Formular de comandă plăci fotoceramică
Nume ____________________________________________________



Comenzi speciale (pot fi prețuri și timpi de livrare diferiți)



Lista plăcilor disponibile:

Tel contact: _______________ Email ___________________________
Data preluare ___/___/______ predare (estimativ) __/___/______
Avans ____________________

Total _______________________

Detalii comandă:


Dimensiune placă:
Boemia mică 9/11
Boemia mare 12/14
Oval (fără bordură)
Alt tip de placă



Culoare: alb negru
color
sepia

fără aur
fără aur
9/12
vezi verso

cu aur
cu aur
11/15

 Fundal: alb
gri
se păstrează fundalul
Color

 Nr persoane pe placă:


Poziţia plăcii şi ordinea persoanelor pe placă:



Servicii suplimentare (contra cost):




Transformare din AN în color
Poza tiparită pe hârtie foto (10/15)



Informaţii suplimentare:

Boemia

6/8
11/13
13/16
15/18

Dreptunghi

Oval

8/11
13/18

Carte

8/10
9/12
10/15
11/15
13/18
18/24
8/12
10/15

Pergament

7/10
10/16
12/18
14/22

Inima

10/10
12/12

cer cu norișori
din catalog



Informații generale:
o Orice comandă anulată după ce aceasta a fost executată se taxează
cu contravaloarea inițială a comenzii.
o Comenzile se livrează la data stabilită în cursul zilei de lucru. Nu
putem garanta o anumita oră de livrare.
o Garanția acordată este de 30 ani în condițiile unui montaj corect.
o Plăcile se pot monta astfel:
 Ciment cu adeziv de gresie pentru exterior si nisip alb;
 Adeziv siliconic pentru exterior (ex: Moment fix).

Culoarea ochilor
Culoarea părului
Culoarea hainelor
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