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Catàleg general 2021 

 

Aquest és el catàleg general de VIDALFONT paper on tots els 

productes que hi apareixen estant desenvolupats i elaborats per 

nosaltres mateixos, amb paper i de forma artesanal. 

 

Gràcies per confiar en nosaltres: 

 
 

 

 

 Joan Esparraguera   Jofre Adzerias 
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LLUMS D’AMBIENT 

els nostres models 

La nostra forma de treballar està preparada per que tu puguis triar la 

forma del llum, el model, i després l’acabat. 
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LLUM D’AMBIENT 

model Olaf 
Olaf, que és el nostre primer model consolidat, és un llum de peu vertical disponible en 
quatre mides però també amb la possibilitat, per encàrrec, de realitzar models de qualsevol 

dimensió. Aquest model d’insinuades corbes permet 
a l’observador descobrir dues figures completament 
distintes. Frontalment el model es presenta amb 
forma de tub vertical amb corbes que el delimiten. A 
mida que desplacem el focus de visió el pàmpol 
canvia completament transformant-se en una 
sinuosa figura d’esses en moviment. 
 
Aquest model es pot presentar amb qualsevol tipus 

d’acabat recomanant molt especialment qualsevol estil 

de les col·leccions Ante i Elefant així com l’acabat “blanc 

coarrugat” de la col·lecció Galant. 

 

L’origen del seu nom neix gracies a la marca d’un plat 

de cafè que originalment va servir per marcar els 

primer prototipus d’aquest model ja que el diàmetre de 

l’utensili de cuina coincidia amb el de la corba del 

disseny. Tot i que aquest model es pot elaborar amb 

qualsevol mida normalment el presentem amb les 

següents mesures estandarditzades: 

 

 S(petita)=15x15x45  

M(mitjana)=20x20x70  

L(gran)=25x25x90 

E(especial)=20x20x50 

 

Aquest model és amb 

una base quadrada de 

fusta reciclada, polida i 

treballada per donar un 

harmònic acabat a tot el conjunt. El canvi de bombeta es 

realitza escapçant la base subjectada amb un sistema 

magnètic. El mecanisme elèctric, sempre de qualitat i marca 

CEE, pot ser canviat per productes especials (cable amb acabat 

tèxtil, mecanismes tipus retro...) amb prèvia petició i 

acceptació de pressupost.  
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LLUM D’AMBIENT 

model Valnà 
Valnà, que significa ona o onada en rus, és un model que, com el seu nom indica, el pàmpol 

està format per repetides i suaus ondulacions. Aquestes, d’inspiració noucentista, 

ascendeixen de forma vertical per tot el llum 

a forma d’escala de cargol.  

Aquest model, es tant elegant i agraït que es 

pot presentar amb qualsevol tipus d’acabat 

de qualsevol de les nostres col·leccions. 

Disponible amb quatre mides 

estandarditzades però també amb la 

possibilitat de realitzar per encàrrec models 

de qualsevol alçada.  

S(petita)=15x15x45  

M(mitjana)=20x20x70  

L(gran)=25x25x90  

E(especial)=20x20x50 

 

Aquest model és amb una base quadrada de 

fusta reciclada, polida i treballada per donar 

un harmònic acabat a tot el conjunt. El canvi 

de bombeta es 

realitza escapçant la 

base subjectada amb 

un sistema magnètic. 

El mecanisme 

elèctric, sempre de 

qualitat i marca CEE, 

pot ser canviat per 

productes especials 

(cable amb acabat 

tèxtil, mecanismes 

tipus retro...) amb 

prèvia petició i 

acceptació de 

pressupost.  
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LLUM D’AMBIENT 

model Zig-zag 
Zig-zag és la base rectilínia sense corbes del model Valnà. El seu disseny ha permès després 

poder realitzar altres models com el mateix Valnà i el model Flame.  

Aquest model, també elegant i agraït, pot presentar-se amb 

qualsevol tipus d’acabat de qualsevol de les nostres 

col·leccions. Disponible amb quatre mides estandarditzades 

però també amb la possibilitat de realitzar per encàrrec models 

de qualsevol alçada.  

