10. Fotoalbum Tradycyjny Gravo

Fotoalbum to definicja jakości. To najbardziej luksusowy produkt fotograficzny. Najwyższa jakość

8. Fotoalbum Tradycyjny Ekskluzywny

Fotoalbum PRO
o sztywnych kartach. To produkt na szczególne okazje: śluby, chrzciny.
Ten elegancki produkt pozwala na niespotykaną wręcz możliwość personalizacji. Kombinacje
materiałów na oprawy i licznych dodatków pozwalają na tworzenie setek tysięcy możliwych wzorów.
Dopasuj fotoalbum pod swoje potrzeby – niech wyróżnia się szlachetną prostotą lub niech będzie
elegancko ozdobny. Stonowany lub kolorowy, klasyczny bądź nowoczesny. Albo niech będzie

6. Fotoalbum Czarna Gwiazda

naświetlenia na papierze srebrowym znana z odbitek zamknięta w eleganckiej formie albumu

więc całe rozkładówki). Są one naświetlane na papierze światłoczułym (800 lub 1200 g/m2)
– do wyboru struktura papieru jedwabista
oraz metallic.

2. Fotoalbum Akryl Prestige

Charakterystyczną cechą fotoalbumu są otwierane na płasko strony – zawsze podwójne (projektuje się

4.Fotoalbum Czarna Gwiazda

kombinacją tych cech – Ty wybierasz.

Akryl Prestige
Fotoalbum

Zdjęcie w efektownym okienku akrylowym wygląda jak za szybą, co nie tylko dodaje albumowi
szyku, ale i wydobywa walory samego zdjęcia. Duże okienko zdjęciowe pokryte akrylem
spowoduje, że album będzie mocno spersonalizowany – niepowtarzalny i przy tym bardzo
nowoczesny. Rozwiązanie dla tych, którzy lubią łączyć tradycję z nowatorstwem.

DOSTĘPNE OPCJE

AP1

AP2

AP3

AP4

AP9

				
Dostępne materiały na oprawę

eko-skóra: wszystkie
tkanina introligatorska: wszystkie

Dostępne dodatki oprawy

grawer oprawy, czcionka introligatorska, okładka z gąbką, stempel

FOTOALBUMY PRO

Dostępne formaty				 20x20, 25x25, 30x30
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FOTOALBUMY PRO

Biała Dama
Fotoalbum

Linia albumów o okładce z eleganckiej, białej eko-skóry, która połączona jest z grawerowaną
wstawką ze śnieżnobiałego akrylu. Połączenie delikatne i finezyjne zarazem, podobnie jak
wzornictwo w tej serii. Biała Dama to bardzo popularny album ślubny, wykorzystywany
też z okazji I Komunii Świętej czy chrzcin. Idealnie nadaje się do zastosowania w ofertach
pakietowych: 2+1 lub 3MAX.

DOSTĘPNE OPCJE

BD1

BD2

BD3

				
Dostępne materiały na oprawę				
eko-skóra: F1
Dostępne dodatki oprawy

grawer oprawy, czcionka introligatorska, okładka z gąbką, stempel

FOTOALBUMY PRO

Dostępne formaty				 20x20, 20x30, 25x25, 30x30, 30x40, 30x45

6

FOTOALBUMY PRO

Czarna Gwiazda
Fotoalbum

Czarna Gwiazda to marka sama dla siebie, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów
fotograficznych w Polsce. Okładki tej linii łączą elegancję czarnej eko-skóry (lub skóry naturalnej)
i nowoczesność grawerowanej wstawki z czarnego akrylu. Dzięki możliwości wprowadzenia
tekstu oraz dodania zdjęcia w okienku okładka będzie indywidualna. Różnorodność wzorów
pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie: i tym, którzy szukają rozwiązań zachowawczych i tym,
którzy szukają czegoś bardziej ekstrawaganckiego.

WZORY OKŁADEK

AP1/AP5

AP2/AP6

SG1

SG2

AP1/AP5

AP2/AP6

SG6

SG7

SG3

SG4

SG5

SG8

				
Dostępne materiały na oprawę

eko-skóra: E4
skóra naturalna: S3

Dostępne dodatki oprawy

grawer oprawy, czcionka introligatorska, okładka z gąbką, stempel

FOTOALBUMY PRO

Dostępne formaty				 20x20, 20x30, 25x25, 30x30, 30x40, 30x45
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FOTOALBUMY PRO

Ekskluzywny
Fotoalbum

Fotoalbum oprawiony w twardą okładkę wykonaną ze skóry ekologicznej bądź tkaniny
introligatorskiej. Fotoalbumy tej linii to największa wolność – okładkę można konfigurować
prawie bez ograniczeń. Dostępnych jest kilkadziesiąt kolorów oprawy o różnych fakturach,
a na każdej z nich możemy wykonać wybrany przez Ciebie rodzaj okienka zdjęciowego. Zdjęcie
będzie efektownie zabezpieczone laminatem lub akrylem. Oprócz okienka możesz dowolnie
wybrać konfigurację wielu innych dodatków, jak: grawer, stempel, okucia...

