
material – oprawa twarda, płótno /okleiny introligatorskie

dust jacket – oprawa twarda, płótno /okleina introligatorska + obwoluta

photo cover – oprawa twarda, oklejka drukowana – fotogra�czna

�atbook classic

zszywane na składki

Najbardziej wytrzymała na rozerwanie 
książka na rynku zamknie Wasze zdjęcia w 
perfekcyjnej oprawie.

Cechy:
- trwałe łączenie kartek bez użycia kleju,
- dowolne wykończenia oferowane w 
KrukBook,
- pełny wybór sposobów wykończenia 
okładki,
- pełny wybór wyklejek.

Dzięki dodatkowemu przełamaniu stron w 
grzbiecie, karty nie sprężynują tak mocno, 
umożliwiając lepsze otwarcie. Książka 
otwiera się prawie na płasko.

Cechy:
- Standard+ poddana dodatkowemu 
procesowi przełamywania stron,
- rozwiązanie szczególnie praktyczne przy 
cienkich 
i wąskich książkach,
- książka nie zamyka się z powodu 
sprężynowania papieru,
- ogromna wytrzymałość mechaniczna i 
gwarancja, że książka nie rozpadnie się 
(nie używamy kleju do łączenia bloku!),
- odradzamy używanie czarnych apli w 
miejscu bigi (załamania kartki).

FlatBook Classic to książka szyta na składki, 
dzięki czemu zawsze umożliwia pełne 
otwarcie bez straty obrazu. Każda składka 
ma 12 stron, kolejne składki zszywane są 
z poprzednimi, tworząc wyjątkowy i 
klasyczny album. Minimalna liczba stron to 
48.

Cechy:
- umożliwia rozłożenie na płasko,
- brak strat w obrazie,
- możliwość tworzenia bardzo grubych 
książek,
- najbardziej klasyczna forma książki,
- wyklejka z możliwością zadruku (np. logo, 
monogram).
- wielokrotność 12 stron

zszywane blokowo

standard

material

dust jacket

photo cover

material

dust jacket

photo cover

material

dust jacket

photo cover

do

stron

200

do

stron

do

stron

360

M – 22×22, 24×20, 22×26, 24×30
L – 30×30, 33×28, 35×26

050, 051, 020

niepowlekane: 150 g/m2  
(ciepły biały i kremowy)

powlekane: 170 i 200 g/m2
niepowlekane: 150 g/m2  
(ciepły biały i kremowy)

powlekane: 170 i 200 g/m2
niepowlekane: 150 g/m2  
(ciepły biały i kremowy)

M – 22×22, 26×22, 28×21, 30×20, 22×26
L – 30×30, 33×28, 35×26, 25×30
XL – 40×30, 40×27, 30×36 – (ostatni tylko płótno)

M – 22×22, 26×22, 28×21, 30×20, 22×26
L – 30×30, 33×28, 35×26, 25×30
XL – 40×30, 40×27, 30×36 – (ostatni tylko płótno)

wszystkie w oferciewszystkie w ofercie

wszystkie w oferciewszystkie w oferciewszystkie w ofercie

standard+
(dawniej �atbook)

tradycyjnefotoalbum

material

DIGI: Munken 200g
LAB: Kodak Silk
LAB: Fuji Luster
LAB: Fuji Deep Matt

Znane od lat fotoalbumy na twardych 
kartach, sprawdzają się świetnie gdy 
potrzebujesz albumu na odbitkach 
fotochemicznych lub gdy potrzebujesz 
albumu z niewielką liczbą stron. 

Cechy:
- każda rozkładówka zapewnia obraz bez 
strat
- pomiędzy stronami znajduje się rdzeń 
wzmacniający
- dowolne wykończenie oferowane w 
KrukBook,
- pełny wybór sposobu wykończenia 
okładki,
- pełny wybór wyklejek.

M – 20x20
L – 30×30

wszystkie w ofercie

wszystkie w ofercie

do

stron

50

material

czarny

Najbardziej tradycyjne rozwiązanie 
fotogra�czne:
album do wklejania zdjęć. Z przedkładkami 
pergaminowymi (lub nie), z czarnymi 
stronami.

Cechy:
- umożliwia wklejanie odbitek
- okładka z możliwością zadruku
- pełny wybór płócien z oferty
- pergaminowe przekładki 
zabezpieczające odbitki

M – 23x23
L – 30×30

czarne

wszystkie w ofercie

do

stron

Albumy

Fine Art: Matt
Fine Art: Velvet 
Fine Art: Rag


