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Link do produktu: https://www.sklepwnetrz.pl/obraz-rozowa-melodia-p-59152.html

Obraz Różowa
melodia
Cena

219,59 zł

Cena poprzednia

243,99 zł

Dostępność

Produkcja
wysyłka

Numer katalogowy

A0-N3928

Producent

Artgeist

Opis produktu
Chcesz odmienić wygląd swojego mieszkania? Czy wchodząc do swojego domu czujesz, że nadszedł czas na zmianę? A może
potrzebujesz świetnego prezentu?
Wysokiej jakości obraz na płótnie włoskim "Obraz - Różowa melodia" to wynik pracy utalentowanego zespołu projektantów
– młodych artystów, grafików i fotografów z głowami pełnymi pomysłów. Obraz, który Cię zainteresował, to połączenie
najwyższej jakości druku, starannej pracy ręcznej i najlepszych gatunkowo materiałów.
Wysokiej jakości materiały Obraz "Obraz - Różowa melodia" jest drukowany na oryginalnym włoskim płótnie idealnie
odwzorowującym kolory. Płótno jest naciągnięte na dopasowane krosno z naturalnego litego drewna. Dekorację z najwyższej
półki zapewnia druk wysokiej jakości, dzięki któremu kolory są wyraziste, a detale znakomicie odtworzone, niezależnie od
formatu obrazu.
Włoskie płótno
Zastosowanie tradycyjnego, wytrzymałego materiału, jakim jest płótno włoskie, w połączeniu z nowoczesną techniką produkcji
pozwala na uchwycenie ducha tradycyjnego malarstwa przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich zalet druku cyfrowego.
Drewniana rama
Aby Twój obraz pięknie prezentował się na ścianie, płótno naciągamy na solidne krosno z naturalnego drewna sosnowego,
które ze względu na swoją jakość stanowi wartość dodaną.
Zadrukowane boki
Boki obrazu zadrukowane są ze wszystkich stron, dlatego obraz nie wymaga dodatkowych ram i jest od razu gotowy do
zawieszenia.
Druk najwyższej jakości!
Włoskie płótno w połączeniu z odpowiednią rozdzielczością druku gwarantują idealną ostrość obrazu i głębię kolorów.
Produkt bezzapachowy
Nasze obrazy są bezzapachowe i w 100% bezpieczne, dlatego doskonale nadają się do powieszenia w sypialni i pokoju
Twojego dziecka.
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Ochrona UV
Zastosowany druk jest odporny na promieniowanie UV, dzięki czemu kolory nie blakną, nawet przy długiej ekspozycji na
światło słoneczne.
Bezpieczne opakowanie
Przed wysyłką obraz jest zabezpieczany folią bąbelkową, a następnie pakowany do grubego kartonu.
Nowoczesne obrazy z prawdziwym designerskim akcentem
Nasi artyści korzystają ze swojego doświadczenia, pasji oraz wiedzy, przelewając artyzm w każde swoje dzieło, aby w Twoje
ręce trafił obraz wpisujący się w kanony współczesnego designu.
Nasze obrazy to prosty i niedrogi sposób na odświeżenie wnętrza i nadanie mu nowego charakteru, a szeroka gama wzorów
zaspokoi każde gusta. W naszej ofercie znajdują się m.in. obrazy przedstawiające martwą naturę, pejzaże, nowoczesne obrazy
do salonu, obrazy abstrakcyjne, reprodukcje obrazów znanych artystów, mapy świata, obrazy industrialne i wiele, wiele
innych.
Obraz to dekoracja, która przyciąga wzrok, niezależnie od pomieszczenia, w którym się znajduje! Wśród naszych propozycji
znajdują się duże obrazy do salonu, reprezentacyjne obrazy do biura, wyciszające obrazy do sypialni, obrazy personalizujące
wnętrze i nadające mu niezwykły klimat, radosne obrazy do pokoju dziecka itd. Obraz może również przyozdobić ścianę w
mniej oczywistych lokalizacjach, takich jak kuchnia, łazienka czy przedpokój. Niezależnie od pomieszczenia, w którym się
znajduje, nada wnętrzu niepowtarzalny klimat i stworzy przytulną atmosferę dla wszystkich mieszkańców i gości.
Obraz to także oryginalny prezent na takie okazje jak:
urodziny,
ślub, jako symbol nowej drogi życia,
parapetówka,
Święta,
walentynki,
itp.
Pozwól, by obraz "Obraz - Różowa melodia" odmienił Twój dom i domy Twoich bliskich!

Rozmiary części:100x50: 20x30 20x40 20x50 20x40 20x30200x100: 40x60 40x80 40x100 40x80 40x60
Bar: krosno drewniane
Type: Obraz

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 100szer. x 50wys. , 200szer. x 100wys.

Realne zdjęcia

PRZYKŁADOWE, REALNE ZDJĘCIA NASZYCH
OBRAZÓW.
Niesamowita kolorystyka i żywe kolory
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Estetycznie naciągnięte płótno malarskie na drewniane krosno
! Nie daj się nabrać, w sieci sprzedają bardzo dużo podobnych obrazów na ZWYKŁYM PŁÓTNIE FLIZELINOWYM
CIENKIM JAK PAPIER, oraz na zwykłych ramach MDF!
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Porównanie grubości naszej drewnianej ramy ze zwykłą płytą MDF !
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