PHOTO ALBUMS

WZORY OKIENEK

AP1/AP5

AP2/AP6

T1

T2

AP1/AP5

AP2/AP6

T6

T7

				

T3

T4

T5

T8

T9

Brak

Dostępne materiały na oprawę

eko-skóra: wszystkie
tkanina introligatorska: wszystkie

Dostępne dodatki oprawy

grawer oprawy, czcionka introligatorska, okładka z gąbką, stempel

FOTOALBUMY PRO

Dostępne formaty				 15x15, 15x20, 20x15, 20x20, 20x30, 25x25, 30x20, 30x30,
30x40, 30x45
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FOTOALBUMY PRO

Gravo

Fotoalbum

Linia Gravo to ciekawe, klasyczne wzory wykonane techniką grawerunku laserowego na
wybranych materiałach. Możliwość personalizacji zwiększa jeszcze dostępne w niektórych
wzorach okienko zdjęciowe oraz opcja wstawienia napisu. Klasyczna elegancja tej linii
fotoalbumów to jej największa zaleta – Gravo to estetyka, która znajduje wielu zwolenników.

PHOTO ALBUMS

WZORY OKŁADEK

AP1/AP5

AP2/AP6

GR1

GR2

AP1/AP5

AP2/AP6

GR6

GR7

AP1/AP5

AP2/AP6

GR11

GR12

AP1/AP5

AP2/AP6

GR20

GR21

GR3

GR4

GR5

GR8

GR9

GR10

GR13

GR14

GR19

GR22

GR23

FOTOALBUMY PRO

				

12
10

Dostępne materiały na oprawę				
eko-skóra: wszystkie poza H2, C3
tkanina introligatorska: wszystkie poza A18, A25, A26, A27, A28,
		
A30, A31
Dostępne dodatki oprawy

grawer oprawy, czcionka introligatorska, okładka z gąbką

Dostępne formaty				 15x15, 15x20, 20x15, 20x20, 20x30, 25x25, 30x20, 30x30,
30x40, 30x45

FOTOALBUMY PRO

Kreativ 100%
Fotoalbum

Sto procent Twojej inwencji – zaprojektuj fotoalbum od A do Z. Miej wpływ nie tylko na to, co
znajdzie się na rozkładówkach, ale też zaprojektuj całą okładkę. Fotoalbumy serii Kreativ 100%
nadają się na każdą okazję – są wybierane do fotografii dziecięcej, są popularne w fotografii
produktowej, biznesowej i okolicznościowej.
				
Dostępne dodatki oprawy

laminat (błyszczący lub matowy), okładka z gąbką

FOTOALBUMY PRO

PHOTO ALBUMS

Dostępne formaty				 15x15, 15x20, 20x15, 20x20, 20x30, 25x25, 30x20, 30x30,
30x40, 30x45
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tę tradycję odświeżyć. Strzałem w dziesiątkę okazały się albumy tradycyjne personalizowane –
wykonywane na zamówienie.

Możliwość zamieszczenia imion pary młodej na okładce albumu tradycyjnego sprawia, że album
taki zyskuje nowe oblicze – przestaje być produktem masowej produkcji, a jest czymś zupełnie
indywidualnym. Szczególnie linia Kreativ 100% oferuje tu możliwości, jakich dotąd nie było na rynku:
album, którego okładka wykonana jest z wybranego przez klienta zdjęcia.

24. Album Trad. Gravo

26. Album Trad. Kreativ 100%

Klasyczne, tradycyjne rozwiązania zawsze będą miały swoich miłośników. Czasem trzeba tylko nieco

22. Album Trad. Ekskluzywny

włożyć w przygotowanie pamiątki ze ślubu.

20. Album Trad. Czarna Gwiazda

pergaminem mają swój urok. Wiele osób docenia ręczną pracę, którą fotograf musi dodatkowo

18. Album Trad. Biała Dama

Albumy tradycyjne wracają do łask. Wyklejone na eleganckim papierze pojedyncze odbitki przełożone

16. Album Trad. Akryl Prestige

Album tradycyjny

Akryl Prestige
album tradycyjny

Duże okienko zdjęciowe przeszklone akrylem spowoduje, że album będzie mocno
spersonalizowany – niepowtarzalny i przy tym bardzo nowoczesny. Rozwiązanie dla tych, którzy
lubią łączyć tradycję z nowatorstwem. Dla tych, którzy chcieliby produktu przygotowanego
specjalnie dla nich i wyglądającego niepowtarzalnie. Akryl Prestige zapewnia niebanalność
albumu wykonanego według klasycznych wzorców sztuki introligatorskiej.

