
 دستگاه لیزر

 . ذهنی خود را پیاده سازی نماییدبه آسانی می توان تمامی طرح های  دستگاه لیزر امروزه توسط

 .در تزیینات و دکوراسیون داخلی به کار گیرید

 .برای تغییر و تنوع در محیط منزل عالوه بر تغییر در وسایل می توان دکوراسیون داخلی خانه را نیز عوض نمود

 .مد نظر خود را ایجاد نماییمبه گونه ای که بر روی چوب، ام دی اف، شیشه و ... توسط لیزر، برش و حکاکی کرد و طرح 

 .از آن برای تزیین قسمتی از خانه استفاده کنیم

دستگاه لیزر در تزیین آینه، حکاکی روی چوب، برش چوب درها، حکاکی وسایل تزیینی مانند لوستر و قاب و پارتیشن، 

ور و ... دکوراسیون داخلی به برش سنگ و تولید نمای داخلی ساختمان، حکاکی ورقه های فلزی و چوبی برای تزیین آسانس

 .کار می رود

برای تزیین عالوه بر حکاکی و برش بر چوب و فلز می توان از برش انواع نقش ها روی پارچه، مقوا، چرم و ... استفاده 

 .کرد

 .آن حکاکی ها را در تزیینات داخلی مورد استفاده قرار داد

 :دستگاه لیزر مزیت های بسیار داردهمان گونه که قبال نیز به آن اشاره شد استفاده از 

 دقت 

 سرعت 

 کیفیت 

 هزینه 

با استفاده از دستگاه لیزر می توان با سرعت و دقت بیشتری طرح ها را ایجاد نمود به همین علت در زمان صرفه جویی می 

 .شود

 .همچنین هنگامی که برش با دستگاه انجام گیرد چون زمان کمتری صرف می شود و سرعت افزایش می یابد

 .به علت افزایش سرعت قیمت آن کاهش خواهد یافت و در پایان فروش نیز افزایش می یابد

 .ری خواهد بودبه دلیل باال بودن دقت و ظرافت برش با دستگاه لیزر، محصول نهایی دارای کیفیت و ظاهر زیبات

 :درادامه به چند نمونه از دستگاه لیزر که در این زمینه مناسب است اشاره میکنیم

  1390دستگاه برش لیزر مدل 

  1530دستگاه لیزر فایبر فلزات مدل 

  1325مدل  –دستگاه برش لیزری فلزات 

 

https://www.simayeshahr.com/محصولات/دستگاه-برش-لیزر-مدل-1390/
https://www.simayeshahr.com/محصولات/دستگاه-برش-لیزر-فایبر-فلزات-مدل-1530/
https://www.simayeshahr.com/محصولات/برش-لیزر-فلزات-و-غیر-فلزات-مدل-1325/

