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I.

PROJEKTOWANIE PLIKÓW.

1. Projektowanie naświetleń do albumów 30x30.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Naświetlenia wykonywane są na papierze fotograficznym o szerokości 305 mm.
Wnętrze albumu (blok) po obcięciu na gotowo ma wymiar 300x300 mm.
Wyjściowy (projektowany) rozmiar pliku naświetlenia wynosi 305x606 mm.
Strefy obcinania oraz strefy zagrożone przedstawia poniższy szkic.

1.5. Naświetlenie należy zaprojektować jako plik, który pokrywa cały obszar
o wymiarach 305x606 mm, pamiętając o tym, aby ważne szczegóły (np. napisy,
ramki, itp.) nie występowały w strefie obcinania i w strefie zagrożenia, tylko na
białym polu jako bezpiecznym obszarze.
1.6. Należy pamiętać, że naświetlenie będzie bigowane (zgięte) wzdłuż lini 0-0 i nie
powinny na tej lini znaleść się szczegóły istotne (np. oko osoby fotografowanej).
1.7. Gdy projektujemy naświetlenie w postaci zdjęć w ramkach, pamiętajmy aby one
znajdowały się na obszarze bezpiecznym a odległość ramki od dolnej krawędzi
albumu i górnej krawędzi powinna być taka sama, ponieważ symetria polepsza
estetykę stony albumu.
1.8. Na podstawie powyższej instrukcji możemy wykonać szablon naświetlenia, czyli
odpowiednimi liniami wykreślić kontury naświetlenia, strefy obcinania, strefy
zagrożenia oraz obszary bezpieczne. W/w szablon naświetlenia jako w całości
gotowy, możemy również pobrać z naszej strony internetowej. W tym przypadku
w photoshopie należy mieć włączone linie pomocnicze (widok — pokaż — linie
pomocnicze lub skrót ctrl+; ). Ważne jest również aby nie zmieniać proporcji,
rozmiarów oraz rozdzielczości pobranego szablonu naświetlenia. Pliki zawsze
muszą być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi, (300 pixels/inch), (300
pikseli/cal).
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1.9. Akceptujemy projekty zapisane w :
- jpeg bez kompresji z kolejnością bajtów IBM PC (jest to zalecany przez nas typ
plików);
- tiff spłaszczony, bez warstw.
1.10. Gotowy projekt naświetleń należy wysłać internetem za pomocą programu Foto
Sender, który jest do pobrania z naszej strony www.fotostudionelec.pl

2. Projektowanie naświetleń do albumu mini 15x15.
2.1. Jeżeli chcemy zamówić do kompletu z albumem 30x30 albumy mini 15x15 cm,
to nie projektujemy oddzielnych plików ponieważ otrzymane pliki dla albumu
30x30 pomniejszymy o odpowiednią wielkość i otrzymamy właściwe
naświetlenia, potrzebne do wykonania albumu 15x15.
2.2. Jeżeli chcemy zamówić tylko album mini 15x15, to potrzebne pliki naświetleń
projektujemy tak jak dla albumu 30x30.

3. Projektowanie okładki dla albumu 30x30.
Przed przystąpieniem do projektowania okładki należy dokładnie zapoznać się z jej
konstrukcją i wymiarami, które przedstawiają dwa poniższe szkice.
Szkic nr 1
Widok okładki od strony wewnętrznej przed zmontowaniem.
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Szkic nr 2
Widok okładki od strony zewnętrznej przed zmontowaniem.

