Expo - storformat media/support
Allmänt om storformatsutskrifter
Material och utskrifter anpassas utifrån användningsområde. Vi använder två olika varianter
av bläck (utomhus- och inomhusanpassat bläck). Detta gör att behovet av inplastningar vid
utomhusbruk kan minskas då regn inte påverkar hur bläcket sitter i samma utsträckning som
tidigare.
Vi har generellt olika bredder på de flesta material, vilket gör att vi lättare kan utföra snabba
och kostnadseffektiva utskrifter i de flesta storlekar. Nedan kan du läsa lite kortare fakta om de
vanligaste materialen och vilka bredder vi normalt har som maxbredd.

Media
Papper
Pappersutskrifter tillhandahåller vi i en mängd olika tjocklekar, varianter och användningsområden.
Papperssorterna är flera, som t ex: satin, matt och glossy
- Maxbredd: 160 cm
Banderoller
Banderollerna finns i flera olika material och styrkor beroende på dess användningsområden.
Allt från korttidsanvändning till riktigt stryktåliga applikationer. Vi levererar dessa öljetter (fästen
för t ex vajer) utan extra kostnad.
- Maxbredd: 500 cm
Meshbanderoller
Banderoller med små hål för att dels släppa igenom vind och dels för att minska vikten, vilket
kan vara bra på stora banderoller.
- Maxbredd: 500 cm
Mesh för snygg reklam i skyltfönster, svart baksida
Detta specialmaterial är utmärkt för att hänga på insidan av ett fönster, då den visar en fin
tryckt bild från utsidan, samtidigt som den släpper in ljus i lokalen. Den är perforerad med
massor av små hål.
- Maxbredd: 135 cm
Vävda material, polyweave
Ett inomhusmaterial som lämpar sig bra både för vepor och rollup’s. Materialet är starkare än
papper och hänger rakt när dessa sitter uppe med exempelvis aluminiumskenor. Har en mer
tyglikt utseende och struktur jämfört med den tunna banderollen (decolit).
- Maxbredd: 500 cm
Tunn banderoll, rolltex
Ett inomhusmaterial som lämpar sig bra både för vepor och rollup’s. Materialet är starkare än
papper och hänger rakt när dessa sitter uppe med exempelvis aluminiumskenor. Utseende
och struktur påminner mer om en banderoll än det vävda materialet (polyweave) och har en
mer jämn och fin yta.. Finns även med svart baksida, upp till bredden 85 cm.
- Maxbredd: 160 cm
Canvas/Målarduk
Canvas lämpar sig bra till utskrifter av digitala konstverk samt reproduktioner av målningar.
Samtidigt kan den med fördel användas för fotografiska verk, där den ger ett spännande
uttryck jämfört med papper. Strukturen är grov och baksidan är i canvasväv, precis som en
tavelduk.
Canvasbilden kan monteras på en kilram (ram för målardukar). Vi utför både utskrifter och
kompletta arbeten utifrån era önskemål.
- Standardstorlekar: A3, 50x70 cm, 70x70, 70x100 cm, 100x100 cm, 140x100. - Maxbredd:
150 cm

Flaggpolyester
Materialet är utformat för att användas i allehanda områden för flaggor. Det finns olika varianter beroende
på användningen. Materialet är utformat på ett sätt som gör att trycket har ett bra genomtryck, vilket gör
att den tryckta bilden syns bra från båda sidorna. Flaggkonfektionering efter önskemål.
- Maxbredd: 300 cm
Ljuslåde film/backlit film
En film, även kallad opalfilm, som används för ljuslådor.
- Maxbredd: 150 cm
Vinyl frostad (klistermärke)
En vinyl som ger en visuell känsla av frostat glas när den applicerats på exempelvis ett skyltfönster. Går
utmärkt att trycka på och ger spännande effekter i gråskala. Den släpper med lätthet igenom ljus men är
samtidigt svår att se igenom.
- Maxbredd: 150 cm
Vinyl permanent vit blank (klistermärke)
Vinyl av hög kvalitet och hållbarhet som härdar fast efter appliceringen. Vinylen ger en fin färgåtergivning.
Ger en matt och fin yta. Något känslig för fysisk åverkan jämfört med de blanka vinylerna.
- Materialbredd: 135 cm
Vinyl icke permanent vit blank (klistermärke)
Vinyl av hög kvalitet och hållbarhet som kan tas loss efter att den suttit uppe för t ex ett evenemang.
Färgåtergivningen är god och vinylen är utformad för att lätt kunna sättas på plats.
- Materialbredd: 135 cm
Vinyl reflex (klistermärke)
Denna vinyl är i princip lika som den vanliga permanenta och blanka vinylen, men med den speciella
egenskapen att den samtidigt är en reflex. Detta gör att det går utmärkt att trycka på den och att den
reflekterar ljus likt en reflex.
- Materialbredd: 120 cm
Perforerad fönstervinyl (klistermärke)
En vinyl för snygga presentationer som appliceras på utsidan av en fönsterruta. Denna är perforerad med
massor av små hål som gör det möjligt att se ut från insidan av fönstret, samtidigt som det ger en bild på
utsidan som gör det svårare att se in. Färgen på insidan är ljusgrå och visar inget av det budskap som
kan ses från utsidan.
- Materialbredd: 135 cm
Tapet, non-woven
Tapeten är av hög kvalitet med en fin struktur. Här kan du själv välja bredden på våderna och hur stort det
slutgiltiga formatet. Uppsättningen görs kant i kant.
- Materialbredd: 125 cm

