FOTOKSIĄŻKI STANDARD
FOTOKSIĄŻKI
STANDARD

Fotoksiążka standard kwadratowa mała 15x15
Fotoksiążka standard kwadratowa 20x20
Fotoksiążka standard kwadratowa duża 30x30

druk cyfrowy

Fotoksiążka standard pionowa A4
laminowana oprawa

Fotoksiążka standard pozioma A4
6 formatów

Fotoksiążka standard pozioma duża A3

Książka z Twoimi zdjęciami to wyjątkowa pamiątka
przywołująca piękne chwile. Fotoksiążka standard wykonana
jest na papierze powlekanym o gramaturze 170. Strony są
zszywane dzięki czemu książki są trwałe i mocne. Druk wykonany
jest na wysokiej jakości maszynie cyfrowej o rozdzielczości
1200×1200 dpi. Do dyspozycji mamy 6 różnych formatów.
Fotoksiążka typu standard posiada sztywną, laminowaną
oprawę, która dodatkowo podnosi estetykę i atrakcyjność
produktu z tej grupy. Okładka jest drukowana wg. własnego
projektu.

Fotoksiążki standard występują w 4 rozmiarach grzbietu 6mm (20-30 str.), 8mm (32-50 str.), 10mm (52-80str.), 12mm (82-100str.) Szerokość grzbietu ma
wpływ na całkowity rozmiar okładki. Grubość grzbietu fotoksiążek zależy od ilości kartek w bloku.
Wymiary Okładki Netto
w mm (grzbiet 8mm)

Nazwa :

Wymiary Okładki Brutto
w mm (grzbiet 8mm)

Wymiary Rozkładówki Netto Wymiary Rozkładówki Brutto
w mm
w mm

Wymiary Strony Netto
w mm

Wymiary Strony Brutto
w mm

Standard 15x15 :

322mm x 157mm

352mm x 177mm

304mm x 152mm

308mm x 156mm

152mm x 152mm

154mm x 156mm

Standard 20x20 :

424mm x 208mm

454mm x 228mm

406mm x 203mm

410mm x 207mm

203mm x 203mm

205mm x 207mm

Standard A4 pion :

438mm x 302mm

468mm x 322mm

420mm x 297mm

424mm x 301mm

210mm x 297mm

212mm x 301mm

Standard A4 poziom :

612mm x 215mm

642mm x 235mm

594mm x 210mm

598mm x 214mm

297mm x 210mm

299mm x 214mm

Standard 30x30 :

612mm x 302mm

642mm x 322mm

594mm x 297mm

598mm x 301mm

297mm x 297mm

299mm x 301mm

Rozkładówka, strony widzące:

Okładka:
Wymiar Okładki Brutto - wg. tabeli formatów fotoksiążek format brutto jest sumą spadów i formatu netto

Wymiar Rozkładówki Brutto - wg. tabeli formatów fotoksiążek format brutto jest sumą spadów i formatu netto

Wymiar Okładki Netto - wg. tabeli formatów fotoksiążek format gotowego produktu

Wymiar Rozkładówki Netto - wg. tabeli formatów fotoksiążek format gotowego produktu

spady do lewej

margines górny

spady górny

spad górny
spad zewnetrzny

znacznik oklejania górny

spad górny

margines górny

spad górny
margines górny

margines górny

linia czerwona wyznacza obszar brutto
elementy tła powinny dochodzić do tej linii
tak jak na przykładzie - szary prostokąt

