RAMMER
Enkle rammer i fem forskellige
farver og flere størrelser

RAMMER
En smuk ramme er kronen på værket, når det kommer til at udsmykke sine vægge med kunst
og plakater. Rammen får motivet til at komme i centrum og fremstå mere eksklusivt, ligesom den
samtidig tjener et praktisk formål ved at beskytte det indrammede mod støv, sollys
og tidens tand. Rammer fås i mange størrelser, materialer og kvaliteter. Hos I LOVE MY TYPE
har vi valgt at producere en type ramme, som vi mener, giver den mest optimale
kombination af god kvalitet til en fornuftig pris med et enkelt og stilfuldt look.
Alle vores rammer er produceret i aluminiumsprofiler for høj holdbarhed, lav vægt og lang
levetid trods en smal profil. Aluminiumsprofilerne kommer i forskellige farver og patineringer
og vi tilbyder endda en smuk virkelighedstro variant med egetræsfolie, der overgår
‘den ægte vare’, hvad angår styrke og holdbarhed. Profilerne på alle vores rammer
er ens, således at rammerne fungerer godt sammen på f.eks. en billedvæg,
hvor det er naturligt at kombinere flere forskellige typer.
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VALGMULIGHEDER
Oversigt over farver, størrelser og typer på alle vores rammer

PAP-EMBALLAGE TIL FORSENDELSE

TO SLAGS GLAS

Rammerne tilbydes som udgangspunkt
uden indpakning, men vi har valgt også
at tilbyde rammerne i en version, hvor
rammerne med akryl-glas leveres pakket
individuelt for at gøre det nemt for f.eks.
webshop-ejere. Hver rammer kommer
således indpakket i en pap-æske, hvori
rammen ligger i to lag bobleplast. Så kan
man som forhandler blot påsætte en
pakkelabel og sende rammen videre til
slutkunden.
A5 og A4 rammerne fås ikke med ekstra
emballage, men de har en meget lav vægt
og kan uden problemer sendes afsted i en
alm. boblekuvert eller lign.

Vi tilbyder rammerne med to forskellige typer glas.
Den ene variant er ”klassisk glas” som man kender det. Vi har valgt en
glas-producent, der leverer glas af høj kvalitet og med rigtig god farvegengivelse. Rammerne med klassisk glas egner sig bedst til salg via fysisk
butik, hvor slutkunden kan få rammen direkte med i hånden. Disse produkter egner sig ikke til fragt og bliver derfor leveret af os på palle, hvorfor
fragtprisen af ordrer med disse aftales særskilt.
Den anden variant er akryl-glas, der er en form for plexi-glas. Her har vi
valgt en kvalitet, der giver minimale refleksioner og en høj styrke, der
tillader at rammerne sendes med posten uden at gå i stykker. Akryl-glasset er også oplagt at bruge for børnefamilier, der ikke ønsker risikoen ved
glasskår spredt over hele gulvet, hvis en ramme skulle falde ned.
Akryl-glasset har en beskyttende film på begge sider, som man skal tage
af ved montering af det der skal indrammes. Hvis du vil tørre glasset af,
anbefaler vi kun at bruge en klud af mikro-fibre, da den type klude ikke
ridser glasset.

Her kan du se hvilke rammer der findes i vores sortiment:
AKRYL-GLAS
MED PAP-EMBALLAGE

KLASSISK GLAS
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