
: رنگبندی

90*9090*6060*7060*5050*6050*4040*4040*3030*4030*3020*2521*2525*2020*2120*1616*16سایز

600007000075000800008500090000110000120000150000170000200000225000250000270000300000400000قیمت

90*9090*6060*7060*5050*6050*4040*4040*3030*4030*3020*2521*2525*2020*2120*1616*16سایز

63000780008600095000100000107000132000140000175000215000245000270000305000325000365000470000قیمت

. و آویز دنده ای جهت آویزان کردن به دیوار می باشدMDFفیبر, شیشه , رویه آینه , pvc  تمامی  قاب عکس ها  به صورت کامل شامل چهاچوب 

 قاب آینهبرنزی-- نقره ای
 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس خالی 

 چاپ عکسبالیست قیمت قاب عکس 

. می باشند استفاده می شود ابزار خوردهکه از تمام جهات سانتیمتر 5 در قاب عکس های  قاب آیینه ای از آینه  با عرض



: رنگبندی

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

6000065000700007400080000850009000095000100000120000140000150000210000235000250000430000قیمت

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

6300069000770008300091000100000110000117000128000158000188000215000285000320000345000570000قیمت

(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 

  و یک آویز دنده ای MDFفیبر , شیشه , قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب 

.جهت آویزان کردن به دیوار می باشد

 می باشد  و در سایز های بزرگتر 21*30 تا سایز 10*10 از سایز MDF      فیبر 

.از مقوا سه الیه استفاده میگردد



: رنگبندی

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

500006000065000680007000075000800008500090000110000130000160000185000220000270000380000قیمت

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

530006400072000770008100090000100000107000118000148000178000225000260000305000365000520000قیمت

404کد قاب عکس لبه 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 

  و یک آویز دنده ای MDFفیبر , شیشه , قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب 

.جهت آویزان کردن به دیوار می باشد

 می باشد  و در سایز های 21*30 تا سایز 10*10 از سایز MDF      فیبر 

.بزرگتر از مقوا سه الیه استفاده میگردد



: رنگبندی

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

400004500050000520005500060000650007000085000100000115000145000160000185000215000320000قیمت

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

4300049000570006100066000750008500092000113000138000163000210000235000270000310000460000قیمت

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 

  و یک آویز دنده ای MDFفیبر , شیشه , قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب 

.جهت آویزان کردن به دیوار می باشد

 می باشد  و در سایز های بزرگتر 21*30 تا سایز 10*10 از سایز MDF      فیبر 

.از مقوا سه الیه استفاده میگردد



: رنگبندی

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

32000360004400045000480005500060000650007000085000110000125000145000160000185000280000قیمت

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

350004000051000540005900070000800008700098000123000158000190000220000245000280000420000قیمت

(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 

قهوه ای-مشکی-سفید 

  و یک آویز دنده ای MDFفیبر , شیشه , قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب 

.جهت آویزان کردن به دیوار می باشد

 می باشد  و در سایز های 21*30 تا سایز 10*10 از سایز MDF      فیبر 

.بزرگتر از مقوا سه الیه استفاده میگردد



: رنگبندی

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

32000360004400045000480005500060000650007000085000110000125000145000160000185000280000قیمت

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

350004000051000540005900070000800008700098000123000158000190000220000245000280000420000قیمت

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 

  و یک آویز دنده ای MDFفیبر , شیشه , قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب 

.جهت آویزان کردن به دیوار می باشد

 می باشد  و در سایز های بزرگتر 21*30 تا سایز 10*10 از سایز MDF      فیبر 

.از مقوا سه الیه استفاده میگردد

( سانتی5کبریتی و تخت ساده ) 507کد قاب عکس 



: رنگبندی

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

-2100026000320003500040000440004800055000650007000085000110000125000145000160000قیمت

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

-240003000039000440005100059000680007700093000108000133000175000200000230000255000قیمت

 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 

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

  و یک آویز دنده ای MDFفیبر , شیشه , قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب 

.جهت آویزان کردن به دیوار می باشد

 می باشد  و در سایز های 21*30 تا سایز 10*10 از سایز MDF      فیبر 

.بزرگتر از مقوا سه الیه استفاده میگردد



: رنگبندی

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

-17000210002600028000330003500037000440005500060000700008800097000132000150000قیمت

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

-20000250003300037000440005000057000660008300098000118000153000172000217000245000قیمت

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 

  و یک آویز دنده ای MDFفیبر , شیشه , قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب 

.جهت آویزان کردن به دیوار می باشد

 می باشد  و در سایز های 21*30 تا سایز 10*10 از سایز MDF      فیبر 

.بزرگتر از مقوا سه الیه استفاده میگردد



: رنگبندی

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

-17000210002600028000330003500037000440005500060000700008800097000132000150000قیمت

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

-20000250003300037000440005000057000660008300098000118000153000172000217000245000قیمت

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 

  و یک آویز دنده ای MDFفیبر , شیشه , قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب 

.جهت آویزان کردن به دیوار می باشد

 می باشد  و در سایز های 21*30 تا سایز 10*10 از سایز MDF      فیبر 

.بزرگتر از مقوا سه الیه استفاده میگردد



: رنگبندی

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

---14000180001900021000250002700029000330004400048000580006800077000قیمت

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

---17000220002600030000360004200049000550007200086000106000133000152000قیمت

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 

  و یک آویز دنده ای MDFفیبر , شیشه , قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب 

