


Kokie gamybos ir pristatymo terminai?

Užsakytas prekes pagaminame per 2–3 d.d. nuo užsakymo pateikimo.

Prekių pristatymas kurjeriu trunka 2–5 d.d. (skaičiuojama nuo užsakymo pagaminimo dienos). Prekes taip pat galite

atsiimti atvykę pas mus adresu Pikulo g. 53, Kaunas.

Plačiau apie prekių pristatymą ir grąžinimą skaitykite „Pristatymas ir grąžinimas“ skiltyje.

Ar galime užsisakyti individualų produktą?

Žinoma. Neradus tinkamo dizaino ar dydžio foto drobės, paveikslo, sienų lipdukų ar fototapetų, visada galite parašyti

mums el. laišką arba paskambinti telefonu. Aptarus detales pasakysime jums kainą, pagaminimo  terminą. Taip pat

neturint savo dizaino, mūsų dizaineriai galės sukurti jums individualų maketą.

Kokios kokybės turi būti nuotrauka ir jos dydis?

Atsakymas nėra vienareikšmiškas ir paprastas, nes “kokybiška” nuotrauka kiekvienam skirtinga, be to, tai tiesiogiai

priklauso iš kokio atstumo į ją žiūrėsi. Tačiau norint atspausdinti pakankamai aukštos kokybės foto drobę, nuotraukos turi

būti ne mažesnės raiškos nei 3456×2345 pikselių ir ne mažesnės nei 300 dpi rezoliucijos. Nuotraukos dydis, tokiu atveju

turėtų būti ne mažesnis, nei 3 Mb. Kuo nuotraukos raiška (tuo pačiu ir jos dydis Mb) didesnė tuo spaudos kokybė geresnė!

Žemiau pateikti detalesni skiriamosios gebos reikalavimai nuotraukoms:

https://interdeko.lt/pristatymas-ir-grazinimas


Nuotraukos dydis | Reikiamas pikselių skaičius:

30 x 40 cm | 1400 x 1800 px

40 x 40 cm | 1800 x 1800 px

40 x 60 cm | 1800 x 2500 px

60 x 60 cm | 2500 x 2500 px

60 x 90 cm | 2500 x 3200 px

80 x 120 cm | 2600 x 3500 px

80 x 180 cm | 2600 x 5300 px

100 x 100 cm | 3300 x 3300 px

Ar galite nupirkti mano pasirinktas nuotraukas iš mokamų internetinių nuotraukų katalogų?

Taip, galime. Esant tokiam poreikiui, prašome su mumis sisiekti el. paštu.

Ar rėminate paveikslus?

Ant drobės spausdintas nuotraukas ir paveikslus visada užtempiame ant Lietuvoje pagaminto porėmio, bet jų

nerėminame.

Ant popieriaus spausdintus paveikslus arba nuotraukas galime įrėminti naudodami aliuminio profilio Click sistemą.

Norėdami įrėminti spaudą ant popieriaus, kreipkitės el. paštu.

Kokias medžiagas naudojate gamybai?



Spaudai ant drobės naudojame 100% natūralią 400 g/m2 drobę skirtą reprodukcijoms ar įrėminimui. Foto tapetam

naudojame plyšimams atsparius drobės pagrindo tapetus su kelių rušių faktūra, kurią galite pasirinkti užsakymo

pateikimo metu. Paveikslams ir nuotraukoms ant popieriaus naudojame Satin 250 gsm popierių.

Spausdime HP Latex spausdintuvu, turinčiu GREENGUARD sertifikatą, kas užtikrina, kad naudojami dažai yra bekvapiai,

netoksiški ir neskleidžia į aplinką kenksmingų medžiagų.

Kokias medžiagas naudojate gamybai?
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Kuo latekso spauda pranašesnė už standartinę?

● Labai aukštos kokybės spauda turinti didelį atsparumą UV spinduliams.

● Medžiagos, pažymėtos „ColorPRO Technology“ prekės ženklu yra sukurtos kartu su „HP Latex Inks“ ir „HP Latex“

spausdintuvais ir demonstruoja akivaizdžiai pagerintą spausdinimo kokybę.

● Ekologiškas ir bekvapis spausdinimas.

● Šie dažai turi higienos sveikatos sertifikatus. Latekso dažai neturi sunkiųjų metalų, todėl yra laikomi netoksiškais,

eko-draugiškais dažais.



● Apsauginis sluoksnis apsaugo spaudą nuo braižymosi.

● Gali spausdinti ant įvairių paviršių.

Kokybę užtikrina GREENGUARD sertifikatas.


