
Fotopapíry RAYFILM jsou pečlivě vybírány z široké nabídky materiálů, které 
jsou na celosvětovém trhu zastoupeny. Sortiment RAYFILM fotopapírů 
sleduje trendy vývoje trhu a jsou v něm zastoupeny všechny kvalitativní 
druhy papírů. 

RAYFILM fotopapíry jsou dodávány v 
komerčních boxech po 100/50 listech nebo 
v papírových krabičkách po 20/10 listech a v 
BULK balení po 1000 listech. Kromě formátů A4 
jsou fotopapíry dodávány také ve formátu A3 a 
ve foto formátu 10x15 cm a 13x18 cm. Podle 
přání a požadavků zákazníka je možno dodat 
jakýkoliv formát do velikosti 450 x 2000 mm.

Professional Photopaper
Řada Rayfilm Professional foto papír je tou 
pravou volbou pro nejnáročnější zákazníky, 
hledající pro své fotky nejlepší prezentaci barev 
a exkluzivní vzhled. 
V řadě naleznete  2 vysoce lesklé nanoporózní 
professional papíry o gramáži 255 a 260 g/m2, 
které se liší svou bělostí a Lab charakteristikami 
a jeden mírně zrnitý – pololesklý profi fotopapír 
s gramáž 255 g/m2 a samozřejmě FineArt 
papíry pro ty nejdokonalejší tisky.

Fotopapíry RAYFILM jsou rozděleny do 4 skupin, které symbolizují jejich 
určení, způsob použití a okruh potenciálních zákazníků.
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R0212 - Fotopapír Profi lesklý 260 g/m2

Profi fotopapír R0212 má nanoporózní vysoce lesklou povrchovou 
úpravu, která zaručuje dokonalý výtisk ve všech typech 
inkoustových tiskáren. Materiál má Lab hodnoty 96, 0, -3 což 
jej předurčuje pro vysoce kvalitní nátisky a profesionální tisky 
fotografií. Své uplatnění najde nejen v profesionální oblasti, ale i 
oblasti domácího tisku fotografií a kalendářů. Z materiálu je možno 
vyrábět KLIK KLAK vylamovací kartičky ve tvaru fotek 9x13 cm, 
pasových fotek 35x45 mm, nebo vizitek 9x5 cm.

R0214 - Fotopapír Profi lesklý 255 g/m2

Profi fotopapír R0214 má nanoporózní vysoce lesklou povrchovou 
úpravu, která zaručuje dokonalý výtisk ve všech typech 
inkoustových tiskáren. Materiál má Lab hodnoty 96, 1, -8 což jej 
předurčuje pro vysoce kvalitní tisky fotografií. Své uplatnění najde 
nejen v profesionální oblasti, ale i v oblasti domácího tisku fotek. 
Z materiálu je možno vyrábět KLIK KLAK vylamovací kartičky 
ve tvaru fotek 9x13 cm, pasových fotek 35x45 mm, nebo vizitek 
9x5 cm.

R0224 - SATIN Fotopapír Profi pololesklý 255 g/m2

Tento materiál má stejné vlastnosti jako R0214 jen povrchová 
vrstva je pololesklá / mírně zrnitá. 

R0262 - Professional FineArt foto papír 190 g/m2

Fotopapíry Rayfilm Professional FineArt  jsou tou pravou volbou 
pro nejnáročnější zákazníky, hledající pro své fotky nejlepší 
prezentaci barev a exklusivní přirozený vzhled akvarelového papíru. 
RAYFILM FineArt papíry jsou vyrobeny ze 100% bavlněného 
základu bez použití bělících prostředků. Svým vzhledem velmi 
připomínají akvarelové papíry. Jsou oboustranně potažené 
speciální nanoporózní vrstvou, která zaručuje voděodolnost při 
tisku jak pigmentovými, tak dye based inkousty. Výtisky okamžitě 
zasychají, přičemž díky širokému gamutu dokáží prezentovat ty 
nejjemnější detaily ve věrných a přirozených barvách. 

R0263 - Professional FineArt foto papír 300 g/m2
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Everyday Photopaper
Papíry Rayfilm Everyday jsou rychleschnoucí 
oboustranné lesklé/matné foto papíry, s vynika-
jícím poměrem ceny a kvality.
Jsou ideální pro každodenní tisk fotografií, 
náhledů, oboustranných letáků a katalogových 
listů. Everyday fotopapíry jsou dodávány ve 4 
gramážích od 140 do 260 g/m2. 

EVERYDAY fotopapír s označením. R0270 
gramáže 140 g/m2 má pouze lesklý jedno-
stranný povrch.

Laser Media Paper & Film
Laserový tisk, včetně barevného, se stal běžným 
standardem stejně jako ostatní počítačové 
metody tisku. Rayfilm přináší řadu materiálů, 
zvláště navržených pro laserový tisk. S nimi bude 
vaše práce rychlejší a více profesionální.
Kromě standardních formátů A4, A3 jsou 
materiály dodávány ve formátech SRA3 pro 
velkoformátové produkční kopírky a tiskárny.
V nabídce laser media naleznete  matný hlazený 
papír v gramážích 140 a 200 g/m2, oboustranně 
lesklé papíry v gramáži od 135 do 300 g/m2 
a také průsvitky, zažehlovací fólie na trička a 
materiály pro předtiskovou přípravu DTP.