ALBUM TRADYCYJNY

SELF-MOUNT TRADITIONAL ALBUMS

WZORY OKŁADEK

18

AP1

AP2

AP3

AP4

AP9

				
eko-skóra: wszystkie
Dostępne materiały na oprawę				
tkanina introligatorska: wszystkie
Dostępne dodatki oprawy
Dostępne formaty

grawer oprawy, czcionka introligatorska, okładka z gąbką, stempel

			
25x25, 30x30

ALBUM TRADYCYJNY

Biała Dama
album tradycyjny

Lekkie, finezyjne propozycje dla tych, którzy szukają sposobu na prezentację zdjęć z ważnych
uroczystości. Wzorzysty design wygrawerowany na białej płytce akrylowej podkreśli rangę wielu
zdjęć – ślubnych, komunijnych, chrzcielnych... Album tradycyjny linii Biała Dama wygląda bardzo
efektownie zarówno z blokiem w kolorze écru, jak i czarnym.

ALBUM TRADYCYJNY

SELF-MOUNT TRADITIONAL ALBUMS

DOSTĘPNE OPCJE

20
18

BD1

BD2

BD3

				
Dostępne materiały na oprawę:				
eko-skóra: F1
Dostępne dodatki oprawy:

grawer oprawy, czcionka introligatorska, okładka z gąbką, stempel

Dostępne formaty:				 25x25, 30x30

ALBUM TRADYCYJNY

Czarna Gwiazda
album tradycyjny

Bardzo elegancka, wręcz luksusowa linia albumów tradycyjnych. Oryginalny styl tych albumów
nie ma odpowiednika w ofercie konkurencji. Warto spersonalizować album, wybierając jeden
z klasycznych, czarnych wzorów. Czarna Gwiazda stanie się wtedy zupełnie unikatowym
albumem, który zachwyci parę młodą.

WZORY OKŁADEK

AP1/AP5

AP2/AP6

SG1

SG2

AP1/AP5

AP2/AP6

SG6

SG7

SG3

SG4

SG5

SG8

				
eko-skóra: E4
Dostępne materiały na oprawę			
skóra naturalna: S3
Dostępne dodatki oprawy

grawer oprawy, czcionka introligatorska, okładka z gąbką, stempel

Dostępne formaty

25x25, 30x30

ALBUM TRADYCYJNY

		

20
22

ALBUM TRADYCYJNY

Ekskluzywny
album tradycyjny

Najbardziej tradycyjny produkt służący do prezentowania zdjęć w swej najbardziej klasycznej
odsłonie. Sam wybierz materiał i kolor okładki oraz sposób wykończenia. Dajemy Ci do wyboru
olbrzymią paletę możliwości – stwórz album, jakiego nie będzie miał nikt. Wśród dostępnych
dodatków między innymi: różnego rodzaju okienka zdjęciowe, okucia, obszycia, możliwość
tłoczenia stempla czy grawerowania imion za pomocą grawerunku laserowego.

PHOTO ALBUMS

WZORY OKIENEK

AP1/AP5

AP2/AP6

T1

T2

AP1/AP5

AP2/AP6

T6

T7

T3

T4

T5

T8

T9

Brak

				
Dostępne materiały na oprawę

eko-skóra: wszystkie
tkanina introligatorska: wszystkie

Dostępne dodatki oprawy

grawer oprawy, czcionka introligatorska, okładka z gąbką, stempel

ALBUM TRADYCYJNY

Dostępne formaty				 25x25, 30x30

22
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ALBUM TRADYCYJNY

gravo

album tradycyjny
Tradycyjne wzornictwo linii Gravo świetnie podkreśli ponadczasowy charakter albumów
tradycyjnych. Te motywy nie wyjdą z mody, tak jak z mody nie wyszły albumy do wklejania zdjęć
– zawsze znajdą one swoich miłośników. Możesz wybierać wśród wielu wzorów z naszej oferty:
od bardzo prostych, po bardziej wymyślne. Od mocno spersonalizowanych po uniwersalne.

PHOTO ALBUMS

WZORY OKŁADEK

AP1/AP5

AP2/AP6

GR1

GR2

AP1/AP5

AP2/AP6

GR6

GR7

AP1/AP5

AP2/AP6

GR11

GR12

AP1/AP5

AP2/AP6

GR20

GR21

ALBUM TRADYCYJNY

				

26
24

GR3

GR4

GR5

GR8

GR9

GR10

GR13

GR14

GR19

GR22

GR23

Dostępne materiały na oprawę				
eko-skóra: wszystkie poza H2, C3
tkanina introligatorska: wszystkie poza A18, A25, A26, A27, A28,
		
A30, A31
Dostępne dodatki oprawy

grawer oprawy, czcionka introligatorska, okładka z gąbką

Dostępne formaty				
25x25, 30x30

ALBUM TRADYCYJNY

Kreative 100%
album tradycyjny

Bardzo ciekawa propozycja dla miłośników albumów tradycyjnych – okładka wykonana ze
zdjęcia bądź grafiki przygotowanej specjalnie pod konkretny album. Nie da się już bardziej
spersonalizować okładki. Możemy śmiało powiedzieć: to rewolucja w podejściu do albumu
tradycyjnego – pełna indywidualizacja oprawy i blok przygotowany do ręcznego wklejenia
odbitek.

