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A Eurocolor optou pela fastBook
Professional da Imaging Solutions
O maior laboratório da Fujifilm em Gera, a Eurocolor, amplia as suas instalações
de produção e está agora equipado com o modelo fastBook Professional da ISAG.
Desta forma, podem produzir excelentes livros de fotografias de maior dimensão
com encadernação plana mais rapidamente e com uma alta qualidade consistente.
Empenho para obter a máxima qualidade aliado à tradição - é essa a missão da
Eurocolor Gera. O laboratório foi fundado em 1991 e foi sempre pioneiro para a
sua época, com visão no futuro, à procura de soluções inovadoras: desde 2008
que fabrica o livro de fotografias brilhante “Brilliant Photobook” sobre a fotografia
original e já com um dos primeiros produtos fastBook produzidos pela empresa
suíça Imaging Solutions AG (ISAG).
A Imaging Solutions está sedeada em Regensdorf e foi fundada em 2003. São
especialistas em soluções de sistema para o fabrico de livros de fotografias
planos e de outros produtos de alta qualidade por encomenda na indústria da
impressão.

originalphotopaper.com_notícia_A Eurocolor optou pela fastBook Professional da Imaging Solutions

1

2

Produção completa de livros de fotografias
profissionais

O fastBook Professional é um sistema de blocos de livros totalmente automático
para produtos profissionais de ponta. Esta maquinaria avançada com uma gama
de formatos até 457 mm × 457 mm disponibiliza soluções para a produção de
álbuns de fotografias de grande formato, catálogos e apresentações de produtos
em layout panorâmico e em quantidades de um a mil. A tecnologia de encadernação plana integrada permite layouts de imagem em formato XXL até 914 mm,
dispersos em duas páginas, sem quaisquer rebordos nem perdas de imagem.
O alimentador é adequado para halogeneto de prata, impressão digital ou papel
offset. Os sistemas processam cartões pretos e coloridos infinitos para blocos de
livros exclusivos semelhantes aos que são utilizados nos álbuns de casamento ou
noutros livros de fotografias de alta qualidade. É produzido um bloco completo em
apenas um passo: vincar, dobrar, pressionar e colar, podendo a própria produção
ser facilmente gerida através de uma interface gráfica de utilizador ou de um
código de barras.

Elevada exigência para álbuns de fotografias
planos

Investir em sistemas de impressão inovadores para imprimir produtos por
encomenda é uma decisão necessária quando se observa o mercado de produtos
de papel fotográfico: A exigência para livros de fotografias físicos está a aumentar,
os clientes procuram produtos de alta qualidade para apresentar as suas fotografias preferidas - e a encadernação plana é a forma preferida.
A Eurocolor afirma: “A encomenda clássica de muitas impressões individuais
foi afastada pelos livros de fotografias concebidos profissionalmente. O livro de
fotografias físico é uma variante nobre também utilizada para apresentações de
produtos e empresas.”
E Ute Chripunowa, diretora do laboratório da Eurocolor Gera, afirma:
“Ampliámos agora as nossas instalações de produção existentes. Uma vez que
já produzimos com máquinas de encadernação de livros ISAG com êxito, naturalmente que voltámos a recorrer a uma máquina da Imaging Solutions, o fabricante
mais bem sucedido das máquinas de encadernação plana de livros. A encadernação plana é muito popular entre os nossos clientes, pois permite que os livros
fiquem totalmente planos, mesmo em todo o centro. Com fotografias em frente e
verso, como as panorâmicas, este tipo de encadernação garante que nenhuma
informação da imagem desapareça no centro.”
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