1 რას გთავაზობთ ?
ჩვენ გთავაზობთ ბეჭდური პროდუქციის ( სარეკლამო მასალებისა და დეკორის
ელემენტების) წარმოებისა და განთავსების მომსახურებას „ანი დან ჰოემდე“. ჩვენი
დეზაინერები დაგეხმარებიან ნებისმიერი სირთულის დიზაინერული ჩანაფიქრის
განხორციელებაში. კლიენტის მიერ დასახული ამოცანის ხარიახიანად და მაღალეფექტური
გადაწყვეტის გზით. ჩვენ ვთავაზობთ ინტერიერის დიზაინერებს თანამშრომლობის
ხელსაყრელ პირობებს შეკვეთის მოცულობის მიხედვით

2 რა არის სკინალი?
სკინალი არის დეკორატიული პანელები რომლებიც მზადდება სხვადასხვა მასალის
გამოყნებით, რომელსაც ძირითადად იყენებენ სამზარეულოს და სააბაზანოს
დეკორაციისთვის. თუმცა არანაირი შეზღუდვა არაა - გამოყენების არეალი შეგიძლიათ თქვენ
თვითონ შემოგვთავაზოთ. ტერმინს „სკინალი“ აქვს ძალიან ბევრი სინონიმი. შუშის
წინსაფარი, კედლის შუშის პანელი, ფოტოსკინალი და ა.შ.

რა არის შუშის სკინალი?
სამზარეულოსათვის, აბაზანისათვის ძირითადად გამოიყენება ნაწრთობი შუშისაგან
დამზადებული სკინალი. დამზადების ყველაზე გავრცელებული და საიმედო მეთოდია
ულტრაიისფერი ბეჭდვა. ხშირად გამოიყენება თვითწებადი ფირი. იბეჭდება 6,8,12,16 მმ - იან
გამოწრთობილ შუშაზე, თუმცა სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლოა გამოყენებულ იქნას
გამოუწრთობი შუშაც

3 როგორ შეუკვეთოთ სკინალი?
სკინალის შესაკვეთად, წინასწარი ინფორმაციის მისაღებად, კონსულტაციისათვის
დაკვიკავშირდით საიტის ზესა ნაპირში მოცემულ ნომერზე, დატოვეთ მოთხოვნა ფეისბუქის
გვერდზე skinali.ge ან მოგვწერეთ contact@skinali.ge -ზე.

4 რამდენი დრო ჭირდება დამზადებას?
შეკვეთის მიღებიდან, აზომვიდან - დამონტაჟებამდე 10 – 15 დღეა საჭირო.
კონკრეტული პერიოდის მიხედვით მისამართზე მოსული კონსულტანტი ამ თარიღს
ზუსტად მოგახსენებთ.

5 რატომ არის შუშის სკინალი ასე პოპულარული?

გამოწრთობილი შუშის თვისესბების წყალობით - ის ცეცხლგამძლეა და გამოიყენება გაზის
ქურასთან, რადგანაც არ ადარდებს მაღალი ტემპერატურები.
დალაგებისას საკმაოდ ძნელია მისი დაზიანება ლითონის სახეხით ან სამზარეულოს
ქიმიური საშუალებებით. ასეთი შუშის გამძლეობა საშუალოდ 5-7 წელიწადია
მეორეც ფოტობეჭდვის წყალობით დიზაინერებისათვის უსაზვროდ დიდი არჩევანი
ჩნდება, ასეთი პანელები ნამდვილად ექსკლუზიური და ორიგინალური გამოდის,
ულამაზესი თანამედროვე HI -Tech დიზანისათვის
მესამეც - შედარებით მისაღები ფასია, მონტაჟის/დემონტაჟის სიმარტივე და სამუშაოს
სისუფთავე.

6 რა არის ულტრაგამჭვირვალე შუშა?
ულტრაგამჭვივრვალე შუშა განსხვავდება ჩვეულებრივისაგან იმით რომ
პრაქტიკულად არავითარი ფერი არ აქვს და გამოირჩევა შუქის გატარების უმაღლესი
ხარისხით. ჩეულებრივი შუშაზე თეთრის ან უაღრესად ნათელი ფერის დატანებისას,
სკინალი ოდნავ მომწვანო გამოვა. თუ გამოსახულება მუქია, თამამად გამოიყენეთ
ჩვეულებრივი შუშა, ეს პრაქტიკულად არავითარ სხვაობას არ დაიტყობს.