Przy projektowaniu zadruku (okleiny okładki) należy skomponować plik w ten
sposób aby pokrył on cały obszar zadruku, czyli posiadał wymiar:
337xL=337x(646+G)
Z powyższego wynika, że wysokość zadruku (okleiny okładki) jest wielkością stałą i
wynosi 337 mm. Natomiast szerokość jest wielkością zmienną i zależy od szerokości
grzbietu okładki albumu, a ta z kolei zależy od ilości naświetleń i obliczamy ją wg
poniższego wzoru:
G=N+3
Gdzie N — ilość naświetleń
Przykład:
Projektujemy album 30x30 składający się z 12 naświetleń
G=12+3=15 mm
Czyli L=646+15=661 mm
Stąd wynika wymiar całego zadruku (okleiny okładki)
337x661 mm
Treścią zadruku może być jedno ciekawe zdjęcie pokrywające cały zadruk (okleinę)
lub trzy oddzielne zdjęcia, tzn:
Strona frontowa okładki (przód okładki) — zdjęcie + tytuł albumu;
Strona tylna okładki (tył okładki) — zdjęcie + logo firmy fotograficznej;
Grzbiet okładki — tytuł albumu.
W/w trzy zdjęcia można wkomponować w tło (pokrywające cały obrzar zadruku) też
specjalnie zaprojektowane uważając na to, aby istotne szczegóły tych zdjęć nie były
umieszczone w strefie zagrożonej. Sugerujemy aby napis na grzbiecie okładki
posiadał maksymalną wysokość H o conajmniej 5 mm mniejszą niż szerokość
grzbietu czyli H=G-5. Napis ten powinien być tak obrócony aby był czytany od góry
do dołu okładki (tak jak na szablonie).
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Na podstawie powyższej instrukcji możemy wykonać szablon okładki, czyli
odpowiednimi liniami wykreślić kontury okładki, strefy zagięcia, strefy zagrożone
oraz obszary bezpieczne. W/w szablon okładki, jako w całości gotowy, możemy
również pobrać z naszej strony internetowej, pamiętając o tym aby pobrać szablon
z prawidłową dla swojego albumu ilością naświetleń. W tym przypadku w
photoshopie należy mieć włączone linie pomocnicze (widok — pokaż — linie
pomocnicze lub skrót ctrl+;). Ważne jest również aby nie zmieniać proporcji,
rozmiarów oraz rozdzielczości pobranego szablonu okładki. Pliki zawsze muszą być
przygotowane w rozdzielczości 300 dpi ,(300 pixels/inch), (300 pikseli/cal).
Akceptujemy projekty zapisane w:
- jpeg bez kompresji z kolejnością bajtów IBM PC (jest to zalecany przez nas typ
plików);
- tiff spłaszczony, bez warstw.
Gotowy projekt okładki należy wysłać internetem za pomocą programu Foto Sender,
który jest do pobrania z naszej strony www.fotostudionelec.pl

4. Projektowanie okładki dla albumu mini 15x15.
Przed przystąpieniem do projektowania okładki należy dokładnie zapoznać się z jej
konstrukcją i wymiarami, które przedstawiają dwa poniższe szkice.
Szkic nr 1
Widok okładki od strony wewnętrznej przed zmontowaniem.
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Szkic nr 2
Widok okładki od strony zewnętrznej przed zmontowaniem.

Przy projektowaniu zadruku (okleiny okładki) należy skomponować plik w ten
sposób aby pokrył on cały obszar zadruku, czyli posiadał wymiar:
179xL=179x(326+G)
Z powyższego wynika, że wysokość zadruku (okleiny okładki) jest wielkością stałą i
wynosi 179 mm. Natomiast szerokość jest wielkością zmienną i zależy od szerokości
grzbietu okładki albumu, a ta z kolei zależy od ilości naświetleń i obliczamy ją wg
poniższego wzoru:
G=N+1
Gdzie N — ilość naświetleń
Przykład:
Projektujemy album 15x15 składający się z 12 naświetleń
G=12+1=13 mm
Czyli L=326+13=339 mm
Stąd wynika wymiar całego zadruku (okleiny okładki)
179x339 mm
Treścią zadruku może być jedno ciekawe zdjęcie pokrywające cały zadruk (okleinę)
lub trzy oddzielne zdjęcia, tzn:
Strona frontowa okładki (przód okładki) — zdjęcie + tytuł albumu;
Strona tylna okładki (tył okładki) — zdjęcie + logo firmy fotograficznej;
Grzbiet okładki — tytuł albumu.
W/w trzy zdjęcia można wkomponować w tło (pokrywające cały obrzar zadruku) też
specjalnie zaprojektowane uważając na to, aby istotne szczegóły tych zdjęć nie były
umieszczone w strefie zagrożonej. Sugerujemy aby napis na grzbiecie okładki
posiadał maksymalną wysokość H o conajmniej 5 mm mniejszą niż szerokość
grzbietu czyli H=G-5. Napis ten powinien być tak obrócony aby był czytany od góry
do dołu okładki (tak jak na szablonie).
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Na podstawie powyższej instrukcji możemy wykonać szablon okładki, czyli
odpowiednimi liniami wykreślić kontury okładki, strefy zagięcia, strefy zagrożone
oraz obszary bezpieczne. W/w szablon okładki, jako w całości gotowy, możemy
również pobrać z naszej strony internetowej, pamiętając o tym aby pobrać szablon
z prawidłową dla swojego albumu ilością naświetleń. W tym przypadku w
photoshopie należy mieć włączone linie pomocnicze (widok — pokaż — linie
pomocnicze lub skrót ctrl+;). Ważne jest również aby nie zmieniać proporcji,
rozmiarów oraz rozdzielczości pobranego szablonu okładki. Pliki zawsze muszą być
przygotowane w rozdzielczości 300 dpi, (300 pixels/inch), (300 pikseli/cal).
Akceptujemy projekty zapisane w:
- jpeg bez kompresji z kolejnością bajtów IBM PC (jest to zalecany przez nas typ
plików);
- tiff spłaszczony, bez warstw.
Gotowy projekt okładki należy wysłać internetem za pomocą programu Foto Sender,
który jest do pobrania z naszej strony www.fotostudionelec.pl

