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Proponowana przez nas fotoceramika jest 

wypalana na najlepszej włoskiej porcelanie przy 

użyciu profesjonalnych tonerów. Dzięki temu, 

że pracujemy tylko na doskonałych produktach, 

możemy zagwaratnować wieloletnią jakość  

i trwałość fotografii na porcelanie.  

Oferujemy Państwu szeroką gamę kształ-

tów i rozmarów płytek ceramicznych, na któ-

rych możemy wykonać zdjęcie nagrobkowe. 

Fotografie nagrobkowe jakie proponujemy 

mogą być kolorowe, kolorowane, czarno-białe, 

a także w sepii. Cenimy sobie jakość oferowa-

nych przez nas usług, dlatego też nasi graficy 

zawsze bardzo starannie przygotują graficznie 

każde zdjęcie nagrobkowe, które ma zostać 

wypalone na ceramice.

W naszej ofercie znajdują się również zdjęcia 

nagrobkowe wypalane na krysztale, które sta-

nowią  bardzo ciekawą alternatywę do zdjęć na 

porcelanie. Warto wspomnieć również, że mon-

taż takich zdjęć na pomnikach jest bardzo ła-

twy – wystarczy klej silikonowy, który również 

znajdziecie Państwo w naszym sklepie interne-

towym. Proponujemy także najlepsze dostępne 

na rynku produkty do pielęgnacji nagrobków. 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się wro-

cławską firmą. Współpracujemy z licznymi za-

kładami kamieniarskimi i fotograficznymi z całej  

Polski. Zapraszamy do składania zamówień na 

zdjęcia nagrobkowe zarówno osoby indywidualne 

jak i firmy. Proponujemy Państwu najlepszą fotogra-

fię na ceramice w bardzo konkurencyjnych cenach.



Fotografia nagrobna pozostaje żywym 

emblematem obecności tych, których mię-

dzy nami zabrakło. Jej historia sięga XIX wie-

ku, gdzie pierwotnie służyła ona do ozdabia-

nia przedmiotów codziennego użytku, jak 

talerze, wazy, czy komplety naczyń. Małe 

dzieła sztuki, jak niejednokrotnie określa się 

takie zdjęcia, służą dziś do ozdabiania płyt 

nagrobnych. Przedstawiają one wizerunki 

pochowanych w tym miejscu osób. Są łącz-

nikiem między światem żywych i umarłych.

Najnowsze rozwiązania techniczne spra-

wiają, że wykonywane portrety cechuje 

duża wytrzymałość na zmieniające się wa-

runki pogodowe panujące w naszym kraju, 

takie jak  śnieg, deszcz, czy słońce. Spośród 

innych firm wyróżniają nas szczególnie do-

pracowane profile koloru ICC, które odpo-

wiadają za właściwe odzworowanie koloru 

na ceramice, oraz wyjątkowa dbałość o naj-

lepszą jakość kolorowych i czarno-białych 

zdjęć. Zapewniamy także profesjonalny re-

tusz fotografii, a także możliwość wyboru 

nietypowego kształtu (np. płytki ”Bohemia”, 

czy płytki asymetryczne w kształcie ser-

ca). W naszej ofercie można również zna-

leźć wiele rozwiązań tradycyjnych – zdjęcia  

w kształcie owalu, prostokąta, a także płyt-

ki w kształcie koła.

Pełna oferta jest dostępna na naszej stro-

nie internetowej. Standardowy termin reali-

zacji zleceń to siedem dni roboczych.

Akcesoria nagrobkowe:
Krzyże, wazony, lampiony, etc.

Zdjęcia na
krysztale

Ramki do zdjęć

Środki do pielęgnacji
nagrobków



Zdjęcia tzw. „na spad” - pasek do-

okoła fotografii jest zmniejszony do 

minimum i wynosi zaledwie 1-2 mm. 

Tak wykonana porcelanka idealnie 

pasuje do włoskiej ramki. Dzięki 

temu mamy pewność, że biały mar-

gines nie będzie widoczny. 

