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Zapraszamy do nas wykonujemy usługi fotograficzne. Jeśli potrzebujesz fotografii do np paszportu do
dokumentu zalecanym rozmiarze to wykonamy każdy rodzaj. Wykonujemy zdjęcia do dokumentów małym
dzieciom. Jeśli masz fajne i ciekawe unikalne zdjęcia i fotografię zrobione w ciekawym miejscu i chciałbyś je
utrwalić w formie papierowej przyjdź do nas a my wydrukujemy w rozmiarze jaki będziesz sobie życzył. Gdy
organizujesz uroczystość ważną rodzinną integracyjną firmową możesz się zdecydować na zdjęcia w studiu
czy w terenie. Wykonujemy piękne zdjęcia i oryginalne fotografie okolicznościowe: ze ślubu, ze chrztu, z
urodzin, z imienin, z rocznicy, czy imprez integracyjnych. Gdy posiadasz slajdy, diapozytywy lub negatywy to
na pewno możesz zlecić nam ich digitalizacje. Skanujemy każdy format negatywów i diapozytywów. Gdy w
twoich zasobach są stare i ciekawe lub unikalne zdjęcie z którymi wiążą się wspomnienia możesz u nas zlecić
reprodukcje. Twoje piękne unikalne zdjęcie będzie skopiowane oraz odnowione poprawione z
optymalizowane dzięki czemu zyskasz bardzo dobrą kopię swojego zdjęcia. Wykonujemy wyglądające jak
płótna malarskie ze zdjęć cyfrowych i analogowych polega to na tym że materiał cyfrowy uzyskany z pliku
cyfrowego bul skanu czy reprodukcji drukujemy na płótnie a następnie je uszlachetniamy wyniku czemu
produkt finalny wygląda jak obraz. Odzyskujemy zdjęcia z nośników cyfrowych z karty np SD i pendrive
kiedy karta pamięci została skasowania lub jest nieczytelna dla aparatu komputera. Wszystkich bardzo
serdecznie i szczerze zapraszamy do naszego studia i laboratorium z wielkim zaangażowaniem zrealizujemy
twoje zlecenie.
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