.جهت آویزان کردن به دیوار می باشد

 می باشد  و در سایز های 21*30 تا سایز 10*10 از سایز MDF      فیبر 

.بزرگتر از مقوا سه الیه استفاده میگردد



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

---13000170001800019000200002200025000290003800044000480005800068000قیمت

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

---1600021000250002800031000370004500051000660008200096000123000143000قیمت

 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 

روگرد215کد قاب عکس  

  و یک آویز دنده ای MDFفیبر , شیشه , قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب 

.جهت آویزان کردن به دیوار می باشد

 می باشد  و در سایز های 21*30 تا سایز 10*10 از سایز MDF      فیبر 

.بزرگتر از مقوا سه الیه استفاده میگردد



: رنگبندی

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

---13000170001800019000200002200025000290003800044000480005800068000قیمت

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

---1600021000250002800031000370004500051000660008200096000123000143000قیمت

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 

  و یک آویز دنده ای MDFفیبر , شیشه , قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب 

.جهت آویزان کردن به دیوار می باشد

 می باشد  و در سایز های بزرگتر 21*30 تا سایز 10*10 از سایز MDF      فیبر 

.از مقوا سه الیه استفاده میگردد



: رنگبندی

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

---11000140001600017000180001900022000240003300038000440004800058000قیمت

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

---1400018000230002600029000340004200046000610007600092000113000133000قیمت

.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 

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

 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس خالی 

 می باشد  و در سایز های بزرگتر 21*30 تا سایز 10*10 از سایز MDF      فیبر 

.از مقوا سه الیه استفاده میگردد

  و یک آویز دنده ای MDFفیبر , شیشه , قاب عکس ها به صورت کامل شامل قاب 

.جهت آویزان کردن به دیوار می باشد



رنگبندیکد قاب عکس

11000140001600017000180001900022000240003300038000440004800058000000مشکی-قهوه ای-سفید1022کد 

     215  کد

(روگرد-تخت)

-قهوه ای-مشکی- سفید

-سبز-طالیی-بژ-نقره ای

-سرخابی-سبزآبی-نارنجی

آبی-کرم

13000170001800019000200002200025000290003800044000480005800068000000

14000180001900021000250002700029000330004400048000580006800077000000چند رنگخاتم

313و204 کد 
-قهوه ای-مشکی- سفید

طالیی-بژ-نقره ای
170002100026000280003300035000370004400055000600007000088000970001320001500000

21000260003200035000400004400048000550006500070000850001100001250001450001600000بژ-مشکی-قهوه ای-سفید208کد 

کبریتی و پایه 

بلند
32000360004400045000480005500060000650007000085000110000125000145000160000185000280000قهوه ای-سفید-مشکی

606کد 
بژ -طالیی-مشکی-سفید

روشن
400004500050000520005500060000650007000085000100000115000145000160000185000215000320000

404کد 
-قهوه ای-مشکی- سفید

طالیی-بژ-نقره ای
500006000065000680007000075000800008500090000110000130000160000185000220000270000380000

کد 

(سلطنتی)718

-میشی-مشکی-قهوه ای

نقره ای
 65000700007400080000850009000095000100000120000140000150000210000235000250000430000

رنگبندیکد قاب عکس

1400018000230002600029000340004200046000610007600092000113000133000مشکی-قهوه ای-سفید1022کد 

     215  کد

(روگرد-تخت)

-قهوه ای-مشکی- سفید

-سبز-طالیی-بژ-نقره ای

-سرخابی-سبزآبی-نارنجی

آبی-کرم

1600021000250002800031000370004500051000660008200096000123000143000

17000220002600030000360004200049000550007200086000106000133000152000چند رنگخاتم

313و204 کد 
-قهوه ای-مشکی- سفید

طالیی-بژ-نقره ای
20000250003300037000440005000057000660008300098000118000153000172000217000245000

240003000039000440005100059000680007700093000108000133000175000200000230000255000بژ-مشکی-قهوه ای-سفید208کد 

کبریتی و پایه 

بلند
350004000051000540005900070000800008700098000123000158000190000220000245000280000420000قهوه ای-سفید-مشکی

606کد 
بژ -طالیی-مشکی-سفید

روشن
4300049000570006100066000750008500092000113000138000163000210000235000270000310000460000

404کد 
-قهوه ای-مشکی- سفید

طالیی-بژ-نقره ای
530006400072000770008100090000100000107000118000148000178000225000260000305000365000520000

کد 

(سلطنتی)718

-میشی-مشکی-قهوه ای

نقره ای
#####69000770008300091000100000110000117000128000158000188000215000285000320000345000570000

.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 

40*6050*7060*9070*100 20*2020*2521*3030*3030*4040*40

. می باشد و در سایز های بزرگتر از مقوا سه الیه استفاده میگردد21*30 تا سایز 10*10 از سایز MDFفیبر . و جای آویز می باشدMDFفیبر, شیشه , قاب : قاب عکس ها به صورت کامل شامل  

70*10080*135

چاپ عکسبا لیست قیمت قاب عکس 
سایز

10*1010*1513*1815*1516*21

21*3030*3030*4040*4040*6050*70

80*135

www.backlit.irتولیدی و فروشگاه اینترنتی بکلیت 

 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس 
سایز

10*1010*1513*1815*1516*2120*2020*2560*90