S(petita)=15x15x45  

M(mitjana)=20x20x70  

L(gran)=25x25x90  

E(especial)=20x20x50 

 

Aquest model és amb una base 

quadrada de fusta reciclada, polida i 

treballada per donar un harmònic 

acabat a tot el conjunt. El canvi de 

bombeta es realitza escapçant la 

base subjectada amb un sistema 

magnètic. El mecanisme elèctric, 

sempre de qualitat i marca CEE, pot 

ser canviat per productes especials 

(cable amb acabat tèxtil, 

mecanismes tipus retro...) amb 

prèvia petició i acceptació de 

pressupost.  
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LLUM D’AMBIENT 

model Flame 
Flame és un model d’inspiració naturalista amb pàmpol vertical de suaus corbes que 

ascendeixen tipus escala de cargol. La proximitat de les ones crea un esglaonat de petites 

flames amb un perfecte i geomètric degradat 

d’ombres. 

Aquest model neix 

directament del model 

Valnà, on multiplicant 

les ones del primer 

acaba resultant una 

figura completament 

diferent. Menys 

col·lapsada però amb 

línies més elegants.  

Recomanem per els 

acabats d’aquest model, 

per tal de no 

emmascarar el joc 

d’ombres que ofereix el 

pàmpol, poc color i 

dibuix. Els acabats més 

idonis podrien ser de la 

col·lecció Galant o dels 

estils arrugat i llis de la col·lecció Elephant.  

 

Aquest model nomes el fabriquem en una sola mida 

20x20x70 cm.  

Aquest model ve amb base quadrada de fusta 

reciclada, polida i treballada per donar un harmònic 

acabat a tot el conjunt. El canvi de bombeta es realitza  

escapçant la base subjectada amb un sistema 

magnètic. El mecanisme elèctric, sempre de qualitat, 

pot ser canviat per productes especials (cable amb 

acabat tèxtil, mecanismes tipus retro...) amb prèvia 

petició i acceptació de pressupost.   
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LLUMS D’AMBIENT 

les nostres col·leccions 

Les nostres col·leccions estan adaptades perquè tu puguis fer-nos 

qualsevol suggeriment i nosaltres fabricar el llum que necessites. 
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LLUM D’AMBIENT 

col·lecció Ante 
Ante, que és un paper amb finíssimes aigües però de colors 

temperamentals, en forma de rectangles i quadrats de diferents 

tons, dona acabat a aquesta col·lecció inspirada en el territori on 

vivim. Mediterrània, juga amb els tons més estivals de la nostra 

mar omplint l’ambient de tons més temperats. Terra, més intens 

de color, aporta però tota l’escalfor i calidesa del nostre territori. I 

Festa, mostra pinzellades més atrevides deixant mostrar la part 

més lúdica i festiva del nostre caràcter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediterrània 

 

 

 

 

 

   

   

            

 

        Terra 

 

     

 

 

 

 

Festa 
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LLUM D’AMBIENT 

col·lecció Circus 
Circus és la col·lecció més alegre i divertida del nostre catàleg. Podem trobar l’acabat amb paper tipus 

cera de colors explosius o també amb paper kraff de colors divertits però més suaus. Sigui amb el paper 

que sigui aquí els models Olaf i Valnà acompanyen l’ambient amb la 

il·lusió d’una variada paleta de color. 

 

Cub, és l’acabat on el paper 

encerat te forma quadrangular 

barrejant-se així amb les línies 

del model i creant un divers joc 

visual entre rectes i corbes. En 

canvi, l’acabat Ball és amb el 

paper encerat en forma de 

cercles, com si es tractes d’un 

focus de 

pista de circ cercant l’artista. I 

finalment, l’acabat Brick que 

esta realitzat amb tires de 

paper kraft disposades de les 

formes geomètriques més 

imaginatives. 

