LINIE
CLASSIC
ACRYL PRESTIGE
BIAŁA DAMA
CZARNA GWIAZDA
KREATIV 100%
GAMMA

Podwójne obszycie

Okienko T2
z akrylowym
wykończeniem

LINIA

CLASSIC

Nadruk UV,
pojedyńcze
obszycie

Najbardziej wszechstronna, idealnie dopasowana linia.
80+ opcji okładek w tkaninie introligatorskiej, ekoskórze lub tkaninie aksamitnej.
Dostępne produkty
Fotoalbum / Fotoksiążka Pro / DreamBook Pro / Complete / Box / Album tradycyjny / Pendrive Box /
Pendrive z okładką / Opakowanie na odbitki / Etui / Folio Box / Tripleks
Wzory okładek
Możesz zamówić minimalistyczną, klasyczną okładkę, lub wybierać z całej gamy okienek (poniżej
podglądy dla formatu 30x30cm)

Metalowe okucia

Okienko T1 z
akrylowym
wykończeniem
8

Metody personalizacji
nadruk UV / czcionka introligatorska / stempel / grawer / przekładki / zaokrąglone rogi / metalowe
okucia / obszycia / gąbka

T1

T2

T3

T4

T6

T7
9

Okienko AP4

LINIA

AKRYL
PRESTIGE
W kolekcji uwagę przyciągają
duże akrylowe okienka.
Efekt nałożonego na zdjęciu połyskującego ,,szkła” trafia w gusta
najbardziej wymagających klientów.
Dostępne produkty
Fotoalbum / Fotoksiążka Pro /
DreamBook Pro / Complete / Box
/ Album tradycyjny / Tripleks /
Folio Box
Wzory okładek
Możesz wybierać z szerokiej gamy
okienek (poniżej podglądy dla
formatu 30x30 cm)

Okienko AP9

Metody personalizacji
nadruk UV / czcionka introligatorska / stempel / grawer / przekładki / zaokrąglone rogi / gąbka

AP1
10

AP2

AP3

AP4

AP9
11

LINIA

BIAŁA DAMA
Kwintesencja stylu, lekkości, finezji i elegancji. To linia
z białej ekoskóry połączonej z grawerowaną wstawką
ze śnieżnobiałego akrylu.
Dostępne produkty
Fotoalbum / Complete / Album tradycyjny / Box
Wzory okładek
Możesz wybierać spośród trzech białych okienek akrylowych (poniżej podglądy dla formatu 30x30 cm)
Metody personalizacji
nadruk UV/czcionka introligatorska / stempel /
grawer / przekładki / zaokrąglone rogi / gąbka

BD1

12

BD2

BD3

13

LINIA

CZARNA GWIAZDA
Niezwykle stylowa i bardzo wyrazista linia. Idealne
połączenie ciemnej skóry ekologicznej z akrylem.
Dostępne produkty
Fotoalbum / Complete / Album tradycyjny / Box
Wzory okładek
Możesz wybierać spośród nowatorskich wzorów lub
tych niezwykle prostych (poniżej podglądy dla formatu
30x30cm)
Metody personalizacji
nadruk UV / czcionka introligatorska / stempel / grawer /
przekładki / zaokrąglone rogi / gąbka

SG1

14

SG3

SG4

SG5

SG6

SG7

SG8
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LINIA

KREATIV 100%
Pozwoli Ci w 100% wykazać się kreatywnością.
Dowolne połączenie grafiki, zdjęć, napisów... aby uzyskać efekt, którym
zaskoczysz i w pełni usatysfakcjonujesz swoich klientów.

Linia KREATIV 100%
pozwala Ci stworzyć okładkę w pełni dopasowaną do
projektu

16

Dostępne produkty
Fotoalbum / Fotoksiążka Pro / DreamBook Pro / Box / Album tradycyjny
/
Opakowanie na odbitki / Pendrive z okładką
Metody personalizacji
gąbka / przekładki / zaokrąglone rogi / błyszczący lub matowy laminat

17

LINIA

KREATIV 100%

AP4 Acrylic Window

Pozwoli Ci w 100% wykazać się kreatywnością.
Dowolne połączenie grafiki, zdjęć, napisów... aby uzyskać efekt, którym zaskoczysz i w pełni
usatysfakcjonujesz swoich klientów.
Dostępne produkty

LINIA
Fotoalbum, Fotoksiążka Pro, DreamBook Pro, Album Box, Album tradycyjny,
Opakowanie na odbitki, Pendrive z okładką.