FOCUS Krzysztof Walczak
ul. Jagiełły 1, 88-300 Mogilno
NIP 557-101-06-03
REGON 091630747

znaczniki oklejania
muszą pozostać
widoczne

spad dolny

linia czarna jest liną zawijania okleiny okładki i
wyznacza obszar netto, to co mieści się w obrębie tej linii
będzie widoczne na okładce, elementy tła muszą wystawać
poza czarną linię cięcia do linii czerwonej

margines dolny

spad dolny

margines zewnętrzny
margines dolny

spad dolny

zielona linia przerywana wyznacza margines,
ważne elementy jak logo i teksty muszą mieścić się
w obrębie marginesów

tel. +48 52 318 00 01
e-mail: drukarnia@foto.pl
www.focusdruk.pl
www.foto.pl

spad zewnetrzny

margines spady

margines wewnętrzny

margines wewnętrzny

margines zewnętrzny

margines zewnętrzny
margines dolny

znacznik oklejania dolny

spad do prawej

margines dolny

spad dolny

margines wewnętrzny

margines wewnętrzny

grzbiet

Wymiar Strony Netto - wg. tabeli formatów format
gotowego produktu

linia składania
spad wewnętrzny 0 mm

Wymiar Strony Brutto - wg. tabeli formatów
format brutto jest sumą spadów i formatu netto

margines zewnętrzny

FOTOKSIĄŻKI

papier 170g

FOTOKSIĄŻKI STANDARD
FOTOKSIĄŻKA STANDARD KWADRATOWA MAŁA 15X15
przykładowe realizacje :

15 cm

parametry produktu:
ilość stron:
format strony:
format rozkładówki :
rodzaj papieru strony :
zadruk strony:
uszlachetnianie stron :

15 cm

format okładki:
rodzaj papieru okładka:
wewnętrzna strona okładki:
zadruk okładki :
uszlachetnianie okładki :
nakład:

fotoksiążka standard kwadratowa mała 15x15
od 16 do 100 stron
netto: 152 x 152 mm; brutto: 154x 156 mm
netto: 304x152 mm; brutto: 308 x 156 mm
powlekany papier 170 g. mat, satyna
dwustronnie pełen kolor CMYK lub RGB
nd
netto: 322 x 157 mm; brutto: 352x177 mm
kaszerowana tektura płaska 2 mm + laminat błysk lub mat
biała wyklejka
jednostronnie pełen kolor CMYK lub RGB
folia błyszcząca lub matowa
dowolny od 1 sztuki

Małe jest piękne. Najmniejsza wersja fotoksiążki, która zmieści się wszędzie jest niezwykle poręczna i praktyczna. Idealna do prezentacji niedużej ilości wybranych
zdjęć. Może także posłużyć jako specjalna wersji oferty.

FOTOKSIĄŻKA STANDARD KWADRATOWA 20X20
przykładowe realizacje :

20 cm

parametry produktu:
ilość stron:
format strony:
format rozkładówki :
rodzaj papieru strony :
zadruk strony:
uszlachetnianie stron :
format okładki:
rodzaj papieru okładka:
wewnętrzna strona okładki:
zadruk okładki :
uszlachetnianie okładki :
nakład:

20 cm

fotoksiążka standard kwadratowa 20x20
od 16 do 100 stron
netto: 203 x 203 mm; brutto: 205 x 207 mm
netto: 406 x 203 mm; brutto: 410 x 207 mm
powlekany papier 170 g. mat, satyna
dwustronnie pełen kolor CMYK lub RGB
nd
netto: 416+grzbiet x 208 mm; brutto: 446+grzbiet x 228 mm
kaszerowana tektura płaska 2 mm + laminat błysk lub mat
biała wyklejka
jednostronnie pełen kolor CMYK lub RGB
folia błyszcząca lub matowa
dowolny od 1 sztuki

termin realizacji: od 5 do 14 dni roboczych w zależności od nakładu

Idealnie równe proporcje dla Twoich idealnych zdjęć. Format kwadratowy fotkoksiążki to nowoczesny styl. Jest niezwykle praktyczny zarówno podczas projektowania
jak i podczas przenoszenia czy prezentacji, możesz zabrać go zawsze sobą.

