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Pensa en gran,
nosaltres ho fem.

ESTUDI GRÀFIC
MBE



El nostre equip d’Estudi Gràfic 
MBE durà a terme la totalitat del 
projecte, des del disseny gràfic 
fins al muntatge del producte, as-
sessorant-vos en cada etapa del 
procés d’una forma eficaç, ràpida i 
personalitzada al 100%. La nostra 
especialitat és trobar la millor so-
lució comunicativa pel teu negoci. 
La identitat corporativa  de la teva 
empresa és molt important per 
transmetre els vostres valors de 
negoci, nosaltres us ajudarem 
creant tota la imatge gràfica que 
millor us identifiqui. 

Estudi gràfic MBE, el 
forma un equip profes-
sional del sector de les 
arts gràfiques avalat per 
més de deu anys d’expe-
riència. 

· Els nostres productes són de 
qualitat.
· Maquinària de producció de úl-
tima generació: impressió amb 
màquines làtex i màquines d’im-
pressió en suports rígids amb tec-
nologia d’impressió UV.
· Departament en constant for-
mació per adaptar-se a les noves 
tècniques de impressió en gran 
format. 
· La nostra filosofia: pressupostos 
ràpids, entregues ràpides i amb 
qualitat, assessorament en tot el 
procés.
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Vols fer un canvi d’imatge al teu 
negoci? El teu logotip no transmet 
els valors de la teva empresa? Ne-
cessites decorar algun espai del 
teu negoci o un espai efímer per 
un esdeveniment? 

Qui som



L’equip

Ferran Pitarque
Departament Comercial

Eduard Castellsagué
Gerència

Judith Castro
Assessorament Gràfic 
i Gestió de Projectes

Marta Donoso
Impressió Digital

Pablo Riquelme
Dissenyador Gràfic i 
Impressió Digital

Marta Cantacorps
Dissenyadora Gràfica

Gran
Format

Petit
Format

Un servei integral 
adaptat a les teves 
necessitats.

La impressió en gran format es refereix a la pro-
ducció d’elements gràfics comunicatius de grans 
dimensions, tant per interior com per exterior. Dis-
posem d’una àmplia gamma de suports i donem 
assessorament en l’elecció del tipus de material 
segons la necessitat del client.

Paper amb capçalera i sobres, díptics, catàlegs, 
cartells, carpetes, revistes… Impressió de 
qualsevol tiratge en diferents tipus de suports.

Assessorament 
creatiu

Tens una idea i no saps com dur-la a terme? 
Demana’ns ajuda en el que necessitis. Un asses-
sor professional i especialitzat en serveis gràfics, 
es reunirà amb tu a les teves instal·lacions per 
resoldre tots els teus dubtes.
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Tens un projecte però no saps com desenvolupar-ho? 
Vols fer un canvi d’imatge de la teva marca? 

Nosaltres analitzem, definim i creem el concepte 
perquè obtinguis el millor resultat.

DESIGN & PRINT 
MAIL SERVICE

De la mà del nostre personal professional i amb el suport 
d’una maquinària de última generació, podem realitzar 

qualsevol idea que tinguis al cap. Produïm allò que 
necessitis, no tenim límits.

Entregues de qualitat i immediates. 
Ens comprometem a entregar-te el teu producte

 de la millor manera i en el temps definit. 

Realitzem entregues a qualsevol punt del món 
i si es requereix muntatge, un equip dels nostres munta-

dors es desplaçarà allà on sigui 
per fer la instal·lació.
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Assessorament
Creatiu

Tens una idea i no saps com dur-la 
a terme? Demana’ns ajuda en el que 
necessitis. Un assessor professional i 
especialitzat en serveis gràfics, es re-
unirà amb tu a les teves instal·lacions 
per resoldre tots els teus dubtes.



Pòster alta resistència

Gran Format

Paper
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Per fer anuncis, comunicar promocions, 
informar o simplement decorar, usa qualsevol 
d’aquests materials i dóna vida al teu entorn.

Vine i t’ajudem 
a triar la millor opció.

GRAN FORMAT

Solucions per interiors 
i exteriors

Disseny i personalització

Imprimeix des de 1 unitat



Pòster alta resistència
Paper 120 gr. 
Resistent a l’exterior
CMYK

Pòster alta definició
Paper setinat de 210 gr. 
CMYK

Pòster
Paper 150 gr. 
CMYK
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Vinil imprès
Diferents qualitats
Ús interior o exterior
CMYK

Wallpaper PVC Free
Paper de paret
Autoadhesiu
PVC Free
120 micres amb textura
CMYK 

Vinil transparent
Diferents qualitats
CMYK
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Necessites redecorar el teu local, la teva casa o l’ofi-
cina? Tens espais per poder explicar al teu client les 
solucions als seus problemes? Vols fer-te veure, dife-
renciar-te i donar-li un gir al teu voltant?