GAMMA

Metody personalizacji
gąbka / przekładki / zaokrąglone rogi / błyszczący lub matowy laminat

Kolekcja zawiera imiona i daty, wzory liści
oraz kwiatów. Dzięki temu idealnie nadaje
się do fotografii ślubnej.
Dostępne produkty
Fotoalbum / Complete / Box / Fotoksiążka
PRO / Album Tradycyjny
Wzory okładek
Możesz wybierać spośród wielu ciekawych
graficznie motywów
Metody personalizacji
nadruk UV / grawer / zaokrąglone rogi /
gąbka / metalowe okucia / obszycia

Laura & Daniel

Amanda & Gabriel

14.08.2021

14.08.2021

Laura
& Samuel

14.08.2021

Rita & Daniel
14.08.2021

Laura & Gabriel
14.08.2021

GM1

GM2

GM3

GM4

Hannah & Charles

GR1

18
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GR3

GR4

GR6

GM5

Katherina & Andrev

GR7

GM6

GM7

GM8

Rebbeca & Christopher

GR8

GR9

GR11 GR13
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ZESTAWY
COMPLETE
FOLIO BOX

USB mini

ZESTAWY

COMPLETE
Zestaw idealnie dopasowanych produktów.
Zawiera: Fotoalbum, Fotoksiążkę Pro lub
DreamBook Pro, idealnie dopasowane opakowanie oraz pendrive (opcjonalnie).
Produkt dostępny z
Fotoalbum / DreamBook Pro / Fotoksiążka Pro
Dostępne linie
(w zależności od wybranego produktu): Classic /
Akryl Prestige / Biała Dama / Czarna Gwiazda /
Gamma
Dostępne rozmiary
(w zależności od produktu)
20 cm x 20 cm
25 cm x 25 cm
30 cm x 20 cm
30 cm x 30 cm
40 cm x 30 cm
42 cm x 30 cm
45 cm x 30 cm
Metody personalizacji
nadruk UV / czcionka introligatorska / grawer /
zaokrąglone rogi / stempel

USB standard
22
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FOTOALBUMY
I FOTOKSIĄŻKI
FOTOALBUM
LITE ALBUM
FOTOKSIĄŻKA PRO
DREAMBOOK PRO
FOTOKSIĄŻKA BASIC
FOTOKSIĄŻKA GRAND GALLERY

Wskazówka: Możesz zamówić Fotoalbum z boxem oraz nośnikiem USB w
zestawie Complete (str. 22)

PRODUKTY
FOTOALBUMY I FOTOKSIĄŻKI

FOTOALBUM PRO
FOTOALBUM PRO
Ręczne wykonanie z dbałością o każdy, nawet najmnieRęczne
jszy
detal.wykonanie z dbałością o każdy, nawet najmniejszy detal.
Jakość
godnaprofesjonalistów
profesjonalistów na
i sztywnych
kartach,
rozJakość
godna
nagrubych
grubych
i sztywnych
kartkładanych na płasko.
ach,
rozkładanych na płasko.
Dostępne linie

Dostępne
Classic / linie
Akryl Prestige / Biała Dama / Czarna Gwiazda / Kreativ
Classic,
Prestige, Biała Dama, Czarna Gwiazda, Kreativ
100% /Akryl
Gamma
100%, Gamma
Możesz wybierać spośród trzech technologii druku:

• naświetlanie
na maszynach
Noritsutechnologii druku:
Możesz
wybierać
spośród trzech
- papier Fuji Silk
i Fuji Pearl;* Noritsu
• naświetlanie
na maszynach
• druk atramentowy na maszynie Canon DreamLabo 5000
- papier
Fuji Silk i Fuji Pearl;*
- papier Canon Deep Matte;
• druk
atramentowy
na maszynie Canon DreamLabo 5000
• druk cyfrowy na maszynie HP Indigo
- papier
Canon
Deep
Matte;
- papier Mohawk Eggshell.
• druk cyfrowy na maszynie HP Indigo
*Wybierając
naświetlanie
w Fotoalbumie, możesz połączyć dwa podłoża, czyli
- papier
Mohawk
Eggshell.

Fuji Silk i Fuji Pearl.
*Wybierając naświetlanie w Fotoalbumie, możesz połączyć dwa podłoża, czyli
FujiDostępne
Silk i Fuji Pearl.
rozmiary

(zależne od wybranej linii):

15x15 cm rozmiary
25x25 cm
Dostępne
15x20
cm
30x20
cm
(zależne od wybranej
linii):
20x15 cm
30x30 cm
15x15
cm
25x25 cm
20x20 cm
40x30 cm
15x20
cm
30x20
20x30 cm
45x30cm
cm
20x15 cm
30x30 cm
20x20
cm personalizacji
40x30 cm
Metody
20x30
cmUV / czcionka
45x30
cm
nadruk
introligatorska
/ grawer / stempel / obszycia /
okucia / przekładki / gąbka / zaokrąglone rogi

Rodzaje
papieru
Metody
personalizacji
Fuji
Silk
/
Pearl / Canon
Deep Matte
/ Mohawk
Eggshell /
nadruk UV Fuji
/ czcionka
introligatorska
/ grawer
/ stempel
obszycia / okucia / przekładki / gąbka / zaokrąglone rogi.

