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Exkluzivni media
pro Vase potreby ...
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RAYFILM rozšiřuje řadu profesionálních médií o další materiály, které jsou
určeny zejména pro vysoce kvalitní tisk reprodukcí, grafik, archivních
fotografií, kopií uměleckých děl, osobní korespondence a prezentace atp.
Dosavadní FineArt 100% bavlněné papíry jsou doplněny o umělecké plátno
a ruční papír.

RAYFILM fotopapíry jsou dodávány v
komerčních boxech po 100/50 listech nebo v
papírových krabičkách po 20/10 listech a
v BULK balení po 1000 listech. Kromě
formátů A4 jsou fotopapíry dodávány také ve
formátu A3. Podle přání a požadavků zákazníka
je možno dodat jakýkoliv formát do velikosti
450 x 2000 mm nebo na plotrové roli
do šíře 1118 mm.

FineArt RAYFILM materiály jsou součástí Professional řady fotopapírů

FineArt Photopaper
Rayfilm FineArt collection je tou pravou volbou
pro nejnáročnější zákazníky, hledající pro své
fotky nejlepší prezentaci barev a exkluzivní
vzhled.
Naleznete v ní FineArt 100% bavlněné papíry
gramáže 190 a 300 g/m2, plátno - canvas
gramáže 345 g/m2 a 3 druhy ručního papíru v
různých odstínech a gramážích 200 a 280 g/m2.
R0262 - Professional FineArt foto papír 190 g/m2
Jsou určeny pro vysoce kvalitní archivní tisk fotografií, grafik a
reprodukcí, který nepodléhá působení času, prostředí
a UV záření. Papíry jsou vyrobeny ze 100% bavlněného základu,
bez použití bělidel a chemikálií což jim dává přirozený bílý odstín.
V Lab prostoru mají hodnoty 97, 2, 0. Jsou oboustranně potaženy
speciální sametově matnou nanoporózní vrstvou, která umožňuje
tisk v nejvyšší kvalitě jak pigmentovými, tak i dye based inkousty.
Materiál je standardně dodáván v rolích šíře 610 mm a 1118 mm a
ve formátech A4, A3 podle požadavku i A2.

R0263 - Professional FineArt foto papír 300 g/m2
Má stejné vlastnosti jako R0262 jen výrazně vyšší gramáž a
tloušťku 0,5 mm. Je dodáván v rolích šíře 610 mm a 1118 mm a ve
formátech A4, A3 podle požadavku i A2.

R0265 - Professional Canvas matte - plátno 345 g/m2
Je určeno zejména pro tisk reprodukcí, kopií uměleckých děl atp.
Složení 35% bavlny a 65% polyesteru umožňuje bezproblémové
natažení na dřevěný rám nebo adjustaci na pevnou RAYBOARD
desku. Má velmi jemnou strukturu a neutrální barevný tón.
Je vhodný nejen pro dye based inkousty, ale zejména pro
pigmentové archivní inkousty. Materiál je standardně dodáván 		
v rolích šíře 610 a 1118 mm a návinu 15 m.

www.rayfilm.cz
www.fotopapiry.cz
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Rucni papir - handmade
Symbol
exkluzivity ...
Ruční papír byl vždy symbolem exkluzivity, jedinečnosti a určité osobitosti.
Ruční umělecký inkjet 100% bavlněný papír je vyráběn bez použití kyselin a
bělidel klasickou metodou v gramážích 200 a 280 g/m2.
Okraje papíru jsou přirozeně nepravidelné a díky tomu působí archy originálním
a historizujícím dojmem. Příjemně strukturovaný povrch připomíná klasický
akvarelový papír. Speciální potah dává jedinečnou možnost tisku v té nejvyšší
kvalitě vhodné pro tisk reprodukcí uměleckých děl, map a pro kreativní fotografie
s nádechem originality, osobitosti a odlišnosti. Barvy jsou věrné, syté s nádechem
jedinečnosti a patiny. Speciální potah je aplikován na jedné straně, druhá strana je
také potiskovatelná, ale kvalita potisku dosahuje standardní fotokvality.
Okruh zákazníků:
Fotografové pro tisk archivních a uměleckých fotografií v limitovaných
číslovaných sériích. Grafici pro tisk grafik. Malíři, galerie, muzea pro tisk kopií
uměleckých děl, historických dokumentů, ex libris, rodokmenů, … .
Státní správa, bankovní domy, pojišťovny, galerie, šlechtické rody a VIP osobnosti
pro tisk osobní korespondence. Reklamní agentury pro tisk jedinečných
dokumentů, certifikátů - svatebních oznámení, novoročenek, vizitek .... .
Balení : A4 10 listů, 100 listů
A3 5 listů, 100 listů

R0266 - Ruční papír odstín Ivory - 200 g/m2
RAYFILM R0266 je dodáván v krémovém odstínu „Yvory laid“ –
slonová kost, v gramáži 200 g/m2 a tloušťce 0.38 mm. Papír je
dodáván ve velikostech 21x30, 30x40 cm pro maloformátový tisk
s typickými nepravidelnými okraji. Kromě standardního plného
formátu 21x30 cm je dodáván materiál R0266 v provedení s
předpřipravenými 10 vizitkami velikosti 90x50 mm na archu 20x30.
Vizitky jsou vytvořeny tak, že v místě pro oddělení je vrstva ručního
papíru tenčí, a to umožňuje jednoduché rozdělení formátu na
jednotlivé vizitky, přičemž po rozdělení jsou okraje standardně
roztřepené a nepravidelné jako arch ručního papíru.
Spojení formátu 21x30 cm a vizitek Vám dává jedinečnou možnost
pro vytvoření exkluzivních hlavičkových papírů, dopisů, certifikátů a
k tomu odpovídajích vizitek, nebo kartiček.
Upozornění : s ohledem na způsob výroby ručního papíru nelze
zajistit, aby formát A4 – 21x30 cm nebo A3 – 30x40 cm byl vždy
naprosto přesně dodržen.

R0267 - Ruční papír bílý odstín - 200 g/m2
RAYFILM R0267 je dodáván v klasickém bílém odstínu,
v gramáži 200 g/m2 a tloušťce 0.38 mm. Papír je dodáván 		
ve velikostech 21x30, 30x40 cm pro maloformátový tisk
s typickými nepravidelnými okraji. Pro velkoformátový tisk je pak
dodáván ve formátech 50 x 65 cm a imperial formátu 56 x 76 cm.

R0268 - Ruční papír bílý odstín - 280 g/m2
RAYFILM R0268 je dodáván v klasickém bílém odstínu, v gramáži
280 g/m2 a tloušťce 0.55 mm. Papír je dodáván ve velikostech pro
velkoformátový tisk v imperial formátu 56 x 76 cm a 70 x 100 cm.

