
رنگبندی

------60*4040*4040*3030*4030*3020*2521*2525*2020*2120*1616*16سایز

------60000700007500080000850009000011000012000015000017000020000قیمت

------60*4040*4040*3030*4030*3020*2521*2525*2020*2120*1616*16سایز

------63000780008600095000100000107000132000140000175000215000265000قیمت

90*10090*9070*6060*7060*5050*6050*4040*4040*3030*4030*3020*2521*2525*2020*2120*1616*16سایز

8000090000100000105000110000120000140000155000190000220000250000260000300000350000400000450000500000قیمت

90*10090*9070*6060*7060*5050*6050*4040*4040*3030*4030*3020*2521*2525*2020*2120*1616*16سایز

8300098000110000120000125000137000162000175000215000265000315000330000385000435000485000545000600000قیمت

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

لیست قیمت قاب آینهبرنزی-- نقره ای
( سانتی3) چاپ عکسبدون لیست قیمت قاب آینه

. می باشندو صیقل داده شده اند ابزار خوردهآینه ها از تمام جهات,در قاب عکس های  قاب آیینه ای 

( سانتی5) چاپ عکسبدون لیست قیمت قاب آینه

( سانتی5) چاپ عکس با لیست قیمت قاب عکس

( سانتی3)  چاپ عکسبالیست قیمت قاب عکس 



: رنگبندی

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

76000840009100093000105000110000120000131000148000168000180000218000264000334000389000471000قیمت

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

800009000098000101000116000125000141000155000178000210000246000302000360000442000509000615000قیمت

  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

(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

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

72000810009000092000107000113000124000137000158000181000196000240000293000374000435000527000قیمت

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

760008700097000100000118000128000145000161000188000223000262000324000389000482000555000671000قیمت

  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

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 



: رنگبندی

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

60000670007400075000860009000098000108000124000142000153000187000230000294000345000421000قیمت

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

6400073000810008300097000105000119000132000154000184000219000271000326000402000465000565000قیمت

  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

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

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

430004900054000550006300067000740008200096000110000120000149000186000243000288000357000قیمت

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

47000550006100063000740008200095000106000126000152000186000233000282000351000408000501000قیمت

  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

(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 



: رنگبندی

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

430004900054000550006300067000740008200096000110000120000149000186000243000288000357000قیمت

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

47000550006100063000740008200095000106000126000152000186000233000282000351000408000501000قیمت

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

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

-33000380004300044000510005500061000690008100095000117000147000186000246000294000قیمت

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

-3700044000500005200062000700008200093000111000137000183000231000282000354000414000قیمت

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

 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

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

-2500029000330003400039000420004700054000640007600085000108000139000187000227000قیمت

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

-290003500040000420005000057000680007800094000118000151000192000235000295000347000قیمت

  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

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

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

-2500029000330003400039000420004700054000640007600085000108000139000187000227000قیمت

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

-290003500040000420005000057000680007800094000118000151000192000235000295000347000قیمت

  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

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

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---220002500029000290003400037000410004700056000670007500096000124000قیمت

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---260003100036000370004500052000620007100086000109000141000180000220000قیمت

  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

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 



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

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---180002100024000240002900031000350004000049000580006600084000111000قیمت

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---220002700031000320004000046000560006400079000100000132000168000207000قیمت

 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 بزرگتر 21*30 تا سایز 10*10 از سایز MDF      فیبر 

.از مقوا سه الیه استفاده میگردد



: رنگبندی

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---180002100024000240002900031000350004000049000580006600084000111000قیمت

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---220002700031000320004000046000560006400079000100000132000168000207000قیمت

  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 از 21*30 تا سایز 10*10 از سایز MDF      فیبر 

.مقوا سه الیه استفاده میگردد

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 



: رنگبندی

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---160001800020000210002400026000300003400042000500005800075000100000قیمت

120*10080*9070*7060*6050*4040*4040*3030*3030*2521*2020*2120*1516*1815*1513*1010*10سایز

---20000240002700029000350004100051000580007200092000124000159000196000قیمت

 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

.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 



رنگبندیکد قاب عکس

---160001800020000210002400026000300003400042000500005800075000100000مشکی-قهوه ای-سفید1022کد 

     215  کد

(روگرد-تخت)

-قهوه ای-مشکی- سفید

-سبز-طالیی-بژ-نقره ای

-سرخابی-سبزآبی-نارنجی

آبی-کرم

180002100024000240002900031000350004000049000580006600084000111000---

---220002500029000290003400037000410004700056000670007500096000124000چند رنگخاتم

313و204 کد 
-قهوه ای-مشکی- سفید

طالیی-بژ-نقره ای
2500029000330003400039000420004700054000640007600085000108000139000187000227000-

-33000380004300044000510005500061000690008100095000117000147000186000246000294000بژ-مشکی-قهوه ای-سفید208کد 

کبریتی و پایه 

بلند
430004900054000550006300067000740008200096000110000120000149000186000243000288000357000قهوه ای-سفید-مشکی

606کد 
بژ -طالیی-مشکی-سفید

روشن
60000670007400075000860009000098000108000124000142000153000187000230000294000345000421000

 718کد 

(سلطنتی)

 - میشی-نقره ای-قهوه ای -

کرم
76000840009100093000105000110000120000131000148000168000180000218000264000334000389000471000

404کد 
-قهوه ای-مشکی- سفید

طالیی-بژ-نقره ای
72000810009000092000107000113000124000137000158000181000196000240000293000374000435000527000

رنگبندیکد قاب عکس

---20000240002700029000350004100051000580007200092000124000159000196000مشکی-قهوه ای-سفید1022کد 

     215  کد

(روگرد-تخت)

-قهوه ای-مشکی- سفید

-سبز-طالیی-بژ-نقره ای

-سرخابی-سبزآبی-نارنجی

آبی-کرم

220002700031000320004000046000560006400079000100000132000168000207000---

---260003100036000370004500052000620007100086000109000141000180000220000چند رنگخاتم

313و204 کد 
-قهوه ای-مشکی- سفید

طالیی-بژ-نقره ای
290003500040000420005000057000680007800094000118000151000192000235000295000347000-

-3700044000500005200062000700008200093000111000137000183000231000282000354000414000بژ-مشکی-قهوه ای-سفید208کد 

کبریتی و پایه 

بلند
47000550006100063000740008200095000106000126000152000186000233000282000351000408000501000قهوه ای-سفید-مشکی

606کد 
بژ -طالیی-مشکی-سفید

روشن
6400073000810008300097000105000119000132000154000184000219000271000326000402000465000565000

 718کد 

(سلطنتی)

 - میشی-نقره ای-قهوه ای -

کرم
800009000098000101000116000125000141000155000178000210000246000302000360000442000509000615000

404کد 
-قهوه ای-مشکی- سفید

طالیی-بژ-نقره ای
760008700097000100000118000128000145000161000188000223000262000324000389000482000555000671000

www.backlit.irتولیدی و فروشگاه اینترنتی بکلیت 

 چاپ عکسبدونلیست قیمت قاب عکس 
سایز

10*1010*1513*1816*2120*2020*2560*90 15*15

. 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*120

چاپ عکسبا لیست قیمت قاب عکس 
سایز

10*1010*1515*1513*1816*21

21*3030*3030*4040*40

40*6050*7060*9070*100

40*6050*70

80*120 20*2020*2521*3030*3030*4040*40

.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 


