
Fotografie   
w  godnej  oprawie

WZORNIK OPR AW

Oprawa na zdjęciu: E4



Przygotowywanie elegancko oprawionych albumów to nasza pasja.  
Dobrze się składa, bo dzięki pracy dla Was możemy się nią dzielić.

Tworząc naszą ofertę dobraliśmy okleiny miękkie i przyjemnie w dotyku.  
Gdy dostaniecie nasz album do rąk możliwe, że będziecie chcieli go dotknąć policzkiem. 

Śmiało. My robimy to za każdym razem gdy album opuszcza naszą pracownię. 

Mamy nadzieję, że szeroki wybór kolorów i faktur oklein zawartych  
w tym wzorniku pozwoli Wam znaleźć tą jedną, która 

 ozdobi Wasz wyjątkowy album.

Fotografie  w  godnej  oprawie

Oprawa na zdjęciu: E4



Oprawy na zdjęciu: C8, C9, C10

SKÓRY 

Klasyka najlepszego gatunku
Najbardziej lubimy to, co już znamy. A gdyby tak to, co nam znajome poznać z zupełnie  

nowej strony? Zobaczcie nasze wyselekcjonowane gatunki skór,  
którymi możecie otulić Wasze albumy.
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SKÓRY

Luxury
Oprawy ekoskórzane. Możliwość personalizacji – grawer i nadruk UV.



Vienna
Oprawy ekoskórzane. Możliwość personalizacji – grawer. Brak możliwości wykonania nadruku UV.

V1 V2 V7 V9 V10 V11

V12 V13 V14 V15 V16 V17

SKÓRY



C7 C8 C9 C11C10 C12

C1 C2 C3 C4 C5 C6

SKÓRY

Classic
70% naturalnej skóry mielonej. Możliwość personalizacji – grawer i nadruk UV.



PŁÓTNA 

Inna faktura elegancji
Elegancja ma wiele faktur. Poznajcie jedne z najciekawszych – w płóciennym 

stylu. Bez wątpliwości zachwycą  Was detalami i kolorystyką.

Oprawa na zdjęciu: E4



Ethnic
Oprawy płócienne. Możliwość personalizacji – nadruk UV. Brak możliwości wykonania graweru.
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PŁÓTNA



Nepal
Oprawy płócienne. Możliwość personalizacji – nadruk UV. Brak możliwości wykonania graweru.
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PŁÓTNA



Velvet
Oprawy welurowe. Możliwość personalizacji – grawer i nadruk UV. 

PŁÓTNA

V21 V22 V26V24 V25



ES03

EA01 EA02 ES01 ES02EA03

ES04

Earth
Dostępne jedynie w twardej okładce. Brak opcji okienek – dostępny grawer  

oraz nadruk UV. Brak możliwości zastosowania w albumie tradycyjnym

FAKTUR A PAPIERU TECHNICZNEGO (WASHPAPA)



Złapcie je, nie puszczajcie. To wasze wspomnienia.  
Zasługują na wyjątkową oprawę, na wyjątkowe miejsce.  

Wracajcie do nich tak często, jak się da.  
Nie pozwólcie im ulecieć. Są ponadczasowe. 

Pielegnujcie  wspomnienia



bok@crystal-albums.pl 
42-400 Zawiercie, ul. Amatorska 20 

 
Fotografie zostały wykonane w warunkach studyjnych, w związku z czym odbiór danego koloru może nieznacznie różnić się od rzeczywistości. Istnieje możliwość zakupu 

wzornika fizycznego zawierającego próbki wszystkich dostępnych materiałów – w tej sprawie prosimy kontaktować się mailowo pod adresem bok@crystal-albums.pl 


