استیل طالیی لبه  3سانت

110/000تومان

استیل نقره ای لبه  3سانت

105/000تومان

استیل دودی مشکی مسی لبه 3

 115/000تومان

ارتفاع لبه بیش از  3سانت به ازای هر سانت

 5/000تومان

هزینه پایه مفتولی نوراندریک هر متر حروف

 7/000تومان

هزینه پایه پیچ نوراندریک هر متر حروف

 10/000تومان

استیل طالیی با پلکسی دوغی  5میل

 170/000تومان

استیل طالیی با دوغی  01میل

 230/000تومان

استیل رینگی لبه  7سانت

 140/000تومان

استیل رینگی دو لبه  7+0سانت

 160/000تومان

هزینه پانچ لبه استیل هر متر

 15/000تومان

استیل پالست(حروف ترکیبی استیل لبه  3سانت میکس شده با حروف
 230/000تومان
پالستیک لبه  6سانت )
رینگی پالست (حروف ترکیبی استیل رینگی دولبه  3+0با حروف پالستیک
 260/000تومان
لبه  6سانت )
استیل لبه  7سانت برش طرهای اسلیمی

 160/000تومان

هزینه مونتاژ پلکسی  3میل بابت حروف رینگی

 45/000تومان

هزینه  01 pvcمیل هر متر حروف

 15/000تومان

حروف وکیوم با هزینه قالب

 150/000تومان

حروف رینگی استیل با وکیوم و pvc

 295/000تومان

حروف رینگی فلزرنگ کوره با وکیوم وpvc

 270/000تومان

حروف وکیوم با ابکاری کرم و طالیی

 300/000تومان

لوگوهای ماشین ها وکیوم با ابکاری کرم به شرح ذیل
لوگوی وکیوم سه بعدی با ابکاری کرم  51سانت

900/000تومان

لوگوی وکیوم سه بعدی ابکاری شده  71سانت

1/300/000تومن

لوگوی وکیوم سه بعدی ابکاری شده  01سانت

 1/700/000تومن

لوگوی وکیوم سه بعدی ابکاری شده  001سانت

 2/200/000تومن

حروف چنلیوم لبه نقره ای وpvc
چنلیوم دوبل پلکسی لبه طالی و pvc
لبه پانچ و سوپر سایدالیت هر متر حروف

 110/000تومان
 150/000تومان
5/000تومان

هزینه پانچ پلکسی

 10/000تومان

حروف چنلیوم با کریستال اصلی و رزین

 160/000تومان

باکس چنلیوم دوبل پلکسی  51سانت وpvc

 450/000تومان

باکس چنلیوم دوبل پلکسی  61سانت وpvc

600/000تومان

باکس چنلیوم دوبل پلکسی  71سانت وpvc

 800/000تومان

باکس چنلیوم دوبل پلکسی  01سانت وpvc

1/000/000تومن

باکس چنلیوم دوبل پلکسی  01سانت وpvc

 1/250/000تومن

باکس چنلیوم دوبل پلکسی  011سانت وpvc

 1/500/000تومن

باکس چنلیوم دوبل پلکسی  021سانت وpvc

 1/800/000تومن

حروف پالستیک لبه هندی و pvc

 130/000تومان

حروف لبه سوئدی  7و  5سانت وpvc

 130/000تومان

حروف سوئدی مکس جدید pvc

 150/000تومان

حروف لبه سوئدی با کریستال

 190/000توما

حروف فلزی بدون رنگ

 70/000تومان

حروف فلز با رنگ کوره ای

 85/000تومان

حروف فلز رینگی با رنگ کوره

 95/000تومان

فلز الس وگاسی با رنگ بدون المپ

 170/000تومان

فلز الس وگاسی با رنگ و المپ الس وگاسی

 270/000تومان

قاب الس وگاسی هر متر طول با رنگ

 100/000تومان

الیت باکس دوطرفه وکیومی
لبه سوئدی  7سانت هر متر لبه
لبه سوئدی مکس هر متر لبه

 1/350/000تومان
 30/000تومان
 35/000تومان

نئون فلکس با کیفیت مرغوب  6میل

 50/000تومان

اس ام دی تکی لنزدار

 6/500تومان

اس ام دی نواری زیگزاگی

 25/000توما

برش لیزر فلزات با دستگاه فایبر

 4/000تومان

هزینه مونتاژ روشنایی اس ام دی و پاور با کیفیت مرغوب و ضمانت
دار به ازای هر متر حروف  50/000تومان میباشد