ALBUM TRADYCYJNY

PHOTO ALBUMS

				

26
28

Dostępne dodatki oprawy

laminat (błyszczący lub matowy), okładka z gąbką

Dostępne formaty			

25x25, 30x30

nie tak jednak luksusowej, jak w przypadku fotoalbumu. Fotoksiążka to produkt do zdjęć z różnych
uroczystości, spotkań, rocznic... Może być też pamiątką konferencji, stanowić katalog produktów itd.
Fotoksiążka to produkt nieco tańszy od fotoalbumu. Różni się zarówno techniką wykonania obrazu,
jak i techniką introligatorską. Fotoksiążki w przeciwieństwie do naświetlanych fotoalbumów są
drukowane cyfrowo. W przypadku fotoksiążek nie projektuje się też od razu całych rozkładówek, ale
każdą stronę pojedynczo.
Mamy dwa główne rodzaje fotoksiążek – klejoną fotoksiążkę BASIC, która drukowana jest na papierze
o gramaturze 200 g/m2 i szytą fotoksiążkę PRO, która jest drukowana na sztywniejszych kartach
300 g/m2 i dostępna w kilku kolekcjach opraw.

32. Fotoksiążka
8. Fotoalbum
ProTradycyjny
Ekskluzywna
Ekskluzywny34. Fotoksiążka
10. Fotoalbum
Pro Gravo
Tradycyjny Gravo

Fotoksiążka stanowi propozycję dla tych, którzy chcą otrzymać zdjęcia w niebanalnej formie,

2. Fotoalbum30.
Akryl
Fotoksiążka
Prestige Basic Kreativ
4.Fotoalbum
100% Czarna Gwiazda
31. Fotoksiążka
6. Fotoalbum
Pro Kreativ
Czarna
100%Gwiazda

Fotoksiążka

Basic Kreativ 100%

Fotoksiążka Basic

Ekonomiczny produkt łączący wysoką jakość druku cyfrowego z solidnym, ręcznym wykończeniem
introligatorskim. Fotoksiążka BASIC pozwala zaprezentować w ciekawej formie dużą liczbę zdjęć, gdy
budżet na zlecenie jest niewielki. Oryginalna, ciekawa forma książki w połączeniu z ceną niższą nawet
niż cena pakietu odbitek sprawia, że zwolenników tego produktu jest bardzo wielu.
Za dopłatą produkt można uszlachetnić gąbką a standardowy laminat błyszczący zamienic na bardzo
elegancki
matowy.
			

Dostępne dodatki oprawy

laminat (błyszczący lub matowy), okładka z gąbką

Dostępne formaty

30x20 (A4 pion)
20x30 (A4 poziom)

FOTOKSIĄŻKA PRO

30x30 (kwadrat)

32

Kreativ 100%

Fotoksiążka Pro

Okładka wykonana ze zdjęcia lub dowolnej grafiki to pełnia personalizacji. Fotoksiążka PRO jest
produktem szczególnie wdzięcznym dla linii Kreativ 100%. Projektujesz strony i w tym samym stylu
możesz utrzymać okładkę. Indywidualny produkt, który na pierwszy rzut oka może przypominać
elegancką książkę z księgarni – coś takiego bardzo podoba się klientom.
				
Dostępne dodatki oprawy

laminat (matowy lub błyszczący), okładka z gąbką

FOTOKSIĄŻKA

Dostępne formaty				 20x30, 30x30, 30x42
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Ekskluzywna
Fotoksiążka Pro

Fotoksiążka w oprawie z dowolnie wybranej eko-skóry lub tkaniny introligatorskiej – nawiązująca do
tradycji oprawy książek. Jest to opcja dająca przy tym duże możliwości konfiguracji – do wyboru jest
nie tylko różnorodność kolorów i struktur oprawy, ale także szereg dodatków: różne rodzaje okienek
zdjęciowych, okucia, obszycia...

WZORY OKIENEK

AP1/AP5

AP2/AP6

T1

T2

AP1/AP5

AP2/AP6

T6

T7

T3

T4

T5

T8

T9

Brak

				
Dostępne materiały na oprawę

eko-skóra: wszystkie
tkanina introligatorska: wszystkie

Dostępne dodatki oprawy

grawer oprawy, czcionka introligatorska, okładka z gąbką, stempel

FOTOKSIĄŻKA PRO

Dostępne formaty				 20x30, 30x30, 30x42

34

Gravo

Fotoksiążka Pro
Grawerowana okładka z tkaniny introligatorskiej lub eko-skóry podnosi prestiż fotoksiążki.
Klasyczne, ponadczasowe motywy – zarówno uniwersalne, jak i indywidualizowane – pozwalają
stworzyć produkt na prawie każdą okazję. Możliwość personalizacji zwiększa jeszcze dostępne
w niektórych wzorach okienko zdjęciowe oraz opcja wstawienia napisu.

