
 

 پرینت سه بعدی کراوات های لوکس 

VIP TIE  توسعه  رایب پرینت سه بعدیاز تکنولوژی که تولید کننده اکسسوری است  ییایتالیایک برند لوکس نام

. این ی کندماستفاده  یستندبا فرایندهای تولید مرسوم سنتی قابل تولید نکه سازی شده  یسفارش کاملا  یطرحها

کرده  یمنحصر به فرد طراحسه بعدی شده  پرینتکراوات  کیتا  فراهم کردفرصت را  نیا انیمشترکمپانی برای 

  .و یا از مجموعه آماده پوشیدن یک مدل انتخاب کنند

 سه بعدی شده پرینتکراوات های لوکس 

 یسه بعد پرینتخدمات شده و از  سیتاس 1927است که در سال   ONUSبرند تجاری رمجموعهیشرکت ز نیا

ی سه بعد پرینت کاملا  یمجموعه از لباس ها نیکند. آخر یلباس استفاده م انواعاز  یعیوس فیتوسعه ط یبرا

 .گذاشته شد شیشرکت به نما نیا گیسال 90مد و لباس  شگاهیشده و دست ساز در نما

 

 

 

 کیبا  VIP TIE یشده براسه بعدی  پرینتاکسسوری  کیتوسعه  ندی، فرآشرفتهیپ علی رغم وجود فناوری های

قرار گرفته و طرح اولیه روی یک کاغذ کشیده شد. مورد بحث توسط یک مشتری آغاز شد و سپس  هیاول دهیا
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رینتر پ پرینت بهرای انجام عملیات سه بعدی انجام شده و ب ی، مدل سازمی کندتایید طراح را  یکه مشتر یهنگام

 .استمحصول  دوختن دستی  VIP TIEو  ONUSشرکت هر دو یبرا ییشود. گام نها یمارسال  سه بعدی

و  ستیز طیمح سازگار با نهایی آنهاکند که محصوالت  ی، ادعا مVIP TIEشرکت  ییاجرا ریمدفیوردا پرناسکا 

 .هستند داریپا

علوه بر این که  ما استفاده مورد مواد از ٪80از  شیمهم است. ب اریما بس یبرا یداریپا"گفت:  All3DP به وی

 ن،یعلوه بر ا از هنر دست برای ساخت آنها استفاده می شود. ،و پایدار هستند سازگار ستیز طیبا مح 100٪

در تمام  و ماندگار خواهد بود شهیهم یبرا ،می سازیدخود  یبرا یمنحصر به فرد شی نیکه شما چن یهنگام

. هم چنین این محصول با توجه به منحصر به فرد بودن و داستان پشت آن می خواهد ماند یطول عمر با شما باق

 " .گذاشته شودبه ارث  ندهیآ ینسل ها برای تواند

 

 د؟یپوش یشده م یسه بعد پرینت یک کراواتشما  ایآ

 اینحال،  نیبا ا .دنرس یبه نظر نم راحت کراوات دیگر نسخه هایبه اندازه شده  یسه بعد پرینتهای کراوات 

نعت، هر صدر این مورد استفاده  یندهایفرا ریسادر مقایسه با  بودن و متفاوت منحصر به فرد با وجود دیتول ندیفرا

 .دهد یرا به طور کامل کاهش م یگونه ناراحت
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ز دست سا ندیفرا علت به عمدتاا سه بعدی شده ما پرینتمحصوالت  یکیارگونوم یسازگار"پرناسکا توضیح داد: 

نقش  زین در فرایند تولید مورد استفاده هی. مواد اولمی باشد در ارتباط بایز یعناصر با پارچه هابا ترکیب که  است

 ."کنند یم فایادر این موضوع  یمهم

 ومیتانینقره، طل، ت ،یعیطب دیمروار ،کم نظیرلوکس شامل چرم  تولید نهایی این محصول یمورد استفاده برا مواد

ادعا  VIP TIE دالر به باال به فروش می رسند. 100این محصوالت با قیمت های متفاوت از کربن است.  بریو ف

 یصشختولیدات برند معتقد است که این است.  بوده به محصوالتش مثبت ها واکنش تمامی کنون تاکند که  یم

 .را خواهند ساختصنعت مد  ندهیآ شده یساز

 می تواند محصول مورد نظرشهر کس  رایز م،یدار یمشتر شرکت وسیع مبتنی بر کیما "دهد:  یم حیتوضپرسکا 

را به هر میزان دلخواه سفارشی کند. هم چنین مشتریان می توانند در انتخاب مواد مورد استفاده آزادانه عمل 

ی ممنحصر به فرد  ندارند به محصوالت ادیز پرداخت هزینهامکان ی که افراداین موضوع باعث دسترسی کنند. 

 " .شود

https://all3dp.com/4/vip-tie-luxury-accessories-brand-3d-prints-custom-ties/ 