Rodzaje papieru
Fuji Silk / Fuji Pearl / Canon Deep Matte / Mohawk Eggshell
Sztywne, rozkładane na
płasko karty

26 28
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PHOTO PRODUCTS

PHOTO ALBUM
Hand-crafted Photo Albums are thick, rigid, durable, flush mount heirlooms
that showcase both quality and elegance
Their lay-flat design allows for stunning full-spread panoramic prints
Photo Album Collections:
Exclusive, Acrylic Prestige, White Lady, Black Star, Creative 100%, Gamma
Choose amongst four paper options from three of the latest printing
technologies:

FOTOALBUMY I FOTOKSIĄŻKI

LITE ALBUM

Fuji Silk (standard) using Noritsu HD technology*
Fuji Pearl (Metallic) using Noritsu HD technology*
Deep Matte from the Canon DreamLabo 5000
Mohawk Eggshell from the HP Indigo

Lite Album to produkt kompaktowy i ekonomiczny. Możesz
zaproponować go swoim klientom jako dodatek do wielu
sesji: dziecięcych, noworodkowych, rodzinnych, komunijnych, świątecznych czy ślubnych.

*These two paper types have the option of both being included
in the same album on a spread-by-spread basis.

Lite Album w skrócie
- karty (bez przekładek) rozkładane na płasko
- brak okładki wewnętrznej
- liczba rozkładówek od 5 do 40

Available Sizes (collection dependent):
6x6” (15x15 cm)
12x8” (30x20 cm)
6x8” (15x20 cm)
12x12” (30x30 cm)
8x6” (20x15 cm)
14x11’’ (36x28cm)
8x8” (20x20 cm)
16x12” (40x30 cm)
8x12” (20x30 cm)
18x12” (45x30 cm)
10x10” (25x25 cm)

3 rodzaje okładek do wyboru
- Oprawa w tkaninie A30. Możliwość umieszczenia nadruku UV
- Oprawa wykonana z odpornego na zabrudzenia materiału z
połyskującymi drobinkami. Do wyboru gotowe wzory komunijne, dziecięce i ślubne.
- Oprawa pokryta matowym laminatem. Projekt okładki możesz
samodzielnie zaprojektować, lub skorzystać z jednego z naszych
gotowych edytowalnych wzorów. Możliwość dodania złoceń.

Personalisation
UV print / embossed text (leatherettes) / laser etch
/padded cover / spacers / rounded corners
Paper Types
Fuji Silk / Fuji Pearl (Metallic) / Fuji Silk & Fuji Pearl
(Metallic) / Canon Deep Matte / Mohawk Eggshell

2830

Dostępne rozmiary
20x20 cm

Bonus Tip: Complement your
Photo Album with a matching
box and optional USB by
Sztywne, rozkładane
naComplete Set
ordering a
płasko karty.
(see page 25)

Metody personalizacji
nadruk UV / własny projekt okładki / złocenia
Rodzaje papieru
Fuji Luster / Mohawk Eggshell
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FOTOALBUMY I FOTOKSIĄŻKI
PRODUKTY

FOTOKSIĄŻKA PRO
FOTOKSIĄŻKA PRO
Drukowana na maszynach HP Indigo 7900 i HP
Indigo 12000, gwarantujących profesjonalny,
Drukowana
maszynach HP Indigo
fotograficzny na
efekt.

7900 i HP Indigo 12000, gwarantujących
Dostępne
linie fotograficzny efekt.
profesjonalny,

Classic / Akryl Prestige / Kreativ 100% / Gamma

Fotoksiążki Pro są dostępne w czterech
Wybieraj spośród ogromnej możliwości opraw.
liniach:
Do wyboru ekoskóry, tkaniny introligatorskie oraz
Classic,
Akryl Prestige, Kreativ 100%, Gamtkaniny duo.
ma.
Zaprojektuj od 20 do 120 stron.

Wybieraj spośród ogromnej możliwości
Dostępne
opraw. Dorozmiary
wyboru ekoskóry, tkaniny introli(zależne
odoraz
wybranej
linii)duo.
gatorskie
tkaniny
30x20 cm
30x30 cm
Zaprojektuj
od 20 do 120 stron.
42x30 cm

Dostępne
rozmiary
Metody personalizacji
(zależneUV
od/ wybranej
linii)
nadruk
czcionka introligatorska
/ grawer /
gąbka
okucia.
30x20 /cm
30x30 cm
Rodzaje
papieru
42x30 cm
Mohawk Eggshell (216 g z bigiem) / Mohawk Eggshell (148 g bez bigu) / Felix Schoeller Lustre 190 g
Metody
personalizacji
(bez bigu) / Arctic Matte 170 g (bez bigu)

nadruk UV / czcionka introligatorska / grawer / gąbka / okucia.

Miękkie, drukowane dwustronnie karty. Otwiera
się jak tradycyjne książki,
gdzie część projektu jest
wciągnięta w środek
grzbietu.