WZORY OKŁADEK

AP1/AP5

AP2/AP6

GR1

GR2

AP1/AP5

AP2/AP6

GR6

GR7

AP1/AP5

AP2/AP6

GR11

GR12

AP1/AP5

AP2/AP6

GR20

GR21

FOTOKSIĄŻKA PRO
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GR3

GR4

GR5

GR8

GR9

GR10

GR13

GR14

GR19

GR22

GR23

eko-skóra: wszystkie poza H2, C3
Dostępne materiały na oprawę				
tkanina introligatorska: wszystkie poza A18, A25, A26, A27, A28,
		
A30, A31
Dostępne dodatki oprawy

grawer oprawy, czcionka introligatorska, okładka z gąbką

Dostępne formaty				 20x30, 30x30, 30x42

Opakowanie na płyty Ekskluzywne
Nośniki danych

Trwała, estetyczna okładka na jedną płytę CD/DVD/Blu-ray wykonana z eko-skóry lub tkaniny
introligatorskiej używanych przy produkcji fotoalbumów. Takie opakowanie może więc stanowić

FOTOKSIĄŻKA
NOŚNIKI DANYCH
PRO

dobrany komplet z fotoalbumem. Wnętrze opakowania możesz dowolnie zaprojektować.

38

Opakowanie na płyty Kreativ 100%
Nośniki danych

Opakowanie na płyty tej linii to elegancki, trwały produkt wykonany ze wzmocnionego papieru
fotograficznego o jedwabistej strukturze. Okładka zdjęciowa pozwala na wypełnienie projektem
graficznym nie tylko wnętrza opakowania, ale przede wszystkim jego zewnętrznej części.
Liczba płyt w opakowaniu:
CD (13x14 cm): 1-2
DVD (19x14 cm): 1-4

Pendrive z opakowaniem Kreativ 100%
Nośniki danych

Coraz częściej filmowcy i fotografowie oddają zlecenie zapisane nie na płycie, ale na
pamięci z wejściem USB. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i oferujemy pendrive
o atrakcyjnym designie, który można personalizować przez grawer napisu. Pendrive
oferujemy w zestawie z dopasowanym, indywidualnie projektowanym
opakowaniem, które czyni całość wyszukaną propozycją

NOSNIKI DANYCH

dla ludzi nowoczesnych.
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Opakowanie na Płyty Basic
Nośniki danych

Opakowanie ekonomiczne na te okazje, kiedy potrzeba przynajmniej 10 opakowań jednego projektu
(np. komunie, studniówki, wydarzenia firmowe, niszowe wydawnictwa płytowe). Drukowane cyfrowo
na papierze 350 g/m2. Projekt obejmuje zewnętrzną część okładki i lewą stronę wnętrza (pod tacką
na płytę nie ma miejsca na grafikę).

Płyta z nadrukiem
Nośniki danych

Zaprojektuj dowolną grafikę, którą chcesz umieścić na swojej płycie DVD lub Blu-Ray. Zadruk

FOTOKSIĄŻKA
NOŚNIKI DANYCH
PRO

wykonywany jest metodą atramentową przy zastosowaniu wysokiej jakości nośników danych.
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Fotokalendarz Basic
Fotokalendarze

Dwanaście kart (lub więcej! – sam wybierasz,
jakim miesiącem kalendarz się zaczyna i kończy)
drukowanych cyfrowo na satynowym papierze.
Karty w formacie A3+ (45x32 cm) lub A4+
(22,5x32 cm) połączone są sprężynką z zawieszką.
Zaletą fotokalendarza BASIC jest kreator do
projektowania on-line. Kreator daje wiele gotowych
szablonów, pozwala też spersonalizować kalendarz
przez zaznaczenie własnych świąt i uroczystości.

Fotokalendarz HD
Fotokalendarze

Fotokalendarz HD naświetlany jest za pomocą minilabu Noritsu HD, podobnie jak
odbitki i rozkładówki fotoalbumów. Wykonywany jest na jedwabistym papierze
fotograficznym. Dołączone drukowane
kalendarium z wyrywanymi
kartami na kolejne miesiące
umieszcza się u dołu
fotokalendarza. Fotokalendarz
HD występuje w dwóch
wariantach 90x30 cm
i 60x30 cm

Fotoobraz
wall decor

Zdjęcie wykonane na płótnie wyglądające zupełnie jak olejny obraz. Zdjęcie nadrukowane
na płótnie (canvas) w technice druku atramentowego w oszałamiającej rozdzielczości aż 2880 dpi
za pomocą jedenastu kolorów rozpięte jest na sosnowym krośnie. Dzięki zadrukowanym brzegom
(2 cm grubości) nadaje się do powieszenia na ścianie bez dodatkowych zabiegów ramiarskich.
				
Dostępne formaty
produktów Wall Decor:

(1:1) - 30x30, 40x4 0, 50x50, 60x60, 70x70
(3:2) - 30x20, 50x30, 60x40, 70x50, 90x60, 100x70
(4:3) - 40x30, 80x60

FOTOKSIĄŻKA
WALL DECOR
PRO

(3:1) - 60x20, 90x30
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Fotoboard
Wall decor

Bardzo lekki a przy tym sztywny nośnik zdjęcia (grubość pianki 5 mm). Może być tańszą alternatywą
dla fotoobrazu (można go powiesić na taśmie dwustronnej – nie trzeba wiercić w ścianie, więc
fotoboard wykorzystywany jest przez tych, którzy często lubią zmieniać wystrój wnętrz). Jest to
produkt wykorzystywany standardowo w branży reklamowej – na przykład do wystroju stanowisk
targowych.