 

 

Cub 

    Ball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brick 
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LLUM D’AMBIENT 

col·lecció Elephant 
Elephant és un tipus de paper molt especial que permet jugar amb 

l’acabat de qualsevol dels nostres models. De colors suaus i seriosos, 

semblants a les tonalitats de la sabana africana, pergamins beixos, grisos 

i marrons, Elephant és un material molt agraït que et permet, si el 

respectes, canviar la seva essència. 

Rino             Clapejada             Clàssica   Versalles 

 

Rino és un atrevit però acurat arrugat del 

paper fet a mà donant una atractiva 

textura a la peça. Amb el mateix arrugat 

però destenyit a taques és el Clapejada, 

acabat on la llum s’entrega al seu atzar. 

Amb el paper Elephant disposat de forma 

natural però amb quadres i rectangles és 

presenta el seriós acabat Clàssica, igual 

que el Versalles, encara que aquest és 

més rebel per estar fet amb papers 

arrugats, destenyits o tacats. Texturat és 

el paper prèviament treballat amb 

marques lineals formant atractives 

geometries. I Llis és la presentació del 

paper natural sense cap mena d’alteració. 

Texturada      Llis 
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LLUM D’AMBIENT 

col·lecció Galant 
 

Galant és la col·lecció que recull els indispensables ambients més clars. 

Partint del blanc més net fins al color més cru de la fibra natural però 

també passant per els elaborats acabats de blanc pergamí. És la 

selecció i elaboració d’acabats que millor permet gaudir de les sinuoses 

i esveltes formes dels llums. Son els acabats que amb més elegància 

revesteixen la nostra selecció de llums d’ambient. 

 

 

Blanc Japonès      Sol Naixent 

 

 

Blanc Japonès és un acabat elaborat amb paper 

d’importació fet al Japó. Es presenta amb un blanc setinat amb finíssimes 

fibres sedoses que li donen una brillantor molt especial. També del Japó ve 

el paper que dona l’acabat Sol Naixent encara que en 

aquest cas la fibra incorporada al paper és d’origen 

vegetal dibuixant-se sense cap mena de vergonya en 

el pàmpol del llum. Coarrugat és també un acabat en 

blanc fet a mà, en aquest cas realitzat per nosaltres 

mateixos, decorant el pàmpol amb destacats nervis 

de paper fent que el llum, tant encès com apagat, 

tingui un atractiu magnètic.  

 

 

 

Coarrugat 
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LLUMS DE SOBRETAULA 

Amb els nostres models de sobretaula son capaços d’il·luminar 

l’expressió més clàssica de l’origami.  
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LLUM DE SOBRETAULA 

model Cargol 
Sorprenent llum de sobretaula  

realitzat amb un sol full de paper 

vidriós que pot ser amb tres texturats 

diferents: Lli, gofrat i arrugat. Les 

bases, fetes amb fusta reciclada i 

folrades poden ser de distints colors, 

taronja-vermellós, marró groc, blau 

clar, beix... 

Aquest llum es de mida única 28,5x13x18 i tot el 

mecanisme elèctric porta la marca CEE. La bombeta, 

similar a la de nevera, és amb rosca perita E14. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lli   Gofrat               Arrugat 
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LLUM DE SOBRETAULA 

model Hidràgea 
 

Llum de sobretaula de mida 

única, 11x11x13 formada 

per cinc cares d’elaborat 

origami a partir d’un model 

creat per Shuzu Fugimoto. El 

pàmpol, elaborat amb 

paper offset es disponible 

en distints colors: Verd, 

blau, vermell-taronja, groc, 

sèpia i ocre. Finalment tot el 

pàmpol te un acabat de 

vernís setinat o brillant. 

 

 

 

La base, quadrada, és realitzada amb fusta reciclada i folrada. El mecanisme elèctric està 

marcat amb CEE i el portabombetes es tipus E-14. El canvi de bombeta es realitza a partir d’un 

mecanisme magnètic. 
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LLUM DE SOBRETAULA 

model Maó 
 

Llum de sobretaula amb la superposició de maons. El pàmpol està realitzat amb un sol paper treballat 

amb marcat i plegat per donar aquesta extraordinària forma. El model es pot presentar amb un acabat 

de paper Ante de color beix, groc, 

blau clar... L’acabat també pot 

incorporar motius japonesos com 

les grues. La base ara sempre és 

amb fusta reciclada i forma de 

poliedre irregular treballat i en 

color negre.  

