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Obraz na szkle akrylowym Złoty bukiet [Glass]
Cena

387,99 zł

Dostępność

Produkcja do 14 dni roboczych + wysyłka

Numer katalogowy

A0-Acrylglasbild255

RODZAJ

NA SZKLE AKRYLOWYM

Opis produktu
Obraz na szkle akrylowym "Złoty bukiet [Glass]" to świetny pomysł na wystrój nowoczesnych wnętrz. Doskonale pasuje do
oryginalnych rozwiązań i stanowi interesującą alternatywę dla tradycyjnych dekoracji ściennych np. jako panele szklane czy
szkło dekoracyjne do kuchni. Druk na szkle akrylowym przyciąga wzrok dzięki efektowi głębi i pięknie wygląda w
pokojach reprezentacyjnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii druku i wysokiej jakości barwników,
charakteryzuje się pięknym połyskiem. Obrazy na szkle akrylowym są lekkie, łatwe w czyszczeniu i odporne na działanie
wilgoci, dzięki czemu świetnie sprawdzą się zarówno w salonie, sypialni, łazience, a nawet na tarasie. Szkło akrylowe z
grafiką dzięki przepuszczalności światła zyskuje niesamowity efekt 3d.
Obrazy na szkle akrylowym zachowują wszystkie zalety klasycznego druku na szkle, z pominięciem jego słabych stron –
ciężkości i delikatności. Tworzy się je z wyjątkowo cenionego w architekturze wnętrz materiału, polimetakrylanu metylu.
Polimer zwany potocznie szkłem akrylowym lub pleksi, jest (podobnie jak szkło) bezbarwny i sztywny. Tak jak szkło nie
odbarwia się pod wpływem promieniowania UV i cechuje się bardzo wysoką (ponad 90%) przepuszczalnością światła. W
odróżnieniu od szkła jest o połowę lżejszy i zdecydowanie bardziej wytrzymały. Jest bardziej elastyczny i ciężko go skruszyć. W
przypadku obrazów na szkle akrylowym druk umieszczany jest jako foliowa okleina. Technika ta zapewnia fotograficzną
dokładność i nasycone barwy. Obraz na pleksi gwarantuje trójwymiarową głębię i delikatny połysk.
Druk na akrylu to świetna propozycja dla lubiących praktyczne rozwiązania.
Wysoka odporność
Akryl w przeciwieństwie do szkła jest bardziej odporny na zniszczenia i nie ulega deformacji.
Wysoka przepuszczalność światła
Wysoka przezroczystość akrylu zapewnia błyszczącą powierzchnię i większą intensywność koloru.
Bezpieczny dla dzieci
Wykonany z nietłukącego materiału.
Gładka powierzchnia
Powierzchnia szkła akrylowego pozostaje gładka i jest odporna na zarysowania.
Montaż obrazu
Zajmuje kilka minut i jest niezwykle prosty i efektowny dzięki niewidocznym zaczepom umieszczonym z tyłu obrazu. W tylnej
części znajdują się również odbojniki pełniące funkcję stabilizującą i zabezpieczającą. Elementy mocujące w zestawie.
Lżejsze niż szkło
Szkło akrylowe jest 50% lżejsze od szkła tradycyjnego.
Dodatkowa ochrona UV
Zastosowane farby są odporne na działanie światła słonecznego.

Rozmiary części:100x50: 20x30 20x40 20x50 20x40 20x30200x100: 40x60 40x80 40x100 40x80 40x60
Typ: Obraz na szkle akrylowym

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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