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Rollei-Film biedt aan het wereldwijde eerste modulair 
opgebouwde kleuren-chemie systeem: Digibase C-41 
 
De trend naar zelf afwerking in het eigen fotolab is de laatste jaren significant toegenomen. De vraag naar producten voor de zelf 
afwerking van films en fotopapieren neemt toe. 
  
A) Aan de ene kant door de terugkeer naar film gebaseerde fotografie, die na een uitstap in de wereld van de digitale 

beeldverwerking “back to the roots”  gaan. 
  
B) Aan de andere kant vinden steeds meer jonge fotografen, die de fotografische activiteiten digitaal begonnen zijn, de weg naar 

de film gebaseerde fotografie. 
Waarom? In een werk en levens veld, dat door computertechnologie gedomineerd wordt, is de verwerking van een handmatige 
ontwikkeling van films en fotopapieren een spannend moment. Een eigen ontwikkelde negatief of positief in handen te hebben is een 
attractief alternatief voor de geëngageerde fotograaf. 
  
Om de instap van eigen film ontwikkeling eenvoudig te maken heeft Rollei-Film in nauwe samenwerking met fotografen een aantal unieke 
starter sets ontwikkeld waarvan tevens fotografen met kleine als grotere film hoeveelheden profiteren.  
 

De Rollei kleuren-chemie starter sets blinken uit door de volgende 
eigenschappen: 
 
Digibase C-41 kleuren-chemie is kwaliteit op het hoogste nivo. 
De verpakkings eenheden zijn doelgericht en toegesneden op gebruik van 10 tot 
100 films. 
Uniek: Nabestelling van alle losse componenten is mogelijk. Optimale 
verpakkings eenheden maken het volledig benutten van de chemie mogelijk. 
De gebruiksoplossingen zijn 6-8 weken houdbaar in hoog afgevulde flessen, 
afhankelijk van gebruik. 
Concentraten: De ontwikkelaar en de navolgende baden zijn onaangebroken 
vele jaren houdbaar. De navolgende baden na aanmaak meerdere maanden. De 
zeer goede benutting maakt lagere prijzen mogelijk dan bij een ontwikkeling in 

een fotolab. 
RDC15 

 
 
 
De kwaliteit is prima, zoals ook hier bevestigd wordt door deze 
klanten foto:  
Gemaakt door Erik Hattrem/Noorwegen 
 

Digibase C-41  # 
Art.Nr. 

UVP 

MINI KIT voor 0,5 Liter   RDC14 19,98 € 

Voor 10 Filme 400/27° / 12 Filme 100/21°    

MIDI KIT voor 1 Liter    RDC15 29,81 € 

Voor 20 Filme 400/27° / 24 Filme 100/21°    

MAXI KIT voor 2,5 Liter    RDC16 37,50 € 

Voor 50 Filme 400/27° / 55 Filme 100/21°    

MAXI SUPER KIT voor 5 Liter  RDC17 47,00 € 

Voor 100 Filme 400/27°/110 Filme 100/21°    

 

 
 

 
 
HANS O. MAHN GmbH & CO. KG 
MACO PHOTO PRODUCTS 

Brookstieg 4; D-22145 Stapelfeld/Hamburg 

 
Tel.: +49 (0) 40 237008-88 

Fax: +49 (0) 40 237008-488 
Email: photo@mahn.net 

Web: www.mahn.net 
Email: info@rolleifi lm.de 

Web: www.rolleifilm.de 
 

LICENSE HOLDER AND PRODUCER OF ROLLEI FILMS, PAPER AND CHEMISTRY. 


