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1) Producte 
 
Gravat d’imatges sobre fusta 
 
2) Descripció del producte 
 
DEGRAFIK® és una marca registrada de productes consistent en gravat 
de fotografies sota relleu en fusta. A partir d’una fotografia qualsevol, amb 
una qualitat i contrast adequats, mitjançant un procés de conversió a CAD 
es transforma una imatge bidimensional, la fotografia, a un model 
tridimensional. A partir d’aquest model, s’elabora el programa de 
mecanitzat per a posteriorment treballar la fusta. 
 
El contrast i les diferents tonaliltats de la imatge original s’aconsegueixen a 
partir d’una base de MDF que duu una làmina de color exterior diferent al 
color de base. Es ranura el material en canals separats una distància fixa i 
amb una profundidat de mecanitzat variable, perfilant així la imatge amb el 
contrast entre el color del material de base i la làmina de color exterior. 
Variant la proporció entre la profundidad de mecanitzat y la distància entre 
canals, s’aconsegueixen diferents graus de resolució de la imatge a triar en funció de la distància de 
visualització que requereixi l’objeto en la seva ubicació final. 
 
3) Dimensions 
 

• 600x450 (per punt decoratiu) 
• 900x1200 (per punt decoratiu) 
• A determinar segons modulació. 
• Altres mides a consultar. 

 
4) Acabat perimetral 
 

• Cantejat vist (habitualment per a revestiments que requereixen continuïtat) 
• Cantejat del mateix color de làmina 
• Lacat del mateix color de làmina 
• Marc d’alumini 

 
5) Materials i acabats 
 
Material de base 
 

• DM natural 
• DM tintat en massa  
• Resina fenòlica 

 
Làmines 
 

• Melaminat 
• Lacat mate 

 
6) Resolució 
 

• Alta – distància de visualització mínima = 2m. 
• Media – distància de visualització a partir de 4m. 
• Baja – a determinar en función de l’aplicació. Vàlida per a grans distàncias de visualització. 

Per a aplicacions de revestiments, les 
mesures s’ajusten en funció de la 
modulació a realitzar i les dimensions de 
placa de material. 

Gruix en fusta = 12 mm 
Gruix en resina = 6 – 10 mm 

Les làmines es poden realitzar en 
diferents colors 

Material de base Lámina 
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7) Sistema de fixació 
 
Els estàndards definits per DECUSTIK® per a revestimientos: sistema tipus motxilla, amb 
rastrells metàl·lics o bé de fusta. 
 
 
8) Aplicacions 
 

• Reproducció de fotografies per a punt decoratiu 
• Reproducció d’imatges en revestiment de parets  
• Reproducció d’obres d’art 
• Revestiment mural de parets interiors en locals comercials per a la reproducció d’imatges i 

anagrames corporatius 
• Retolació exterior de façanes amb punt d’observació a gran distància 

 
 