5. Projektowanie naświetleń do albumu 21x30 (pionowy).
5.1. Naświetlenia wykonywane są na papierze fotograficznym o szerokości 305 mm.
5.2. Wnętrze albumu (blok) po obcięciu na gotowo ma wymiar 210x297 mm — czyli
A4.
5.3. Wyjściowy (projektowany) rozmiar pliku naświetlenia wynosi 305x426 mm.
5.4. Strefy obcinania oraz strefy zagrożone przedstawia poniższy szkic.
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5.5. Naświetlenie należy zaprojektować jako plik, który pokrywa cały obszar
o wymiarach 305x426 mm, pamiętając o tym, aby ważne szczegóły (np. napisy,
ramki, itp.) nie występowały w strefie obcinania i w strefie zagrożenia, tylko na
białym polu jako bezpiecznym obszarze.
5.6. Należy pamiętać, że naświetlenie będzie bigowane (zgięte) wzdłuż lini 0-0 i nie
powinny na tej lini znaleść się szczegóły istotne (np. oko osoby fotografowanej).
5.7. Gdy projektujemy naświetlenie w postaci zdjęć w ramkach, pamiętajmy aby one
znajdowały się na obszarze bezpiecznym a odległość ramki od dolnej krawędzi
albumu i górnej krawędzi powinna być taka sama, ponieważ symetria polepsza
estetykę stony albumu.
5.8. Na podstawie powyższej instrukcji możemy wykonać szablon naświetlenia, czyli
odpowiednimi liniami wykreślić kontury naświetlenia, strefy obcinania, strefy
zagrożenia oraz obszary bezpieczne. W/w szablon naświetlenia jako w całości
gotowy, możemy również pobrać z naszej strony internetowej. W tym przypadku
w photoshopie należy mieć włączone linie pomocnicze (widok — pokaż — linie
pomocnicze lub skrót ctrl+; ). Ważne jest również aby nie zmieniać proporcji,
rozmiarów oraz rozdzielczości pobranego szablonu naświetlenia. Pliki zawsze
muszą być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi, (300 pixels/inch), (300
pikseli/cal).
5.9. Akceptujemy projekty zapisane w :
- jpeg bez kompresji z kolejnością bajtów IBM PC (jest to zalecany przez nas typ
plików);
- tiff spłaszczony, bez warstw.
5.10. Gotowy projekt naświetleń należy wysłać internetem za pomocą programu Foto
Sender, który jest do pobrania z naszej strony www.fotostudionelec.pl

6. Projektowanie naświetleń do albumu mini 10x15 (pionowy).
6.1. Jeżeli chcemy zamówić do kompletu z albumem 21x30 albumy mini 10x15 cm,
to nie projektujemy oddzielnych plików ponieważ otrzymane pliki dla albumu
21x30 pomniejszymy o odpowiednią wielkość i otrzymamy właściwe
naświetlenia, potrzebne do wykonania albumu 10x15.
6.2. Jeżeli chcemy zamówić tylko album mini 10x15, to potrzebne pliki naświetleń
projektujemy tak jak dla albumu 21x30.
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7. Projektowanie okładki dla albumu 21x30 (pionowy).
Przed przystąpieniem do projektowania okładki należy dokładnie zapoznać się z jej
konstrukcją i wymiarami, które przedstawiają dwa poniższe szkice.
Szkic nr 1
Widok okładki od strony wewnętrznej przed zmontowaniem.