Kolor Czarno-białe Sepia Kolorowane







M1 M2 M3 M4

M5 M6 M7 M8

M9 M10 M11 M12



M13 M14 M15 M16

M17 M18 M19 M20

M21 M22 M23 M24



K1 K2 K3 K4

K5 K6 K7 K8

K9 K10 K11 K12



K13 K14 K15 K16

K17 K18 K19 K20

K21 K22 K23 K24



Rozmiar [cm] Złoty/platynowy pasek

4x6 +

5x7 +

6x8 +

7x9 +

7x10 +

7,5x10,5 +

8x10 +

8x11 +

8,5x11,5 +

9x12 +

9,2x12,5 +

10x13 +

11x15 +

12x17 +

13x18 +

16x19 +

17x22 +

18x24 +

20x28 -

24x30 -

30x40 -

Złoty pasek Platynowy pasek Biały pasek



Rozmiar [cm] Złoty/platynowy pasek

4x6 +

5x7 +

6x8 +

7x9 +

7x10 +

8x10 +

8x11 +

9x12 +

10x13 +

11x15 +

12x17 +

13x18 +

16x20 +

17x22 +

18x24 +

20x28 -

24x30 -

30x40 -

Złoty pasek Platynowy pasek Biały pasek



Koło Kwadrat

Rozmiar [cm] Rozmiar [cm] Złoty/platynowy pasek

5 5 +

6 10 +

7 15 + / -

8 - +

9 - +

10 - +

11 - +

12 - +

Złoty pasek Platynowy pasek Biały pasek



Rozmiar [cm] Złoty/platynowy pasek

7x8,5 +

8,3x10 +

10x11,8 +

11,6x14,5 +

Złoty pasek Platynowy pasek Biały pasek



Owal 3D Prostokąt 3D

Biały pasek

Rozmiar [cm] Złoty/platynowy pasek

 9x12 +



Złoty pasek Platynowy pasek Biały pasek

Rozmiar [cm] Złoty/platynowy pasek

 9x12 +

12x16 +



Rozmiar [cm] Złoty/platynowy pasek

8 +

10 +

12 +

15 +

Złoty pasek Platynowy pasek Biały pasek



Biały pasek

Serce lewoskrętne Serce prawoskrętne

Rozmiar [cm] Złoty/platynowy pasek

6x7 +

9x10 +

11x12 +

12x15 +



Zdjęcia na krysztale

Rozmiar [cm]

 9x12

11x15

Inne wymiary dostępne
na zamówienie



Książka Egitto Książka Egiziani

Rozmiar [cm]

20x13

Rozmiar [cm]

 17x15

22x16



Pergamin Egitto Pergamin Egiziani Pergamin Kreta

Pergamin Kronos

Pergamin Kreta Pergamin Egitto

Rozmiar [cm] Rozmiar [cm]

22x16 15x11

Papirus

Rozmiar [cm]

12x8

16x10



Krok 1

W przeglądarce internetowej w górnym pasku adresu wpisz 
kontrahenci.fotoporcelana.net i kliknij ENTER.

Pojawi się strona naszego sklepu internetowego.

Jeśli posiadasz już konto wypełnij pole z adresem oraz 
hasłem i kliknij na Zaloguj się (2), jeśli nie, wpisz z lewej 
strony swój adres e-mail i kliknij na Utwórz konto (1).

Następnie zostaniesz przekierowany do formularza. Wypełnij 
pola swoimi danymi, zaakceptuj nasz regulamin i kliknij na 
Zarejestruj się. Twoje konto zostało utworzone. 

Krok 3

Na stronie produktu kliknij w Dostosuj zamówienie (1).

Następnie w poniższych punktach wybierz preferowane 
przez Ciebie parametry produktu (tj. rozmiar porcelanki, 
odbicie profilu, tło, ubranie) oraz dodaj swoje zdjęcie (2).

Krok 4

Szczególne uwagi odnośnie składanego zamówienia, które 
chciałbyś zamieścić, a które nie były zawarte w formularzu 
napisz w polu Informacje.

Jeśli Twoje zamówienie jest gotowe kliknij na Dodaj do 
koszyka. (1)

Krok 5

Twój produkt został właśnie dodany do koszyka (1).

Gdy chcesz zamówić kolejny produkt powtórz czyności  
z punktów od 2 do 4. Aby dokończyć składanie zamówie-
nia kliknij na Przejdź do płatności (2).

Krok 6

Sprawdź czy w podsumowaniu zamówienia wszystko się 
zgadza.

Jeśli adres rachunku jest identyczny jak adres dostawy za-
znacz tą opcję (1). Klikając na Zaktualizuj (2 i 3) możesz 
poprawić te dane. Następnie określ sposób wysyłki (4), 
zaakceptuj regulamin (5) i wybierz metodę płatności (6). 
Dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się 
na ekranie.

Krok 2

Odnajdź porządany produkt i kliknij w niego. 

Możesz to zrobić wybierając kategorię z głównego paska 
(1) znajdującego się u góry strony lub bezpośrednio klik-
nąć w zdjęcie (2) odpowiedniego produktu.
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