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Podane wymiary to wymiary końcowe parawanu, po 
uzupełnieniu kijkami i obszyciu.
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Rozmiar projektu graficznego różni się od wymiarów końcowych. 
Szczegółowe omówienie na następnej stronie.

1 Wymiary gotowego parawanu

100 cm
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2 Wymiary projektu graficznego
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441 cm

spad na obszycie całości
3 cm na każdym boku
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panel między kijkami
100 x 70 cm

Każde wybrane przez Państwa zdjęcie z Fotolii zostanie przez nas 
opracowane w taki sposób, aby odpowiadać schematowi grafiki 
powyżej. Przed ostateczną produkcją otrzymają Państwo do 
zaakceptowania wizualizację gotowego produktu.

W przypadku chęci samodzielnego zaprojektowania grafiki na 
parawan, sugerujemy wykorzystać przygotowaną specjalnie 
w tym celu makietę w formacie PDF, dostępną do pobrania na 
stronie produktu.

Wszystkie projekty są sprawdzane przez naszych grafików, 
a wątpliwości są na bieżąco zgłaszane i wyjaśniane.

panel między kijkami
Zaleca się, aby skomplikowane grafiki nie przechodziły 
z jednego panelu w drugi. Związane jest to z 7-centymetrową 
zakładką, która zostanie wykorzystana jako tunel dla kijków. Przez 
skomplikowane grafiki rozumie się zwierzęta, rośliny, osoby, a także 
litery, wszystko, co może ulec deformacji. Bezpiecznym rozwiązaniem 
jest natomiast jednolite bądź wzorzyste tło o powtarzającym się, 
drobnym motywie, przerwy między jedną literą a drugą, a także 
przejścia tonalne (najlepiej pionowe).
tunel na kijek
W parawanie znajdują się w sumie 4 miejsca wymagające przeszycia, 
celem zamontowania kijków. Szerokość przeszycia: 7 cm.
spad na obszycie całości
Całość wydruku musi zostać obszyta wokół; przeznaczone jest na to 3 
cm dookoła grafiki.

Opis

Wakacje po Twojemu!
Morza szum i ptaków śpiew — gdziekolwiek zechcesz! Dzięki wsparciu 
grafików z naszego zespołu wystarczy, że wskażesz nam wybraną 
fotografię, a my przygotujemy projekt dla Ciebie. Parawany drukujemy 
na specjalnym materiale zapewniającym ochronę przed wiatrem 
i słońcem. Całość zostaje poddana obróbce krawieckiej oraz 
uzupełniona o 5 kijków z drewna bukowego, o średnicy 22 mm.

Parametry:
 wymiary samej grafiki: 400 x 70 cm
 wymiary parawanu razem z kijkami: 400 x 100 cm
 materiał: tkanina

100 cm7 cm
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Instrukcja montażu

Przygotuj miejsce i parawan
Rozstaw kijki parawanu tak, jak chcesz. Napnij materiał między 
kijkami — w ten sposób lepiej będzie chronić przed wiatrem czy 
słońcem.

Zalecamy ustawiać parawan wydrukiem do zewnątrz.

Wbij kijki
Optymalna głębokość to 10-20 cm, w zależności od tego, jak sypkie 
jest podłoże i na jak duży wiatr zostanie wystawiony parawan.

Zaleca się wbijać kijki w średnio miękkie podłoże, np. piasek. Próba 
wbicia je w zbyt twardy grunt może skończyć się uszkodzeniem 
kijków, natomiast zbyt miękkie podłoże może nie być w stanie ich 
utrzymać.

Gwarancja

Wszystkie oferowane na portalu produkty obejmuje 2-letnia 
gwarancja, w czasie której oferujemy wsparcie w razie problemów 
bądź wątpliwości w kwestii używania i eksploatacji naszych 
produktów.

Zgodność produktu z zamówieniem należy sprawdzić 
przed przystąpieniem do aplikacji. Parawany, które były już 
wbijane w grunt, nie podlegają reklamacji.

Ewentualne, nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy wyglądem 
fotografii na ekranie, a wydrukiem, wynikają z indywidualnych 
ustawień kalibracji wyświetlacza i nie mogą być podstawą do 
reklamacji.

Kontakt z nami:

Cena i transport
Transport
Parawany pakujemy w sztywne, teleskopowe kartony, zapewniające 
doskonałe zabezpieczenie i dostosowanie rozmiaru opakowania do 
rozmiaru produktu.
Przesyłki wysyłamy przez firmę kurierską DPD.

Cena: 100 zł / m²

Na cenę składa się koszt nośnika, osprzętu, wydruku. W przypadku 
wybrania fotografii z Fotolii, naliczona zostanie dodatkowa opłata 
na poczet zakupu ilustracji.

kontakt@splashroom.pl
+48 61 84 74 029, +48 511 036 513
Splash Room, ul. Arcta 16, 60-408 Poznań


