
Dovana ant drobės

Išrinkti dovaną kitam žmogui gali būti tikras iššūkis. Mes tai puikiai suprantame ir dėl to

rekomenduojame originalią, personalizuotą bei asmenišką dovaną ant drobės! Tai gali

būti šeimos fotografija ar įmažintos atostogų akimirkos, vaikų piešinys ar klasikinio

meno kūrinys… Drobė – tuščia erdvė, kuria pasinaudoję mes galime išpildyti jūsų viziją

bei padėti įžiebti šypseną artimųjų ir draugų veiduose!

Kokia gali būti dovana ant drobės?
Ant drobės mes galime atspausdinti bet kokį atvaizdą, jeigu tik nuotraukos kokybė

pakankamai aukšta.

Motinos ar tėvo dienos proga laba graži dovana yra atspausdintos vaikų ar visos šeimos

fotografijos.

Jubiliejaus, vestuvių ar kitos sukakties metinių proga dažnai dovanojamos nuotraukos,

kuriose įamžintos sukaktuvinkui prasmingos akimirkos. Tarkime, vyrai savo žmonoms

vestuvių metinių proga dažnai dovanoja fotodrobes ant kurių įamžintos vestuvių

akimirkos.

Taip pat ant drobės atspausdinti galime ne tik paveikslus, bet ir palinkėjimus, laimingų

namų ar šeimos taisykles, prasmingas citatas. Mūsų dizainerės visada padės paruošti

išskirtinį maketą, kuris atrodys unikaliai ir individualiai.

Kas tai – spauda ant drobės?
Spauda ant drobės vis labiau populiarėjantis namų dekoravimo būdas. Jums tereikia

išsirinkti norimą paveikslą ar nuotrauką, o mes pasirūpinsime viskuo kitu!



Jūsų norimas atvaizdas bus atspausdintas ant 100% natūralios drobės naudojant

netoksišką ir aplinkai draugišką latekso spausdinimo technologiją. Jau atspausdintas

paveikslas ant drobės yra užtraukiamas ant Lietuvoje pagaminto medienos porėmio,

kuris gražiai drobę įtempia ir suteikia galutinį vaizdą. Galiausiai prie porėmio

pritvirtiname kabliuką ir viskas – jūsų drobė pasiruošusi papuošti bet kokių namų sieną!

Ką reikia žinoti norint užsisakyti fotodrobę?
Jeigu renkatės drobę sau ar artimiesiems, rekomenduojame visų pirma atkreipti dėmesį

į tai, kokiu būdu drobė yra spausdinama. Standartiniai dažai turi specifinį kvapą bei

veikiami aplinkos (tiesioginė saulė, karštis ir pan.) į aplinką išskiria kenksmingas

medžiagas, kurios jautresniems asmenims gali tapti alergijų ar kitų negalavimų

priežastimi.

Ypatingą dėmesį reikia skirti norint papuošti vaikų kambarį, kadangi jų organizmas ypač

jautrus aplinkai. Dėl šios priežasties visus namų dekoravimo elementus, įskaitant ir

drobes, gaminame naudodami Latex Printing technologiją. Tai užtikrina ryškesnes ir

ilgiau neblunkančias spalvas, geresnę atvaizdo kokybę ir, kaip jau minėjome, šia

technologija pagaminti produktai yra visiškai bekvapiai ir į aplinką neskleidžia toksiškų

medžiagų.

Kitas itin svarbus dalykas norint ryškios ir kokybiškos fotodrobės – tinkama nuotrauka.

Mes galime atspausdinti bet kokį jūsų norimą atvaizdą, jeigu nuotrauka yra pakankamai

geros raiškos. Prieš vykdant užsakymus mes patys patikriname kiekvienos atsiųstos

nuotraukos kokybę ir jeigu matome, kad negalėsime įgyvendinti kliento lūkesčių – patys

susiekiame ir paprašome geresnės kokybės atvaizdo arba pasiūlome rinktis kitą

nuotrauką.

Vienas paprasčiausių būdų patiems įsivertinti, ar atvaizdas tinkamas spausdinimui –

atsidarykite nuotrauką bet kokia vaizdų peržiūrėjimo programa ir pabandykite padidinti
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keletą kartų. Jeigu nuotrauką padidinus du, tris ar keturis kartus vaizdas vis dar ryškus ir

gražus – veikiausiai be problemų galėsime šią nuotrauką atspausdinti.

Visgi, jeigu keletą kartų nuotrauką padidinus vaizdas ima lietis, išryškėja pikseliai ir

vaizdo kokybė jūsų nebetenkina – rekomenduojame rinktis kitą nuotrauką.

Dovana ant drobės – puikus ir išskirtinis pasirinkimas kiekviena proga. Susiekite su

mumis jau dabar ir mes mielai atsakysime į visus jūsų klausimus!