FOCUS Krzysztof Walczak
ul. Jagiełły 1, 88-300 Mogilno
NIP 557-101-06-03
REGON 091630747
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FOTOKSIĄŻKI

termin realizacji: od 5 do 14 dni roboczych w zależności od nakładu

FOTOKSIĄŻKI STANDARD
FOTOKSIĄŻKI STANDARD KWADRATOWA DUŻA 30X30
przykładowe realizacje :

30 cm

parametry produktu :
ilość stron :
wymiary strony :
wymiary rozkładówki :
rodzaj papieru strony :
zadruk strony :
uszlachetnianie stron :
wymiary okładki :
rodzaj papieru okładka :
wewnętrzna strona okładki :
zadruk okładki :
uszlachetnianie okładki :
nakład :

netto: 604+grzbiet x 302 mm; brutto: 634+grzbiet x 322 mm
kaszerowana tektura płaska 2 mm + laminat błysk lub mat
biała wyklejka
jednostronnie pełen kolor CMYK lub RGB, okładka
folia błyszcząca lub matowa
dowolny od 1 sztuki

termin realizacji : od 5 do 14 dni roboczych w zależności od nakładu

Duży format 30x30 cm jest doskonały dla projektów zawierających większą ilość zdjęć. Na kwadratowych stronach możesz umieścić 600 zdjęć w formacie 12x9 cm,
stosując inne układy zdjęć nawet więcej lub mniej. Dwie kwadratowe strony po otwarciu tworzą piękny prostokątny układ rozkładówki, który można zapełnić zdjęciami
w dużym formacie. Format 30x30 jest idealnym wyborem w celu stworzenia przepięknej pamiątki z uroczystości takich jak ślub, wyjątkowa wycieczka, czy specjalna
uroczystość.

FOTOKSIĄŻKI STANDARD PIONOWA A4
przykładowe realizacje :
parametry produktu :
ilość stron :
wymiary strony :
wymiary rozkładówki :
rodzaj papieru strony :
zadruk strony :
uszlachetnianie stron :

30 cm

FOTOKSIĄŻKI

30 cm

fotoksiążka standard kwadratowa 30x30
od 16 do 100 stron
netto: 297 x 297 mm; brutto: 299 x 301 mm
netto: 594 x 297 mm; brutto: 598 x 297 mm
powlekany papier 170 g. mat, satyna
dwustronnie pełen kolor CMYK lub RGB
nd

wymiary okładki :
rodzaj papieru okładka :
wewnętrzna strona okładki :
zadruk okładki :
uszlachetnianie okładki :
nakład :

fotoksiążka standard pionowa A4 21x30 cm
od 16 do 100 stron
netto: 210 x 297 mm; brutto: 212 x 301 mm
netto: 420 x 297 mm; brutto: 424 x 301 mm
powlekany papier 170 g. mat, satyna
dwustronnie pełen kolor CMYK lub RGB
nd
netto: 420+grzbiet x 302 mm; brutto: 460+grzbiet x 322 mm
kaszerowana tektura płaska 2 mm + laminat błysk lub mat
biała wyklejka
jednostronnie pełen kolor CMYK lub RGB, okładka
folia błyszcząca lub matowa
dowolny od 1 sztuki

termin realizacji : od 5 do 14 dni roboczych w zależności od nakładu

21 cm

Najpopularniejszy format fotoksiążek. Format znany z wielu innych publikacji idealnie pasujący na półkę w prywatnej biblioteczce. Najbardziej ceniony format ze względu
na swoją uniwersalność. Format oferuje dużo miejsca na Twoje zdjęcia, które możesz powiększyć do formatu A4 wypełniając zdjęciem całą stronę lub korzystając
z wielu dostępnych szablonów umieścić dużo zdjęć w różnych formatach na maksymalnie 100 stronach.

