IMPRESSIÓ FINE ART DE FOTOGRAFIES
PRODUCCIÓ GRÀFICA PER A EXPOSICIONS
D E C O R A C I Ó I P U B L I C I TAT

IMPRESSIÓ FINE ART DE FOTOGRAFIES
Paper fotogràfic de molt
bona reproducció cromàtica. Ideal per a fotografies
de paisatge, persones i
retrats. Acabat semimat o
brillant.

Paper de cotó Hahnemühle
especial per a la reproducció de pintures i fotos artístiques. Negres intensos i
colors artístics. Acabat llis,
aquarel·la i d’altres textures.

Tela de pintor per a fotos
artístiques i per a reproduccions de pintures que
requereixin ser muntades
en un bastidor de fusta.
Ideal per a decoració.

Film backlight amb el sustrat retroil·luminable per
a caixes de llum. Especial
per a fotografies de bodegó, moda i publicitat.

Hahnemühle és una empresa alemana fundada
l’any 1584 com a “Relliehäusische Papiermühle”
(“Molí de paper de Relliehausen”), a prop de Dassel.
Més de 420 anys fabricant paper d’alta qualitat per
a totes les tècniques tradicionals de pintura i impressió. Per als artistes creatius digitals i fotògrafs
disposats a innovacions es refinen des de fa alguns
anys els papers artistics clàssics. L’estructura i la
bellesa natural com també el recobriment especial
de la superfície per a la impressió Inkjet, possibiliten impressions extraordinàries amb una diversitat
i intensitat de colors única al món.
Pintors, grafistes, il·lustradors, impressors, arxivadors, enquadernadors com també fotògrafs i
experts en publicitat, estudiants d’art i alumnes
utilitzan papers i cartrons Hahnemühle.

PRODUCCIÓ GRÀFICA PER A EXPOSICIONS, DECORACIÓ I PUBLICITAT
n Vinil autoadhesiu per a tot
tipus de superfícies planes o
amb poca curvatura. Ideal
per a publicitat, comunicació i imatge corporativa.
n Vinil autoadhesiu transparent per a vidres. No es
perd ni llum ni visibilitat.

Vinil de tall per a textos
i imatges retallades i films
de colors. Molt utilitzat en
aplicacions d’imatge corporativa.

n

Lona perforada de PVC
ideal per a exterior. Deixa
passar l’aire i evita el balanceig. També s’utilitza
en aplicacions d’interior.

n Teixit de polièster flexible per a banners i marcs.
El mateix teixit amb adhesiu en el revers serveix per
a col·locar a la paret.

Lona opaca de PVC per a
pancartes.

n Teixit transl·lúcid de polièster per a caixes de llum.

n

n

Vinil de tall per a vidrieres
n Paper de cel·lulosa per
a cartelleria i paper sintètic
per a displays enrotllables.
n Paper per a decorar parets, enganxat amb cola a
l’aigua, igual que el paper
pintat.

Lona perforada subjectada amb perfils d’alumini a l’interior

Vinil adhesiu amb forex clavat a la paret

Photocall

Paper imprès i enganxat a la cola

SISTEMES DE PRESENTACIÓ I ACABATS
Marcs d’alumini per a tela de
polièster. La tela és remobible. Accessoris per a penjar
a la paret i peus per utilitzarlo com a totem. Ideal per a
decoració i publicitat.

Suports moderns per a fotos
Panell lleuger de poliuretà de 12/22/42 mm, cantells xapats en blanc o negre.
Metacrilat transparent amb la foto adhesivada en el revers, acabat superbrillant.
n Lamina d’alumini “Dibond”, de 3 mm de gruix, presentació avanguardista.
n Bastidor de fusta per a tela de pintor, lona i tèxtil.
n
n

Panell lleuger

Metacrilat

Dibond
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Totems de fàcil i ràpid muntatge i del tipus enrotllable. De 85 a 150 cm d’amplada i 220 cm
d’alçada. Molt pràctics per a fires, presentacions de producte i publicitat.

Perfils d’alumini i de PVC
per a cartelleria i lones.
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