Plus Photopaper
Papíry Rayfilm Plus přináší kompromis 
mezi běžnými a profesionálními foto papíry. 
Představují vysoký standard, avšak jsou 
cenově přijatelným řešením pro všechny 
inkoustové tiskárny. 
V řadě papírů PLUS naleznete 3 typy papírů. 
Fotomatné potahované papíry v gramáži od 
120 – 250 g/m2. S vynikající barevností a 
kontrastem prezentovaných barev vhodných 
pro tisk zpráv, foto indexů náhledů atp.
Dále v nabídce PLUS naleznete pololesklý 
papír o gramáži 170g/m2, který potěší všechny 
jež mají rádi pololesklé fotky.
Řada plus je doplněna o 3 fotolesklé ( cast 
coated ) papíry v gramáži 170 a 210 g/m2 .
Nedílnou součástí řady PLUS jsou průsvitky a 
zažehlovací fólie.
R0230 - Fotopapír Plus matný 170 g/m2

Fotopapír má jednostranný fotomatný povrch, který je vhodný pro 
většinu inkoustových tiskáren. Vyznačuje se vysokým kontrastem, 
kvalitní prezentací černé barvy a své uplatnění najde v tisku letáků, 
indexů a fotek.

R0231 - Fotopapír Plus matný 120 g/m2

Má stejné vlastnosti jako R0230, pouze s nižší gramáží.

R0232 - Fotopapír Plus matný oboustranný 200 g/m2

Fotopapír má oboustranný fotomatný povrch, který je vhodný pro 
většinu inkoustových tiskáren. Vyznačuje se vysokým kontrastem, 
kvalitní prezentací černé barvy živými a jasnými barvami a své 
uplatnění najde v tisku letáků, indexů vizitek a fotek. 

R0233 - Fotopapír Plus matný oboustranný 250 g/m2

Má stejné vlastnosti jako R0232, pouze s vyšší gramáží.

R0221 - Fotopapír Plus pololesklý 170 g/m2

Fotopapír má jednostranný pololesklý povrch, který je vhodný 
pro většinu inkoustových tiskáren. Vyznačuje se vysokou kvalitou 
potahované plochy a své uplatnění najde v tisku letáků a fotek.

R0215 - Fotopapír Plus lesklý 210 g/m2

Fotopapír má jednostranný lesklý povrch, který je vhodný pro 
většinu inkoustových tiskáren. Vyznačuje se vysokou kvalitou 
potahované plochy a své uplatnění najde v tisku letáků, fotek, 
vizitek a přebalů.

R0216 - Fotopapír Plus lesklý 170 g/m2

Má stejné vlastnosti jako R0215, ale nižší gramáž.

R0218 - Oboustranný Plus lesklý 250 g/m2

Oboustranný fotolesklý papír s gramáží 250g/m2.

R0205 - Zažehlovací papír - bílá trika
S indikátorem správného zažehlení, Formát A4

R0206 - zažehlovací papír pro tmavá a černá trika
Standardní formát A4.

R0270 - Fotopapír Everyday 140 g/m22

Fotopapír má jednostranný lesklý povrch, který je vhodný pro 
většinu inkoustových tiskáren. U některých pigmentových tiskáren 
může docházet k pomalejšímu zasychání. Vyznačuje se vynikajícím 
poměrem cena / kvalita a své uplatnění najde v každodenním tisku 
letáků, katalogových listů a dopisů.Standardní formát A4.

R0271 - Fotopapír Everyday 190 g/m22

Fotopapír je oboustranně potažen. Z jedné strany má lesklý a 
z druhé strany fotomatný povrch, který je vhodný pro většinu 
inkoustových tiskáren. U některých pigmentových tiskáren může 
docházet k pomalejšímu zasychání na lesklé straně. Vyznačuje 
se vynikajícím poměrem cena / kvalita a své uplatnění najde v 
každodenním tisku letáků, katalogových listů, přebalů, indexů a 
fotek. Standardní formáty 10x15, A4, A3.

R0272 - Fotopapír Everyday 235g/m2

Stejné vlastnosti jako R0271. Standardní formáty 10x15, 13x18, 
A4, A3.

R0273 - Fotopapír Everyday 260g/m2

Stejné vlastnosti jako R0271. Standardní formáty 10x15, A4.

R0280 - Matný laser papír 140 g/m2

Matný bílý nepotahovaný papír, který je vhodný pro všechny 
typy laserových tiskáren a kopírek. Ideální uplatnění najde při 
každodenním tisku dokumentů, u kterých požadujeme vyšší 
gramáž. Standardní formát A4, A3.

R0281 - Matný laser papír 200 g/m2

Má stejné vlastnosti jako R0280. Standardní formáty A4, A3.

R0290 - Lesklý laser papír 135 g/m2

Bílý lesklý oboustranně potahovaný papír je vhodný pro potisk 
ve všech běžných typech laserových tiskáren. Je vhodný pro 
malonákladový tisk dopisů, přebalů, kalendářů, atp. Standardní 
formáty A4, A3, SRA3.

R0291 - Lesklý laser papír 200 g/m2

Stejné vlastnosti jako R0290. Standardní formáty A4,A3, SRA3.

R0292 - Lesklý laser papír 250 g/m2

Stejné vlastnosti jako R0290. Standardní formáty A4,A3, SRA3.

R0293 - Lesklý laser papír 300 g/m2

Stejné vlastnosti jako R0290. Standardní formáty A4, A3, SRA3.

R0207 - zažehlovací laser papír pro bílá trička
Standardní formáty A4, A3.

R0208 - zažehlovací laser papír pro tmavá trička
Standardní formáty A4, A3.