FOCUS Krzysztof Walczak
ul. Jagiełły 1, 88-300 Mogilno
NIP 557-101-06-03
REGON 091630747

tel. +48 52 318 00 01
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FOTOKSIĄŻKI STANDARD
FOTOKSIĄŻKI STANDARD POZIOMA A4
przykładowe realizacje :

21 cm

parametry produktu :
ilość stron :
wymiary strony :
wymiary rozkładówki :
rodzaj papieru strony :
zadruk strony :
uszlachetnianie stron :

30 cm

wymiary okładki :
rodzaj papieru okładka :
wewnętrzna strona okładki :
zadruk okładki :
uszlachetnianie okładki :
nakład :

fotoksiążka standard pozioma A4
od 16 do 100 stron
netto: 297 x 210 mm; brutto: 299 x 214 mm
netto: 594 x 210 mm; brutto: 598 x 214 mm
powlekany papier 170 g. mat, satyna
dwustronnie pełen kolor CMYK lub RGB
nd
netto: 604+grzbiet x 215 mm; brutto: 634+grzbiet x 235 mm
kaszerowana tektura płaska 2 mm + laminat błysk lub mat
biała wyklejka
jednostronnie pełen kolor CMYK lub RGB, okładka
folia błyszcząca lub matowa
dowolny od 1 sztuki

Usiądź wygodnie i przeżyj Twoje wspomnienia jeszcze raz jak na ekranie kinowym dzięki panoramicznemu formatowi fotoksiążki poziomej. Niesamowicie twórczy
format pozwalający tworzyć przepiękne projekty z Twoich najlepszych zdjęć. Wszystkie Twoje zdjęcia prezentują się znakomicie dzięki naturalnym układom fotoksiążki
poziomej.

FOTOKSIĄŻKI STANDARD POZIOMA A3
przykładowe realizacje :

30 cm

parametry produktu :
ilość stron :
wymiary strony :
wymiary rozkładówki :
rodzaj papieru strony :
zadruk strony :
uszlachetnianie stron :

42 cm

wymiary okładki :
rodzaj papieru okładka :
wewnętrzna strona okładki :
zadruk okładki :
uszlachetnianie okładki :
nakład :

fotoksiążka standard pozioma duża A3
od 16 do 100 stron
netto: 420 x 297 mm; brutto: 422 x 301 mm
netto: 840 x 297 mm; brutto: 844 x 301 mm
powlekany papier 170 g. mat, satyna
dwustronnie pełen kolor CMYK lub RGB
nd
netto: 850+grzbiet x 302 mm; brutto: 880+grzbiet x 322 mm
kaszerowana tektura płaska 2 mm + laminat błysk lub mat
biała wyklejka
jednostronnie pełen kolor CMYK lub RGB, okładka
folia błyszcząca lub matowa
dowolny od 1 sztuki

termin realizacji : od 5 do 14 dni roboczych w zależności od nakładu

Możesz zaimponować swoim bliskim przywołując prawie realne wspomnienia z najpiękniejszych chwil i miejsc prezentując zdjęcia w największym formacie. Pełna
swoboda w projektowaniu i niewiarygodne emocje podczas oglądania dużej fotoksiążki A3 poziomej. Format Możesz zaprezentować zdjęcia w wielkim formacie lub
zamieścić bardzo dużą ilość zdjęć nawet 900 zdjęć w formacie 9x13 cm.

FOCUS Krzysztof Walczak
ul. Jagiełły 1, 88-300 Mogilno
NIP 557-101-06-03
REGON 091630747
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FOTOKSIĄŻKI

termin realizacji : od 5 do 14 dni roboczych w zależności od nakładu

FOTOKSIĄŻKI PREMIUM
Fotoksiążka premium pionowa A4
Fotoksiążka premium pozioma A4
Fotoksiążka premium pozioma A3
Fotoksiążka premium kwadrat 30x30