Aquest llum pot tenir l’alçada que 

es desitgi encara que tenim dues 

mides estandarditzades que son 28 

cm de diàmetre i 45 o 65 d’alçada. 
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LLUMS DE SOBRETAULA 

model Sonobe 
Llum de sobretaula realitzat a partir de 25 peces encaixables d’origami anomenades “sonobe”. 

Realitzat amb paper apergaminat aquest model és disponible amb dos acabats marbre o mineral. El 

primer acabat, amb menys 

plecs, el paper mostra totes 

les seves aigües recordant-

nos una pedra polida tipus 

marbre. El segon, amb 

molts més plecs que el 

primer, crea un efecte  

semblant a una estructura 

mineral. El pàmpol, sigui 

quin sigui l’acabat, tot i ser 

de paper, tant per la 

qualitat del mateix com pel 

tipus de plegat i encaix, fa 

que el llum sigui 

completament rígid.  

La base es pentagonal amb fusta reciclada i folrada. El folre per defecte sempre és blanc encara que si 

es sol·licita es pot canviar el color d’aquest. El sistema elèctric està marcat amb CEE i el porta làmpares 

es tipus E-14. El canvi de bombeta és realitza per sistema magnètic (la base i el globus es poden 

separar).  

 

 

 

 

 

 

 

Marbre (marró)   Marbre  (marró)  Mineral (blau) 

Aquest llum de sobretaula està disponible en qualsevol color que necessiteu, ja que el tenyit del paper 

el realitzem nosaltres mateixos. Tant mateix, però si ho voleu, tenim quatre colors estandarditzats que 

son el blau, marró, vermell i verd.  

Les mides aproximades del llum son: 20x20 cm 
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PLAFONS IL·LUMINATS 

Aquest és el resultat quan la nostra artesania tant decora l’espai com 

l’il·lumina. 
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PLAFONS 

col·lecció Nature 
Plafons il·luminats de paret o sostre realitzats completament a mà amb papers tipus pergamí de color 

blanc. Es poden realitzar seguint les indicacions de l’interessat tant sigui per forma, mides i intensitats 

de les arrugues. Tot i així presentem 

com estandarditzats dues mides 60x60 

i 60x120 i com a models dues classes el 

tipus Nature i el tipus Bambú. El 

primer, un arrugat homogeni, pot anar 

des de una suau textura d’arrugues fins 

a una formació de molta intensitat. El 

segon, el Bambú, emula un bosc 

d’aquesta canya presentant-se el 

treball de forma sempre horitzontal.  

 

 

 

 

 

 

Nature  

 

Tot el plafó està muntat sobre fustes reciclades i amb un sistema elèctric, canviable, a base de tira de 

llum led. Tot el material elèctric està marcat amb CEE. 

 Bambú 
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PLAFONS 

col·lecció Corall 
Plafons il·luminats de paret o sostre realitzats completament a mà amb papers tipus pergamí de color 

blanc. En aquesta col·lecció presentem la increïble forma coral·lina que donem al paper podent-se 

presentar el treball tant amb marc petit o de luxe. Aquests plafons es poden realitzar seguint les 

indicacions de 

l’interessat tant sigui 

per forma o mides. Tot 

i així presentem com 

estandarditzats 

aquestes dues mides 

60x60 o 30x30. 

Tot el plafó està 

muntat sobre fustes 

reciclades i amb un 

sistema elèctric, 

registrable, a base de 

tira de llum led. Tot el 

material elèctric està 

marcat amb CEE. 
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DECORACIÓ 

Quadres figuratius 
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DECORACIÓ 

Geishes 
Quadres de 28x35 amb representacions d’una 

geisha. La figura està realitzada amb origami i papers 

d’altíssima qualitat per fer que tot el conjunt sigui 

únic i irrepetible. Tots els quadres realitzats per 

Vidalfont són fotografiats i registrats perquè no n’hi 

hagi mai cap de repetit. 

