
format

Wydruk na wysokiej 

klasy papierze 

fotograficznym Solution 

Prestige  290 gsm

Wydruk 

SATYNA/POŁYSK na 

papierze premium 

fotograficznym Canon 

Glacier/Glossy PhotoQ 

300gsm

Fotoboard. Wydruk na 

papierze fotograficznym 

Solution 290gsm 

naklejony na piance 

5mm

Fotoboard. Wydruk na 

papierze fotograficznym 

Canon 300gsm 

naklejony na piance 

5mm

Fotoobraz. Wydruk na 

płótnie Canona Portrait 

Canvas (mat) 

oprawiony na 

blejtramie

Fotoobraz. Wydruk na 

płótnie Canona Art. 

Satin Canvas (satyna-

lekki połysk) oprawiony 

na blejtramie

Wydruk na matowym 

płótnie Solution Canvas 

Polycotton Matt Ultra 

White 370 gsm 

oprawiony na blejtramie

30x45 21 24 33 38 65 80 40

30x30 16 20 23 26 55 70 30

40x60 37 43 59 69 100 120 70

40x40 25 30 39 46 75 100 60

50x75 57 65 89 107 135 180 110

50x50 37 45 59 72 80

60x90 79 99 135 155 160

60x60 55 65 89 103 110

70x105 99 135 179 210 215

70x70 69 89 119 139 140

80x120 145 179 239 275 280

80x80 99 115 159 185 185

90x135 185 219 299 349 310

90x90 125 149 199 230 220

100x150 229 280 375 427 375

Profesjonalny papier 

fotograficzny Solution o 

strukturze satynowej 

wiernie oddający barwę, 

wyraziste kolory i ostrość. 

Druk pigmentowy odporny 

na UV.

Bardzo gruby papier w 

dwóch odmianach - o 

satynowym lub wysokim 

połysku, przeznaczony do 

najwyższej jakości 

wydruków 

fotograficznych. Druk 

pigmentowy odporny na 

UV.

Wydruk jest starannie   

naklejony i docięty wraz z 

pianką. Wyposażony w 

zawieszkę. To idealny, 

gotowy obrazek na ścianę. 

Można go również 

umieścić na ścianie za 

pomocą taśmy 

dwustronnie klejącej.

Wydruk jest starannie   

naklejony i docięty wraz z 

pianką. Wyposażony w 

zawieszkę. To idealny, 

gotowy obrazek na ścianę. 

Można go również 

umieścić na ścianie za 

pomocą taśmy 

dwustronnie klejącej.

Wydruk na płótnie Canona 

o wyraźnej strukturze. 

Dedykowane do portretów 

i fotografii.  Płótno ma 

wysoki punkt bieli, nie 

zawiera wybielaczy 

optycznych, co oznacza, że 

nie będzie z czasem 

żółknąć. Idealne do zdjęć 

ślubnych i 

portretówProfesjonalnie 

naciągnięte na krosna 

(drewaniana rama) i 

wyposażone w zawieszkę. 

Matowe.

Płótno dedykowane do 

druku najwyższej jakości 

archiwalnej, wydruków 

artystycznych i 

fotograficznych dzieł 

portretowych. Podwójny 

splot, satynowe 

wykończenie powierzchni. 

Płótno ma wysoki punkt 

bieli, nie zawiera 

wybielaczy optycznych, 

co oznacza, że nie będzie 

z czasem żółknąć. Idealne 

do zdjęć ślubnych i 

portretów, daje lekki 

połysk i piękną strukturę. 

Profesjonalnie naciągnięte 

na krosna i wyposażone w 

zawieszkę.

Płótno białe dobrze 

oddające kolorystykę. 

Specjalna powłoka 

zapewnia doskonałą ostrość

obrazu oraz optymalne 

odzwierciedlenie kolorów . 

Profesjonalnie naciągnięte 

na krosna i wyposażone w 

zawieszkę.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wydruków artystycznych:    info@foto-team.pl
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Wielkoformatowe wydruki pigmentowe na 44 calowym ploterze Canon imagePROGRAF PRO-4000

Fotografia to nasza pasja i stawiamy  na jakość dlatego drukujemy na najnowszym ploterze firmy Canon imagePROGRAF PRO-4000. Najnowsza technologia  LUCIA PRO posiada 12 atramentów,  

zapewnia najbogatsze kolory i intensywniejszą czerń, dzięki czemu wydruki są doskonałej jakości. System ten obsługuje ogromną przestrzeń barw AdobeRGB. Korzystamy tylko i wyłącznie z 

oryginalnych tuszy firmy Canon. Jakość bez kompromisów. Druk pigmentowy jest zdecydowanie trwalszy i bardziej odporny od wydruków barwnikowych (drukarki atramentowe). Jakość wydruków 

zdecydowanie przewyższa możliwości LABów. Maksymalna szerokość druku (rolki nośnika) to 112cm (44'). Długość do 30m. Wydrukujemy Twoje zdjęcia na najwyższej jakości papierach 

fotograficznych. Możemy je nakleić na 5mm piankę i stworzyć gotowy do powieszenia fotoboard. Z przyjemnością pokażemy Ci też jak pięknie może wyglądać profesjonalny wydruk na płótnie 

,oprawiony na blejtramie. Zapraszamy! Dla nas najważniejsza jest jakość i Twoje zadowolenie! Pamiętaj, że drukujemy dowolne formaty (pracujemy na papierach z roli o szerokości 61, 106, 

110cm). Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie. Również papiery Ilford, Tecco i Hahnemuhle. Napisz do nas info@foto-team.pl. Dla fotografów rabaty przy stałej 

współpracy. Ceny brutto, zawierają 23% VAT.