Szkic nr 2
Widok okładki od strony zewnętrznej przed zmontowaniem.
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Przy projektowaniu zadruku (okleiny okładki) należy skomponować plik w ten
sposób aby pokrył on cały obszar zadruku, czyli posiadał wymiar:
334xL=334x(462+G)
Z powyższego wynika, że wysokość zadruku (okleiny okładki) jest wielkością stałą i
wynosi 334 mm. Natomiast szerokość jest wielkością zmienną i zależy od szerokości
grzbietu okładki albumu, a ta z kolei zależy od ilości naświetleń i obliczamy ją wg
poniższego wzoru:
G=N+1
Gdzie N — ilość naświetleń
Przykład:
Projektujemy album 21x30 składający się z 12 naświetleń
G=12+1=13 mm
Czyli L=462+13=475 mm
Stąd wynika wymiar całego zadruku (okleiny okładki)
334x475 mm
Treścią zadruku może być jedno ciekawe zdjęcie pokrywające cały zadruk (okleinę)
lub trzy oddzielne zdjęcia, tzn:
Strona frontowa okładki (przód okładki) — zdjęcie + tytuł albumu;
Strona tylna okładki (tył okładki) — zdjęcie + logo firmy fotograficznej;
Grzbiet okładki — tytuł albumu.
W/w trzy zdjęcia można wkomponować w tło (pokrywające cały obszar zadruku) też
specjalnie zaprojektowane uważając na to, aby istotne szczegóły tych zdjęć nie były
umieszczone w strefie zagrożonej. Sugerujemy aby napis na grzbiecie okładki
posiadał maksymalną wysokość H o conajmniej 5 mm mniejszą niż szerokość
grzbietu czyli H=G-5. Napis ten powinien być tak obrócony aby był czytany od góry
do dołu okładki (tak jak na szablonie).
Na podstawie powyższej instrukcji możemy wykonać szablon okładki, czyli
odpowiednimi liniami wykreślić kontury okładki, strefy zagięcia, strefy zagrożone
oraz obszary bezpieczne. W/w szablon okładki, jako w całości gotowy, możemy
również pobrać z naszej strony internetowej, pamiętając o tym aby pobrać szablon
z prawidłową dla swojego albumu ilością naświetleń. W tym przypadku w
photoshopie należy mieć włączone linie pomocnicze (widok — pokaż — linie
pomocnicze lub skrót ctrl+;). Ważne jest również aby nie zmieniać proporcji,
rozmiarów oraz rozdzielczości pobranego szablonu okładki. Pliki zawsze muszą być
przygotowane w rozdzielczości 300 dpi, (300 pixels/inch), (300 pikseli/cal).
Akceptujemy projekty zapisane w:
- jpeg bez kompresji z kolejnością bajtów IBM PC (jest to zalecany przez nas typ
plików);
- tiff spłaszczony, bez warstw.
Gotowy projekt okładki należy wysłać internetem za pomocą programu Foto Sender,
który jest do pobrania z naszej strony www.fotostudionelec.pl
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8. Projektowanie okładki dla albumu mini 10x15 (pionowy).
Przed przystąpieniem do projektowania okładki należy dokładnie zapoznać się z jej
konstrukcją i wymiarami, które przedstawiają dwa poniższe szkice.
Szkic nr 1
Widok okładki od strony wewnętrznej przed zmontowaniem.