 

Per encàrrec i prèvia aprovació de pressupost podem 

realitzar quadres amb les mides que es vulgui o 

conjunts amb més d’una geisha. 
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DECORACIÓ 

papallones Color 
Quadres de papallones multicolors disposades en formes que recorden els processos migratoris 

d’aquests insectes. Sempre amb fons de color negre i encara que els quadres es poden fer a mida hi 

ha mides estandarditzades com 60x60 

i 35x35. 
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DECORACIÓ 

papallones Col·lecció 
Quadres de reproduccions de papallones reals (encara que el color pot variar). Presentades en forma 

de col·lecció i amb el nom real de la 

papallona. El marc es de fusta reciclada i 

tractada. 
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DECORACIÓ 

aplacats decoratius 
Els nostres aplacats decoratius són una innumerable quantitat de muntatges de qualsevol mida 

pensats per a decorar un espai. Vidalfont és el responsable de la fabricació d’aquestes rajoles de paper 

que després disposem de forma artística sobre una base de fusta de primera qualitat.  
Es poden adquirir els quadres que ja hem produït però també es poden fabricar de nous seguint les 
instruccions de l’interessat (es necessita una marina, es per a una botiga de...)  

55x70 
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APLACATS decoratius 

línia Fantasia 
Aquesta línia, denominada Fantasia, les rajoles estan presentades de forma regular o irregular, 

pintades amb acrílics aigualits (a l’estil col·lecció calipso dels aplacats de paret) i texturades a mà per 

nosaltres mateixos. Els motius, sempre 

artístics, tant de forma, mida i color, 

poden ser a partir de les indicacions del 

client. L’acabat final sempre és un vernís 

setinat o brillant. 

55x18 

            96x55 
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DECORACIÓ 

aplacats de paret 

Els nostres aplacats de paper són autèntics revestiments de paret que no tan sols decoren l’espai, sinó 
que també poden treballar regulant el nivell d’humitat entre d’altres. 

La col·locació, realitzada per un professional de la construcció (fuster o paleta), pot fer-se sobre llistons 
per crear una petita cambra d’aire o directament a la paret amb productes tipus «pegakit» 
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APLACATS de paret 

línia Blanca 
En aquesta línia, que vesteix les parets de claror, podem variar la intensitat de l’acabat anant d’un 
plegat suau fins a aconseguir arrugats de molta intensitat. 

Els aplacats, treballats amb papers blancs o pergamins, ens permeten 
gaudir d’una variada paleta de blancs. 

En aquest cas, com a punt de partida, us presentem alguns models 
ben diferenciats. 

 

 

 

Blanc fusta 

 

 

 

 

 

 

 

Súper blanc                Blanc natural 
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APLACATS de paret 

línia Kraft 
Aquesta línia, austera de color, ve determinada per la utilització d’un paper Kraft marró llis de poc 

gramatge que permet jugar amb la intensitat de l’arrugat oferint-nos de forma atractiva, si les bases 

són clares, l’essència de l’arruga. Els aplacats, treballats sempre amb el mateix paper d’acabat, poden 

variar canviant el paper base. 

 

Terra clara      Terra 
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APLACATS de paret 

línia Seda 
Aquesta línia, de colors intensos, ve determinada per la utilització de paper de seda de 17 grams. Els 

aplacats, treballats sempre amb un atractiu però uniforme arrugat de línies fines, permeten una 

determinada paleta de color, sempre clar en la base i més intens en l’arruga. 
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APLACATS de paret 

línia Calipso 
En aquesta línia, de color a mitja intensitat, podem gaudir d’un atractiu acabat amb plegat i arruga 

desigual i pintat a mà. Aquests aplacats, amb un acabat més artístic, poden ser rematats amb qualsevol 

color fabricat al mateix taller o treballats amb la barreja de dos o més colors. 
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APLACATS de paret 

línia Horitzó 
 

Aquesta línia, de colors pastels, ve determinada per la utilització de paper pergamí arrugat amb línies 

paral·leles, podent-se presentar l’aplacat tant verticalment com de forma horitzontal.El color, regular 

però amb taca blanca de tintat, és aplicat sobre l’acabat de pergamí gràcies al destenyit de paper de 

seda. 
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DECORACIÓ 

tessel·lacions 

 
Quan l’origami es transforma en molt més que origami. 

