
EZ Photo Wrap
TANI I LEKKI SYSTEM DO OPRAWY WYDRUKÓW.
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie inne znaki handlowe są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

EZ PHOTO WRAP

EZ Photo Wrap doskonale pasuje do oferty 
systemów ramowych i idealnie nadaje się do  
wystroju wnętrz domów, biur, sklepów, a także 
do celów wystawienniczych. 

EZ Photo Wrap nie wymaga specjalistycznych
umiejętności i może być przygotowany w kilka
minut. Zestaw składa się ze wstępnie przyciętej
tektury falistej pokrytej samoprzylepną warstwą,

na którą następnie nakładamy swój
wydruk dopasowując go do brzegów
tektury. Proces jest łatwy i szybki, nie 
wymaga użycia kleju czy zszywacza, a 
efekt jest równie imponujący jak w przy-
padku tradycyjnie naciągniętego obrazu.
Doskonałe wykończenie gotowego pro-
duktu idzie w parze z jego bardzo nie-
 wielką wagą, dzięki czemu obraz może
być zawieszony bez konieczności wbijania

gwoździ w ścianę, jak to ma miejsce
w przypadku wydruków na drewnianych
ramach.

System EZ Photo Wrap może być zasto-
sowany do wydruków zarówno na płótnie,
jak i na papierze fotogra�cznym.

Krok 1: do przygotowania EZ Photo Wrap

potrzebujemy tekturowego szkieletu w

wybranym formacie i wydruk na płótnie

lub papierze fotogra�cznym

Krok 5: Odetnij nadmiar wydruku na  

każdym z rogów za pomocą nożyczek. 

Krok 9: Złóż krawędzie tacy podkładowej 

i umieść ją na tylnej części ramy i dociśnij

mocno do środka, aby zabezpieczyć ją na

warstwie samoprzylepnej.

Krok 2: Usuń jeden z pasków zabezpie- 

czających samoprzylepną warstwę i wy- 

wyrównaj druk wzdłuż wewnętrznej 

perforowanej linii.

Krok 6: Złóż rogi ramek tak, aby 

Wyjmij perforowane zagięcia na zewnątrz.

uzyskały kształt prostopadłościanu.

Krok 10: EZ Photo Wrap jest gotowy do

zawieszenia.

Krok 4: Zagnij krawędzie ramy w 

miejscach bigowania.

Krok 8: Delikatnie przytrzymując rogi

ramy, naklej trójkątną naklejkę, aby

zabezpieczyć ramę przed rozchodze-

niem się na boki.

Krok 3: Odegnij większość wydruku by

usunąć resztę pasków zabezpieczających.

Powoli nakładaj wydruk na powierzchnię

przyciskając go równomiernie.

Krok 7: Trzymając brzegi w formie prosto-

padłościanu, mocno dociśnij zewnętrzne

wypustki do ścianki wydruku. Powtórz 

czynność dla wszystkich 4 stron.

Rozmiar ramyIndeks Rozmiar obrazu Szt. / opak.

1000314 45.6cm x 45.6cm 30.5cm x 30.5cm 10 szt

1000315 43.2cm x 50.8cm 28.0cm x 35.7cm  10 szt

1000316 55.8cm x 66.0cm 40.6cm x 50.8cm  10 szt

Produkty dostępne do tej pory: (Na życzenie większa oferta produktów może być udostępniona)


