Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia.

Effektfuld eksponeringing
Tal højt, hvis du har et budskab, der skal trænge

Exponent Stougaard rådgiver om supergrafik

igennem – lad »Supergrafikken« gøre arbejdet.

kens muligheder ud fra dine behov og ønsker.
Vi finder den rigtige teknik til løsningen og er

Supergrafik er grafiske løsninger i store for

udførende gennem hele processen fra den

mater, der gør det nemt at tale højt, klart og

første idé, til håndtering af digitale filformater

tydeligt, uanset om du taler fra gulv til loft, på

og selve udførelsen af opgaven. Det er i sam

vægge, facader eller vinduer m.m. Muligheder

spillet mellem kunden, bygherren, arkitekten,

ne er mange og er ikke blevet færre med den

håndværkerne og vores projektleder, at den

teknologiske udvikling.

rigtige løsning skabes og færdiggøres.

Exponent Stougaard startede med maling og

Løsninger med supergrafik er en effektfuld og

pensel i 90’erne og siden kom selvklæbende

kreativ måde at eksponere budskaber og vær

folieløsninger til. I dag printer vi grafik og bil

dier på og som samtidig skaber »kant«, miljø og

leder på folier – eller som noget nyt – direkte

stemning lige der, hvor du ønsker det. Det er

på materialer som fx træ, acryl, plast, alumi

kun din kreativitet, der sætter grænsen for,

nium og lydabsorberende plader.

hvor og hvor højt du vil tale.

Print på alle typer materialer

En fryd for øjne og ører

Med de nye teknologier er det muligt at printe

Helt nye muligheder opstod, da vi blev godkendt til

direkte på næsten alle typer medier. Det giver

at printe direkte på Rockfons produkter – ikke

dig en række valgmuligheder og en stor frihed

mindst deres akustikregulerende vægabsorbenter

til selv at bestemme, hvordan din virksomhed

– hvor det er muligt at kombinere det visuelle med

eller institution, skal udsmykkes og dekoreres

et forbedret akustisk indeklima.

på sin helt egen unikke måde.

Print på Rockfon vægabsorbent.

Øverst: Print på birketræsfinér / Odense Kommune. Nederst: Maling på væg / Nokia.

Fræsning i bagbelyste aluminiumsplader af tekst og illustrationer / Verdensudstilling i Shanghai 2010.

Verdensudstilling EXPO 2010
En tyve meter lang spiralformet væg med bl.a.
tusindvis af udfræsede kinesiske tegn og et
verdenskort, var det bærende element i ud
stillingen i den danske pavillion på EXPO 2010.
Hele væggen var bagbelyst og fremstod meget
effektfuldt i den minimalistiske arkitektur
designet af BIG – Bjarke Ingels Group og 2+1
IDÉBUREAU.

»Det uformelle møde«
Som baggrund for Nokias »Vidensdelingsmøbel« valgte man, at male virksomhedens

Fræsning

værdier direkte på væggen. Møblet er en

CNC-styret fræseteknologi gør det muligt at be

trappe, som lægger op til det uformelle møde,

arbejde et væld af materiale på utallige måder

hvor viden og gode ideer udveksles.

– fra store udskæringer ned til mindste detalje.

Tænk stort
Forestil dig et registreringsmærke der har en
diameter på 1,8 meter! Et kæmpe mærke, som
blot var et udsnit af det store CocaCola logo,
der blev malet direkte på loftet i den tidligere
tribune i Parken. Sammenlagt fyldte dekoratio
nens areal i alt 2.500 m2.

Maling på store flader
Trods ny teknologi lever det gamle »malerhånd
værk« stadig og i kombination med netop tekno
logien, opnåes spændende løsninger med sit
GN Store Nord slog skiltning, vejvisning og dekoration sammen i ét, ved at male skiltningen direkte på væggen.

helt eget udtryk.

Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag.

Print på perforerede stålplader / Kastrup Station.

Tæt på – langt fra
Print på vægge og gulve

Synssansen sættes på prøve, når forbipasserende

Med specialudviklede folier, der har unikke egen

beskuer de perforerede stålplader, som er anvendt

skaber, er det muligt at dekorere vægge og gulve

til at udsmykke Kastrup Station. Hver stålplade har

med grafik, som efterfølgende overfladebehandles

et printet motiv, som tæt på er svært at afkode, men

for at styrke holdbarheden.

som beskuet langt fra, straks giver sig til kende.

Transparent folie monteret på glas / Væksthus Hovedstadsregionen

Foliebogstaver monteret på glas / Novo Nordisk.

Folieløsninger på glas
exponent as

Kun kreativiteten sætter grænser for, hvordan

Fabriksparken 12 A

der kan arbejdes med folieløsninger på glas. Hvad

2600 Glostrup
Denmark
T: +45 7026 3300

enten der arbejdes med partielle udskæringer,
lag på lag eller med hele baner – med eller uden

E: info@exponent.dk

print – findes der et utal af forskellige foliekvalite-

www.exponent.dk

ter i et meget stort antal farver.