7 კედელზე მიმაგრების რომელი მეთოდი ჯობია?
არის მიმაგრების ორი ძირითადი მეთოდი, რომელთა ძირითადი განსხვავებაა:
ვიზუალი და დანიშნულებაა.
პირველი სამარეზების მეშვეობით. ამ შემთხვევაში შუშის ზედაპირზე იხვრიტება
რამდენიმე ნახვრეტი და იმ ადგილებში სამარეზებით მაგრდება, ზედ ეფარება
დეკორატიული მრგვალი ხუფები. შემდგომში საჭიროების შემთხვევაში ამ შუშის მოხსნა და
ადგილზე დამაგრება შესაძლებელია. ასეთი მეთოდი გამოიყენება ძირითადად არასწორ
ზედაპირებზე, ან იმ შემთხვევაში თუ სამომავლოდ დემონტაჟი შესაძლოა საჭირო გახდეს, (
შემდგომი რემონტისას)
მეორე წებოს მეშვეობით. ამ შემთხვევაში არ აქვს ხვრელები, პატარა ვერცხლისფერი
ხუფებით. მაგრამ, შუშა საბოლოოდ მაგრდება კედელზე და მისი დემონტაჟი შეუძლებელია,

8 როდისაა უპრიანი აზომვა, სამზარეულოს კარადების დამაგრებამდე თუ მერე?
ჩვენ გირჩევთ ამზომველი გამოიძახოთ სამზარეულოს სრული აღჭურვის მერე, ან
როგორც მინიმუმი ქვედა კარადების და „სტალეშნიცის“ დამონტაჟების მერე, ხშირად ბინებში
იატაკის დონე არ არის იდეალური, ან სამზარეულო კარადების დონე შესაძლოა ზუსტად არ
დაიგეგმოს, ზედმეტი პრობლემების ასარიდებლად სასურველია სამზარეულოს სრული

აღჭურვის შემდგომ გამოიძახოთ ამზომველი (ნუ მიაშურუპებთ „სტალეშნიცის“ თავზე
კედელთან გამყოფ „უგოლნიკებს“ რათა დამონტაჟებისას მისი გადაადგილება შესაძლებელი
იყოს.)

9 შეიძლება თუ არა საკუთარი სურათის გამოყენება?
დიახ რა თქმა უნდა, მხოლოდ სურათი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, რაც უფრო
მაღალია მით უკეთესი. ნებისმიერ შემვევაში ჩვენი სპეციალისტი ბეჭდვის წინ შეამოწმებს
ფაილის ხარიხს და გეტყვით ზუსტ პასუხს შესაძლებელია თუ არა მისი გამოყენება.

10 შეიძლება თუ არა გამოვიყენოთ გამოსახულება ფოტობანკებიდან?
ჩვენ ვმუშაობთ უმეტეს ფოტობანკთან რომელიც ინტერნეტშია წარმოდგენილი,
ძალიან კარგი მახასიათებლები აქვს საიტს Shutterstock.com: მასზე 20 მილიონზე მეტი
სურათია, ავსევე გვაქვს კონკრეტულად სამზარეულოს სკინალების კატალოგები skinali.ge;
artskinali.com; skinali.photo-clip.ru ამ წყაროებიდან აღებული სურათი უფასოდ დაერთვის
ნამუშევარს.

11 თუ არის შესაძლებელისურათის ფერის და ინტენსიობის შეცვლა?
ყველა სურათზე შესაძლებელია გარკვეული ცვლილებები, ეფექტების დადება და
ზედმეტი ელემენტების ამოშლა, ამას ფირმის დიზაინერი მიხედავს.

12 საჭიროა თუ არა კედელს განსაკუთრებული მომზადება სკინალის მონტაჟის წინ?
იდეალურად სწორი ზედაპირი ყოველთვის საჩუქარია ჩვენთვის, მაგრამ საერთოდ არ
არის აუცილებელი კედელი იდეალურად იყოს მოხვეწილი, მონტაჟი შესაძლებელია ასე თუ
ისე სწორ ზედაპირზეც.

13 შეიძლება თუ არა სკინალი კაფელზე მივამაგროთ?
შესაძლებელია არავითარი სხვაობა არ აქვს ჩვენთვის ზედაპირებს რომელზეც
ვამაგრებთ, ამ შემთხვევაში მიმაგრების საჭირო მეთოდს ავირჩევთ.

14 შემიძლია ჩემით ავზომო კედლიე ფართობი სკინალისათვის?
დიახ შეგიძლიათ, ჩვენს ხელოსანსაც დაუზოგავთ დროს. მაგრამ ნებისმიერი
უზუსტობა გაართულებს სკინალის მონტაჟს, ხოლო გამოწრთობილი შუშის ადგილზე მიჭრა-

მოჭრა გადაკეთება შეუძლებელია. და შესაძლოა ნაკეთობა ხელახლა დასამზადებელი
შეიქნას.
ასე რომ ჯობია ეს საქმე სპეციალისტებს მიანდოთ და დაზოგოთ დროც და ფულიც

15 ჩემი გამწოვი კარადის დონეზე მაღლაა. ეს პრობლემაა?
ეს ჩვენთვის ჩვეულებრივი მდგომარეობაა, აზომვისას სპეციალისტი შესაბამის
ზომებს ჩაინიშნავს, დიზაინერი კი ნახატს დააკორექტირებს. საერთო ჯამში ნახატის
მთლიანობა არ დაირღვევა და სკინალი ერთიანი გამოჩნდება.

