007000080000100000120000135000150000قیمت

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

-22000280003400037000420005000058000650008000095000110000140000170000200000220000قیمت

 افزیش قیمت درصد15چاپ بر روی کاغذ ساتین 
 افزایش قیمت درصد20چاپ بر روی کاغذ سیلک 

 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس خالی 

 چاپ عکسبالیست قیمت قاب عکس 

.وجود ندارد آن  درتغییر رنگ انجام می شود که مقاومت در برابر اثرات خارجی مانند گازهای محیطی و اشعه ماوراء بنفش خورشید را دارا است و HP اصل پیگمنتچاپ تصاویر قاب عکس ها بر روی کاغذ پپه با جوهر 

. و جای آویز می باشدMDFفیبر,شیشه,قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب

208کد قاب عکس  بژ روشن-نقره ای-طالیی-بژ-قهوه ای-مشکی-سفید 



: رنگبندی

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

-16000200002500026000300003200035000400005000055000650008000090000120000135000قیمت

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

-1800023000290003100037000420004800055000700008000095000120000140000180000200000قیمت

 افزیش قیمت درصد15چاپ بر روی کاغذ ساتین 
 افزایش قیمت درصد20چاپ بر روی کاغذ سیلک 

. و جای آویز می باشدMDFفیبر,شیشه,قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب

204کد قاب عکس  بژ روشن-نقره ای-طالیی-بژ-قهوه ای-مشکی-سفید 
 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس خالی 

 چاپ عکسبالیست قیمت قاب عکس 

.وجود ندارد آن  درتغییر رنگ انجام می شود که مقاومت در برابر اثرات خارجی مانند گازهای محیطی و اشعه ماوراء بنفش خورشید را دارا است و HP اصل پیگمنتچاپ تصاویر قاب عکس ها بر روی کاغذ پپه با جوهر 



: رنگبندی

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---14000170001800019000200002300025000300004000045000500006000070000قیمت

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---1600020000220002400027000330003800045000600007000080000100000120000قیمت

 افزیش قیمت درصد15چاپ بر روی کاغذ ساتین 
 افزایش قیمت درصد20چاپ بر روی کاغذ سیلک 

. و جای آویز می باشدMDFفیبر,شیشه,قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب

تخت215کد قاب عکس  بژ روشن-نقره ای-طالیی-بژ-قهوه ای-مشکی-سفید 
 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس خالی 

 چاپ عکسبالیست قیمت قاب عکس 

.وجود ندارد آن  درتغییر رنگ انجام می شود که مقاومت در برابر اثرات خارجی مانند گازهای محیطی و اشعه ماوراء بنفش خورشید را دارا است و HP اصل پیگمنتچاپ تصاویر قاب عکس ها بر روی کاغذ پپه با جوهر 



آبی تیره-نارنجی-سبز-سبزآبی-یاقوتی -قهوه ای-مشکی-سفید : رنگبندی

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---14000170001800019000200002300025000300004000045000500006000070000قیمت

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---1600020000220002400027000330003800045000600007000080000100000120000قیمت

 افزیش قیمت درصد15چاپ بر روی کاغذ ساتین 
 افزایش قیمت درصد20چاپ بر روی کاغذ سیلک 

 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس خالی 

 چاپ عکسبالیست قیمت قاب عکس 

.وجود ندارد آن  درتغییر رنگ انجام می شود که مقاومت در برابر اثرات خارجی مانند گازهای محیطی و اشعه ماوراء بنفش خورشید را دارا است و HP اصل پیگمنتچاپ تصاویر قاب عکس ها بر روی کاغذ پپه با جوهر 

. و جای آویز می باشدMDFفیبر,شیشه,قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب

روگرد215کد قاب عکس  



: رنگبندی

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

-16000200002500026000300003200035000400005000055000650008000090000120000135000قیمت

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

-1800023000290003100037000420004800055000700008000095000120000140000180000200000قیمت

 افزیش قیمت درصد15چاپ بر روی کاغذ ساتین 
 افزایش قیمت درصد20چاپ بر روی کاغذ سیلک 

. و جای آویز می باشدMDFفیبر,شیشه,قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب

313کد قاب عکس  قهوه ای-مشکی-سفید 
 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس خالی 

 چاپ عکسبالیست قیمت قاب عکس 

.وجود ندارد آن  درتغییر رنگ انجام می شود که مقاومت در برابر اثرات خارجی مانند گازهای محیطی و اشعه ماوراء بنفش خورشید را دارا است و HP اصل پیگمنتچاپ تصاویر قاب عکس ها بر روی کاغذ پپه با جوهر 