Fotoplakat PRO
Wall decor

Jakość wydruku znana z fotoobrazów (2880 dpi uzyskanych przy zastosowaniu aż 11 kolorów),
gwarantuje najwyższy stopień wierności względem oryginału. Ograniczona ziarnistość odcieni skóry,
dzięki optymalizacji szczegółowej dyspersji kolorów dla każdego piksela: szczególnie przydatne
w przypadku portretów i w fotografii komercyjnej. Gramatura: 270 g/m2.

Fotoplakat Basic
Wall decor

Fotoplakaty linii BASIC produkowane są na papierze o gramaturze 140 g/m2. Technologia
ecosolventu pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości wydruków przy zachowaniu bardzo niskiej ceny.
Technologia przyjazna środowisku, wydruk jest bezzapachowy i nie szkodzi zdrowiu, dlatego stanowi

WALL DECOR

idealne rozwiązanie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.
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Etui wsuwane

Introligatorski kunszt! Tradycyjny
dodatek do oprawy najcenniejszych
ksiąg. Wykonane na wymiar, idealnie
dopasowane do produktu stanowi
komplementarny dodatek do albumu.
Zwyczajowo wykonane z tego samego
materiału, co oprawa albumu.

Najważniejsze zdjęcia zamykamy w formie wspaniałych albumów. Tak ekskluzywna forma prezentacji
zdjęć wymaga odpowiedniej oprawy. Album Box to ręcznie wykonane kunsztowne opakowanie,
którego jakość znakomicie podkreśli walory samego albumu.

Album Box

Jedno
z najpopularniejszych

Kasetka

Drewniana

opakowań z naszej oferty.
Daje możliwość grawerowania, co
znacznie podnosi jego atrakcyjność jako
opakowania spersonalizowanego. Dostępne
w trzech naturalnych kolorach korespondujących
z najpopularniejszymi kolorami opraw z naszej oferty.

Dostępne kolory kasetek:
świerk
kasztan
ciemny antracyt

Ekonomiczne opakowanie
z eleganckiego, strukturalnego kartonu.
Wielkość opakowania odpowiada
najpopularniejszym wymiarom
fotoalbumów – pasuje do albumów:
20x20 i 30x30.
Opakowanie można grawerować.

Opakowanie
eleganckie

Odbitki BASIC
Odbitki

Odbitki wykonywane u nas charakteryzują się doskonałą reprodukcją kolorów (m.in. naturalnym
oddaniem kolorów skóry) i wyjątkową ostrością. Zdjęcia czarno-białe zawsze takimi są, składając
się wyłącznie z czerni, bieli i odcieni szarości. Stale kontrolowany proces chemiczny w połączeniu
z fachowym podejściem do kwestii zarządzania kolorem pozwalają osiągnąć znakomite przejścia
tonalne oraz powtarzalność wyników. Odbitki wykonujemy w wielu formatach od 9x13 cm do
30x90 cm i na kilku rodzajach papierów. Dostępne rodzaje papierów: jedwab, metallic, błysk, mat.

Polecamy luksusowe opakowanie na odbitki
Dla najpopularniejszego formatu odbitek 15x23
proponujemy piękne, ręcznie wykonywane
opakowanie. Opakowanie dostępne
w kilku kolorach tkaniny
introligatorskiej można
grawerować.

Za dopłatą wykonujemy korekcję kolorystyczną

Odbitki można efektownie prezentować
w albumach tradycyjnych

Pakiet 3MAX
Oferta Specjalna

Pakiet 3MAX to prosta oferta: projektujesz jeden album, płacisz za dwa, a otrzymujesz trzy.
Wybierając ofertę specjalną Pakiet 3MAX, jeden z trzech albumów 30x30 cm otrzymujesz GRATIS.
Uwaga! Promocja dotyczy fotoalbumów tego samego projektu!
Oferta idealna na śluby, ale wykorzystywana też w wielu innych sytuacjach, jak fotografia biznesowa
i korporacyjna.

Pakiet 2+1

Oferta specjalna

Wybierając ofertę specjalną Pakiet 2+1, projektujesz jeden duży album a my wykonujemy
jeszcze dwa mniejsze, z których jeden otrzymujesz GRATIS. Pakiet 2+1 najczęściej używany jest
jako zestaw ślubny. Duży album przeznaczony jest dla Młodej Pary, a dwa mniejsze albumy
dla Rodziców lub Świadków.

Pakiet 2+1 jest dostępny w trzech wersjach:
Można zaprojektować album 30x30 i dobrać do niego dwa mniejsze albumy w tej samej 		
proporcji boków:
25x25 cm (pakiet 2+1 Medium) lub
20x20 cm (Pakiet 2+1 Small).

