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Výrob ca kreatívnych papierov Fedrigoni
uskuto čnil v spolupráci s výrobcom
fotoaparátov leica Camera inšpiratívny
spolo čný projekt s názvom "The Paper
Skin" (doslovný preklad: papierová
koža). Výsledkom projektu je špeciálna
edícia digitálneho fo toaparátu
leica X2 - Fedrigoni.
Nadčasový

dizajn fotoaparátu leica X2 pripomína klasický
starších prístrojov používajúcich kinofilm. Tradičným
materiálom, ktorý obopína kovové telo fotoaparátu je koža.
Pri edícii Fedrigoni je to inak - kožu nahradil kreatívny
papier z radu Constellation Jade. Tento rad papierov má
razený štruktúrovaný povrch a jednostranný náter, ktorý
obsahuje pigmenty s perleťovým efektom.

vzhľad

Papier od Fedrigoni absolvoval náročnú sériu 16 testov,
v ktorých preukázal, že splňa vysoké nároky nemeckého
výrobcu fotoaparátov na použité materiály. Constellation j ade
odolal pomalým aj rýchlym teplotným zmenám v rozsahu
teplôt od -40 do +70 •c. zvládol test odolnosti voči acetónu
i 400 cyklov testu odolnosti voči oderu.
Fotoaparáty leica X2 z edície Fedrigoni dostali vlastný
luxusný obal vyrobený z rovnakého papiera, aký je použitý
na tele fotoaparátu - Constellation Jade E/ R55 Aida. Balenie
pripomína vzorkovnik papiera a vybaľovanie fotoaparátu
je prezentáciou 16 druhov luxusných papierov Fedrigoni
a malou exkurziou do 125-ročnej histórie papierne
Fedrigoni, plnej inovácií vo výrobe, typografii a grafickom
dizajne. Fotoaparát, rovnako ako jeho prislušenstvo je
zabalené bez použitia plastových vrecúšok.

Leica X2 Fedrigoni bola vyrobená v limitovanej edícii
25 k usov, ktoré boli ponúknuté a predané nadšencom
dizajnu a fanúšikom znači ek l eica a Fedrigoni.
Ciel"om projektu "The Paper Skin" bolo i n špirovať výrobcov
obalov a majiteľov luxusných značiek k netradičným
riešeniam. Kreatívne papiere Fedrigoni sú používané
pri výrobe obalov najluxusnejších svetových značiek.
Hlavným dôvodom je široký sortiment a flex ibilita papierne
Fedrigoni, ktorá ponúka viac ako 3 000 druhov kreatívnych
papierov. Okrem toho viac ako polovica papierov na výrobu
obalov je navrhnutá a vyrobená podľa individuálnych
požiadaviek a potrieb zákazníkov.
Distribútorom kreatívnych papierov Fedrigoni
na Slovensku je veľkoobchod SCP PAPIER. Z rozsiahlej
ponuky Fedrigoni vybral 27 najobľúbenejších druhov
a zostavil z nich vzorkovnik Galéria kreatívnych papierov.
Tieto papiere sú súčasťou štandardnej ponuky a sú bežne
dostupné na sklade v Bratislave. Vo vzorkovníku prevládajú
biele a krémové odtiene, žiadané pre široké možnosti ich
kreatívneho využitia. Tri druhy papierov sú doplnené
o obálky s rovnakou farbou a štruktúrou povrchu, ktoré sú
tak isto bežne dostupné v sklade v Bratislave.
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