Rodzaje papieru
Mohawk Eggshell (216 g z bigiem) / Mohawk Eggshell (148 g bez bigu) / Felix
Schoeller Lustre 190 g (bez bigu) / Arctic
Matte 170 g (bez bigu)
WSKAZÓWKA: Możesz zamówić
Fotoksiążkę z boxem oraz nośnikiem
USB w zestawie Complete (str. 22)
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FOTOALBUMY I FOTOKSIĄŻKI

DREAMBOOK PRO
Najwyższa jakość, jaką możemy Ci zaoferować.
Jako pionierzy wykorzystujący technologię Canon
DreamLabo 5000 połączyliśmy najwyższy poziom
precyzji wydruku zdjęć z pracą ludzkich rąk.

at
he

ra

nd

Mo

ss

Fotoksiążka DreamBook drukowana jest dwustronnie atramentowo, na miękkich kartach. Może mieć
od 20 do 120 stron. Otwiera się praktycznie na płasko, a środek jest łączony specjalną tasiemką.
Dostępne linie
Classic / Akryl Prestige / Kreativ 100%

Fo
to

gra

fia

Fe

Dostępne rozmiary
(zależne od wybranej linii):
20x20 cm
30x20 cm
30x30 cm
45x30 cm
Metody personalizacji
nadruk UV / czcionka introligatorska / grawer / okucia / gąbka / stempel
Rodzaje papieru
Canon Gloss 275 g / Canon Lustre 275 g /Canon
Satin 170 g

Wskazówka: Możesz zamówić
Dreambook Pro z boxem oraz nośnikiem USB w zestawie Complete (str. 22)
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PRODUKTY
FOTOALBUMY I FOTOKSIĄŻKI

FOTOKSIĄŻKA BASIC
FOTOKSIĄŻKA BASIC
Drukowana cyfrowo na HP Indigo w technologii
Drukowana cyfrowo na HP Indigo w technologii HP ElecHP
Electolnk. 7-dmiokolorowy wydruk ułatwia
troInk. 7 kolorowy wydruk ułatwia oddanie rzeczywistych
oddanie
rzeczywistych barw, naturalnych odcieni
barw, naturalnych odcieni skóry, głębokiej czerni, chłodskóry,
głębokiej
czerni,
chłodnej
szarości, pasteli i
nej szarości,
pasteli
i świetlistych
odcieni.
świetlistych odcieni.
Fotoksiążka Basic w skrócie

- gładsze i łagodniejsze
Fotoksiążka
Basic w przejścia
skrócie tonalne
wysoka rozdzielczość
do przejścia
2400 dpi tonalne;
--gładsze
i łagodniejsze
czystsze rozdzielczość
aple, bez szumów
--wysoka
do 2400 dpi;
precyzyjne odwzorowanie szczegółów i detali
--czystsze
aple, bez szumów;
- wysoka jakość w przystępnej cenie
--precyzyjne
odwzorowanie szczegółów i detali;
miękkie dwustronnie zadrukowane karty
- wysoka jakość w przystępnej cenie.
-Metody
miękkie
dwustronnie zadrukowane karty
personalizacji
błyszczący lub matowy laminat / gąbka

Metody personalizacji
Rodzaj papieru
błyszczący
lub matowy laminat / gąbka.
Digi Pure White 200g

Rodzaj papieru
Dostępne rozmiary
Digi
Pure White 200g.
20x20 cm
20x30 cm

Dostępne
30x20 cm rozmiary
20x20
cm
30x30 cm
20x30 cm
30x20 cm
30x30 cm
36
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FOTOALBUMY I FOTOKSIĄŻKI

FOTOKSIĄŻKA GRAND GALLERY
Wielkoformatowa FOTOKSIĄŻKA GRAND GALLERY
to coś naprawdę dużego, dosłownie i w przenośni.
To produkt, który pozwoli Ci zaprezentować Twoje
kadry w całej okazałości. Ma zaskakiwać, onieśmielać
i przede wszystkim robić wrażenie.
Ma od 60 do 120 miękkich, drukowanych stron.
Nie otwiera się na płasko.
Wydruki do niej powstają na HP Indigo.
Dostępne rozmiary
70x50
50x70
Metody personalizacji
Nadruk UV
Rodzaje papieru
Mohawk Eggshell 148 g/m² i 216 g/m² /
Arctic Matte 170 g/m² /
Felix Schoeller Luster 190 g/m²
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FOTOPRODUKTY
TRIPLEKS
HARMONIJKA
FOTOKARTA HD
ALBUM TRADYCYJNY
DREWNIANA PÓŁKA

FOTOPRODUKTY

TRIPLEKS
Idealny zamiennik dla standardowej
ramki.
Świetnie prezentuje się na komodzie,
ale może też zostać złożony w formie
książki.
Tripleks to 3 fotografie podklejone do eleganckiej ramki, oprawionej w tkaninę
introligatorską, ekoskórę lub tkaninę
aksamitną.
Dostępny jest w 3 rodzajach
wykończenia
standardowym, Passe-Partout (papierowe ramki wokół zdjęć w sześciu odcieniach do wyboru) oraz akrylowym (zdjęcie pokryte akrylową płytką).
Dostępne rozmiary
15x15 cm
15x23 cm
18x18 cm
18x26 cm
20x20 cm
20x30 cm
Metody personalizacji
nadruk UV / grawer

