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Nowoczesny obraz abstrakcyjny

Obraz abstrakcja 003

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
100,00 z?
Kwota rabatu:

Zadaj pytanie o produkt
Artysta: Magdalena Walulik

Szczegó?y produktu
Dodane przez

Galeria Fine Art Express

Opis pracy

Obraz na p?ótnie Abstrakcja 003 r?cznie malowany - drukowana reprodukcja na ?cian? – obraz z reprodukcj? drukowany na bawe?nianym
p?ótnie przedstawiaj?cy abstrakcyjn? kompozycj?. B??kity wyst?puj?ce na obrazie w zestawieniu z nieregularnymi plamami i liniami w kolorze
ochry i fioletu nadaj? mu niekonwencjonalny styl. Obraz na p?ótnie Abstrakcja 003 wniesie do twojego domu czy gabinetu lub biura atrakcyjny
klimat nowoczesno?ci i pi?kna. Spodoba si? nie tylko amatorom malarstwa abstrakcyjnego. Doceni? go wszyscy, którzy pragn? otoczy? si?
ozdobami dodaj?cymi mieszkaniom ?wie?o?ci, lekko?ci i koloru. Takie obrazy dzia?aj? uspokajaj?co i wnosz? do domu czy biura atmosfer?
spokoju i relaksu. Abstrakcyjne dekoracje w twoim otoczeniu - Obraz na p?ótnie Abstrakcja 003 to fantazyjne rozwi?zanie dekoratorskie, które
mo?na wykorzysta? do dekoracji ?cian naszej domowej przestrzeni, jak równie? pomieszczenia firmowego, gabinetu lub lokalu us?ugowego
takiego jak sklep, kawiarnia, restauracja albo klub fitness. Jest to pi?kny abstrakcyjny obraz, który sk?ada si? w atrakcyjn? form? dekoracji
wn?trza. Jest to drukowana reprodukcja oryginalnego r?cznie malowanego obrazu akrylowego. Atrakcyjny, dekoracyjny obraz ?wietnie nadaje
si? jako obraz do nowoczesnego salonu, do holu, do biura czy poczekalni. Taki obraz wygl?da wspaniale na ?cianie salonu czy sypialni, nadaje
nawet najskromniejszemu wn?trzu niepowtarzalny nastrój. Taki nowoczesny obraz mo?e by? doskona?ym prezentem dla mi?o?ników abstrakcji
i nowoczesnych form, z okazji ?lubu lub jako obraz na prezent z okazji przeprowadzki do nowego domu czy mieszkania. Boki obrazów
drukowanych na p?ótnie s? zadrukowane. Obrazy drukowane naci?gane s? na wysokiej jako?ci sosnowe krosna malarskie (blejtramy). S?
gotowe do powieszenia na ?cianie od razu po rozpakowaniu przesy?ki. Reprodukcje s? drukowane tuszem pigmentowym co gwarantuje
doskona?e nasycenie barw i odporno?? na dzia?anie czynników zewn?trznych. Druk reprodukcji obrazów w najnowocze?niejszej technologii
pigmentowej sprawia, ?e zachowuj? swoje kolory przez wiele lat.
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