książka zszywana
laminowana, wypukła
i elegancka oprawa

Twoje zdjęcia i Twój projekt uzyskują dodatkowy blask dzięki
fotoksiążce w wersji premium. Fotoksiążka premium to wyjątkowa
forma na prezentacji Twoich szczególnych zdjęć wykonanych
podczas ważnych chwil jak Ślub, Chrzciny czy Pierwsza Komunia
Św. Idealnie nadaje się jako prezent na szczególną okazję.
Zszywane kartki fotoksiążki premium drukowane są na papierze
o gramaturze 170 g. i dodatkowo uszlachetnione laminatem
błyszczącym lub matowym. Laminowanie kartek podwyższa
odporność i wydobywa większą głębie z Twoich zdjęć, które można
umieszczać w różnych układach, różnej ilości i różnych wersjach
kolorystycznych.
Dodatkowym atutem podnoszącym elegancję Fotoksiążek
premium jest wypukła okładka drukowana wg. Twojego projektu,
wykonana na 2mm tekturze pokryta miękkim i wypukłym
tworzywem okładka, a specjalna folia błyszcząca lub matowa
pokrywająca okładkę zabezpiecza ją przed wilgocią oraz
zarysowaniami. Metoda szycia zapewnia dużą trwałość. Druk w
rozdzielczości 1200x1200dpi wykonany na najnowocześniejszej
maszynie cyfrowej zapewnia bardzo wysoki standard jakości
wydruku.

4 formaty

FOTOKSIĄŻKI

papier 200g

Nazwa

Wymiary Okładki Netto
w mm

Wymiary Okładki Brutto
w mm

Wymiary Rozkładówki Netto Wymiary Rozkładówki Brutto
w mm
w mm

Wymiary Strony Netto
w mm

Wymiary Strony Brutto
w mm

Premium A4 pion

430+G mm x 302 mm

460+G mm x 322 mm

420 mm x 297 mm

424 mm x 301 mm

210mm x 297 mm

212 mm x 301 mm

Premium A4 poziom

604+G mm x 215mm

634+G mm x 235 mm

594 mm x 210 mm

598 mm x 214 mm

297mm x 210 mm

299 mm x 214 mm

Premium A3 poziom

850+G mm x 302mm

880+G mm x 322 mm

840 mm x 297 mm

844 mm x 301 mm

420mm x 297 mm

422 mm x 301 mm

Premium 30x30

604+G mm x 302mm

634+G mm x 322 mm

594 mm x 297 mm

598 mm x 301 mm

297mm x 297 mm

299 mm x 301 mm

G – oznacza grubość grzbietu i w zależności od ilości stron wynosi: 6mm dla 20-30 stron, 8mm dla 32-50 stron, 10 mm dla 52-80 stron, 12 mm dla 88-100 stron
Rozkładówka, strony widzące:

Okładka:
Wymiar Okładki Brutto - wg. tabeli formatów fotoksiążek format brutto jest sumą spadów i formatu netto

Wymiar Rozkładówki Brutto - wg. tabeli formatów fotoksiążek format brutto jest sumą spadów i formatu netto

Wymiar Okładki Netto - wg. tabeli formatów fotoksiążek format gotowego produktu

Wymiar Rozkładówki Netto - wg. tabeli formatów fotoksiążek format gotowego produktu

spady do lewej

margines górny

spady górny

spad górny
spad zewnetrzny

znacznik oklejania górny

spad górny

margines górny

spady
margines górny

margines górny

linia czerwona wyznacza obszar brutto
elementy tła powinny dochodzić do tej linii
tak jak na przykładzie - szary prostokąt

FOCUS Krzysztof Walczak
ul. Jagiełły 1, 88-300 Mogilno
NIP 557-101-06-03
REGON 091630747

znaczniki oklejania
muszą pozostać
widoczne

spad dolny

margines dolny

spad dolny

linia czarna jest liną zawijania okleiny okładki i
wyznacza obszar netto, to co mieści się w obrębie tej linii
będzie widoczne na okładce, elementy tła muszą wystawać
poza czarną linię cięcia do linii czerwonej

margines zewnętrzny

spad zewnetrzny

margines spady

margines wewnętrzny

margines wewnętrzny

margines zewnętrzny

margines zewnętrzny
margines dolny

znacznik oklejania dolny

spad do prawej

margines dolny

spad dolny

margines wewnętrzny

margines zewnętrzny

margines wewnętrzny

G - grzbiet

Wymiar Strony Netto - wg. tabeli formatów format
gotowego produktu

linia składania
spad wewnętrzny 0 mm

Wymiar Strony Brutto - wg. tabeli formatów
format brutto jest sumą spadów i formatu netto

margines dolny

spad dolny

zielona linia przerywana wyznacza margines,
ważne elementy jak logo i teksty muszą mieścić się
w obrębie marginesów

tel. +48 52 318 00 01
e-mail: drukarnia@foto.pl
www.focusdruk.pl
www.foto.pl

FOTOKSIĄŻKI PREMIUM
FOTOKSIĄŻKA PREMIUM PIONOWA A4
przykładowe realizacje :

