ТОЧНИ ЛИ СА РАЗМЕРИТЕ?
Стикерите за стена от колекцията на myroom.bg се предлагат в 7 различни размери.
XS, S, SM, M, L, XL, XXL
Както сте се убедили, това е онлайн магазинът с най-голямата възможност за избор на размер.
В зависимост от съотношението между ширината и височината на всяко изображение, размерите имат
различни стойности:

XS
S
SM
M
L
XL
XXL

Размер на
Стикера (3:2)
30 х 20 см
45 х 30 см
60 х 40 см
90 х 60 см
120 х 80 см
140 х 95 см
180 х 120 см

Размер на
Стикера (2:1)
30 х 15 см
50 х 25 см
70 х 35 см
100 х 50 см
140 х 70 см
160 х 80 см
200 х 100 см

Размер на
Стикера (3:1)
40 х 15 см
65 х 22 см
90 х 30 см
130 х 45 см
180 х 60 см
200 х 65 см
260 х 85 см

Размер на
Стикера (1:1)
25 х 25 см
40 х 40 см
50 х 50 см
75 х 75 см
100 х 100 см
115 х 115 см
150 х 150 см

Размер на
Стикера (3:2.5)
30 х 25 см
50 х 40 см
60 х 50 см
85 х 70 см
110 х 90 см
130 х 110 см
170 х 140 см

Кое е ширина и кое височина?
Винаги на първо място е посочен по-големият размер, а дали това е ширината или височината, зависи
от специфичния дизайн. В повечето случаи е очевидно.
Поради близките стойности колебание може да предизвика последната разновидност - Размер на
Стикера (3:2.5). Постарали сме се тази информация да бъде включена в описанието на стикера.
Точни ли са размерите?
Създадохме отделните групи размери, за да бъдем максимално близо до реалността. Огромното
разнообразие от дизайни, обаче, не може да гарантира, че всеки размер ще съвпадне до милиметър.
Когато има разминаване гарантираме, че по-малкият размер съвпада с показаните, а по-големият е
съобразно пропорцията.
Това означава, че ако поръчате размер 160х80 см, е възможно да получите стикер с размери 165х80 см
или 170х80 см и това зависи от конкретния дизайн.
Препоръчваме когато единият размер е критичен, да го споменавате в коментарите към поръчката.
Кой размер е показан на снимките?
Избираме снимки с различни предмети от ежедневието, чиито размери са популярни – маса, стол,
диван и т.н. Това дава представа и за размера на монтирания стикер.
Най-често за снимките сме избрали стикери с размери L или XL.
Мога ли да поръчам различен размер?
Избираме снимки с различни предмети от ежедневието, чиито размери са популярни – маса, стол,
диван и т.н. Това дава представа и за размера на монтирания стикер.
Най-често за снимките сме избрали стикери с размери L или XL.
Какви са максималните размери на стикера?
Фолиата, които ползваме са с ширина 1.20 м. и дължина 50 м.
Това означава че от цяло парче може да се изработят стикери, на които по-малкият размер не
надвишава 120 см.
По-големите стикери, ( например 150 х 150 см), се изработват на 2 части. Съвместяването при монтажа
не е проблем. Дори да се наложи застъпване, то почти не се забелязва.
Обратно към началото на Стикери за стена myroom.bg

