
 

 

 ציור אורגינל

 חפצים בתמונה יוקרתית מדהימה לביתכם? נפלא!!    אהבתם ציור מהגלריה?

 שמחה בהחלטתכם הנבונה להצטרף לאנשים ובעלי עסקים בארץ ובעולם, 

 ורכשו אותם לעטר בהם את נכסיהם.  אשר מצאו ערך רב ביצירותיי
  

 הציורים בגלריה. בסגנוןניתן להזמין ציור אורגינל ו  יש לברר אם הציור קיים במלאי,

 במיוחד עבורכם ציור בהתאמה אישית. יצוראשמח לגם 

 אין ספק  שגם אתם כמו לקוחותיי תרגישו חיבור חזק ליצירה 

   ושמחה אישית בידיעה שרכשתם פריט יוקרה אמנותי.
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 הדפס על קנבס

  ואתם מעוניינים בהדפס? ?  ציור בגלריההתלהבתם מ

  קבלו תפאורה מושלמת לעיצוב הבית ובנוסף אווירת רוממות ושמחה

 ** התמונה המקורית. במראההדפס איכותי על בד קנבס מעולה, על ידי 

 בכך להעלות את ערכו ניתן להוסיף על ההדפס טקסטורה וצבע באופן ידני ובתוספת תשלום 

 *  לכתחילה  מומלץ זה מסוימים בציורים  .לקבל תחושה ממשית של אורגינלו

 .מ"ס מספר של קלים שינויים ייתכנו אך הציור של לפרופורציה זהה ההדפס

 

 הדפס על אלומיניום

 שאהבתם, ואתם מעוניינים בהדפס על אלומיניום? וואוו!!ראיתם ציור בגלריה 

 תקבלו הדפס מאד עכשווי עם מראה מבריק הנותן תחושת יוקרה ואלגנטיות למראה מושלם לבית. 

 **  .מ"מ ומסגרת גב לתליה והרחקה  6סי -וי–ההדפס כולל גב פי

 אין ספק  שגם אתם כמו לקוחותיי תרגישו חיבור חזק ליצירה ושמחה אישית  

 * בידיעה שרכשתם פריט יוקרה אמנותי.

 

 אופן התשלום: 

 לדרך האתר בפייפ .1
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 :מדיניות המשלוחים

 אינו כולל משלוח.מחיר הרכישה 

 אנו נדאג לאריזת התמונה ונשתדל לקשר אתכם עם חברת משלוחים

 .  קרטון בתוך מגולגלים נשלחים הדפסים

 אתם תשלמו לחברה עבור המשלוח .
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 תחילה יש לברר אם יש אפשרות לבצע הדפס מתמונה ספציפית זו. **

 

AN ORIGINAL PAINTING 

Was there a particular painting in the gallery that you liked? Would you like to purchase an amazing prestigious picture to adorn 

your home? NOW YOU CAN! 

We commend your wise decision to join my many customers, lay and business people from Israel and throughout the world, who 

appreciated the special value of my artwork and purchased many of my paintings to adorn their homes and offices. 

After choosing the painting you're interested in, we have to check if the picture is included in our inventory. 

 If so, you can purchase it.  

If it's not available or you wish to acquire the same painting in a different size, you can place an order for that particular painting.  

There is also an option that I prepare a special, personally customized painting for you. 

I have no doubt that, just like other customers of mine, you be delighted to own a painting you feel connected to and proud to 

possess such a prestigious work of art. 

FOR DETAILS OR ADVICE, PLEASE CONTACT BY EMAIL TO: menuchay@gmail.com 

 

PRINTS ON CANVAS 

If you really liked a particular painting in the gallery, perhaps you would prefer to purchase a print of that picture? 

This is an opportunity to acquire a piece of art that will enhance the décor of your home and lend it an atmosphere of inspiration 

and elation. We can offer you a print set on top-quality canvas material that is identical in appearance to the original painting .** 

For an extra fee, the print can be enhanced with additional hand-painted textural and color effects. This treatment can raise the 

value of the picture and make it more similar to the original. 

For certain paintings it is highly recommended to do so at the on-set.* 

The print is the same as the proportion of the painting  But there may be slight changes of a few centimeters   

 

PRINTS ON ALUMINUM 

If you liked a particular painting in the gallery, perhaps you would prefer to purchase a print of that picture set upon aluminum? It 

can be quite amazing and impressive!! 

You would be receiving a picture with a very up-to-date, shiny look that superbly complements every interior décor with a touch of 

elegance and prestige. This print comes with a backing of PVC 6 mm. thick and a back frame for hanging and protrusion. ** 

I have no doubt that, just like other customers of mine, you be delighted to own a picture you feel connected to and proud to 

possess such a prestigious work of art.* 

MANNER OF PAYMENT: 

1. Through the website via Paypal. 

2. For additional payment options please contact by email to: menuchay@gmail.com 

 

DELIVERY POLICY: 

Payment for the item(s) purchased does not include delivery. 

We will be responsible for packaging the picture and will place you in contact with a delivery service. 

Prints are delivered rolled up within a carton container. 

You, the customer are required to pay the delivery company for their service. 

 

*   For questions or advice please contact: menuchay@gmail.com 

**  Please first inquire if it is possible to prepare a print of that particular painting.  