T’ajudem a triar el material que millor encaixi amb les 
teves necessitats i t’ajudem a tenir una nova imatge.

Gran Format

Vinil

GRAN FORMAT

Vinils de fàcil col·locació

Servei de muntatge

Assessorament en decoració 
d’interiors i exteriors

Disseny i personalització



Vinil microperforat
Privacitat
Retolació vehicular
CMYK

Vinils PVC Free
Polipropilè
Diferents qualitats
CMYK

Vinil de tall
Àmplia gamma de colors. 
Monomèric: fins a 3 anys a l’exterior
Polimèric: fins a 8 anys a l’exterior

Laminat per terres
Especial antilliscant

Vinil reposicionable
Fàcil aplicació
Durada 3-5 anys
CMYK

Vinil glaçat
Privacitat
Opció amb impressió
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Troba una manera de comunicar més sostenible, lleu-
gera i d’alta resistència. Deixa’t portar per la creativitat, 
podràs crear des d’una pancarta publicitària fins a un 
coixí amb el teu logotip.

T’ajudem a triar el material que millor encaixi amb les 
teves necessitats i t’ajudem a tenir una nova imatge.

Gran Format

Lona
Teixit

GRAN FORMAT

Materials lleugers i resistents

Impressions XXL

Servei de muntatge

Disseny i personalització

Lona Frontlit
Grans dimesions
510 gr.
CMYK

Lona Frontlit ECO
Teixit polièster
Lliure de PVC
CMYK



Lona 2 cares
Blockout 760 gr.
CMYK
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GRAN FORMAT

Lona o teixit backlight
Especial caixes de llum
1 cara
CMYK

Moqueta
Antilliscant
1 cara
Impressió directa UV

Lona Mesh (microperforada)
350 gr.
CMYK

Texcrease
Material lleuger
1 cara
CMYK
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Has pensat en tots els materials que es poden realment 
imprimir? Fes volar la imaginació i personalitza aque-
lles peces que més t’identifiquen. Per què fer servir els 
materials de sempre si amb una fusta o un metacri-
lat pots obtenir una imatge trencadora? 

T’animes? Vine i imprimim el que tu vulguis.

Gran Format

Suports
Rígids

GRAN FORMAT

Impressió en materials eco

Solucions per interiors i exteriors

Disseny i personalització d’espais

Servei de muntatge

Dibond (Alumini composite)
Acabat plata o blanc
Ús exterior
Impressió directa CMYK

Polipropilè cel·lular
Opció sense PVC i 100% reciclable
Ús exterior
Impressió directa CMYK

Pegasus
Gruix de 5 mm / 10 mm
Per ús interior i exterior
Impressió directa CMYK
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Metacrilat de 4 mm
Diferents gruixos i acabats
Ús exterior
Impressió UV o retolació amb vinil

Corporis (Logo 3D)
Diferents suports (PVC, fusta...)
Diferents acabats i colors
Ús interior i exterior

PVC (Forex)
Gruix de 3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm
Per ús exterior
Impressió directa CMYK

Imant
Per vehicle o per interiors
Alta adherència
Impressió UV

Cartró compacte
Nucli de polpa de fusta natural
100% reciclable
Diferents gruixos
2 cares
CMYK

Foam
Gruix de 5 mm / 10 mm
Per ús interior
Impressió directa CMYK
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Gran Format

Expositors

GRAN FORMAT

Comunicació puntual, no estàtica.
Tu decideixes quan la poses i quan la deses.
De tu depèn quan vols promocionar o anunciar-te.
O potser ho aprofites com a reclam, o per una fira.

De què parlem?
Truca’ns i t’assessorem.

