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Oferta sklepu.
ManualCollection to serie obrazów tworzonych z pasją . Zgodne z trendami,
doskonale uzupełniają przestrzeń prywatną, biurową i wystawienniczą. To
świeże, zdecydowane kompozycje kolorystyczne oraz nieustanne poszukiwanie idealnych kształtów i ciekawych faktur. Odpowiedź na zapotrzebowanie projektantów wnętrz i ludzi dla których liczy się indywidualność. To
nowoczesna forma wyrażania siebie i podkreślania charakteru miejsca.
01. Grafiki drukowane na płótnie / papierze.
Pomagamy w tworzeniu nowoczesnych i wyjątkowych wnętrz poprzez
ozdabianie ścian grafiką, zdjęciami czy np. malarstwem. Większość
prac jest dostępna również jako wydruki na płótnie lub papierze, które
oprawiamy na życzenie odbiorcy w ramy. Korzystamy jedynie z najwyższej
jakości materiałów, tj. np.: lite drewno czy włoskie płótna.
02. Oryginały.
Poszukujemy i odkrywamy nowych, ciekawych twórców. Pomagamy im
znajdować odbiorców dla oryginalnych obrazów. Dzięki wspólpracy z
inwestorami, dystrybutorami czy architektami, jesteśmy w stanie budować i
rozwijać naszą działalność oraz promować artystów.
03. Projektowanie indywidualne.
Na życzenie realizujemy indywidualne zamówienia, co oznacza
niestandardowe formaty i ramy lub serie dedykowane konkretnym
przestrzeniom. Gromadząc wokół siebie z jednej strony grafików,
wzorników i artystów, a z drugiej dystrybutorów, producentów oraz
inwestorów, z chęcią doradzamy w kwestiach dotyczących projektowania
wnętrz, budowania spójności i wyjątkowości wizualnej obiektów
użyteczności publicznej oraz domów i mieszkań. Pomagamy budować
charakter przestrzeni, nadając jej świeży i oryginalny styl towarzyszący
naszym obrazom.
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Dla Dystrybutorów.
Rabat handlowy dla dystrybutora wynosi na początku 20% ceny netto
i może być większy w zależności od wolumenu sprzedaży.
Zamówienia są realizowane w ciągu 5 - 10 dni roboczych od daty zlecenia
- drogą mailową na adres sklep@manual-collection.com - potwierdzonego
przelewem. W przypadku oryginałów - szczegóły są ustalane każdorazowo.
Na terenie Polski dostawy są realizowane jako:
- standardowe, które obejmują jedynie wydruki na papierze wysyłane w
kartonowych tubach
- niestandardowe, które dotyczą obrazów drukowanych na papierze i
oprawianych w ramy lub płócien które są naciągane na krosna i mogą być
także oprawiane w ramy z litego dębu.
Wszystkie produkty oferowane przez ManualCollection są objęte 12
miesięczną gwarancją.
Wszelkie materiały komunikacyjne i marketingowe dotyczące
sprzedawanych produktów, a także elementy oznakowania powierzchni
wystawienniczej będą dostarczane przez ManualCollection.
Wszystkie zamówienia nietypowe mogą być realizowane po konsultacji
z ManualCollection i po ustaleniu warunków handlowych dla takiego
zamówienia.
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Dla Architektów.
Rabat handlowy dla architektów wynosi na początku 15% ceny netto
i może być większy w zależności od wolumenu sprzedaży.
Zamówienia są realizowane w ciągu 5 - 10 dni roboczych od daty zlecenia
- drogą mailową na adres sklep@manual-collection.com - potwierdzonego
przelewem. W przypadku oryginałów - szczegóły są ustalane każdorazowo.
Na terenie Polski dostawy są realizowane jako:
- standardowe, które obejmują jedynie wydruki na papierze wysyłane w
kartonowych tubach
- niestandardowe, które dotyczą obrazów drukowanych na papierze i
oprawianych w ramy lub płócien które są naciągane na krosna i mogą być
także oprawiane w ramy z litego dębu.
Wszystkie produkty oferowane przez ManualCollection są objęte 12
miesięczną gwarancją.
Wszystkie zamówienia nietypowe mogą być realizowane
po konsultacji z ManualCollection i po ustaleniu warunków handlowych
dla takiego zamówienia.
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Dla Inwestorów.
Rabat handlowy dla inwestora ( dotyczy zamówień powyżej 10 sztuk )
wynosi 10% ceny netto i może być większy w zależności od wielkości
zamówienia.
Zamówienia do 20 sztuk są realizowane w ciągu 10 dni roboczych od
daty zlecenia - drogą mailową na adres sklep@manual-collection.com
- potwierdzonego przelewem. W przypadku oryginałów - szczegóły są
ustalane każdorazowo. Zamówienia powyżej 20 sztuk realizowane są po
ustaleniu terminu z ManualCollection.
Na terenie Polski dostawy są realizowane jako:
- standardowe, które obejmują jedynie wydruki na papierze wysyłane w
kartonowych tubach
- niestandardowe, które dotyczą obrazów drukowanych na papierze i
oprawianych w ramy lub płócien które są naciągane na krosna i mogą być
także oprawiane w ramy z litego dębu.
Wszystkie produkty oferowane przez firmę ManualCollection
są objęte 12 miesięczną gwarancją.
Wszystkie zamówienia nietypowe mogą być realizowane
po konsultacji z ManualCollection i po ustaleniu warunków
handlowych dla takiego zamówienia.
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Oferta
Indywidualna.
Realizujemy zamówienia indywidualne. Obejmują one serie
projektowane specjalnie pod oczekiwania odbiorcy lub rozwinięcie
obecnych kolekcji o nowe kompozycje.
Zapraszamy również do korzystania z możliwości doboru wymiarów
naszych grafik specjalnie pod wybrane wnętrza i projekty.
Zamówienia są realizowane po konsultacji z ManualCollection i po ustaleniu
warunków handlowych dla takiego zamówienia.
Wszystkie produkty oferowane przez ManualCollection są objęte 12
miesięczną gwarancją.
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Podstawowe
formaty.

Grafiki
na płótnie.

Grafiki
na papierze.
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Dostępne kolory ram :

Dostępne kolory ram :

Lite drewno / brzoza /

Różne kolory dostępne

sosna / dąb

jako zamówienie
indywidualne
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Przestrzeń
wystawiennicza
i oznakowanie.
Każda ekspozycja ManualCollection realizowana
u dystrybutora obejmuje następujące elementy:
01. Grafiki ManualCollection /
Ilość produktów i format dopasowany do zastanej przestrzeni.
02. Projekt aranżacji /
Aranżacja z wykorzystaniem grafik i produktów z oferty dystrybutora.
Do zrealizowania przez dystrybutora po konsultacji z projektantem
reprezentującym ManualCollection.
03. Elementy oznakowania przestrzeni /
Widoczny logotyp ManualCollection
Opis produktu / nazwa serii, format
Tabliczki informacyjne dotyczące idei ManualCollection
04. Elementy promocyjne (opcjonalnie) /
Ulotka / Folder / Wizytówki / stand promocyjny
Przykładowy schemat przedstawiający sposób prezentacji prac
oraz miejsce aplikowania elementów oznakowania na str. 03
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Schemat
oznakowania.