Szkic nr 2
Widok okładki od strony zewnętrznej przed zmontowaniem.
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Przy projektowaniu zadruku (okleiny okładki) należy skomponować plik w ten
sposób aby pokrył on cały obszar zadruku, czyli posiadał wymiar:
179xL=179x(242+G)
Z powyższego wynika, że wysokość zadruku (okleiny okładki) jest wielkością stałą i
wynosi 179 mm. Natomiast szerokość jest wielkością zmienną i zależy od szerokości
grzbietu okładki albumu, a ta z kolei zależy od ilości naświetleń i obliczamy ją wg
poniższego wzoru:
G=N+1
Gdzie N — ilość naświetleń
Przykład:
Projektujemy album 10x15 składający się z 12 naświetleń
G=12+1=13 mm
Czyli L=242+13=255 mm
Stąd wynika wymiar całego zadruku (okleiny okładki)
179x255 mm
Treścią zadruku może być jedno ciekawe zdjęcie pokrywające cały zadruk (okleinę)
lub trzy oddzielne zdjęcia, tzn:
Strona frontowa okładki (przód okładki) — zdjęcie + tytuł albumu;
Strona tylna okładki (tył okładki) — zdjęcie + logo firmy fotograficznej;
Grzbiet okładki — tytuł albumu.
W/w trzy zdjęcia można wkomponować w tło (pokrywające cały obszar zadruku) też
specjalnie zaprojektowane uważając na to, aby istotne szczegóły tych zdjęć nie były
umieszczone w strefie zagrożonej. Sugerujemy aby napis na grzbiecie okładki
posiadał maksymalną wysokość H o conajmniej 5 mm mniejszą niż szerokość
grzbietu czyli H=G-5. Napis ten powinien być tak obrócony aby był czytany od góry
do dołu okładki (tak jak na szablonie).
Na podstawie powyższej instrukcji możemy wykonać szablon okładki, czyli
odpowiednimi liniami wykreślić kontury okładki, strefy zagięcia, strefy zagrożone
oraz obszary bezpieczne. W/w szablon okładki, jako w całości gotowy, możemy
również pobrać z naszej strony internetowej, pamiętając o tym aby pobrać szablon
z prawidłową dla swojego albumu ilością naświetleń. W tym przypadku w
photoshopie należy mieć włączone linie pomocnicze (widok — pokaż — linie
pomocnicze lub skrót ctrl+;). Ważne jest również aby nie zmieniać proporcji,
rozmiarów oraz rozdzielczości pobranego szablonu okładki. Pliki zawsze muszą być
przygotowane w rozdzielczości 300 dpi, (300 pixels/inch), (300 pikseli/cal).
Akceptujemy projekty zapisane w:
- jpeg bez kompresji z kolejnością bajtów IBM PC (jest to zalecany przez nas typ
plików);
- tiff spłaszczony, bez warstw.
Gotowy projekt okładki należy wysłać internetem za pomocą programu Foto Sender,
który jest do pobrania z naszej strony www.fotostudionelec.pl
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9. Projektowanie naświetleń do albumu 30x21 (poziomy).
9.1. Naświetlenia wykonywane są na papierze fotograficznym o szerokości 216 mm.
9.2. Wnętrze albumu (blok) po obcięciu na gotowo ma wymiar 297x210 mm — czyli
A4.
9.3. Wyjściowy (projektowany) rozmiar pliku naświetlenia wynosi 600x216 mm.
9.4. Strefy obcinania oraz strefy zagrożone przedstawia poniższy szkic.

9.5. Naświetlenie należy zaprojektować jako plik, który pokrywa cały obszar
o wymiarach 600x216 mm, pamiętając o tym, aby ważne szczegóły (np. napisy,
ramki, itp.) nie występowały w strefie obcinania i w strefie zagrożenia, tylko na
białym polu jako bezpiecznym obszarze.
9.6. Należy pamiętać, że naświetlenie będzie bigowane (zgięte) wzdłuż lini 0-0 i nie
powinny na tej lini znaleść się szczegóły istotne (np. oko osoby fotografowanej).
9.7. Gdy projektujemy naświetlenie w postaci zdjęć w ramkach, pamiętajmy aby one
znajdowały się na obszarze bezpiecznym a odległość ramki od dolnej krawędzi
albumu i górnej krawędzi powinna być taka sama, ponieważ symetria polepsza
estetykę stony albumu.
9.8. Na podstawie powyższej instrukcji możemy wykonać szablon naświetlenia, czyli
odpowiednimi liniami wykreślić kontury naświetlenia, strefy obcinania, strefy
zagrożenia oraz obszary bezpieczne. W/w szablon naświetlenia jako w całości
gotowy, możemy również pobrać z naszej strony internetowej. W tym przypadku
w photoshopie należy mieć włączone linie pomocnicze (widok — pokaż — linie
pomocnicze lub skrót ctrl+; ). Ważne jest również aby nie zmieniać proporcji,
rozmiarów oraz rozdzielczości pobranego szablonu naświetlenia. Pliki zawsze
muszą być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi, (300 pixels/inch), (300
pikseli/cal).
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9.9. Akceptujemy projekty zapisane w :
- jpeg bez kompresji z kolejnością bajtów IBM PC (jest to zalecany przez nas typ
plików);
- tiff spłaszczony, bez warstw.
9.10. Gotowy projekt naświetleń należy wysłać internetem za pomocą programu Foto
Sender, który jest do pobrania z naszej strony www.fotostudionelec.pl

10. Projketowanie okładki dla albumu 30x21 (poziomy).
Przed przystąpieniem do projektowania okładki należy dokładnie zapoznać się z jej
konstrukcją i wymiarami, które przedstawiają dwa poniższe szkice.
Szkic nr 1
Widok okładki od strony wewnętrznej przed
zmontowaniem.
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Szkic nr 2
Widok okładki od strony zewnętrznej przed zmontowaniem.

