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Кераміка України

Бюро «Анубіс». Фотокераміка
ANUBIS Bureau. Photoceramics
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Бюро «Анубіс» пропонує технологію виготовлення фотокераміки з
унікальними властивостями. Фірма вирішила важливе завдання, яке
поставила перед собою, — досягла перенесення зображень на
кераміку і фарфор без спотворення первинного образу. Фотокераміка
«Анубіса» довговічна, що є її найважливішою властивістю. Завдяки
спеціальній технології перенесені на фотокераміку зображення мають
високу контрастність і чіткість. Застосування фотокерамічних фарб&
ників і високотемпературного випалення сприяють високій стійкості
зображення до впливу навколишнього середовища.

Вироби «Анубіса» стійкі до вологи, морозу, спеки, перепадів
температури. Переваги технології їхнього виготовлення — це відсут&
ність токсичних випаровувань (колоїд, ефір, фарбники, розчинники).
До того ж фотокерамічне зображення не вицвітає під впливом соняч&
ного світла, не змінює кольорів з часом. Носіями зображень на фото&
кераміці є метало&керамічна основа.

За допомогою технології бюро «Анубіс» його майстри можуть
виконати найсміливіші індивідуальні замовлення. Це фотокерамічні
ікони та вироби, таблоїди тощо. Продукція фірми може бути в єдиному
примірнику — одна з найважливіших особливостей технології «Анубіса».
Рентабельність виготовлення фотокерамічних виробів за технологією,
запропонованою бюро «Анубіс», становить 300 відсотків.

В асортименті бюро — металеві, керамічні, метало&керамічні
овали 13х18 см; керамічні портрети від 10х12 до 13х18 см; металеві
таблички 18х24 см, спецчорнила для нанесення зображень.

Anubis Bureau offers a unique technology of photoceramics produc&
ing. The Company has managed the important aim which it put for itself,
i.e. they have managed to copy images onto ceramics and porcelain with&
out disfiguring of the origin image. Photo&ceramics of Anubis is perma&
nent what its most important feature is. Owing to the special technology
the copied images on the ceramics have got high contrastness and clear&
ness. Using of photo&ceramic dyes and high temperature burning is
instrumental in high firmness of images to environmental influence.  

Productions of Anubis are resistant to dampness, frost, hotness,
temperature overfalls. Advantage of this technology is absence of toxic
fumes (colloids, ethers, dyes, and solvents). Also photo&ceramic
images do not fade under actions of sunlight and do not change co&
lors in course of time. Transmitters of images on photo&ceramics are
of metal&ceramic base. 

With the help of this technology specialists of Anubis Bureau can 
satisfy any client’s demand. It can be photo&ceramic icons and other
things, tabloids, etc. Production of the Company can be in the unique
copy what one of the most peculiarities of the technology is. Profitability
of photo&ceramic products producing under the suggested by Anubis
Bureau technology is 300 percents.

Anubis Bureau’s list of products include: metal, ceramic, metal&
ceramic ovals, 13х18 cm; ceramic portraits from 10х12 till 13х18 cm;
metal plaques, 18х24 cm and special inks for images making.