Można też wykonać projekt albumu 30x45,
który przeskalujemy, aby wykonać z niego
dwa albumy
20x30 (Pakiet 2+1 Large).

Materiały
Indeks

Eko-skóra
Materiały oznaczone tym symbolem wykonane są z wysokiej jakości skóry ekologicznej. To klasyczny,
elegancki materiał na okładki, który daje bardzo duże możliwości dobierania dodatków.

C3

C5

C10

C12

C13

C15

C16

C18

C21

C22

D1

E1

E4

E5

E6

E7

F1

F2

F3

G2

H2

Obszycie - Na okładkach z materiałów oznaczonych tym symbolem możemy wykonać eleganckie
obszycie w kontrastowym lub zbliżonym do wybranego materiału kolorze.
Grawer laserowy - Na materiałach oznaczonych w ten sposób można nanieść za pomocą
grawerunku laserowego wzór z gotowego szablonu czy własnego projektu lub napis.
Etui - Materiały oznaczone tym symbolem pozwalają na wykonanie ozdobnego etui. Jest to
indywidualnie wykonywane, dopasowane opakowanie do fotoalbumu lub fotoksiążki.
Stempel - Na tak oznaczonych materiałach możemy wytłoczyć jeden z kilkunastu gotowych
wzorów, pieczęć fotografa (np. logo), bądź napis wykonany czcionką introligatorską.

Materiały
Indeks

Tkanina introligatorska
Materiały oznaczone tym symbolem to oprawy z tkaniny. Szeroka paleta kolorystyczna sprawia,
iż tego rodzaju okładki często wykorzystywane są przy fotografii dziecięcej i rodzinnej.

A10

A11

A12

A17

A18

A19

A20

A21

A25

A26

A27

A28

A30

A31

A33

A34

A35

A36

A37

A38

A39

B2

B3

B4

okienko zdjęciowe
Dodatki Oprawy

Jednym z najpopularniejszych dodatków do fotoalbumów i fotoksiążek jest okienko zdjęciowe.
W różnych formatach dostępne są różne rodzaje okienek – od pojedynczych do poczwórnych.
Wprawione we wgłębienie w okładce okienko zdjęciowe pokryte jest standardowo folią matową
(jak na zdjęciu poniżej: album z lewej strony). Za dopłatą może być też przeszklone akrylem
(jak na zdjęciu poniżej: album z prawej strony).

20x20
10x10

10x4,5

2*6x6

P2

6,5x10

P3

2*6x6

P5

P6

20x30

P1

10x10

10x4,5

2*6x6

P2

10x15

P3

3*6x6

P4

P7

30x20

P1

10x10

20x7

10x10

10x4,5

6,5x10

2*8x8

2*8x8

20x20

10x10

20x7

3*7,5x7,5

2*10x10

3*7,5x7,5

2*10x10

T4

T5

25x25

T3

P1

P2

P5

P8

P9

30x30

Ekskluzywny, Gravo

T2

T2

T3

T4

10x15

T5

3*7,5x7,5

T6

T7

4*7,5x7,5

3*20x7

T8

T9

30x40

T1

10x10

3*7,5x7,5

T4

10x15

3*7,5x7,5

T6

T7

30x45

T2

10x10

3*7,5x7,5

10x15

T4

AP1
Format
20x20 25x25 30x30 -

Biala Dama
Czarna
Gwiazda

Akryl Prestige

T2

AP2

Format
20x20 20x30 25x25 30x30 30x45 -

T7

AP3

Wymiar okienka Format Wymiar okienka
6,7x20,5
20x20 - 20,4x6,7
8,4x24
25x25 - 25,1x8,4
10,1x29,4
30x30 - 30,4x9,8

BD1
SG3
SG5
SG7

3*7,5x7,5

T6

Format
20x20 25x25 30x30 -

Wymiar okienka
20,4x13,4
16,3x25,1
30,4x19,6

Wymiar okienka
6,7x6,7
6,7x6,7
6,7x6,7
10x10
10x10
Rozmiary okienek podano w cm.

AP4
Format
20x20 25x25 30x30 -

BD3

AP9

Wymiar okienka
13,4x20,5
16,6x24
20,2x29,4

Format
20x20 20x30 25x25 30x30 30x45 -

Format
20x20 25x25 30x30 -

Wymiar okienka
9,4x3,4
9,4x3,4
11,7x4
14x5
14x5

Wymiar okienka
20,4x17,8
21,9x25,1
30,4x26,5

wzory stempli
Dodatki Oprawy

W naszej ofercie są do wykorzystania na okładkach z eko-skóry okolicznościowe stemple na
najpopularniejsze okazje: ślub, chrzest, I komunię świętą. Każdy może też zamówić u nas
indywidualną matrycę stempla, dzięki której będzie można wykonać powtarzalny wzór wytłaczany
na albumach.

