Sierosław, 24.03.2017.

Wydruki na podkładzie imitującym staro-tynk
Affreschi & Affreschi to rodzinna firma powstała na południu Włoch w 1997 roku skupiająca wokół siebie ludzi z pasją i
odwagą, gotowych realizować swoje marzenia. Proponujemy Państwu nie tylko piękne wydruki. Cechą unikatową
naszych fresków jest cienkie i elastyczne podłoże imitujące staro-tynk. Tylko na takim podłożu oferowane przez nas
freski swoim wyglądem zbliżone są do oryginałów. Firma Affreschi & Affreschi zachowała swój oryginalny styl, który
doprowadził ją na bardzo wysoką pozycję we Włoszech jak również na całym świecie. Oferowane przez nas freski mogą
być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, na sufitach i ścianach, a przy odpowiednim zabezpieczeniu także na
podłodze, w basenie czy w salonie kąpielowym. Ponieważ freski oglądane na monitorach oraz w drukowanych katalogach
kolorystycznie mogą nieco odbiegać od rzeczywistości dlatego najlepiej jest zamówić odpłatny próbny wydruk.

Linki do wybranych kolekcji:
Carpe Diem
3D Wall
The silk road
Shines
Still Love
Beyond
Remember
Classiche

http://www.infoaffreschi.com/it/tipologia-prodotto/carpediem
http://www.infoaffreschi.com/it/tipologia-prodotto/3dwall
http://www.infoaffreschi.com/it/tipologia-prodotto/la-della-seta
http://www.infoaffreschi.com/it/tipologia-prodotto/shines
http://www.infoaffreschi.com/it/tipologia-prodotto/still-love
http://www.infoaffreschi.com/it/tipologia-prodotto/oltre
http://www.infoaffreschi.com/it/tipologia-prodotto/remember-when
http://www.infoaffreschi.com/it/tipologia-prodotto/classiche

Cennik i warunki handlowe:
Freski wewnętrzne na podkładzie TNT
Wydruk próbny 1m2 lub mniej
Transport z Włoch pod wskazany adres w Polsce
Klej z montażem (cena orientacyjna)

600 zł netto za m2
400 zł netto / sztuka
150 zł netto/paczka do 10 kg
100 zł netto za m2

Zapraszamy do współpracy
Nowy Styl
62-080 Sierosław, ul. Prosta 40
Tel.: 61 653 48 20

Sierosław, 24.03.2017.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1) Jak zamawiać freski i jak obliczyć ich koszt?
Ze strony internetowej producenta www.infoaffreschi.com w zakładce COLLEZIONI należy wybrać określony wzór np.
CLASSICHE AC 100601 oraz podać wymiary określając wysokość i szerokość. Wszystkie freski mogą być dostosowane i
zrealizowane w żądanych przez Państwa wymiarach. Uzyskaną w ten sposób ilość mnożymy przez cenę jednostkową oraz
doliczamy pozostałe koszty. Po akceptacji i opłaceniu faktury będziemy mogli przystąpić do realizacji Państwa zamówienia.
Ponieważ freski oglądane na monitorach oraz w drukowanych katalogach mogą kolorystycznie odbiegać nieco od
rzeczywistości dlatego najlepiej jest zamówić odpłatny próbny wydruk o powierzchni do 1m2. W przypadku dodatkowych pytań
prosimy o kontakt na adres mailowy biuro@nowy-styl.pl lub pod numerem telefonu tel.: 61 653 48 20.

2) Jak długi jest okres oczekiwania na dostawę i jak freski są dostarczane?
Freski wykonywane są w terminie około 14 dni od dnia zatwierdzenia wszystkich szczegółów i zaksięgowania wpłaty. Freski
wysyłane są firmą kurierską bezpośrednio z Włoch pod wskazany adres i dostarczane w terminie do 10 dni w zależności od
rodzaju przesyłki. Fresk zwinięty jest na styropianowy walec i zapakowany w kartonie.

3) Na jakim podkładzie wykonane są freski?
Freski produkowane są na dwóch typach podłoża. Podkład TNT tradycyjnie używany pod tapety ścienne, rekomendowany tylko
do wnętrz. Podkład Net Backing z uwagi na trwałość rekomendowany na zewnątrz oraz do łazienek i basenów. W obydwu
przypadkach podłoże jest aplikowane ręcznie przez nałożenie szpachelką specjalnej masy imitującej stary tynk.

4) Czy są to reprodukcje i czy można zamówić wydruk własnego zdjęcia?
Są to reprodukcje kładzione bezpośrednio na specjalną strukturę TNT. Końcowy efekt wygląda jak prawdziwy antyczny fresk.
Możemy zreprodukować każde zdjęcie ale jakość końcowego efektu zależy od jakości przesłanego zdjęcia. Najlepiej jest
przesłać zdjęcie oraz opisać wymiary, a my odpowiemy czy możliwa jest realizacja zamówienia bez utraty jakości.

5) Jaki jest sposób montażu?
Powierzchnia musi być spójna, czysta i równa. Po określeniu umiejscowienia fresku i naniesieniu jego granic należy zaaplikować
klej pędzlem w obrębie miejsca, gdzie fresk będzie się znajdował . Po nałożeniu kleju należy rozwinąć fresk. Nie wolno pozwolić
aby powstawały pęcherze powietrzne. Rekomendujemy klej do ciężkich tapet na podkładzie papierowym dla podkładu TNT np.
klej Super Heavy oraz klej korkowy do podkładu Net Backing. Ważne jest aby podłoże do, którego kleimy freski było mocne i
spójne. W tym celu rekomendujemy użycie gruntu Primer G firmy Mapei.

6) Jaki jest maksymalny rozmiar fresku?
Zależy to od jakości zdjęcia. Maksymalny rozmiar pojedynczego modułu wynosi 150x500 cm na podkładzie TNT, a na
podkładzie Net Backing 150x250 cm. Freski o większych rozmiarach realizowane są przez łączenie kilku modułów obok siebie, aż
do osiągnięcia żądanego wymiaru. Z uwagi na rodzaj podkładu TNT łączenia modułów są niewidoczne.

7) Czy fresk potrzebuje szczególnej ochrony i jak można go czyścić?
Freski do wnętrz na podłożu TNT nie potrzebują dodatkowej ochrony i mogą być delikatnie czyszczone wilgotną szmatką.
Fresk Net Backing jeśli położony jest na zewnątrz rekomendowane jest, aby każdego roku zabezpieczać go wodoodpornym
lakierem z filtrem UV. Zajmuje to tylko chwilę. Freski na zewnątrz są wystawione na działanie słońca i to od jego nasilenia
zależy dalsze postępowanie z nimi. Na przykład po 10 latach freski położone we Włoszech utraciły 20% nasilenia koloru.

8) Czy freski można układać na podłodze?
Oczywiście. Freski kleimy tak samo jak na ścianie. Później zabezpieczamy je transparentną żywicą epoksydową o matowym,
satynowym lub błyszczącym wykończeniu. Posadzkę pokrytą żywicą można myć za pomocą naturalnych detergentów. Zobacz
naszą kolekcję Beyond. Cena fresków nie ulega zmianie. Indywidualnej wycenie podlega warstwa kryjąca z żywicy epoksydowej.