Tessel·lació prové del mot tessel·la que en l’època antiga (a roma) es referia a una peça d’un mosaic. 

Avui dia entenem com a tessel·lació la repetició constant d’un mateix element geomètric (com passa, 

per exemple, en l’art Nazarí de l’Alhambra de Granada). 
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DECORACIÓ 

tessel·lació Lara 
Aquesta tessel·lació que us presentem, elaborada amb un 

sol paper i plegat, ha estat desenvolupada per Vidalfont i 

pot realitzar-se pràcticament en qualsevol mida de quadre 

o de plafó decoratiu. Es poden arribar a fer parets senceres 

amb aquest acabat. 
Disposem de mides estandarditzades que son 15x15 o 

40x40. 
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DECORACIÓ 

tessel·lació Britges 
Aquesta tessel·lació que us presentem, elaborada amb un sol 

paper i plegat, és desenvolupada per Vidalfont i pot realitzar-se 

pràcticament en qualsevol mida de quadre o de plafó decoratiu. 

Semblant a la tessel·lació Lara, en aquest cas transforma una creu 

en un pont. 
Disposem de mides estandarditzades que son 15x15 o 40x40. 
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DECORACIÓ 

tessel·lació Estrelles 
Aquesta tessel·lació que us presentem, elaborada amb un sol 

paper i plegat, ha estat desenvolupada per Vidalfont i pot 

realitzar-se pràcticament en qualsevol mida de quadre o de 

plafó decoratiu. 
Disposem de mides estandarditzades que son 15x15, 40x40 i 

60x60 
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DECORACIÓ  

tessel·lació Katerina 
Aquesta tessel·lació que us presentem, elaborada amb un sol 

paper i plegat, és creació de Vidalfont i pot realitzar-se 

pràcticament en qualsevol mida de quadre o de plafó decoratiu. 

Superposició d’ones tant per alçada com per amplada. Aquest 

model es va presentar el passat mes de març de 2021 al 

BRIDGES MATHEMATICAL ART. 

 
Disposem de mides estandarditzades que son 15x15, 40x40 i 

60x60. 
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DECORACIÓ 

tessel·lació Intima 
Aquesta tessel·lació que us presentem, elaborada amb un sol 

paper i plegat, és creació de Vidalfont i pot realitzar-se 

pràcticament en qualsevol mida de quadre o de plafó decoratiu. 

Realitzada a partir de calculades corbes i sense cap recta. 
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DECORACIÓ 

tessel·lacions 3D 
Aquesta tessel·lació que us presentem, elaborada 

amb un sol paper i plegat, està realitzada amb 

forma hexagonal sobre paper brillon i presentada 

amb quadre emmarcat. Existeixen una gran 

varietat de models així com d’intensitats (o 

dificultat). 

També es poden fer per encàrrec presentant la 

figura dins el quadre que es vulgui (tant de mida 

con de color) 
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DECORACIÓ 

tessel·lacions Planes 
Aquestes tessel·lacións que us presentem, totes 

elaborades amb un sol paper i plegat, poden 

estar realitzades de forma hexagonal, 

octogonal, quadrada... sobre paper Ante o 

Elephant i presentada amb quadre emmarcat o 

com es vulgui. Existeixen una gran varietat de 

models així com d’intensitats (o dificultat). 
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DECORACIÓ 

tessel·lacions Orgàniques 
Les tessel·lacions que aquí us presentem son orgàniques. És a dir, que tot i seguir algun patró 

geomètric, el paper es exposat permetent 

que aquest s’acomodi a l’obra de forma 

aleatòria.  
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JOIES 

arracades 

 
Quan convertim el paper en una autèntica joia. 
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JOIES 

arracades de Fulla 
Arracada en forma de fulla 

realitzada amb tanca oberta i 

perla. Presentada en tres 

col·leccions, Nipó, Pícnic i Nuit. 

