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stikloMANIJA.lt – tai matinimo  paslaugų svetainė, kurioje galite rasti įvairių  prekių ir  paslaugų
 draugams, artimiesiems ar tiesiog sau!

  

Čia dirba jauni energingi žmonės, puikiai išmanantys savo   darbą. Kiekvienas iš mūsų yra
atsakingas už tai, kad Jūs būtumėte   patenkinti čia gautą paslaugą.

  

Mes kuriame įviairius projektus bei juos įgyvendiname pagal užsakovo pageidavimus.

  

Iš paprasto stiklinio, veidrodinio gaminio, galima padaryti   ekskliuzyvinį suvenyrą, dovaną, kuris
tikrai ilgai džiugins Jus arba   Jūsų artimą žmogų. O iš pasenusio veidrodžio, kuris netinka prie
jūsų   naujo interjero, galima padaryti nuostabų šiuolaikinį veidrodį.
Matydami kažkokį stiklinį ar veidrodinį aksesuarą, įsivaizduojame kaip jis galėtų atrodyti kitaip,
būdamas mūsų rankose.

  

Stiklo ir veidrodžio matinimo principas beveik panašus. Bet rezultatas kurį gauname, labai
skirtingi. 

  

Mūsų paslaugos

    

Sunku įsivaizduoti   sritį, kur stiklas nebūtų naudojamas. Ypatingai vartotojų gerbiamas  
dekoratyvinis stiklas, veidrodis su pačiomis įvairiausiomis išpildymo   galimybėmis. Galimybių
priduoti stiklui dekoratyvinių savybių yra   begalė: nuo stiklo cheminės sudėties pakeitimo iki
fizinių ir cheminių   gatavų gaminių apdorojimų. 

  

Dauguma stiklo   gaminių gražūs savaime. Bet dekoratyvinis efektas gali būti sustiprintas  
blizgančių ir matinių paviršių kontrasto pagalba. Vienas labiausiai   paplitusiu ir pramoniniu
mastu pelningiausias stiklo gaminių dekoravimo   būdas yra stiklo matinimas mechaniniu būdu.
Matinis piešinys ant stiklo   tai medžiagų paviršiaus apdirbimas aukšto slėgio srove sudarytą iš
oro   ir specialios abrazyvines medžiagos. 
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Matinimą galima naudoti piešimui ne tik ant veidrodžio, bet ir ant stiklo.

  

Kas padaro jūsų   spintą nepakartojama. Stiklo dekoravimas matiniu būdu plačiai naudojamas  
interjerų dizainuose. Jį naudoja baldų fasaduose ir lentynose, jo   pagalba gamina kavos
staliukų stalviršius, naudoja vidaus durų ir   pertvarų apipavidalinimui ir t.t. 

  

Mes siūlome   piešimą plėvelinio šablono pagalba. Piešiniai ant stiklo, padaryti   plėvelinių
šablonų pagalba, kainuos kiek brangiau, bet būtent jie leis   jums gauti originalius nešabloninius
piešinius. 

  

Paklausyte,   kas ypatingo tame ką mes darom ir kodėl verta užsisakyti piešinį ant   stiklinio,
veidradinio paviršio būtent pas mus? Tam yra keturiuos   priežastys, tik keturiuos, bet jos padės
jums teisingai išsirinkti:

    - Mes dirbame greitai (užsakymo atlikimo terminas nuo 3 val. iki 7 dienų;    

  

    - Jus galite sutaupyti, nes mes dirbame be tarpininkų ir visus darbus      nuo pradžios iki galo
atliekame patys;   

    - Jūsų paslaugoms šablonų katalogai, iš kurių jus galite pasirinkti jums        labiausiai tinkantį
piešinį ant stiklinio veidradinio paviršio;   

    - Jūs galite nevaržyti savo pasirinkimo. Siūlykite savo idėjas – viskas        įmanoma!
Kreipdamiesi į mus, jūs galite pasirinkti piešinį ant   stiklo arba      veidrodžio iš mūsų didelės
duomenų bazės, kurioje   sukauptas didžiulis      kiekis jau sukurtų ir išbandytų vaizdų. Jeigu  
jus nesate standartinių      sprendimų šalininkas, tai jūs galite   kreiptis asmeniškai padaryti
eskizą      ant stiklo, kurį mes su   malonumu įgyvendinsime.   
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