
Foto kolāža 
  

Iedomājieties - parastais attēls kļūst skaista meistardarbs slaveno gleznu! Tā , ekskluzīva 
dāvana, kas var izraisīt vētru pozitīvu emociju! 
Noguris cīnīties par citu oriģinālu dāvanu? 
Nezinu, tas patīk vai nē savu dāvanu? 
  

Dodiet mums tikai foto un mēs palīdzēsim Jums atrisināt samilzušu - jūsu dāvana 
būs Visneparastāko un akcentētu savu īpašas attiecības ar dāvanu! 

Portrets uz audekla klasisks vai mūsdienu veids - pārsteidzošs dāvana vecumu! 

 
 

 
  

Tas ir unikāls pakalpojums, kas ļauj glezna bāzes dubļi un fotogrāfijas, lai izveidotu 
jaunu, unikāls darbs ar tēlu citas personas. Vīriešu, sieviešu, portretus - cilvēki par vienu attēlu 



skaits nav ierobežots! Jūs varat izvēlēties jebkuru portrets mūsu bāze pamatojoties uz kuru mūsu 
profesionāli dizaineri radīs jaunu tēlu. 

Klasiskās un mūsdienu, stingra un humoristisks - jums izlemt! Un mēs palīdzēsim 
realizēt lielāko drosmīgas idejas dzīvē. Jebkurš radīts fotokolaža var saukt pie nodot audekla vai 
citu cietu virsmu. 

 Eļļas gleznas stilizācija ir daudz priekšrocību priekšā citu veidu, jo rada iespaidu par 
oriģinālo darbu. Fresku gleznojumi kombinācijā ar svītras stilizētu saskaņā glezna - kolāža 
izpildīts  Eļļas tehniku var sasniegt satriecošu līdzība ar šo attēlu! 

  

  
  

Ja mēs runājam par kolāžu, tad tu uztver to kā sava veida mākslas darbu. Tā 
apvieno Mani un dažus fragmentus veido vienu attēlu. Nevainojami vienā attēlā multiplās attēli 
drīzāk grūti. Tas prasa īpašas iemaņas un zināšanas. Tikai reāls eksperts spējīgs to izdarīt 
nevainojami. 

  

 
  

Tagad, lai radītu kolāžu attēlu, lai izmantotu mūsdienu tehnoloģijas. Tie ļauj reāla šedevri 
mākslas, kas tiek iegūti ar oriģinālu un unikālu. Bet Lai izveidotu foto kolāžas piemērot 
mākslinieciskus efektus. Tās palīdz radīt darbu praktiski neatšķiras no reālās priekšstatu par 
manuskriptu. 



Tādējādi, foto kolāžas - atsevišķs žanrs laikmetīgās mākslas, kas ir īpašs veids, kā paust 
radošas idejas. 
Kolāžas ir ļoti populāri. Tas ir saistīts ar faktu, ka tie apvieno Vairāku priekšmeti, rezultāts ir 
neparasts, gaišs un neaizmirstamu attēlu. 
  
  

Pakalpojumu apraksts 
  
Foto Kolāža: uzrakstus cilvēks iet pāris indivīdus no izvēlētās portretu. 
Kolāža izkārtojums tiks panākta ar Jums pa e-pastu. Jūs varat izteikt savas vēlmes un savas 
dizaineri obligāti jāņem vērā. 
  
Nomainiet fonu: ja uz tavu foto fona jums nepatīk, jūs vēlaties veikt būtiskas izmaiņas vai 
nomainīt fonu, pa e-pastu, norādiet, kāda fona vēlaties (vienkrāsains, daba, pilsēta, uc). Mūsu 
dizaineri piedāvās interesantas iespējas. 
  
Stilizēts glezna "Eļļas", "Akvarelis": 
Šis piedāvājums ir spēkā produktu "Foto uz audekla", "Fotogrāfijas uz cietas virsmas" un 
"Plakāts uz papīra." Dizainers rada izmantojot grafiskos efektus no svītras. Līdz ar gājienā no 
viņa "foto", bet jebkurā attēlu attēls, kādu attēlu vai foto plakātu iegūst jaunu apjomu. 
Līmenis ir atkarīgs no attēla stilu un mazo daļu objekti, attēlos 
Stilizēti izkārtojums tiks panākta ar Jums pa e-pastu. 
  
