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Nieuwe dimensies bij Pixum: 
Foto’s professioneel tentoonstellen met Aluminium en Acryl Posters  

Keulen, Oktober 2009 
Vanaf nu levert Pixum op www.pixum.nl als uitbreiding van zijn XXL-portfolio exclusieve 
fotoposterafdrukken op aluminium of acryl. De nieuwe Aluminium en Acryl Posters maken van 
mooie foto’s binnen no-time prachtige kunstwerken voor thuis of professionele doeleinden. De 
luxueuze en duurzame wanddecoratie is beschikbaar in vier formaten vanaf 39,99 euro en 
wordt geleverd met passende wandbevestiging. 

Aluminium Poster 
De aluminium poster bestaat uit twee aluminium platen met een kunststof kern van in totaal 3 mm 
dikte. Door de verbinding van premium fotoposterpapier op zeer licht, maar bijzonder stabiel en 
duurzaam materiaal, lijkt de poster nog luxer en kostbaarder. Deze aluminium poster zet bijzonder 
unieke en stijlvolle accenten in iedere woonkamer. 

Acryl Poster 
Foto’s verwerkt als Acryl Poster lijken bijna driedimensionaal. Deze worden eveneens ontwikkeld op 
hoogwaardig premium fotoposterpapier speciaal voor posters en met hoogtransparante folie achter 
5 mm dik acrylglas bevestigd. Vanaf het 40 cm formaat wordt zelfs 10 mm dik acrylglas gebruikt. 
Hierdoor ogen foto’s nog stralender en krijgen deze een ongekende dieptewerking.  

Aluminium en Acryl Posters van Pixum zijn beschikbaar in de formaten 20x30 cm, 30x45 cm, 40x60 
cm en 50x75 cm. Voor goede resultaten adviseert Pixum een minimale resolutie van 1.600x2.400 
pixels (ca. 3 megapixels) voor de kleine formaten en ca. 6 megapixels voor het grootste formaat te 
gebruiken. 

De nieuwe en luxe Pixum-XXL-Posters zijn per direct beschikbaar vanaf 39,99 euro (excl. 
verzendkosten en bewerking). Ter introductie levert Pixum Acryl en Aluminium Posters tijdelijk 
inclusief de passende wandbevestiging. Hiermee krijgen de posters een zwevend effect en wordt de 
ruimtelijke werking nog meer geaccentueerd.  

Nieuwe Winkelwagen voor meer koopplezier 
Naast de introductie van deze exclusieve nieuwe producten heeft Pixum bovendien een geheel 
nieuw winkelwagensysteem gelanceerd. Voorop staan een overzichtelijke en klantgerichte structuur 
en een moderne optik. Voor het verzenden van de bestelling kan de klant nu moeiteloos nogmaals 
alle producten en zijn hierbij gekozen afbeeldingen bekijken en indien nodig wijzigen. Extra 
functies zoals een tegoedboncode verzilveren zijn duidelijker naar voren gebracht, en indien 
gewenst kan de klant belangrijke informatie met betrekking tot het bestelprocedure ter plekke 
opvragen. 

Online Fotoservice – Pixum EasyBlog – Fotoboek - Fotoafdrukken - Fotoposter - Fotokalender - Origineele Cadeaus met Foto’s  

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie, high-res productafbeeldingen of screenshots en test-tegoedbonnen voor 
monsters van Pixum kunt u contact opnemen met Fy Gadiot (Country Project Manager BENELUX 
Pixum) op +49 (221) 650040-14 of via fga@pixum.nl. Ook verwijzen wij u voor meer informatie 
graag door naar www.pixum.nl. 
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Over Pixum: 

Pixum (www.pixum.nl) is de leidinggevende, onafhankelijke en veel geprezen aanbieder van online-
fotoservices in Duitsland en Europa. Naast de mogelijkheid gratis online-fotoalbums aan te leggen en foto’s te 
delen, biedt Pixum ook goedkope en professionele belichting van digitale foto's op fotopapier, professioneel 
gedrukte en gebonden fotoboeken en fotocadeaus (bijvoorbeeld bekers, puzzels, T-shirts, kaarten, kalenders, 
fotolijsten en meer). Pixum drukt en belicht uitsluitend op hoogwaardige materialen en gebruikt de modernste 
en milieuvriendelijkste technologieën. 

In meer dan 40 tests door vakbladen, tijdschriften en consumentenbonden scoort Pixum altijd hoog en is 
regelmatig testwinnaar. Onder www.pixum.com biedt Pixum al haar services in de talen Engels, Frans, 
Nederlands, Deens, Italiaans, Portugees, Spaans en Duits aan en levert aan Pixum klanten in heel Europa. 
Pixum is gecertificeerd lid van Trusted-Shop en is in Oktober 2007 door Deloitte Technology, het tijdschrift 
Capital, de Deutsche Börse en de DVFA met de "Fast 50-Award" voor de 50 snelst groeiende 
technologiebedrijven in Duitsland beloond. 