La col·lecció Nipó està realitzada 

amb papers d’importació amb 

dibuixos d’inspiració oriental. La 

Pícnic és amb paper de quadres 

tipus drap o estovalles i pot ser 

en blau, taronja, marró, verd o 

lila. Finalment la col·lecció Nuit, 

la més seriosa o elegant, està 

realitzada a amb papers brillons, 

tacats o destenyits  

 

Nipó 

 

 

 

 

 

 

         Nuit 

 

 

 

 

 

Picnic 
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JOIES 

arracades Tripiràmid 
Arracada en forma geomètrica de volum realitzada 

amb tres estructures d’origami entrellaçades. 

Aquesta col·lecció es presenta amb tanca oberta i 

rematada amb perla i les podem trobar amb diferents 

tipus de paper com elefant, iridiscent, brillon o capra 

i amb cada tipus de paper diferents tonalitats. 

Aquest model està inspirat en altres models que 

també es poden trobar al mercat. 

 

 

 

 

 

 

Iridiscent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capra        Elephant      Brillon 
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JOIES 

arracades Galileu 
Arracada en forma geomètrica de volum realitzada amb paper sandvitx iridiscent. Aquesta col·lecció 

es presenta amb tanca oberta i 

rematada amb perla i es pot trobar 

amb més de 10 colors diferents.  

Aquest model està inspirat en altres 

models que també es poden trobar 

al mercat. 
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JOIES 

arracades Iolka 
Disseny d’arracada elaborat per Vidalfont amb tanca oberta i rematada amb perla. A més, cada parella 

d’arracades està realitzada amb 

un paper únic realitzat per a 

nosaltres mateixos fent que cada 

conjunt pugui ser irrepetible. I 

perquè això sigui així cada joc 

d’arracades és fotografiat i 

registrat amb un número per 

garantir la seva autenticitat i la 

seva no duplicitat. 
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REGALS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paper, un regal per a totes i tots. 
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REGALS 

Kusudames 
Muntatge de boles fetes amb 24,36... peces d’origami. D’origen japonès, antigament aquestes boles 

eren objectes medicinals on a dintre 

s’hi posaven herbes oloroses. La 

varietat de models, papers i colors és 

tant gran que en aquest catàleg tant 

sols ensenyem una petita mostra. Es 

poden fer per encàrrec. 
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REGALS 

flors General 
El món de les flors en papiroflèxia es 

inesgotable. La varietat de models amb 

papers diferents que arribem a realitzar 

son tants que hauríem de fer un sol 

catàleg per aquest gènere. Per ara i en 

aquest catàleg mostrarem una part 

d’aquest treball fent saber però, que per 

encàrrec podem realitzar qualsevol tipus 

de decoració floral, be sigui en forma de 

ram, centre, en capsa... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vidalfont.paper@gmail.com


 
 
 
 
                    

VIDALFONT PAPER Origami Crafters 

vidalfont,com   vidalfont.paper@gmail.com   vidalfont.blogspot.com   facebook@vidalfontpaper   instagram@vidalfont 

Jofre Adzerias Forn 

C/Major 109 baixos 

17840 Sarrià de Ter 

35116290M CATÀLEG 
 

 

