
 دستگاه بنر

 .در گذشته تابلوهای مغازه ها رنگی و برجسته نبود

 .ال های اخیر برای تابلوهای مغازه ها ایجاد شده، تابلو های چلنیوم هستندجایگزینی که در س

 .را به خود اختصاص دهد دستگاه بنر در واقع دستگاه چلنیوم توانسته بخش عمده ای از بازار کار

 .امروزه این دستگاه های بنر، بازار را در دست گرفته و فروش آن نسبت به دستگاه های قدیمی بسیار بیشتر است

 دستگاه چلنیوم

 .م دهد و حروف برجسته را تولید کنددستگاهی است که می تواند عملیات برش و خم چنلیوم را انجا دستگاه چلنیوم

 .این دستگاه در سایز های متفاوت می تواند برش و خم را ایجاد نماید

 .به دلیل تنوع رنگی این حروف برجسته و قابلیت روشنایی آن بسیار مورد توجه واقع شده است

 .رما می باشدمزیت چلنیوم بر حروف برجسته دیگر، کیفیت باال و مقاوم بودن در برابر سرما و گ

و همچنین شکیل بودن حروف منحنی و نستعلیق، تنوع و زیبایی رنگ ورق های آن، به کار رفتن انواع ال ای دی های 

 .رنگی زیبا و خیره کننده جلوه خاصی به تابلوها نیز می بخشد

 :در ایران انواع فراوانی دارد از جمله برندهایی که امروزه در ایران بیشتر استفاده می شود ومدستگاه چلنی

 (Sahand) ،سهند(Alutape) ،آلوتیپ (Alushine) ، آلوشاین (Alurapid) آلوراپید

 .می باشد دستگاه بنر مجموعه سیمای شهر عرضه کننده

 .باشنداین دستگاه ها دستگاه های با کیفیت و معتبری می 

 .مدل های مختلف این نوع دستگاه، از کیفیت بسیار باالیی برخوردار هستند

 .رزومه شرکت سیمای شهر خود تایید کننده این موضوع است

 .خدمات ارائه شده توسط این شرکت همواره با شعف مشتریان همراه شده است

و یا درخواست مشاوره رایگان کافی است فرم دریافت سفارش را دریافت کرده و آن را ارسال  دستگاه چاپ بنر برای خرید

 .نمایید

 .با شما تماس گرفته و در خرید به شما کمک می کنند دستگاه چاپ بنر مشاوران سیمای شهر در زمینه
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