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Link do produktu: https://www.0203.pl/foto-krajobrazy-p-743.html

FOTO KRAJOBRAZY
Cena

40,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

FK_00037

Opis produktu
Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę fotografiI do wykorzystania od razu, bez dodatkowych opłat
uiszczanych w różnych serwisach stockowych.
Fotografie dostępne u nas zostały przygotowywane przez zawodowych fotografików.
Zastosowanie techniki HDR sprawia, że rozpiętość barw oraz nasycenie światłem i cieniem daje efekt porównywalny do
rzeczywistego spostrzegania otaczającego nas świata.
Standardowe wymiary, które proponujemy: 30 x 40 cm, 40 x 50 cm, 50 x 60 cm, 50 x 70 cm
Istnieje możliwość wydruku w innych rozmiarach, nawet w rozmiarze 1000 x 1414 mm (B1). Prosimy o kontakt jeśli jesteś
zainteresowany innym rozmiarem wydruku tej fotografii.
Druk: Wszystkie zlecenia wykonujemy na wysokiej jakości, oryginalnych materiałach.
Stosowane przez nas atramenty pigmentowe są bezpieczne, ekologiczne, bezwonne, nietoksyczne, wyraziste i trwałe. Prace
przechowywane w albumach mogą przetrwać nawet 200 lat, oprawione w ramkę za szkłem ok. 80 lat a bez szyby ok. 50 lat.
Wykorzystanie aż dwunastu kolorów atramentów sprawi, że Państwa wydruki będą posiadać naturalne, żywe kolory i subtelną
gradację barw.
Podłoże do druku: Szeroki wybór oryginalnych i najwyższej jakości papierów i płócien, dobrze absorbujących pigment,
pozwala dopasować nośnik do pożądanego efektu końcowego: papier fotograficzny błyszczący, matowy, satynowy lub płótno
typu Canvas zgodnie z wyborem klienta.
do reprodukcji malarskich lub map najczęściej stosujemy płótna typu Canvas. Ich charakterystyczny splot sprawia, że
obraz wygląda jak malowany ręcznie a nie drukowany.
do plakatów i grafik nasi klienci najczęściej wybierają papiery matowe lub satynowe.
zdjęcia najczęściej drukujemy na papierach błyszczących, matowych lub satynowych. Coraz częściej do wydruku zdjęć
w dużych formatach klienci wybierają płótno, które w połączeniu z ciekawą kompozycją zdjęcia daje oryginalny efekt.
Takie zdjęcia oprawione w ramę lub naciągnięte na blejtram mogą stać się nie tylko interesującą dekoracją
mieszkania, ale też wspaniałym pomysłem na prezent.
krawędzie zdjęć lub reprodukcji, które mają być naciągnięte na blejtram są wykańczane tak, aby uzyskać jednorodną,
harmonijną całość.
jeśli wydruki wykonane na płótnie mają być wystawione na intensywne oddziaływanie promieni słonecznych można je
dodatkowo zabezpieczyć werniksem.
Cena: obejmuje wydruk na wybranym podłożu. Gotowy produkt jest zwinięty do bezpiecznej tuby i przygotowany do wysyłki
lub odbioru osobistego.
Jeśli chcesz możemy wydrukować Twoje zdjęcia. Prosimy o wcześniejszy kontakt, aby podpowiedzieć jak przygotować pliki do
druku.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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wybierz rozmiar fotografii: 30 x 40 cm , 40 x 50 cm , 50 x 60 cm , 50 x 70 cm
podłoże do druku: papier fotograficzny błyszczący , papier fotograficzny matowy , papier fotograficzny satynowy , płótno
typu Canvas
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