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PROJECTS AND TECHNOLOGY FOR DIG ITAL AND TRADIT IONAL CERAMIC DECORATION  
LASER ENGRAVING OF S IL ICONE CYLINDERS  •   LASER ENGRAVING MATRIXES AT CCN  •   RUBBERIZ ING PUNCHES AND OTHER SPARE PARTS  
PVC MASKS FOR COMPOSIT IONS ON NET  •   SPECIAL TRAYS FOR CUTTING MACHINERIES  •   RES IN PANELS 

 

 محترم مدیر عامل حضور 

 با سالم؛

به اطالع می رساند شرکت تکنوگرافیکا به منظور حمایت از مشتریان خود در شرایط کنونی بازار اقدام به احتراما، 

 جهت انواع طرح دیجیتال و پانچ استراکچر نموده است.برای مدت محدود ارائه نرخ های ویژه 

با نرخ های  8102ر صورت تمایل به مشاهده جدیدترین طرح های سال بدینوسیله از شما دعوت به عمل می آید د

شرکت آرتا سرامیک پارس نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش تکنوگرافیکا در ایران باور نکردنی با 

 17082777777و  22337217و  22337702تماس بگیرید.   

 
 توضیحات نرخ واحد شرح ردیف

 مختلف  لاع ماتریادیجیتال در انو طرح 0
Marble , Cement, Hybrid 

Texture 

750 Euro  380کلیه طرح ها با رزولوشنdpi  واقعی و اسکن شده از

 متر مربع متریال اصلی می باشند. 7حداقل 

کلیه دکورها با امکان تحویل فایل دیجیتال و پخت سوم در الیه  Euro 550 مختلف  سایز هایدکور در  8

همچنین افکت های سه بعدی جایگزین پانچ و های جداگانه 

 میباشد. 

 این فایل جهت تولید مستر مولد پانچ استراکچر آماده میشود. Gray Scale   950 Euroاستراکچر  فایل 4

 توجه: 

 ارائه رنگ بندی در کلیه طرح ها بدون محدودیت و هزینه اضافی فقط با ارائه رفرنس رنگی انجام میپذیرد. -

 ارائه شده از طرف مشتری بدون هزینه میباشد. ICCت پروفایلینگ و آماده سازی روی طرح ها بر اساس فایل انجام عملیا -

 روز کاری پس از تکمیل اطالعات و تسویه حساب انجام میگردد. 7تحویل فایل حداکثر  -

 میگردد و پرداخت به صورت حواله ارزی به ایتالیا امکانپذیر است. صادر  Tecnograficaفاکتور خرید از سوی شرکت  -

 

 7/7/0773 – با تشکر

 مجید محصصیان
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