30 cm

parametry produktu :
ilość stron :
wymiary strony :
wymiary rozkładówki :
rodzaj papieru strony :
zadruk strony :
uszlachetnianie stron :
wymiary okładki :
rodzaj papieru okładka :
wewnętrzna strona okładki :
zadruk okładki :
uszlachetnianie okładki :
nakład :

fotoksiążka premium pionowa A4 21x30 cm
od 16 do 80 stron
netto: 210 x 297 mm; brutto: 212 x 301 mm
netto: 420 x 297 mm; brutto: 424 x 301 mm
laminowany papier powlekany 170 g.
dwustronnie pełen kolor CMYK lub RGB
folia błyszcząca lub matowa
netto: 420+grzbiet x 302 mm; brutto: 460+grzbiet x 322 mm
kaszerowana tektura wypukła 2 mm + laminat błysk lub mat
biała wyklejka
jednostronnie pełen kolor CMYK lub RGB, okładka
folia błyszcząca lub matowa
dowolny od 1 sztuki

termin realizacji : od 5 do 14 dni roboczych w zależności od nakładu

Wszystkie strony laminowane co dodatkowo zabezpiecza Twoją fotoksiążkę w popularnym formacie A4 pionowo. Format znany z wielu innych publikacji idealnie
pasujący na półkę w prywatnej biblioteczce. Najbardziej ceniony format ze względu na swoją uniwersalność. Format oferuje dużo miejsca na Twoje zdjęcia, które
możesz powiększyć do formatu A4 wypełniając zdjęciem całą stronę lub korzystając z wielu dostępnych szablonów umieścić dużo zdjęć w różnych formatach na
maksymalnie 80 stronach. Całość oprawiona w ekskluzywną wypukłą okładkę.

FOTOKSIĄŻKA PREMIUM POZIOMA A4
przykładowe realizacje :

21 cm

parametry produktu :
ilość stron :
wymiary strony :
wymiary rozkładówki :
rodzaj papieru strony :
zadruk strony :
uszlachetnianie stron :

30 cm

wymiary okładki :
rodzaj papieru okładka :
wewnętrzna strona okładki :
zadruk okładki :
uszlachetnianie okładki :
nakład :

fotoksiążka premium pozioma A4 30x21
od 16 do 80 stron
netto: 297 x 210 mm; brutto: 299 x 214 mm
netto: 594 x 210 mm; brutto: 598 x 214 mm
laminowany papier powlekany 170 g.
dwustronnie pełen kolor CMYK lub RGB
folia błyszcząca lub matowa
netto: 604+grzbiet x 215 mm; brutto: 634+grzbiet x 235 mm
kaszerowana tektura płaska 2 mm + laminat błysk lub mat
biała wyklejka
jednostronnie pełen kolor CMYK lub RGB, okładka
folia błyszcząca lub matowa
dowolny od 1 sztuki

termin realizacji : od 5 do 14 dni roboczych w zależności od nakładu

Każda strona laminowana i wypukła okładka sprawią, że fotoksiążka uzyska ekskluzywny wygląd i przetrwa jeszcze dłużej. Usiądź wygodnie i przeżyj Twoje wspomnienia
jeszcze raz jak na ekranie kinowym dzięki panoramicznemu formatowi fotoksiążki poziomej. Niesamowicie twórczy format pozwalający tworzyć przepiękne projekty z
Twoich najlepszych zdjęć. Wszystkie Twoje zdjęcia prezentują się znakomicie dzięki naturalnym układom fotoksiążki poziomej.
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FOTOKSIĄŻKI

