
För diavisningar 
med höga krav



Diabilden är ett oersättligt original. Med rätt ram kan Du glädjas åt många år av 
briljanta bildvisningar. Diafotografens värsta fiender är luftföroreningar, damm, fin-
geravtryck, repor och annan «mekanisk» påverkan på diabilderna. Den bästa lösnin-
gen för att skydda och projicera dina bilder, är Gepe diaramar med glas: de skyddar 
mot yttre påverkan, samtidigt som man har luftväxling inne i ramen och diat tillåts 
«andas» hela tiden. De är dessutom försedda med metallmask med fixeringsclips, de 
är värmetåliga (upp till 100°C) och de håller tätt mot damm efter förslutning.

diaramar med glas
Fördelar med Gepe glasramar

Diat skyddas mot damm, fingeravtryck, 
luftföroreningar och repor.

Ventilationssystemet gör att luftväxling 
hela tiden sker inuti ramen och att 
diat «andas», vilket eliminerar riskerna 
för t.ex. bakteriebildning.

Anti-Newtonglaset förhindrar uppkomsten 
av Newton-ringar.

Ramens konstruktion förhindrar att damm 
kommer in.

Diat hålls på plats med metallmaskens 
fixeringsslitsar.

Under projektion:

Diat håller sig helt plant och man får därig-
enom en optimal skärpa över hela bildytan.

Metallmasken ger en knivskarp kant runt 
den projicerade bilden. 

diaramar utan glas

Gepe ramar med glas
3mm – 2,3mm – 1,9mm

Gepe ramar med ett glas 
3 mm

LuftväxlingssystemAnti-Newton glas

Filmclips

Fördelar med Gepe glaslösa diaramar

Fixeringspunkterna gör det enkelt att 
montera diat och förhindrar att det 
flyttar sig när man pressar ihop ramen.

Metallmaskens fixeringsslitsar håller diat 
på plats och det går att t.ex. räta upp en 
sned horisontlinje.

Under projektion:

Den unika metallmasken fördröjer buktnin-
gen av diat och ger en knivskarp kant runt 
bilden på duken.

Gepe ramar utan glas
med metallmask

3mm – 2mm

Gepe ramar utan glas
med fixeringspunkter

3mm – 2mm

Dammtät förslutning

Utan glas: risk för oskärpa

Med glasramar: Full skärpa över hela bildytan, från kant till kant

Resultat

Resultat

Fokus

Mer info finns på www.gepe.com
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pro - ramar

diaramar

gepe pro vr (= Variabel Register) är försedd 
med två stift, vilka passar exakt in i två små 
hål som man själv stansar ut i filmkanten 
med hjälp av en för ändamålet speciellt 
avsedd hålpunch. Man har härigenom även 
möjlighet att göra hål i flera dia samtidigt, 
vilket är till stor hjälp om bilderna t.ex. skall 
användas för övertoning. gepe system VR är 
kompatibelt med Wess VR standard.  

gepe pro Pin-registerramar är avsedda för 
filmmaterial som är taget med registerkam-
era eller precisionsduplikator. Filmen hålls 
exakt positionerad i ramen och svarar mot 
de internationella normerna smpte och ami. 

 

För den som inte använder registerfilm, 
finns en alternativ PRO-ram, som istället har 
gepe’s metallmask med filmslitsar kombin-
erat med åtta stift, två utefter varje sida på 
diat, vilka svarar för att diat hålls kvar i sin 
exakta position.

Gepe pro VR ram och Gepe VR punch

diaramar i specialformat Förutom ramarna i de vanliga standardformaten, 
tillgodoser Gepe även en mångfald olika spe-

cialbehov och önskemål. Till exempel ramar för Minox miniatyrformat, ramar för bilder i halvformat, 
ramar för Hasselblads Xpan och många andra specialformat. De flesta av dessa ramar i specialformat 
är med glas, men det finns också några som är glaslösa. I Gepe-programmet finns totalt mer än 80 olika 
storlekar och varianter. (Se exempel på Minipostern på de följande sidorna) 

Avancerade bildvisningar med ljud och multivision ställer extra höga krav 
på diaramarna. Gepe har därför utvecklat en speciell serie med profes-

sionella ramar, som motsvarar AV-användarens krav. Vid en första anblick ser de kanske ut som våra 
standardramar, men där finns en hel del fundamentala skillnader som är av betydelse för användning-
sområdet. 

diaramar i industriförpackning För laboratorier och andra storför-
brukare erbjuder Gepe diaramar i

s.k. Industriförpackningar. Dessa är i första hand avsedda att användas tillsammans med monterings-
maskiner, men kan även användas vid manuell montering.

Gepe pro pinregisterramar

Gepe pro med bildfixering

En industriförpackning med glasade ramar består av totalt 1000 
ramar, vilka ligger förpackade i askar om 100 ramhalvor, med 
de vita halvorna för sig och de grå för sig. Denna isärhållning 
av färgerna möjliggör snabb och enkel laddning av monterings-
maskinernas rammagasin men det är också bekvämt för storförbru-
kare vid manuell montering. Industriförpackningarna med Glaslösa 
GL-serviceramar innehåller antingen 8.500 eller 10.000 ramar, 
beroende på om de är 1,8 mm eller 1,35 mm tjocka.

