Persbericht
Albelli introduceert foto op hout
Fotospecialist vult portfolio wanddecoratie aan
Amsterdam, 23 maart 2015 – Via Albelli is het nu ook mogelijk om je favoriete foto
op hout af te drukken. Met de nieuwste toevoeging aan het assortiment heeft de
fotospecialist voor ieder interieur, stijl en budget een passende wanddecoratie
beschikbaar.
In tegenstelling tot andere aanbieders, biedt Albelli consumenten veel vrijheid in het
creatieproces van de wanddecoratie. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen tussen ruw of
glad hout en zelf bepalen of ze de planken horizontaal of verticaal bedrukt willen
hebben. De wanddecoratie past perfect in woningen met een klassiek of robuust
interieur. De afbeelding wordt gedrukt op losse planken die zijn bewerkt met een
whitewash, waardoor het hout de pure kleuren van je foto tot leven brengt. Daarnaast
vermindert het de zichtbaarheid van knoesten, terwijl de natuurlijke, rustieke
uitstraling behouden wordt. De foto op hout wanddecoratie is in 22 verschillende
maten beschikbaar en het eindproduct wordt geleverd met een gratis
ophangsysteem.
“Dankzij deze toevoeging aan ons portfolio kunnen we iedere consument de
wanddecoratie bieden die bij hem of haar past. Niet alleen op het gebied van stijl,
maar ook wat betreft hun interieur en budget,” stelt Frederik van der Veen, Country
Manager bij Albelli. “Houten wanddecoratie wordt vaak geroemd om het ‘leven’ dat
het in het interieur brengt. Het is dan ook een perfecte aanvulling op ons aanbod
wanddecoratie dat al bestaat uit forex, canvas, plexiglas en aluminium.”

BERICHT VOOR DE REDACTIE
Over Albelli
Albelli is onderdeel van Albumprinter BV, één van de grootste
fotoboekenproducenten in Europa. Het bedrijf produceert naast fotoboeken ook
fotokalenders, telefoonhoesjes, wenskaarten, agenda's en foto’s op canvas, forex,
plexiglas, aluminium en hout. Albumprinter is actief in Nederland, België,
Duitsland, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.
Albumprinter heeft een eigen productiefaciliteit in Nederland waar de productie
plaatsvindt voor de gehele Europese markt. Albelli werd in 2013 door Stichting
Thuiswinkel Awards uitgeroepen tot meest populaire webshop in de categorie ‘Hobby
en Cadeau’ en in 2014 door ABN AMRO verkozen tot Beste Webshop van
Nederland. WUA! verkoos Albelli in 2013 en 2014 tot beste aanbieder van
fotoboeken. In 2014 nam Albumprinter het Noorse FotoKnudsen A.S. over.
Voor meer informatie, een interview of beeldmateriaal kunt u contact opnemen
met Renate van der Wal of Renée Manders van LEWIS PR:
Tel: +31 (0)40 235 46 00
Email: albelli@lewispr.com
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