21 cm

FOTOKSIĄŻKI PREMIUM
FOTOKSIĄŻKA PREMIUM A3 POZIOMA
przykładowe realizacje :

30 cm

parametry produktu :
ilość stron :
wymiary strony :
wymiary rozkładówki :
rodzaj papieru strony :
zadruk strony :
uszlachetnianie stron :

42 cm

wymiary okładki :
rodzaj papieru okładka :
wewnętrzna strona okładki :
zadruk okładki :
uszlachetnianie okładki :
nakład :

fotoksiążka premium pozioma duża A3
od 16 do 80 stron
netto: 420 x 297 mm; brutto: 422 x 301 mm
netto: 840 x 297 mm; brutto: 844 x 301 mm
laminowany papier powlekany 170 g.
dwustronnie pełen kolor CMYK lub RGB
folia błyszcząca lub matowa
netto: 850+grzbiet x 302 mm; brutto: 880+grzbiet x 322 mm
kaszerowana tektura płaska 2 mm + laminat błysk lub mat
biała wyklejka
jednostronnie pełen kolor CMYK lub RGB, okładka
folia błyszcząca lub matowa
dowolny od 1 sztuki

Każda strona laminowana i wypukła okładka sprawią, że fotoksiążka uzyska ekskluzywny wygląd i przetrwa jeszcze dłużej. Możesz zaimponować swoim bliskim
przywołując prawie realne wspomnienia z najpiękniejszych chwil i miejsc prezentując zdjęcia w największym formacie. Pełna swoboda w projektowaniu i niewiarygodne
emocje podczas oglądania dużej fotoksiążki A3 poziomej. Format Możesz zaprezentować zdjęcia w wielkim formacie lub zamieścić bardzo dużą ilość zdjęć nawet
900 zdjęć w formacie 9x13 cm.

FOTOKSIĄŻKA PREMIUM KWADRATOWA 30X30
przykładowe realizacje :
parametry produktu :
ilość stron :
wymiary strony :
wymiary rozkładówki :
rodzaj papieru strony :
zadruk strony :
uszlachetnianie stron :

30 cm

FOTOKSIĄŻKI

termin realizacji : od 5 do 14 dni roboczych w zależności od nakładu

wymiary okładki :
rodzaj papieru okładka :
wewnętrzna strona okładki :
zadruk okładki :
uszlachetnianie okładki :
nakład :

30 cm

fotoksiążka premium kwadratowa 30x30
od 16 do 80 stron
netto: 297 x 297 mm; brutto: 299 x 301 mm
netto: 594 x 297 mm; brutto: 598 x 297 mm
laminowany papier powlekany 170 g.
dwustronnie pełen kolor CMYK lub RGB
folia błyszcząca lub matowa
netto: 604+grzbiet x 302 mm; brutto: 634+grzbiet x 322 mm
kaszerowana tektura płaska 2 mm + laminat błysk lub mat
biała wyklejka
jednostronnie pełen kolor CMYK lub RGB, okładka
folia błyszcząca lub matowa
dowolny od 1 sztuki

termin realizacji : od 5 do 14 dni roboczych w zależności od nakładu

Każda strona laminowana i wypukła okładka sprawią, że fotoksiążka uzyska ekskluzywny wygląd i przetrwa jeszcze dłużej. Duży format 30x30 cm jest doskonały dla
projektów zawierających większą ilość zdjęć. Na kwadratowych stronach możesz umieścić 600 zdjęć w formacie 12x9 cm, stosując inne układy zdjęć nawet więcej
lub mniej. Dwie kwadratowe strony po otwarciu tworzą piękny prostokątny układ rozkładówki, który można zapełnić zdjęciami w dużym formacie. Format 30x30 jest
idealnym wyborem w celu stworzenia przepięknej pamiątki z uroczystości takich jak ślub, wyjątkowa wycieczka, czy specjalna uroczystość.
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