Przy projektowaniu zadruku (okleiny okładki) należy skomponować plik w ten
sposób aby pokrył on cały obszar zadruku, czyli posiadał wymiar:
247xL=247x(636+G)
Z powyższego wynika, że wysokość zadruku (okleiny okładki) jest wielkością stałą i
wynosi 247 mm. Natomiast szerokość jest wielkością zmienną i zależy od szerokości
grzbietu okładki albumu, a ta z kolei zależy od ilości naświetleń i obliczamy ją wg
poniższego wzoru:
G=N+1
Gdzie N — ilość naświetleń
Przykład:
Projektujemy album 30x21 składający się z 12 naświetleń
G=12+1=13 mm
Czyli L=636+13=649 mm
Stąd wynika wymiar całego zadruku (okleiny okładki)
247x649 mm
Treścią zadruku może być jedno ciekawe zdjęcie pokrywające cały zadruk (okleinę)
lub trzy oddzielne zdjęcia, tzn:
Strona frontowa okładki (przód okładki) — zdjęcie + tytuł albumu;
Strona tylna okładki (tył okładki) — zdjęcie + logo firmy fotograficznej;
Grzbiet okładki — tytuł albumu.
W/w trzy zdjęcia można wkomponować w tło (pokrywające cały obszar zadruku) też
specjalnie zaprojektowane uważając na to, aby istotne szczegóły tych zdjęć nie były
umieszczone w strefie zagrożonej. Sugerujemy aby napis na grzbiecie okładki
posiadał maksymalną wysokość H o conajmniej 5 mm mniejszą niż szerokość
grzbietu czyli H=G-5. Napis ten powinien być tak obrócony aby był czytany od góry
do dołu okładki (tak jak na szablonie).
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Na podstawie powyższej instrukcji możemy wykonać szablon okładki, czyli
odpowiednimi liniami wykreślić kontury okładki, strefy zagięcia, strefy zagrożone
oraz obszary bezpieczne. W/w szablon okładki, jako w całości gotowy, możemy
również pobrać z naszej strony internetowej, pamiętając o tym aby pobrać szablon
z prawidłową dla swojego albumu ilością naświetleń. W tym przypadku w
photoshopie należy mieć włączone linie pomocnicze (widok — pokaż — linie
pomocnicze lub skrót ctrl+;). Ważne jest również aby nie zmieniać proporcji,
rozmiarów oraz rozdzielczości pobranego szablonu okładki. Pliki zawsze muszą być
przygotowane w rozdzielczości 300 dpi, (300 pixels/inch), (300 pikseli/cal).
Akceptujemy projekty zapisane w:
- jpeg bez kompresji z kolejnością bajtów IBM PC (jest to zalecany przez nas typ
plików);
- tiff spłaszczony, bez warstw.
Gotowy projekt okładki należy wysłać internetem za pomocą programu Foto Sender,
który jest do pobrania z naszej strony www.fotostudionelec.pl

II.

Podsumowanie.

Podsumowując: jeżeli chcemy zamówić np:
1. Album 30x30 w okładce personalizowanej składjący się z 12 naświetleń to
projektujemy i wysyłamy internetem:
- 12 plików naświetleń
- 1 plik okładki
2. Album 30x30 w okładce personalizowanej (składjący się z 12 naświetleń) oraz 2
albumy mini 15x15 to projektujemy i wysyłamy internetem:
- 12 plików naświetleń
- 1 plik okładki dla albumu 30x30
- 1 plik okładki dla albumu 15x15
3. Album 30x30 w okładce z ecoskóry (bo istnieje taka możliwość — koszt albumu
taki jak w okładce personalizowanej) składjący się z 12 naświetleń to
projektujemy i wysyłamy internetem:
- 12 pilków naświetleń
UWAGA: Jeżeli zamawiamy album w okładce z ecoskóry, z wytłoczonym
kwadratem, należy dodatkowo przygotować i wysłać plik zdjęcia o wymiarach
12x12cm, które będzie wklejone na frontowej okładce w miejscu tłoczenia.
4. Album 30x30 w okładce z ecoskóry (składjący się z 12 naświetleń) oraz 2 albumy
mini 15x15 to projektujemy i wysyłamy internetem:
- 12 plików naświetleń
- 1 plik okładki dla albumu 15x15
UWAGA: Jeżeli zamawiamy album w okładce z ecoskóry, z wytłoczonym
kwadratem, należy dodatkowo przygotować i wysłać plik zdjęcia o wymiarach
12x12cm, które będzie wklejone na frontowej okładce w miejscu tłoczenia.
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