
Suports gràfics per personalitzar

Catàleg 2021

Empresa especialitzada en la fabricació i comercialització de

Especialitzats en impressió digital UVI en pla.



Pack Spotify, clauers, posagots i xapes

Rellotges de paret, trencaclosques i
jocs

Estoreta de ratolí, carcassa
transparent mòbil i marroquineria

Productes ornamentals, suports i
imants de nevera i vinils

Personalització

Fotodecoració
Metacrilats i complements

Llenços i bastidors, fusta i pissarra

Jute, poliestirè i alumini

PVC escumat, Quadres cairats i
portafotos



Fotodecoració

La millor varietat de materials per imprimir fotografia.
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Metacrilats i complements

Llenços i bastidors, fusta i pissarra

Jute, poliestirè i alumini

PVC escumat, Quadres cairats i portafotos



100 x 100 
150 x 100 
180 x 130
200 x 150 
300 x 250 
400 x 200  

Mides

Ref. 1299834
Ref. 1299835
Ref. 1316628
Ref. 1316630
Ref. 1296553
Ref. 1296547

Mides

Ref. 1299842
Ref. 1299844
Ref. 1316620
Ref. 1316622
Ref. 1296573
Ref. 1296571

100 de llarg
1150 de llarg
180 de llarg
200 de llarg
300 de llarg
400 de llarg
 

(mm)

Metacrilats i complements

Planxa de metacrilat

100 x 100 
150 x 100 
180 x 130
200 x 150 
300 x 250 
400 x 200 
500 x 300 

Mides

Fotodecoració

Ref. 1316626
Ref. 1316627
Ref. 1316629
Ref. 1316631
Ref. 1296651
Ref. 1296544
Ref. 1317250

Peanes de metacrilat

100 de llarg
150 de llarg
180 de llarg
200 de llarg
300 de llarg
400 de llarg
500 de llarg

Mides

Ref. 1316618
Ref. 1316619
Ref. 1316621
Ref. 1316624
Ref. 1299845
Ref. 1299846
Ref. 1111111

Peanes de fusta

120 de llarg
150 de llarg
170 de llarg

Medidas

Ref. 2299843
Ref. 2299842
Ref. 2299845

(mm)

(mm)

(mm)

5,5 mm espesor

5,5 mm gruix 22 mm gruix

5 mm gruiz 20 mm gruix
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Metacrilats retolació

180 x 130
300 x 250
500 x 300

Ref. 1375282
Ref. 1375283
Ref. 1375284

5 mm gruix

Mides

4 embellidors per col·locar la placa a la paret

Contiene

4 forats inclosos

Complements del metacrilat

Formats estàndard en estoc. Fabriquem qualsevol format i gruix.

Planxes per metacrilat
El metacrilat és el millor material plàstic per imprimir fotografia perquè és el més transparent. És perfecte per la fotografia en color i també en

blanc i negre, genera uns extraordinaris efectes visuals i presenta uns acabats de gran qualitat. Es fa servir per la decoració de la llar, exposicions

de fotografia, cartelleria d'empresa... Els seus usos són inesgotables!

Compra'l ara!

La peana és el suport perfecte per a sostenir les planxes de metacrilat. De metacrilat per acabats uniformes o de fusta per a maximitzar

l'elegància del producte, les nostres peanes estan dissenyades perquè encaixin perfectament amb les planxes.

Compra'l ara!

Compra'l ara!

(mm)

Compra'l ara!

https://inerum.sygel.es/metacrilato
https://inerum.sygel.es/metacrilato
https://inerum.sygel.es/carteleria-de-negocio
https://inerum.sygel.es/metacrilato


200 x 200
300 x 250
400 x 200
500 x 300

Mides

Ref. 1351798
Ref. 1351799
Ref. 1351803
Ref. 1351806

(mm)

Llenços i bastidors, fusta i pissarra

Llenç blanc

200 x 200
300 x 250
400 x 200
500 x 300

Mides

Ref. 1329830
Ref. 1329831
Ref. 1329833
Ref. 1329836

Suports de fusta OKUME

Pedra de pissarra lacada en blanc amb peana

150 x 150 
150 x 200
200 x 200
300 x 200
300 x 300
200 x 300

Medidas

Ref. 1406254
Ref. 1406255
Ref. 1406256
Ref. 1406257
Ref. 1111132 (redonda)
Ref. 11111119 (con
cuerda)

 

Bastidors de fusta

 20 cm 
 25 cm 
 30 cm
 40 cm 
 50 cm
 70 cm

Mides

Ref. 1329855
Ref. 1329856
Ref. 1329857
Ref. 1329858
Ref. 1329859
Ref. 1329860

Formats estàndard en estoc. Fabriquem qualsevol format i gruix.

(mm)

(mm)

 1,5 cm gruix

Per emmarcar.
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(cm)

Fotodecoració

Les teles dels nostres llenços són perfectes per decorar la llar amb fotografies i obtenir un efecte quadre. La seva textura permet un efecte

artístic, són lleugers i resistents i la seva tela permet una gran adherència del color. Per resultats brillants!

Es poden utilitzar per emmarcar una fotografia o bé per fer composicions: es pot dividir la fotografia en diferents quadres per afegir elegància

i moviment. A més, la imatge pot expandir-se fins a cobrir les vores. Per a un efecte 360º!

