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1.Vászonkép rendeltetése:
Lakberendezési célra készített nyomtatott design kép. Kizárólag beltérre helyezhető. Ne tegye ki vászonképét közvetlen UV
sugárzásnak!
2.Felépítése:
A vászonra digitálisan nyomtatott fotók, fedőkeret nélkül vakrámára feszítve készülnek. A felfeszített vásznat hátoldalon megtűzzük,
így az oldaléleken is nyomtatott vászon borítás található.
3. Szállítás:
A vászonképeket biztonságosan, buborékos fóliába tekerve, egymástól elválasztva, kartondobozban szállítjuk.
4. Mire van szüksége a felhelyezéshez?
A felhelyezéshez szükséges egy mérőszalag vagy vonalzó, ceruza a távolságok bejelöléséhez, csavarhúzó, kalapács vagy fúró,
valamint faltípustól függően szög. Mi adjuk az akasztó(ka)t és a csavarokat.
5. Hogy célszerű kimérni a kép helyét a falon?
A képek kimérésénél általában a legalsó és a legfelső pontok a mérvadóak, különösen figyeljünk erre a csúsztatott elemű képek
esetén. Eszerint érdemes kimérni a megfelelő helyet a falon.
Javasolt a részek között valamennyi távolságot, az apróbb, részletgazdagabb képek között minimum 1 cm-t hagyni, hogy a
végeredmény mutatósabb, letisztultabb legyen. A nagyobb motívumoknál, pl. absztrakt képeknél akár 2,5 cm, vagy ennél nagyobb
távolságot is érdemes hagyni. Ehhez egy sík felületen beállítva távolabbról ellenőrizzük az összképet.
6. Falra helyezés:
A vászonkép minden darabjához adunk egy-egy úgynevezett akasztót, és megfelelő darabszámú csavart. Fontos! Mindig csak a
vakrámát, annak is a belső részét fogjuk meg, soha ne érjünk a festővászonhoz, mert az foltos maradhat, ujjlenyomatot
hagyhat. Az akasztót a vászonkép hátoldalán felülre, középre csavarozzuk a rámára a következők szerint:
Helyezzük a vászonképet egy sík felületre, ügyelve arra, hogy ne karcolódjon a kép felülete!(Ajánlatos egy puhább anyagot alátenni.)
Lényeges, hogy a csavar helyét pontosan mérjük ki, így egyenesen fog állni a falon. Fontos, hogy merőlegesen helyezzük rá a kis
csavart, ezáltal egyenesen fúródik a helyére, nem sérül a keret. Mérjük ki a vászonkép(ek) helyét a falon, az 5. pont alapján. Majd a
szögeket háromnegyedig beütjük falfelületbe. A művelet végeztével felhelyezzük a vászonkép elemeit a falra.
7. Tisztítás:
Tisztán tartása egyszerű, elég, ha portörlő seprűvel leporolja a képet. Fontos! Semmilyen vegyi anyagot, tisztítószert vagy vizes
törlőkendőt ne alkalmazzon a tisztítás során!

