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Fastbind Photomount F42
 MONTAGE/INBINDSYSTEEM VOOR 

LAYFLAT FOTOALBUMS 

De Fastbind Fotomount F42 is een een grootformaat boekmontagesysteem 
waarmee u boekblokken kunt produceren met doorlopende bladen, speciaal 
voor Fastbind-fotoboeken.
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Fastbind biedt complete en professionele afwerkings-
oplossingen voor gepersonaliseerde on-demand boeken-
productie en winstgevende korte runs.

Bindmethoden voor het binden van boeken kunnen elk 
worden aangevuld met waardevolle, elegante hard- of soft- 
covers op maat, met een uniek ontwerp. 

Fastbind betekent hoge kwaliteit binnen het bereik van 
iedereen en produceert allerhande formaten, diktes en 
hoezen, ongeacht welk type printer of papier wordt gebruikt.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.
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Fastbind Photomount F42
De Fastbind Fotomount F42 is een een grootformaat 
boekmontagesysteem waarmee u boekblokken kunt 
produceren met doorlopende bladen, speciaal voor 
Fastbind-fotoboeken. Na het aan elkaar monteren van de 
paginavellen ontstaat een boekblok. Met behulp van de 
Fastbind Photomount wordt dit boekblok gemonteerd 
in de eerder met de Fastbind Casematic geproduceerde 
hardcover. 
 
De Fotomount F42 is dus een boekmontagesysteem voor 
het maken van boekblokken met doorlopende bladen, 
speciaal voor fotoboeken.
De boeken die u maakt met de Fotomount F42 kunnen 
compleet vlak geopend worden (Lay-Flat). De formaten 
van de boeken die u met dit systeem kunt maken zijn 
maximaal 41 x 47 cm.

Max print formaat (B x L) 426 x 946 mm
Min album formaat (B x L) 50 x 50 mm
Max album formaat met 
uitbreidingstafel (B x L) 470 x 420 mm
Max album formaat zonder 
uitbreidingstafel (B x L) 310 x 420 mm
Max binddikte   60 mm
Machine afm. met 
uitbreidingstafel (B x L x H) 540 x 790 x 320 mm
Machine afm. zonder  
uitbreidingstafel (B x L x H) ) 540 x 610 x 320 mm
Gewicht   21 kg

Handmatige bediening, geen elektriciteit benodigd, 
uitgerust met een te verwijderen uitbreidingstafel en 
hardcoverguide. Inclusief een boekblokhouder en twee 
hardcover bevestigingsmagneten.