23







Mer info finns på www.gepe.com

Monteringspressar finns för ramar med ytterformat: 
5 x 5 cm (35 mm film)

7 x 7 cm (mellanformat)

8, 5 x 8,5 cm (mellanformat)

Iläggning och positionering av diat samt korrekt 
förslutning av ramen underlättas genom:

monteringspincetten

monteringspressen

går mycket lättare och snabbare med beprövade hjälpmedel 
som Gepe monteringspressar och klippapparater. 

Från bild till montering till förvaring till projektion, 
för varje länk i kedjan erbjuder Gepe en rad kvalitets-
hjälpmedel och tillbehör. Du kräver, och får, samma höga 
kvalitet på produkterna år efter år. Gå in på vår hemsida 
www.gepe.com och upptäck den mångfald av tillbehör 
som Gepe kan erbjuda

förvaring och arkivering 
I säkert förvar och skyddat från t.ex. damm, UV-
ljus och mekaniska skador. Gepe’s förvarings- och
arkiveringsprodukter är tillverkade för att svara
upp mot de allra högsta krav, allt för att kunna
garantera Dina fotografiska media bästa möjliga
skydd i kombination med praktiskt handhavande. 

Arkivlådor för diaramar i storlek 5x5 och 7x7 cm: 

Inklusive standardmagasin (40- eller 50 
bilder)

Inklusive CS-magasin (40- eller 100 bilder) 
eller Paximat-magasin (40 bilder) 

Magasinen förvaras dammskyddat  i 
arkivlådan och är lätt åtkomliga på 
en utdragbar bricka.

För ramar 7 x 7 cm finns en behändig 
överfyllnadslåda, som rymmer 30 bilder.

Diaförvaring för rundmagasin
Med Gepe runda Tipplåda tippar man 
enkelt över bilderna till Kodaks 80-bilds 
Carousel-magasin.

I Gepe arkivlåda för rundmagasin ligger 
magasinet säkert och är lätt åtkomligt på 
en in/utdragbar bricka. För Kodak Carousel 
80-bilds magasin eller Gepe tipplåda.

Den runda Tipplådan och Arkivlådan för 
rundmagasin kan fås var för sig eller som 
en komplett enhet.

gepe montering

I detta sortiment finns:

Diamagasin och förvaringslådor

HFS, vårt unika hängpärmsystem, Hang Filing 
System, för såväl foto som digitala media,

Ink Jet Skyddssprayer
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Gepe universal filmhjul tillverkas med samma krav 
på precision och kvalitet som våra diaramar och 
förvaringsprodukter. Tack vare förvaringen i de 
praktiska arkivboxarna, bildar de ett snyggt och 
överskådligt filmarkiv. 

Våra universal filmhjul passar följande 8 mm 
standard:

Super - 8 Single - 8

Dubbel -8 (med adapter)  

Filmhjulen har automatisk filmupptagning och finns 
för följande filmlängder:

M-2 för helautomatisk montering av 
glasade och oglasade ramar.

M-2R för PRO 3 pins registerramar. 

Monteringsenheten för manuell montering 
av glasade eller glaslösa ramar.

GL-4+ för halv-automatisk montering 
av GL Serviceramar. 

gepe professionella produkter 
Till Fotolaboratorier, olika Myndigheter och Institutioner samt många andra Professionella storförbru-
kare erbjuder Gepe maskiner, med en kapacitet på montering av upp till 3600 diabilder per timma. 
Dessa maskiner finns för såväl glasade som oglasade ramar, i olika tjocklekar och även för Gepe GL 
Serviceramar. Gepe’s maskinprogram består av följande:
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gepe universal Filmhjul 

monteringstillbehör och förvaring

förvaringsboxar för aps-Film och dv-kassetter
APS-boxen är idealisk för att förvara 
och skydda APS filmer och den rymmer 
12 filmer med tillhörande indexkopior.

DV-boxen rymmer 4 digitala videokassetter 
och har samma ytterformat som en stand-
ard VHS-box och Gepe APS-box, varför den 
smälter fint in i det vanliga filmarkivet och 
önskad kassett går snabbt och

 lätt att få fram.

På DV-boxens baksida finns rektangulära hål 
för varje kassett, så utan att öppna boxen, 
ser man den text man skrivit på kassetten.

Båda boxarna är tillverkade av 100% återvin-
ningsbar polypropylen och de har ett snäp-
plås, som gör att de håller sig säkert stängda.

Tack vare den stabila konstruktionen och 
designen håller de sig mycket stabila och 
formbeständiga.

DV-BOX APS-BOX

 60 m 90 m 120  m 180 m 240 m
 200 ft 300 ft 400  ft 600 ft 800 ft
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