
Tisk fotoalba  / katalogu

Fotoalbum je ideální prostor pro uložení Vašich fotografií a vzpomínek. Naše 
fotoalbum Vám díky kroužkové vazbě umožňuje jednoduše manipulovat s listy 
alba, měnit jejich pozici, odstraňovat je a zase je doplňovat. Čímž se album 
stává stále aktuální. 

Vytiskneme Vám FotoAlbum formátu A4 z Vašich fotografií, které Vám připomene 
nevšední události života. Album má moderní průsvitný polypropylenový obal  
a možnost jednoduchého doplňování a odstraňování fotografií. Album je tištěno na 
vysoce kvalitních papírech RAYFILM produkčním tiskem.

Patří k nejdůležitějším fázím výroby.  
Pečlivě zvažte, jak fotografie 
uspořádáte a zda je doplníte textem 
atp. 

Fotoalbum - fotokniha se dá použít 
díky svému elegantnímu obalu a 
možnosti doplňovat a odstraňovat 
listy jako 
- album z dovolené
- album z firemních akcí
- svatební album
- album z oslav
- firemní prezentace
- nápojový - jídelní lístek
- kuchařka
- katalog
a spoustu dalších aplikací.

Vzpomínky z cest a dovolených

Firemní prezentace - katalog

Kuchařka

Podle potřeby si můžete zvolit ze 
dvou materiálů. 
R0281 - 200g/m2 matný bílý papír, 
který umožňuje použít do alba  
až 40 listů A4.
R0292 - 250g/m2 lesklý bílý papír, 
který Vám umožní do jednoho alba 
použít až 30 listů A4.

1. Příprava fotoalba

4. Použití fotoalba

2. Volba materiálu a tisk

Fotoalba jsou složena: 
-  ze samotných potištěných listů,  
   které jsou na podélné straně  
   opatřeny děrováním pro závěsná  
   kolečka,  
- plastovým průsvitným obalem  
  z 0.8 mm tlustého polypropylenu  
- bílých závěsných koleček

Jednoduchá manipulace Elegantní průsvitný obal

Možnost odstranění a doplnění listů Možnost polepu průsvitnou etiketou

3. Zpracování

www.TiskEtiket.cz



Tisk fotoknihy / publikace
Fotokniha je ideální způsob pro prezentaci Vašich fotografií a vzpomínek. 
Naše Fotokniha Vám díky V2 - brožované - vazbě umožní vytvořit si 
profesionální album za příznivou cenu. Při využití šablon si můžete jednotlivé 
fotografie obohatit o slovní komentář.

Fotoknihu vytiskneme z dodaných fotografií (na šířku / na výšku), které Vám 
připomenou nevšední události života. Nabízíme ji standardně ve formátu 285 x 
195mm nebo 135 x 90mm.  Kniha má obal z lesklé křídy 250 -300g nebo matné 
křídy 200g, který lze zalaminovat leskle / matně. 
Minimální počet vnitřních listů je 20, maximální počet vnitřních listů záleží pouze na 
Vás. Mohou být v lesklé nebo matné kvalitě na 80 -135g křídě, tištěny oboustranně. 
Fotokniha je tištěna na vysoce kvalitních papírech RAYFILM produkčním tiskem.

Patří k nejdůležitějším fázím výroby 
Fotoknihy / publikace.  
Pečlivě zvažte, jak fotografie 
uspořádáte, zkombinujete, zda je 
chcete doplnit barevným podkladem, 
obohatit textem atp.

Fotokniha / publikace se dá použít 
díky svému elegantnímu vzhledu jako
- album z dovolené 
- album z firemních akcí
- svatební album
- album z oslav / narození dítěte 
- firemní prezentace / katalog
- výroční zprávy
- školní časopis / bulletin 
- autorské knížky 
- návody / skripta / manuály 
a spoustu dalších aplikací.

obr. 1. 
Formát 280 x 195mm 
obálka R0212 lesk + lamino 
vnitřní listy R291 lesk/ 30 listů / 60 stran 
cena - 488,- Kč vč. DPH 
 
obr. 2. 
Formát 135 x 90mm 
obálka R0292 lesk + lamino 
vnitřní listy R290 lesk/ 40 listů / 80 stran 
cena - 284,- Kč vč. DPH 
 
obr. 3. 
Formát 280 x 195mm 
obálka R0281 mat 
vnitřní listy mat R246 / 20 listů / 40 stran 
cena - 252,- Kč vč. DPH 
 
- oboustranný tisk 
- možnost množstevních slev

Podle vlastních nároků si můžete 
zvolit z několika materiálů: 
Obálka 
R0280 - 140g/m2 matný bílý papír 
R0281 - 200g/m2 matný bílý papír 
R0292 - 250g/m2 lesklý bílý papír 
R0293 - 300g/m2 lesklý bílý papír
laminace obálky 
lesklá 
matná 
vnitřní listy 
R0246 - 80g/m2 matný offset.papír 
R0280 - 140g/m2 matný bílý papír 
R0281 - 200g/m2 matný bílý papír 
R0290 - 135g/m2 lesklý bílý papír 
R0291 - 200g/m2 lesklý bílý papír 
R0212 - 260g/m2 profi lesklý papír -    
 jen publikace na šířku A4  
 a větší 

1. Příprava Fotoknihy 

4. Použití fotoknihy

4. Orientační ceny tisku
2. Volba materiálu a tisk

Fotoknihy jsou vytištěny a následně 
svázány tepelnou brožovanou  
vazbou V2.  
Rozměry fotoknihy umíme přizpůsobit 
Vašim požadavkům:
min. rozměr : 10 cm 
max. rozměr : 42 cm 
min. tloušťka  : 3 mm 
max. tloušťka : 6 cm 
 
Listy fotoknihy si můžete vytvořit sami 
v grafickém programu nebo  
v programu Zoner Photo Studio.
Pro tento program Vám můžeme 
nabídnout navíc několik dalších 
šablon.

3. Zpracování

obr. 1. obr. 2. obr. 3.