42
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FOTOPRODUKTY

HARMONIJKA
To wyjątkowy rodzaj pamiątki, którą klienci mogą podzielić się ze swoimi bliskimi, rodziną, przyjaciółmi.
Harmonijkę można umieścić na lodówce, na nocnym stoliku, na biurku w pracy lub mieć ją przy sobie
w podróży, w torebce.
Posiada twardą, magnetyczną okładką oprawioną w tkaninę aksamitną w 5 kolorach do wyboru. Zbudowana
z dwustronnych kart, które można łączyć w większe rozkładówki.

Dostępne
personalizowane
wzory na okładki

Do wyboru ponad 25 gotowych wzorów okładek z motywami: dziecięcymi, ślubnymi, zwierzęcymi.
Możliwość personalizacji tekstów na oprawie (imion, dat).
Oferujemy również dedykowane, estetyczne opakowanie na harmonijkę, wykonane z przyjaznych dla środowiska materiałów. Box dostępny jest w 3 kolorach:
- czarny z możliwością grawerowania laserowego
- biały z możliwością nadruku UV
- lastryko (z białym denkiem) z możliwością nadruku UV
Dostępne rozmiary
7x7cm
Metody personalizacji
Grawer
Rodzaje papieru
Felix Schoeller 290g/m2 / Mohawk Eggshell 216g/m2

Stwórz swój własny projekt
44
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FOTOPRODUKTY

ALBUM TRADYCYJNY
ALBUM TRADYCYJNY
FOTOPRODUKTY

Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Daj swoim klientom tradycyjny
sposób na przechowywanie wspomnień.

Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Daj swoim
Dostępne linie
klientom
tradycyjny sposób na przechowyClassic /wspomnień.
Akryl Prestige / Biała Dama / Czarna Gwiazda / Kreativ 100%
wanie
/ Gamma

Dostępne linie
Masz do wyboru trzy grubości bloków na:
Classic, Akryl Prestige / Biała Dama / Czarna
40, 60 lub 100 stron, przekładanych wzorzystym, białym pergaminem.
Gwiazda
/ Kreativ
100%
Gamma
Karty ALBUMU
mogą
mieć/ kolor
czarny, lub delikatnie kremowy.
Masz
do rozmiary
wyboru trzy grubości bloków na:
Dostępne
30x30
cm /100
33x33
cm przekładanych wzorzystym,
40,
60 lub
stron,
białym pergaminem. Karty ALBUMU mogą
Metody
personalizacji
mieć
kolor
czarny, lub delikatnie kremowy.

nadruk UV / grawer / czcionka introligatorska / stempel / gąbka

Dostępne rozmiary
30x30 cm / 33x33 cm
Metody personalizacji
nadruk UV / grawer / czcionka introligatorska /
stempel / gąbka
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ODBITKI I WYDRUKI
DREAMPRINTY
ODBITKI
WYDRUKI
FINE ART PRINTY

ODBITKI I WYDRUKI

DREAMPRINTY
Najwyższa jakość i precyzja zdjęć dzięki Canon DreamLabo 5000.
Dzięki zastosowaniu rewolucyjnej technologii druku atramentowego, możemy zagwarantować Ci wierne oddanie
nawet najdrobniejszych detali.
Canon DremLabo 5000 to fotograficzna drukarka, która posiada 7 atramentów. Stanowią one rozszerzenie podstawowego systemu kolorów CMYK.
Dodatkowe tusze - błękit, amarant fotograficzny oraz szary
- poszerzają gamut kolorystyczny umożliwiając wierniejsze odwzorowanie kolorów, szczególnie chłodnej szarości,
głębokiej czerni, czy naturalnych odcieni skóry.
Gwarantują też płynniejsze przejścia tonalne, żywsze kolory i
lepsze odwzorowanie drobnych detali, deseni i struktur.
Dostępne rozmiary
10x15 cm
13x18 cm
15x21 cm
15x23 cm
20x30 cm
30x40 cm
Rodzaje papieru
Canon Gloss / Canon Lustre / Canon Deep Matte
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ODBITKI I WYDRUKI