Gran varietat d’expositors

Solucions econòmiques i ràpides

Disseny i personalització

Servei de muntatge

Roll Up d’alumini
Polipropilè mat 
3 mides disponibles: 85 x 200 cm / 100 x 200 cm / 150 x 200 cm
Inclou bossa
Ús interior
1 cara CMYK

Roll Up de cartró
78,5 x 200 cm
Ús interior
1 cara
CMYK sobre teixit

Pop Up (acabat velcro)
Inclou carretó
224 x 224 cm / 444,5 x 224 cm / 665 x 224 cm
Impressió en teixit CMYK
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PLV mostradors
Foam de 5mm
Peanya de cartó
1 cara CMYK

Flag Banner
Suport de fibra de carboni
Diferents mides
Ús exterior
1 cara CMYK

X-Banner
Impressió en tela de 500gr.
60 x 160 cm / 70 x 180 cm / 80 x 200 cm
Fàcil muntatge i lleuger
Ús interior
1 cara CMYK

Expositors PLV 
680 gr.
Cartó blanc contraencolat en cartó Kraft
36 x 158 x 32 cm / 49,5 x 187,8 x 42,9 cm 
Ús interior
3 cares CMYK
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Producte
promocional

PRODUCTE PROMOCIONAL

Si tens una empresa o un negoci o simplement vols 
que es recordin de tu, tria un producte de promoció 
i fes-lo teu.

Personalitza’l perquè tothom en vulgui un, 
no ho dubtis!

Potencia la teva marca

Gran varietat de producte

Disseny i personalització

Bolígraf amb punter per tablets
Impressió a 1 color
A partir de 25 unitats

Tassa ceràmica blanca
Tampografia 6x3 cm
1 color
A partir de 100 unitats

Llibreta
Cartó recobert de PVC
A6
96 pàgines
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USB memòria 1 GB
Diferents models i colors a escollir
Quantitat mínima 50 unitats

Tote Bag
Cotó i polièster reciclat 150 gr. a partir de restants textils
Serigrafia
4 colors
2 cares

Lanyard
Serigrafia o sublimació
Diferents amplades

Termo
18h fred - 12h calent
Diferents acabats
Serigrafia 
Màxim 3 colors
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Petit Format

Papereria
Tota la papereria que necessites pel teu negoci la tens al teu 
abast, no guardis estocs, fes comandes a petició, estalviaràs 
espai i diners.

Vols saber quants? 
Vine’ns a veure.
            

Tiratges curts i ràpids

Entregues immediates

Varietat en papers i acabats

Carpeta porta documents per A4
Amb pestanya
Diferents troquels disponibles
CMYK impressió a 1 o 2 cares
Laminades a 1 cara en brillant o mat

Papereria corporativa

Adhesius

Paper de carta A4 Òfset de 90 gr. Impressió a 1 cara CMYK o 
PANTONE. 

Blocs 
autocopiatius

Duplicats o triplicats. Impressió PANTONE 
o CMYK. A partir de 50 fulles.

Sobres Diferents formats. Impressió PANTONE o 
CMYK a partir de 100 unitats.

Adhesius en 
bobina

Quadrats o tallats a la forma. En diferets 
suports d’adhesiu. CMYK. A partir de 100 
unitats. Mides personalitzades

Adhesius tallats 
individualment

CMYK o serigrafia. Ús interior i exterior. 
Mides i formes personalitzades
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Flyers / Folletons 
Paper estucat brillant o mat (135, 170 o 300gr.)
2 cares CMYK
Mides A6, A5, A4 i personalitzades

Flyers / Folletons creatius
Papers creatius (metal·litzats, amb textures, sintètics, etc.
Acabats amb laminats brillants, iridiscents, stamping 2D i UV.
2 cares CMYK
Mides A6, A5, A4 i personalitzades

Desplegables
Diferents tipus de plegat i desplegables
De 4 a 12 cares
Paper estucat mat i brillant (135, 170 o 300 gr.)
CMYK

Targetes

Papereria corporativa

Adhesius Catàlegs

Catàleg encolat

Tapa en estucat mat 350 gr laminades a 
1 o 2 cares en mat o brillant. Interior en 
estucat 135 gr. CMYK a 2 cares. Encolat en 
Cola PUR. A partir de 40 pàgines. 

Catàleg grapat Paper estucat mat 170 gr. CMYK a 2 cares. 
Entregat grapat. A partir de 8 pàgines

Targeta de visita
Impressió a 1 o 2 cares. CMYK. Paper 
estucat mat o brillant 350 gr
Diferents acabats. 

Targeta de PVC PVC blanc de 500 micres. Cants arro-
donits. CMYK 1 o 2 cares. 

Targetes 
creatives

Impressió CMYK a 1 o 2 cares. Paper 
estucat. Laminat mat soft touch, 
vernís selectiu 3D brillant i stampings 
metal·litzats a 1 cara. 



www.mbegranollers.com

Contacta 
amb nosaltres:

Dionís Puig, 11 El Ramassar
08402 Granollers Barcelona
T 93 870 82 81
dgigranollers@mbe.es


