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 تابلو رنگ آمیزی چیست؟

تابلو های رنگ آمیزی بزرگساالن رنگانا مخصوص افرادیه که مهارت نقاشی را ندارند ولی میخواهند حس شیرین رنگ آمیزی روی 

عبارت بوم رنگ آمیزی شماره دار یا تابلو رنگ آمیزی شماره دار به گوشتون  تابلو و بوم رنگ آمیزی را تجربه کنند. شاید شما هم

 خورده باشه، اما یعنی چی؟

روی تابلو رنگ آمیزی خطوط طرح مورد نظر شما چاپ شده اما رنگ نشده و رنگ کردن تابلو رنگ آمیزی شماره دار به عهده 

ید؟ هر چیزی که برای رنگ کردن این تابلو آماده رنگ آمیزی نیاز دارید شماست. اما آیا به چیز دیگه ای برای رنگ آمیزی نیاز دار

 .در پکیج رنگ آمیزی وجود داره. حاال بریم سراغ وسایل داخل این بسته

 محتویات پکیج رنگ آمیزی رنگانا چیست؟

 :با خرید تابلو رنگ آمیزی این یک بسته شامل موارد زیر برای شما ارسال میشه

سانتی متر که طرح انتخابی شما به صورت نقاشی بدون رنگ روی اون چاپ  70در  50ه رنگ آمیزی به سایز یک عدد تابلو آماد

 .های طرح، شماره وجود داره، هر خونه یک شمارهشده و داخل خونه

 های اکریلیک مورد نیاز برای رنگ آمیزی طرح انتخابی شمارنگ

 سه عدد قلمو در سایزهای مختلف

 یک عدد پالت نقاشی

 دفترچه راهنما
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 چطور باید رنگ آمیزی کنیم؟

خیلی خیلی ساده اس و به هیچ مهارتی نیاز نداره فقط کافیه هر خونه رو طبق شماره اش با رنگ متناظر با اون شماره رنگ کنید. 

رنگ آمیزی بشن، خونه های  1داخلشون نوشته شده، باید با رنگ شماره  1یعنی چی؟ مثال میزنم براتون. خونه هایی که شماره 

 . ... و 2با رنگ شماره  2شماره 

 البته یک دفترچه راهنما هم داخل بسته وجود داره که در اون مواردی که نیازه بدونید رو بهتون گفتیم. مثال چی؟

نگهداری از تابلو رنگ آمیزی یا نگهداری از رنگ ها به نجوی که خشک نشن. یا بهتون گفتیم چجوری قلمو هارو  مثل شرایط

بشورید که که عمر طوالنی تری داشته باشند یا حتی بهتون گفتیم از پالت رنگ هم چجوری باید استفاده کنید که بهینه ترین 

 .حالت ممکن باشه

 ازیم؟آیا باید رنگ ها رو خودمون بس

نه عزیزم. هر طرحی که شما انتخاب کنید، رنگ های مورد نیاز اون طرح داخل بسته قرار داره و فقط کافیه که درب قوطی رنگ رو 

 .باز کنید و استفاده کنید و الزم نیست که با آب قاطی کنید

 رنگ کم نمیاد؟

نه جانم. اصال نگران نباشید. مقدار رنگ ها کامال کارشناسی شده و البته بیش از نیاز شما هستند. اما اینم بدونید که اگر رنگ هم 

 .به هر دلیلی کم اومد، ما کنارتونیم

 آیا ممکنه بسته من توی ارسال آسیب ببینه؟ هزینه ارسال چقدره؟

من هستند، تا از هر گونه آسیب به محتویات بسته جلوگیری بشه. عالوه بر کارتون بسته بندی محصوالت رنگانا به شدت محکم و ای

ضخیم، دو الیه فوم با ضخامت باال دور بوم رنگ آمیزی قرار گرفته و رنگ ها هم با پالستیک ضربه گیر ) پالستیک حبابدار( بسته 

کان نشتی رنگ ها توی مسیر به حداقل برسه. یکی از بندی شدند. البته اینم بدونید که درب قوطی های رنگ پلمپ هست و تا ام

پکیج رنگ آمیزی رنگانا حتی توی دریای مواج هم بیفته هیچ اتفاقی براش  مشتریامون میگفت بسته بندی شما جوریه که

 .�� نمیفته

ن تماس بگیرید تا البته محصوالت ما گارانتی تحویل سالم درب منزل رو داره و اگر دیدین مشکلی پیش اومده کافیه باهامو

 .مشکلتون رو حل کنیم

اما بریم سراغ بحث هزینه ارسال. ارسال محصوالت رنگانا با پست پیشتاز و به صورت کامال رایگان انجام میشه. البته اگر شما بخواید 

هزینه ارسال که بستتون با پیک )در اصفهان( یا با پست ویژه )که فقط مخصوص چند شهر خاصه( ارسال بشه. ما به التفاوت 

 .انتخابی شما با هزینه ی پست پیشتاز رو باید بپردازید. البته این پول ها قابل شما هنردوست عزیز رو نداره
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 رنگ های توی بسته، شبیه رنگ های داخل عکس محصول هست؟

ردها و تنظیمات خاص آهان رسیدیم به یک سوال تخصصی و جذاب. ببینید انواع مختلف نمایشگر وجود داره که هر کدوم استاندا

خودشون رو دارند و بر اساس همین تنظیمات، رنگ ها در هر نمایشگر به شیوه خاص خودش نمایش داده میشه. البته به این 

صورت نیست که زمین تا اسمون فرق داشته باشن و تفاوت عمدتا خیلی کمه. حاال این یعنی چی؟ یعنی اینکه نه فقط ما، بلکه 

رو بسازه که در همه نمایشگرها به یک صورت نشون داده بشه ولی ما تمام تالشمون رو کردیم که رنگ  هیچکس نمیتونه رنگی

داخل عکس ها باالترین تطابق رو با نمایشگرها داشته باشه ولی شما هم اینو بدونید که هدف از خرید تابلو رنگ آمیزی لذت بردن 

رو اذیت نکنید و قلمو رو بزنید داخل و رنگ و بکشید روی بوم و  و تجربه ی حس شیرین رنگ آمیزی روی بومه. پس خودتون

 .کیف کنید

  

 