ODBITKI
Odbitki naświetlane są na japońskich maszynach
Noritsu. Naświetlanie zapewnia wyjątkową ostrość
i zakres tonalny.
Opcjonalnie dostępne z białą ramką.
Ponieważ jesteśmy największym polskim laboratorium
fotograficznym, wywołamy Twoje zdjęcia nie tylko w najlepszej dostępnej na rynku jakości, ale zrobimy to błyskawicznie! Czas realizacji to zaledwie 24h, jeśli w koszyku
nie masz innych produktów.
Dostępne rozmiary
9x13 cm
18x24 cm
10x15 cm
20x20 cm
13x13 cm
20x30 cm
13x18 cm
30x30 cm
13x19 cm
30x40 cm
15x15 cm
30x45 cm
15x21 cm
30x60 cm
15x23 cm
30x90 cm
Rodzaje papieru
Fuji Silk / Fuji Lustre / Fuji Gloss / Fuji Pearl
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ODBITKI I WYDRUKI

WYDRUKI
Różnorodne technologie drukowania
i rodzaje papieru do dyspozycji.
Do wyboru 3 rodzaje wydruków:
- wydruk atramentowy - fotoplakat PRO
- wydruk ekosolwentowy - fotoplakat BASIC
- wydruk HP Indigo - wydruk cyfrowy BASIC
Dostępne rozmiary
30x30 cm
30x45cm
40x40 cm
30x50cm
50x50 cm
30x90cm
60x60 cm
40x60cm
70x70 cm
50x70cm
20x30cm
60x80cm
20x60cm
60x90cm
30x40cm
70x100cm
Dostępne gramatury podłoży
Fotoplakat PRO - 265 g / Fotoplakat BASIC - 200 g
/ Wydruk cyfrowy BASIC - 200 g
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ODBITKI I WYDRUKI

FINE ART PRINTY
Fotografie drukowane na eleganckim papierze
o fineartowym wykończeniu.
Artystyczne odbitki, które podkreślą wyjątkowy
charakter Twoich zdjęć.
Fine Art Printy powstają w technologii 6-cio atramentowego druku na HP Indigo 12000. Drukowane są na matowym, sztywnym i wytrzymałym
papierze Mohawk Eggshell, który wyróżnia się
ciepłym odcieniem w stylu retro.
Fine Art Printy możesz zaprojektować z własnym
logo na odwrocie, dodać na wydruku klasyczną,
białą ramkę oraz zamówić z ozdobną kopertą, pudełkiem czy drewnianą podstawką.
Rodzaj papieru
Mohawk Eggshell (324g/m2)
Dostępne rozmiary
15x23 cm (w orientacji poziomej i pionowej)
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WALL DECOR
ALU-DIBOND KLASYCZNY
ALU-DIBOND W RAMIE
ALU-DIBOND NA DYSTANSIE
AKRYL KLASYCZNY
AKRYL NA DYSTANSIE
WYDRUK W RAMCE
FOTOBOARD NA MDF
FOTOBOARD NA PIANCE
FOTOOBRAZ

WALL DECOR

ALU-DIBOND W RAMIE
Fotografia jest naniesiona na całą powierzchnię aluminiowej, szczotkowanej płyty (alu-dibondu) techniką
nadruku UV. Daje to niesamowite, metaliczne wykończenie dla prawdziwego artystycznego wyglądu.
Alu-dibond w ramie składa się z:
- zdjęcia nadrukowanego (druk UV) na płycie aluminiowej
- alu-dibondu - czyli płyty aluminiowej o grubości 3mm
- czarnej, aluminiowej ramy osadzonej na alu-dibondzie
- metalowej zawieszki montażowej
Wydruk na alu-dibondzie zamknięty w czarnej, aluminiowej ramie, tworzy wyrafinowaną, spójną całość.
Dostępne rozmiary
20x20 cm
21x30 cm
30x21 cm
30x30 cm
30x42 cm
42x30 cm
50x70 cm
70x50 cm
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WALL DECOR

AKRYL KLASYCZNY
Profesjonalny wydruk, który następnie pokrywamy
akrylem - uzyskując tym samym efekt nałożonego na zdjęcie połyskującego “szkła”.
Akrylowa powierzchnia wykończona za pomocą frezu diamentowego, dodaje zdjęciom głębi optycznej.
Akryl klasyczny składa się z
- wydruku wykonanego na gładkim, matowym papierze syntetycznym techniką druku pigmentowego
- płyty akrylowej o grubości 6mm wykończonej za pomocą
frezu diamentowego
- systemu montażowego na tylnej części produktu
Dostępne rozmiary
20x20 cm
21x30 cm
30x21 cm
30x30 cm
30x42 cm
42x30 cm
50x70 cm
70x50 cm.
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WALL DECOR

FOTOOBRAZ
Fotoobrazy w naszej ofercie to przede wszystkim ekologiczne i bezzapachowe atramenty oraz oszałamiająca
rozdzielczość.
Ciesz się najlepszymi wynikami pracy, dzięki atramentom
zawierającym takie barwy jak: zielony i pomarańczowy.Pozwalają one na uzyskanie szerszej gamy kolorów, zapewniają
gładsze przejścia tonalne oraz stopnie gradacji. Wszystko dzięki najnowszym atramentom Epson UltraChrome HDR.
Dostępne rozmiary:
1:1
30x30 cm
40x40 cm
50x50 cm
60x60 cm
70x70 cm
3:2
30x20 cm
45x30 cm
50x30 cm
70x50 cm
90x60 cm
100x70 cm
4:3
40x30 cm
80x60 cm
3:1
60x20 cm
90x30 cm