La fusta és un material que accepta la impressió de fotografies en alta qualitat. És agradable a el tacte i la seva textura aporta calidesa a

la impressió, per la qual cosa és perfecta per fer regals molt personals. Es pot imprimir a color o també en blanc i negre, per realçar el

dramatisme de la imatge. Aporta un plus d'elegància a la llar, ja que els seus acabats encaixen en qualsevol tipus de superfície: prestatgeries,

còmodes, aparadors ...

La pedra de pissarra és un suport ideal per personalitzar amb imatges amb acabats espectaculars. És adequada per impressió directa i

sublimació. La impressió en pedra de pissarra ofereix una qualitat de foto d'alta definició i resistència a la decoloració. És un regal molt

original per a ocasions especials. Disponibles en diferents formes i mides i inclou peana de suport.

Compra'l ara!

Compra'l ara!

Compra'l ara!

https://inerum.sygel.es/lienzos
https://inerum.sygel.es/soporte-madera
https://inerum.sygel.es/pizarra


total

3 llenços inclosos.
 

total

24 x 24
39 x 29

Ref. 1351808
Ref. 1351810

100 x 44
115 x 59

Mides (cm)

200 x 200
300 x 250
400 x 200
500 x 300

Mides

Ref. 1299836
Ref. 1299837
Ref. 1296558
Ref. 1296556

(mm)

200 x 200
300 x 250
400 x 200
500 x 300

Mides

Ref. 1299836
Ref. 2299837
Ref. 2296558
Ref. 2296556

(mm)

Jute, poliestirè i alumini

Quadres de tela JUTE

24 x 24
39 x 29

Ref. 1351808
Ref. 1351810

Suports d'alumini blanc

Poliestirè blanc brillant

200 x 200
300 x 250
400 x 200
500 x 300

Mides

Ref. 1299838
Ref. 1299839
Ref. 1296563
Ref. 1296561

(mm)

1 quadre

44 x 44
59 x 49

Mides (cm)

x quadre x quadre

3 quadres

 5 mm gruix

 4 mm gruix

Suports d'alumini metal·litzat

 4 mm gruix
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Inclou llenços blancs per impressió.

1 llenç inclòs.
 

Formats estàndard en estoc. Fabriquem qualsevol format i gruix.

Fotodecoració

Els quadres de tela JUTE són els marcs perfectes per complementar els llenços. Un marc de tela minimalista i elegant que combina amb

qualsevol paret i fotografia. A més, la tela JUTE de el marc es pot imprimir!

Tenim diversos formats: Individual, triple, etc.

La planxa de poliestirè és lleugera, resistent, posseeix gran adhesió de tinta i té un acabat blanc brillant que magnifica l'efecte de les

impressions. Recomanem prendre el blanc brillant de la planxa com a base per als espais en blanc de la fotografia i compondre la imatge

mitjançant la impressió dels seus elements de color. ¡D'aquesta manera s'aprofita l'efecte brillantor i s'obtenen unes imatges increïbles!

Alumini
Les planxes d'alumini són fines, lleugeres i resistents a la corrosió. Les d'acabat en blanc mat són ideals per la fotografia en color; els

panells lacats en plata són perfectes per destacar les fotografies en blanc i negre. Tots els suports tenen els cantells polits, ¡per a un acabat

fi, elegant i modern!

Compra'l ara!

Compra'l ara!

Compra'l ara!

https://inerum.sygel.es/cuadro-de-tela-yute
https://inerum.sygel.es/poliestireno
https://inerum.sygel.es/aluminio


20 x25
20 x 20
40 x 20
50 x 30

Mides

Ref. 1406266
Ref. 1406265
Ref. 1406267
Ref. 1406268

(cm)

Mides (mm)

300 x 250
200 x 200
400 x 200
500 x 300

Ref. 1299841
Ref. 1299847
Ref. 1296569
Ref. 1296565

PVC escumat, Quadres cantellejats i portafotos

PVC escumat

200 x 200
300 x 250
400 x 200
500 x 300

Ref. 1299843
Ref. 1299840
Ref. 1296567
Ref. 1296564

Portafotos sense imans

100 x 150
130 x 180
150 x 200
90 x 130

Mides

Ref. 1375290
Ref. 1375291
Ref. 1375292
Ref. 1375289

(mm)

3 mm gruix

Mides (mm)

Quadres cairats

15 mm gruix

Portafotos amb imans

90 x 130
100 x 150
130 x 180
150 x 200

Ref. 1375288
Ref. 1375285
Ref. 1375286
Ref. 1375287

(mm)Mides

Base metacrilat 20 mm
4 imans
Planxa acero 0,5mm

Contè
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Portafotos 

Fotodecoració

Les planxes de PVC escumat són ultralleugeres, econòmiques i compten amb una gran adherència de la tinta. Disponibles en diversos

gruixos, el PVC escumat és ideal per comunicació empresarial i la publicitat. 

Els nostres quadres cairats en plata són un suport de taula o paret ideal per imprimir. El seu interior en PVC espumat els fa ultralleugers.

Disposem de complements que permeten penjar en paret o com a suports en prestatgeries i altres mobles. Per a una decoració personalitzada,

discreta i elegant. 

Els portafotos són ideals per alternar imatges. Sense necessitat d'impressió, però amb els mateixos efectes, acabats i qualitat de

l'metacrilat. Altament transparent.

Compra'l ara!

Compra'l ara!

Compra'l ara!

https://inerum.sygel.es/pvc-espumado
https://inerum.sygel.es/cuadros-canteados-ligeros
https://inerum.sygel.es/portafotos


Et sumes?