Nasz Ślub

Pamiątka Pierwszej Komunii Św.
Pamiątka Chrztu Świętego

Czcionka introligatorska
Dodatki Oprawy

Klasyczne rozwiązanie introligatorskie: napis tłoczony na oprawie za pomocą ruchomej czcionki.
Tłoczenie może być zabarwione na jeden z kilku kolorów. Czcionka – podobnie jak stempel –
dostępna jest na wybranych eko-skórach.

Uszlachetnienie gąbką
Dodatki Oprawy

Gąbka pod materiałem wykończeniowym oprawy sprawia, że produkt zupełnie inaczej leży w ręce:
okładka jest sprężysta i bardzo przyjemna w dotyku, optycznie album jest pełniejszy, okazalszy.

Obszycie

Dodatki Oprawy

Obszycie wzmacnia trwałość albumu i jest estetycznym nawiązaniem do sztuki dawnych mistrzów
sztuki introligatorskiej. Można wybierać między obszyciem pojedynczym i podwójnym.

Okucia

Dodatki Oprawy

Metalowe okucia rogów albumów i książek to popularny, tradycyjny dodatek oprawy. W naszej ofercie
dostępne są okucia w kolorze złotym i srebrnym.

Laminat okładki
Dodatki Oprawy

Produkty, które laminujemy, mogą mieć dwa rodzaje powierzchni w zależności od użytego laminatu:
błyszczącą lub matową. Używany przez nas laminat matowy nie tylko nie gasi intensywnych barw, ale
ma też przyjemną w dotyku strukturę aksamitu.

Papier jedwab i papier metallic
Dodatki BLOKU

Fotoalbumy naświetlamy na papierze fotograficznym o strukturze jedwabiu. Za dopłatą możemy
wykonać wszystkie bądź wybrane rozkładówki na papierze typu metallic – o silnym połysku.

Kolor przekładek
Dodatki BLOKU

Standardowo fotoalbumy wykonywane są na kartach białych w przekroju. Można jednak za dopłatą
zamówić czarne przekładki, by blok nabrał oryginalnego wyglądu.

Gramatura rozkładówki
Dodatki BLOKU

Przy standardowej gramaturze (800 g/m2) możliwe jest wykonanie albumu o 35 rozkładówkach (70
stronach), przy podwyższonej (1200 g/m2) gramaturze jedynie 16 rozkładówek (32 strony), jednak
strony albumy zyskują wtedy na grubości i sztywności.

Kolor okładki wewnętrznej
Dodatki BLOKU

W fotoalbumie do wyboru są trzy popularne kolory okładki wewnętrznej: écru, czarna i biała.
Każda z nich może być grawerowana.

Grawer okładki wewnętrznej
Dodatki BLOKU

Grawerujemy nie tylko oprawy, ale także okładkę wewnętrzną. Do wyboru – napis jedną z kilkunastu
dostępnych czcionek lub jeden z kilku wzorów.

Blok albumu tradycyjnego
Dodatki BLOKU

Dostępne są dwa kolory kart albumu tradycyjnego: écru i czarny. Niezależnie od koloru bloku albumy
mogą mieć 40, 60 lub 100 stron. Albumy tradycyjne dostępne są w dwóch formatach :

25 cm x 25 cm oraz 30 cm x 30 cm

Do większych albumów (30x30) polecamy odbitki
w formacie 15x23 do mniejszych zaś (25x25)
w formacie 13x18 lub 15x21. Inną ciekawą
propozycją są odbitki kwadratowe.

Zaokrąglenie rogów bloku
Dodatki BLOKU

Często wybierane przez klientów zaokrąglenie wszystkich kartek fotoalbumu szczególnie dobrze
sprawdza się w przypadku okładek wykonanych z eko-skóry, w których rogi okładki są zaokrąglone.

Rozmiarówka
Indeks

Rozkładówki fotoalbumów:
Rozmiar Fotoalbumu PRO (wys/szer):
15x20
20x15
20x20
20x30
30x20
30x30
30x40
30x45

-

152x406 mm
203x306 mm
203x406 mm
203x610 mm
305x406 mm
305x610 mm
305x810 mm
305x910 mm

(Należy pamiętać, że obszar około pięciomilimetrowy wokół strony to tzw. spad - może zostać obcięty).
Karty Fotoksiążki PRO (wys/szer):
20 x 30 - 216 x 303 mm
30 x 30 - 303 x 303 mm
30 x 42 - 303 x 426 mm
(Należy pamiętać, że obszar około pięciomilimetrowy wokół strony to tzw. spad – może zostać obcięty).

Odbitki:
9x13 - 90x127 mm
10x15 - 101x151 mm
13x18 - 127x180 mm
13x19 - 127x190 mm
15x21 - 151x210 mm
15x23 - 151x226 mm
18x24 - 178x240 mm
20x30 - 203x300 mm
30x40 - 305x400 mm
30x45 - 305x450 mm
30x60 - 305x610 mm
30x90 - 305x910 mm
13x13 - 127x127 mm
15x15 - 151x151 mm
20x20 - 203x203 mm
30x30 - 305x305 mm