Do wyboru dwie
szerokości krosna:
4 cm, 2 cm.
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NOŚNIKI DANYCH
PENDRIVE BOX
PENDRIVE Z OKŁADKĄ
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NOŚNIKI DANYCH

NOŚNIKI DANYCH

PENDRIVE
Z OKŁADKĄ

PENDRIVE BOX
PENDRIVE BOX to ręcznie wykonane pudełko z nośnikiem
danych w wersji mini. Ten wizualny identyfikator to możliwość zapisania reportażu z całej uroczystości (np. ślubu).
Wybieraj spośród ogromnej palety opraw. Do wyboru
ekoskóry, tkaniny introligatorskie oraz tkaniny duo.
Technologia produktu USB 3.0 pozwala na szybki zapis oraz
odtwarzanie nagranych plików.

Rozmiar
10x10 cm
Pendrive Box dostępny jest z nośnikiem danych.

Elegancki design pendrive’a i estetyczne
opakowanie stanowią piękny, spersonalizowany komplet.

Pojemności
16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB

Dostępne linie
Classic / Kreativ 100%

Metody personalizacji
nadruk UV / grawer

Wybieraj spośród ogromnej ilości opraw.
Do wyboru ekoskóry, tkaniny introligatorskie
oraz tkaniny duo.
Produkt jest dostępny z pendrive w wersji standard.
Rozmiar
14x13 cm
Pendrive box dostępny jest z nośnikiem
danych w jednej z trzech pojemności
16 GB / 32 GB / 64 GB
Metody personalizacji
nadruk UV / grawer / czcionka introligatorska /
grawer na pendrive
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OPAKOWANIA
BOX
OPAKOWANIE NA ODBITKI
KOPERTA OZDOBNA
ETUI WSUWANE
KASETKA DREWNIANA
OPAKOWANIE TEKTUROWE
TORBY PAPIEROWE
GIFT BOX

OPAKOWANIA

OPAKOWANIE NA ODBITKI
Ręcznie wykonane opakowanie to niezastąpiona oprawa
dla Twoich kadrów.
Dostępne linie
Classic / Kreativ 100%
Dostępne rozmiary
10x15 cm / 13x18 cm / 15x23 cm

Dostępne pojemności
od 20 do 50 odbitek /
do 100 odbitek
Metody personalizacji
nadruk UV / czcionka introligatorska / grawer

Możesz także zamówić opakowanie z cyfrowym nośnikiem
danych w wersji standard lub mini.

OPAKOWANIA

BOX
Eleganckie opakowanie dla Fotoalbumów, Fotoksiążek
PRO, DreamBooków oraz Albumów Tradycyjnych. Może
być idealnie dopasowane do fotoproduktu, który znajduje
się w środku.
Mieć tę samą oprawę, wzór, okienko i personalizację. Dzięki
temu stworzą razem bardzo efektowny zestaw. Jeśli wolisz
prostotę możesz też zrezygnować z niektórych dodatków
i postawić na minimalizm.
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Size
30 x 30 cm
20 x 30 cm
25 x 25 cm
20 x 20 cm

OPAKOWANIA

ETUI WSUWANE
Opakowanie dla Fotoalbumów, Fotoksiążek PRO oraz
DreamBooków.

Personalisation
UV print / embossed text (leatherettes) / laser etch
Papers
Silk / Silver metalic / Silk & Silver metallic / Deep matte

Zawsze jest wykonane z tego samego materiału co bazowy produkt i idealnie do niego dopasowane. Jego
wnętrze wyścielone jest ciemną altarą, tworzywem wytrzymałym na ścieranie i jednocześnie miłym w dotyku.
Dostępne rozmiary
20x20 cm / 15x20 cm / 20 x 15 cm / 20x30 cm / 25x25 cm /
30x20 cm / 30x30 cm / 40x30 cm / 45x30 cm
Metody personalizacji
grawer / nadruk UV / stempel

OPAKOWANIA

KOPERTA OZDOBNA
Zapakuj swoje odbitki w wytrzymałą i estetyczną kopertę. Dzięki ozdobnej kopercie możesz oddać swoje
zlecenie fotograficzne w spójnej i ciekawej formie,
która nie wymaga zbyt dużego nakładu pracy.
Koperty ozdobne są dwustronnie zadrukowywane oraz
dostępne aż w 10 gotowych, eleganckich wzorach, które
pasują do różnego rodzaju fotografii (noworodkowej,
rodzinnej, ślubnej).
W kopercie zmieści się 25 sztuk odbitek.
Dostępne rozmiary
15x23 cm
Rodzaj papieru
Mohawk Eggshell (324g/m2)
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OPAKOWANIA

OPAKOWANIE TEKTUROWE
Ekonomiczne OPAKOWANIE TEKTUROWE na Fotoalbum (z maksymalnie 15-stoma rozkładówkami) wykonane jest z ozdobnej, sztywnej, grubej tektury.