REGALS 

flors Roses 
Les nostres roses normalment les 

realitzem amb papers especials o be de 

dos colors (normalment vermell i verd) o 

amb papers destenyits per nosaltres 

mateixos (fan que el realisme de la flor 

sigui espectacular). Per un altre costat 

aquest tipus de flor la podem presentar 

en capsa, quadre o soles. 
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REGALS 

flors Oribanes 
Oribana és un conjunt fet d’origami que inclou flor, tija i fulles més el test. Les nostres oribanes son 

molts els models tant de planta com de test. A nosaltres ens agraden molt especialment el que 

anomenem “mini oribanes” d’uns 10 o 20 cm d’alt com a màxim. 
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REGALS 

flors Individuals 
Les flors individuals son tulipes, flors 

tradicionals o d’altres figurades 

acompanyades amb tija i fulla que es 

presenten per individual per arribar a 

crear rams de flors. Hi a models en que 

no amaguem el fet de que estiguin 

realitzades amb paper, en canvi en 

altres models, perseguim el màxim 

realisme perquè semblin flors de 

veritat. 
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REGALS 

Capses 
Molts son els models de capses que es poden fer amb 

origami. A Vidalfont en realitzem algunes per a incloure 

regals, caramels, bombons... Sigui com sigui, tenim un 

estudi concret per crear i desenvolupar caixes de tota 

mena. Digues que necessites o que vols guardar i 

nosaltres crearem la caixa (feta d’origami) que més 

s’adapti a les teves necessitats.    
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NADAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per a celebrar un nadal de paper. 
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NADAL 

Decoracions 
Decoracions de nadal pensades inicialment 

per a ser penjades en arbres. Molts son els 

models dels que disposem, figuratius (pares 

noels, camells, rens...) o estrelles i flocs de 

neu. Cada any però, durant la campanya de 

Nadal, acostumem a treure nous models. 
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NADAL 

espelmatoria Bowl Star 
Espelmatoria sobre estrella 

hexagonal realitzada amb paper 

especial de nadal. El model es pot 

trobar en diferents colors. És de 

Vidalfont tant el muntatge de 

l’estrella com l’acabat del paper. 
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NADAL 

altres Arbre i Estrelles 
Molts son els articles referents a les festes de Nadal. 

L’arbre és una peça amb volum d’uns 20 cm d’alçada feta 

completament de paper plegat i que servim de forma 

plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi ha molts tipus d’estrelles i acabats de les mateixes però per les estrelles de 12 puntes i les de 8 i 5 

son els productes que més èxit han tingut. Ideals per a decoracions de botigues i aparadors. 
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MAINADA 

Un somriure de paper. 
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MAINADA 

Animals 
Representació infantil fet amb origami 

d’animals de paper que presentem com a 

joguines de forma individual o com a 

quadres decoratius 15x15. 
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MAINADA 

Vestits “pin-up” 
Confecció de vestits de paper fets 

amb origami d’estil “Pin-up”. Els 

podem trobar en pacs de tres 

vestits i un maniquí, un vestit i un 

maniquí, o un vestit sol. Tots els 

pacs venen amb una bossa amb 

retalls i papers especials per a fer 

botons, llaços o decoracions. 
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MAINADA 

Fes tu tu 
Pacs d’instruccions i 

paper per que tu puguis 

realitzar els seus propis 

models d’origami. N’hi ha 

més de 15 models 

diferents 
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PAPER 
 

Pacs de 30 fulls de paper d’origami. Paper d’importació japonès, xines, paper kraft, papers 

Duo i Kami... 

 
 

 

mailto:vidalfont.paper@gmail.com


 
 
 
 
                    

VIDALFONT PAPER Origami Crafters 

vidalfont,com   vidalfont.paper@gmail.com   vidalfont.blogspot.com   facebook@vidalfontpaper   instagram@vidalfont 

Jofre Adzerias Forn 

C/Major 109 baixos 

17840 Sarrià de Ter 

35116290M CATÀLEG 
 

 

ART 
Una part essencial 

del nostre treball 

es l’expressió 

artística a través 

de l’origami, per 

tant, alguns dels 

nostres productes 

son tractats com a 

autèntiques obres 

d’art. En aquest 

cas son peces o muntatges originals que han estat en exposició i malgrat en puguem fer còpies 

per a la seva comercialització més propera, no deixen de ser peces úniques i autentificades 

per nosaltres mateixos. 
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