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Αν ο απλός χρωματιστός υαλοπίνακας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, τότε η σειρά 
CHROMA-LAM PHOTO® είναι αυτό που ψάχνετε. Με τη σειρά CHROMA-LAM PHOTO® δεν περιο-
ρίζεστε σε μία μικρή γκάμα χρωμάτων, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία πλήρη παλέτα χρω-
μάτων που επιτρέπει την επίτευξη απρόσκοπτων ή μεταβαλλόμενων τόνων χρωμάτων σε οποια-
δήποτε εικόνα επιθυμείτε. Με λίγα λόγια, σας δίνει τη δυνατότητα να αποτυπώσετε οποιαδήποτε 
φωτογραφία, σχέδιο ή μοτίβο επιθυμείτε στο εσωτερικό στρώμα ενός πολυεπίπεδου υαλοπίνακα.

Η διαδικασία αναπαραγωγής εικόνων στον υαλοπίνακα είναι παρόμοια με οποιαδήποτε άλλη δια-
δικασία εκτύπωσης υψηλής ανάλυσης. Η σειρά CHROMA-LAM PHOTO® επιτρέπει τη δημιουργία 
ενός μεγάλου εύρους επιπέδων διαφάνειας σε ένα μόνο πολυεπίπεδο υαλοπίνακα.

Η χρήση υλικών, όπως ρυζόχαρτο, ύφασμα ή μεταλλικό πλέγμα μεταξύ των φύλλων των υαλοπι-
νάκων, με σκοπό να επιτύχουμε ένα γεωμετρικό ή ιδιαίτερο αποτέλεσμα, είναι δαπανηρή. Για το 
λόγο αυτό, η σειρά CHROMA-LAM PHOTO® σας δίνει τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσετε και να εκτυ-
πώσετε τέτοιες υφές πάνω στη μεμβράνη PVB για να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα, αποφεύγοντας 
με αυτό τον τρόπο το υψηλό κόστος και την επιπρόσθετη προσπάθεια.
Ο υαλοπίνακας CHROMA-LAM PHOTO®, η εικόνα του οποίου προβάλλεται μέσα από έναν οπίσθιο 
φωτισμό LED ή μέσα από ένα κουτί φθορισμού, προσφέρει πολύ έντονα και ζωηρά χρώματα, ώστε 
τα γραφικά σας να ξεχωρίζουν σε οποιοδήποτε περιβάλλον, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-
ρους. Ο υαλοπίνακας CHROMA-LAM PHOTO® αποτελεί ένα μέσο υψηλής ποιότητας που προσφέ-
ρει μέγιστη απόδοση της οποιαδήποτε εικόνας. Διαθέτει μια εξαιρετικά απορροφητική επίστρω-
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ση που έχει σχεδιαστεί για να αποδίδει τη μέγιστη ζωντάνια των χρωμάτων και την πυκνότητα του 
μαύρου. Οι δυνατότητες απορρόφησης του μελανιού του διαφανούς αυτού μέσου έχουν ως αποτέ-
λεσμα πλούσια χρώματα που «ζωντανεύουν» όταν το μέσο φωτίζεται. 
Ο υαλοπίνακας CHROMA-LAM PHOTO® μπορεί να προσαρμοστεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
του έργου σας, όσο μικρές ή μεγάλες και αν είναι.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

+ Ανθεκτικότητα στη φθορά λόγω της προστασίας που παρέχει το γυαλί στην εικόνα
+ Εύκολος στον καθαρισμό, όπως ο κοινός υαλοπίνακας
+ Σχεδόν απόλυτα αδιαπέραστος από την υπεριώδη ακτινοβολία
+ Υψηλής ανάλυσης εικόνα
+ Επίτευξη σκιών και μαύρου χρώματος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

‣ Μπαλκόνια και προσόψεις
‣ Χωρίσματα γραφείων
‣ Ντουζιέρες
‣ Πινακίδες
‣ Εσωτερικοί χώροι
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