OPAKOWANIA

KASETKA DREWNIANA
DREWNIANA KASETKA to eleganckie i trwałe opakowanie na Fotoalbum, które pasuje do najpopularniejszych
formatów albumów (z maksymalnie 20-stoma rozkładówkami). Idealna dla osób ceniących naturalne materiały i prosty, surowy, nowoczesny design.
Dostępna jest w czterech kolorach: świerk, kasztan, ciemny
antracyt oraz biel. Jej wnętrze wyścielone jest ciemnym aksamitnym materiałem.
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Produkt funkcjonalny, chroniący album przy minimalnym podniesieniu
kosztów całego kompletu.
Dostępne rozmiary
20x20 cm
30x30 cm
30x45 cm
Metody personalizacji
Grawer

Dostępne w trzech kolorach: kremowym, brązowym i czarnym.
Dostępne rozmiary
20x20 cm
25x25 cm
30x30 cm
Metody personalizacji
Grawer
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FOTOKSIĄŻKA PRO Fotoksiążka Pro ma miękkie karty i nie rozkłada się na płasko, środek przy grzbiecie lekko chowa
się do środka, dlatego w tym przypadku projektujemy pojedyncze strony.

DREAMBOOK PRO otwiera się prawie na płasko, dzięki specjalnemu łączeniu stron za pomocą przezroczystej tasiemki. Mimo wszystko, warto sprawdzić czy jakaś newralgiczna część zdjęcia nie znajdzie się w miejscu łączenia np.
twarz, czy oko.

FOTOKSIAZKA PRO
DREAMBOOK PRO
FOTOALBUM

FOTOALBUM PRO rozkłada się na płasko dzięki temu doskonale prezentują się w nim rozkładówki z dużymi zdjęciami, przechodzącymi przez środek albumu. Fotoalbumy posiadają na zgięciu delikatne bigowanie.

FOTOKSIĄŻKA PRO
FOTOALBUM PRO
DREAMBOOK PRO
- ZOBACZ ROŻNICE
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ROZMIARY
FOTOPRODUKTÓW
Jeden z najważniejszych etapów w procesie dostosowywania
produktu to wybór rozmiaru. Wpłynie on na projektowanie np.
na to ile zdjęć umieścisz na rozkładówce. Poniżej znajduje się
przekrój rozmiarów naszych fotoproduktów.

PIONOWE

15x20
20x30
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KWADRATOWE

POZIOME

7x7
15x15
20x20
25x25
30x30

20x15
30x20
36x28
40x30
45x30
70x50

11.
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PERSONALIZACJA
TWOICH
PRODUKTÓW

GRAWER

PRZEKŁADKI

Powstaje poprzez wypalenie laserową
wiązką światła, która „uszkadza” wierzchnią
warstwę oprawy i tworzy na niej określony
wzór. Przy tej technice kolor grawerunku
na tkaninie introligatorskiej i ekoskórze w
głównej mierze zależy od podkładu materiału.

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

Oprócz szerokiego wyboru materiałów i opcji papieru,
oferujemy również dodatkowe metody personalizacji.
Dostępność tych opcji jest różnaw zależności od kolekcji i produktu.

NADRUK UV
W tym przypadku kolor jest
nanoszony
na
oprawę,
utrwalany na powierzchni zewnętrznej. Zawsze będzie on taki sam, niezależnie
od
wybranego
materiału
okładki.
Uwypuklenie powstałe z farby jest delikatnie wyczuwalne na ekoskórach.

OPCJONALNE
ZAOKRĄGLENIE
ROGÓW BLOKU

CZCIONKA
INTROLIGATORSKA

Szczególnie dobrze sprawdza się w
przypadku okładek wykonanych z
ekoskóry, w których rogi okładki są zaokrąglone. Dodatek niedostępny w albumach tradycyjnych oraz fotoksiążkach.

Klasyczne rozwiązanie introligatorskie
- napis tłoczony na oprawie za pomocą
ruchomej czcionki. Tłoczenie może być
zabarwione na jeden z wielu kolorów.
Czcionka, podobnie jak stempel, dostępna jest na wybranych ekoskórach.

OBSZYCIA
Możesz wybrać pomiędzy pojedyńczym a
podwójnycm obszyciem w kilku opcjach
kolorystycznych.

METALOWE OKUCIA
Metalowe okucia rogów albumów
i książek to popularny, tradycyjny
dodatek oprawy. W naszej ofercie
dostępne są okucia w dwóch kolorach: złotym oraz srebrnym.
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OKŁADKA
WEWNĘTRZNA
W fotoalbumie do wyboru są trzy popularne kolory okładki wewnętrznej: ecru,
czarna i biała. Każda z nich może być grawerowana.
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