: رنگبندی

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---12000150001600017000180002000023000250003500040000450005000060000قیمت

135*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---140001800020000220002500030000360004000055000650007500090000110000قیمت

 افزیش قیمت درصد15چاپ بر روی کاغذ ساتین 
 افزایش قیمت درصد20چاپ بر روی کاغذ سیلک 

.وجود ندارد آن  درتغییر رنگ انجام می شود که مقاومت در برابر اثرات خارجی مانند گازهای محیطی و اشعه ماوراء بنفش خورشید را دارا است و HP اصل پیگمنتچاپ تصاویر قاب عکس ها بر روی کاغذ پپه با جوهر 

 چاپ عکسبالیست قیمت قاب عکس 

. و جای آویز می باشدMDFفیبر,شیشه,قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب

1022کد قاب عکس   طالیی-قهوه ای-مشکی-سفید 

 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس خالی 



رنگبندیکد قاب عکس

1022کد 
-قهوه ای-سفید

مشکی
12000150001600017000190002000023000250003500040000450005000060000---

     215  کد

(روگرد-تخت)

-قهوه ای-مشکی- سفید

-طالیی-بژ-نقره ای

-سبزآبی-نارنجی-سبز

سرمه ای-کرم-سرخابی

14000170001800019000210002300025000300004000045000500006000070000---

---15000180002000022000250002700030000350004500050000600007000080000چند رنگخاتم

313و204 کد 

-مشکی- سفید

-نقره ای-قهوه ای

طالیی-بژ

16000200002500026000300003200035000400005000055000650008000090000120000135000-

208کد 
-قهوه ای-سفید

بژ-مشکی
2000025000300003200035000400004500050000600007000080000100000120000135000150000-

کبریتی و پایه 

بلند

قهوه -سفید-مشکی

ای
30000350004000042000450005000055000600007000080000100000120000135000150000170000250000

606کد 
-مشکی-سفید

بژ روشن-طالیی
40000450005000052000550006000065000700008000090000110000135000150000170000200000300000

کد 

(سلطنتی)718

-مشکی-قهوه ای

نقره ای-میشی
500006000065000670007000075000800009000095000100000120000150000170000200000250000350000

رنگبندیکد قاب عکس

1022کد 
-قهوه ای-سفید

مشکی
140001800020000220002600030000360004000055000650007500090000110000---

     215  کد

(روگرد-تخت)

-قهوه ای-مشکی- سفید

-طالیی-بژ-نقره ای

-سبزآبی-نارنجی-سبز

سرمه ای-کرم-سرخابی

1600020000220002400028000330003800045000600007000080000100000120000---

---1700021000240002700032000370004300050000650007500090000110000130000چند رنگخاتم

313و204 کد 

-مشکی- سفید

-نقره ای-قهوه ای

طالیی-بژ

1800023000290003100037000420004800055000700008000095000120000140000180000200000-

208کد 
-قهوه ای-سفید

بژ-مشکی
22000280003400037000420005000058000650008000095000110000140000170000200000220000-

کبریتی و پایه 

بلند

قهوه -سفید-مشکی

ای
320003800044000470005200060000680007500090000105000130000160000185000210000240000350000

606کد 
-مشکی-سفید

بژ روشن-طالیی
4200048000540005700062000700007800085000100000115000140000175000200000230000270000400000

کد 

(سلطنتی)718

-مشکی-قهوه ای

نقره ای-میشی
52000630006900072000770008500093000105000115000125000150000190000220000260000320000450000

. و جای آویز می باشدMDFفیبر, شیشه , قاب : قاب عکس ها به صورت کامل شامل   افزیش قیمت درصد15چاپ بر روی کاغذ ساتین 

. می باشد و در سایز های بزرگتر از مقوا سه الیه استفاده میگردد40*30 تا سایز 10*10از سایز MDFفیبر  افزایش قیمت درصد20چاپ بر روی کاغذ سیلک 

40*6050*7060*9070*10080*135

.وجود ندارد آن  درتغییر رنگ انجام می شود که مقاومت در برابر اثرات خارجی مانند گازهای محیطی و اشعه ماوراء بنفش خورشید را دارا است و HP اصل پیگمنتچاپ تصاویر قاب عکس ها بر روی کاغذ پپه با جوهر 
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چاپ عکسبا لیست قیمت قاب عکس 
سایز

10*1010*1513*1815*1516*21
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www.backlit.irتولیدی و فروشگاه اینترنتی بکلیت 

 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس 
سایز
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