
محصولــــݡی از آلمان
با بهترین ݡکیفیت

کلیکس پیکس
نسل تازه  آلبوم عکس

ساخت آلبـــوم
از ݡکـــم تـــــر  در 
10 دقیقـــــــــــــه



   شفاف )ترنسپرنت(
ح ابریشمی مات طر

ساخته شده از پلی پروپیلن با ضخامت 0/4 میلی متر

10×15
13×18
15×20
20×20
20×25
20×30

Digi4 )11برگ(Pro2 )16برگ(

   ابریشمــݡی
بافت  برجسته

ساخته شده از مقوای ضخیم با ضخامت 0/4 میلی متر

Digi4 )11برگ(Pro2 )16برگ(
10×15
13×18
15×15
15×20
20×20
20×25

از  استفاده  با  و  درجه یک  متریال های  با  که  است  عکاسی  آلبوم های  تازه ی  نسل  کلیکس پیکس 
ماشین آالت پیشرفته در  آلمان تولید می شود.

ع جلد و آماده سازی آسان و سریع، از ویژگی های این آلبوم است. کیفیت فوق العاده، تنو
که  است  عکاسان  و  عکاسی  استودیوهای  البراتوارها،  برای  متفاوت  پیشنهادی  کلیکس پیکس 
کیفیت و به یادماندنی را به مشتریان  کمتر از  10 دقیقه آلبومی با بتوانند پس از چاپ عکس، در زمانی 

کنند. خود ارائه 
کنید. شما می توانید با توجه به اندازه و تعداد برگ ها، آلبوم های سری Pro2 یا Digi4 را انتخاب 

ج شده است.( )توضیحات بیشتر در این باره در پشت جلد در

   ابریشمــݡی ݡکودݡکـ
بافت  برجسته

ساخته شده از مقوای ضخیم با ضخامت 0/4 میلی متر

Digi4 )11برگ(Pro2 )16برگ(
15×15
20×20

Digi4  20×20

Pro2 15×15

Digi4  20×20

Pro2  10×15

Pro2  20×25

Digi4  20×25

Pro2  20×30

Digi4  20×20

Digi4  20×25

Digi4  15×20

Digi4  15×15

Pro2 13×18

Pro2 13×18



چرم طبیعــــݡی     
ساخته شده از چرم اصل سوسمار، سطح مات با ضخامت 2/3میلی متر

20×25

A4 عمودی

A4 افقی

Pro2 )16برگ( Digi4 )11برگ(

چرمــݡی دو رنݡگـ     
ساخته شده از چرم اصل سوسمار، سطح مات ابریشمی 1/4 میلی متر

Pro2 )16برگ( Digi4 )11برگ(
10×15
13×18
15×20
20×20

چرمــݡی سفید     
Pro2 )16برگ( Digi4 )11برگ(

15×15
20×20

Pro2 20×25

Pro2 20×25

Pro2 A4

Pro2 A4

Pro2 30×30

Pro2 30×40

Pro2 20×20

Digi4 20×20

Digi4 15×15 Pro2 20×20

Pro2 10×50

ݡکتابــــــݡی )جلد سخت(     
دست ساز، با کیفیت باال ، پوشیده شده از سطح مات  به همراه فریم استیل

20×30

30×30

30×40

Pro2 )16برگ( Digi4 )11برگ(

چرم خط دار )ترݡکیبی دو رنݡگـ (     
ساخته شده از چرم مصنوعی پلی اورتان با کیفیت عالی | در دکمه دار

20× 20

20× 30

Pro2 )16برگ( Digi4 )11برگ(



  اندازه های 15×15 | 20×15 | 20×20 |  25×20
  ظرفیت استاندارد: تا  11برگ پشت  و رو )23 صفحه(

ع جلد ع در 30 نو   متنو
  اندازه های 15×10 | 18×13 | 15×15 | 20×15 | 23×15 | 

A4 | 20×30 | 20×25 | 20×20 عمودی | A4 افقی
  ظرفیت استاندارد: تا 16برگ پشت  و رو )32 صفحه(

Pro2 و  Digi4 تفاوت های

 Digi4

 Pro2کثر ضخامت: 8.5 میلی متر حدا

کثر ضخامت: 5.3 میلی متر حدا

کمترین زمان، در  با استفاده از نرم افزار طراحی اختصاصی این آلبوم  ها، می توان در 
کرد. نهایت سادگی با قالب های پیش فرض یک آلبوم را طراحی 

استاندارد  اندازه های  در  را  آلبوم  صفحات  خود  خالقیت  با  می توانید  آن  بر  عالوه 
آلبوم  کلیکس پیکس،  آلبوم های  ع جلد  از  دنیای متنو با استفاده  کرده و  طراحی 

عکس فوق العاده ا ی داشته باشد.
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PageMaker XL

DrillPunch 
Pro2 XL

DrillPunch 
Digi 4

Digi4 دستگاه پانچ آلبوم های سریPro2 دستگاه  صحافیدستگاه پانچ آلبوم های سری

w w w . p r o m a x x . d eتنها نماینده پرومکس در ایران

دفتر مرکزی: بندرعباس، خیابان سیدجمال، روبه روی پاساژ طباطبایـی

)076(  32221598  -  32222284  -  32222224 تلفن: 

فکس: 32220469 )076(            مسئول فنی: 09172076309

A n o u s h P h o t o P r i n t @ G m a i l . c o m

w w w. A n o u s h P h o t o g r a p h y. c o m

Dubai Office :        +97 150 503 3482
              +97 156 361 9662

© طــــرح تمـــــــــــــــــامی 
آلبـــــــــوم ها ثبت شـده و 
تحت پوشــــــــش قانون 
کپی رایــــــــــــت هسـتند.
کپی بـرداری،  گونـه  هـر 
خـاف اخـاق و ممنـوع 
می باشـــــــــــد و پیگــــــرد 
قانـــــــــــونی در پی دارد.