Stilizācijas "Fresco": Kopā ar pakalpojumu "stilizēts art" - ideāla kombinācija, lai radītu efektu 
krāsošana. Tilpuma tekstūra izjūt touch insultus dod priekšstatu pievienotās dziļumu un 
apjomu. Šis pakalpojums, protams, nevar aizstāt darbu eļļas gleznas no mākslinieka sniegumu, 
tomēr, "foto uz cietas virsmas" tur bija pakalpojums, kas palīdz radīt savu fotogrāfijas mākslas 
darbā 
 



Foto uz audekla 
  
Foto uz audekla - ir moderns veids, kā apdares un lieliska dāvana, kas jau sen piesaista 
uzmanību. 
  

 
  
Fotogrāfijas uz audekla var būt lieliska un neparasta dāvana, kā dzimšanas, un uz vardadienu un 
jo īpaši attiecībā uz kāzām. Tikai iedomājieties, kādā būtu prieks uzturēties, piemēram, 
precētiem pāriem, ja jūs sniegs priekšstatu par tiem ar saviem attēliem. Šī dāvana būs runāt par 
to, ko viņš īpaši sagatavo un pārdomāts iepriekš, un nav nopircis īsi pirms svētkiem. 
  

 
  
  
 
  
  



  
Galerija spilgts portretu un gleznas 

  
Vai kāds no mums ir dažas no visdārgākajiem un veiksmīgu attēliem, kas atspoguļo 

skaistākās mirkļus. Parasti tie mūsu sejām, attēli tuvumā un dārgais cilvēki, memoriāli, 
uc Pāri, vēlas redzēt šie attēli tika paplašināts un rotāja sienas. Lai viņi varētu būt 
pastāvīgi apbrīnot, un atcerieties dzīvespriecīgu mirkļus dzīvē. 
  

 
  

 
  
  



  
Mūsu dizainieri  gatavi jums palīdzēt ar šo un izveidot skaistu priekšstatu par audekls 

iecienītāko fotoattēlu. Visi strādā ar augsti profesionālu un kvalitāti, lai viņi var būt brīnišķīgs 
apdares jebkurā interjerā.Tās var pakārt mājās vai birojā. 
  

 
  

Kā mēs virzāmies foto uz audekla? 
  

Lai pārsūtītu attēlu no attēlu uz audekla, mēs izmantojam modernu privāts patentēta tehnoloģija: 
Izmantojot tikai augstas kvalitātes materiāli; 
Unikāla tehnoloģija, kas tiek izmantota dažās vietās; 
Padarot attēlus ar bagete; 
Lakot tēlu īpašu mākslas laku; 
Izmantošana aksesuāru un apturēšanu. 
  

Fotogrāfijas uz audekla - jauns žanrs mākslas 
  

Došanās fotogrāfijas audekls jau sen uzskata žanra mākslas. Viņš parādījās nesen, bet jau 
ir uzvarējis sirdis cilvēku.  Tagad žanrs ir kļuvis moderns un sāka attīstīties kā daudzsološs 
mākslu. 

 
  

Priekšrocības foto uz audekla 
  

        No jums nav nepieciešams neko citu kā labu foto; 



        Šāda attēla cena ir zema. Tas ir tālu zem pašizmaksas eļļas gleznas, pildot mākslinieks; 
        Darbs pie izveidot šedevru tiek veikta ātri (1-3 dienas); 
        Rezultāts ir lieliska kvalitāte. 

  
Aptuvenām izmaksām par pakalpojumiem, lai pārsūtītu fotoattēlus, un strādā par dažādiem 
virsmas bruņas: 
 

Standarta 
izmēri, 

cm 

Cenu 
"Plakāts" 

Cena 
"Audekls" uz 
apakšrāmja 

Cena 
"Fresco" 

(+) Standarta 
apstrādes un 

stilizācijas 
"Eļļa", 

"Akvarelis" 

Māksla 
apstrāde un 
dizains (+) 

Minimālā 
izšķirtspēja, 

px 

30Х40 € 9,0 € 30,0 € 34,0 € 7,0 pēc vienošanās 1800x1800 

40Х50 € 11,0 € 34,0 € 38,0 € 7,0 pēc vienošanās 1800x2500 

50Х70 € 17,0 € 43,0 € 54,0 € 9,0 pēc vienošanās 2100x3000 

60Х90 € 26,0 € 50,0 € 70,0 € 11,0 pēc vienošanās 2500x3200 

80Х120 € 43,0 € 85,0 € 112,0 € 14,0 pēc vienošanās 2600x3500 

 
   
* Jebkura cita izmēra pieejams arī - pārbaudīt ar izmaksu pārvaldību 

  
t 371 29440073;   +371 22112773 

giftservis@gmail.com 
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