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Opmaak & Levering
Trouwalbums

•	 Unieke en creatieve grafische vormgeving 

•	 Beeldbewerking van de foto’s

•	 Grafische effecten mogelijk 

•	 Ruim assortiment luxe fotoalbums

Bruidsparen die bij ons of elders een trouwreportage hebben laten maken en beschikken over digitale 

(hoge resolutie) foto’s kunnen wij voorzien van een prachtig gedrukt trouwalbum. De foto’s worden ver-

werkt in creatieve lay-outs waarbij gewerkt kan worden met foto’s in grijstinten (zwart-wit), kleur of sepia 

of een combinatie hiervan. Ook het aanbrengen van grafische effecten is mogelijk zoals kleurdetails 

(b.v. bruidsboeket) in zwart-wit foto’s of andere special effects. 

 
Nadat het type album en het aantal gewenste pagina’s bepaald is kan de selectie digitale, hoge reso-
lutie foto’s naar ons verstuurd worden via www.wetransfer.com of via de post op CD/DVD. Vervolgens 
verwerken wij de foto’s op creatieve wijze in grafische lay-outs en voorzien de foto’s desgewenst van 
grafische effecten. 

Van de opmaak worden eerst digitale proeven per mail voor 
goedkeuring gestuurd. Pas na akkoord wordt het album gedrukt.

 

Werkwijze & Prijzen

Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn excl. 21% bTW en o.v.b. drukfouTen en prijssTijgingen door leve-
rAnciers. de prijzen zijn m.u.v. Album Type 1 gebAseerd op hoogWAArdig kunsTleder. echT leder, Andere formATen 
Albums b.v. 30x40, 40x50, 40x40, Andere covermodellen en Andere kleuren leer dAn vermeld zijn p.o.A.

 



Gedrukt album met uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. 
Dit album van formaat 30×30 cm heeft een omslag van 
echt leer en kenmerkt zich door de solide afwerking, ste-
vige bindwijze en haarscherpe contrastrijke afdrukken op 
topkwaliteit Fuji Lustre fotopapier. De stevige bladen heb-
ben een perfecte 180 graden vlakligging. De bladen van het 
album worden digitaal opgemaakt in een samenstelling van 
zwart-wit, sepia of kleur en desgewenst voorzien van grafi-
sche effecten. De omslag is uitsluitend te verkrijgen in wit of 
zwart leer. Een fotocover is bij dit type album niet mogelijk.

Type 1
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keuze uiT 3 Type Albums

Type 1

•	 meesT verkochTe Album

•	 echT leren omslAg (zWArT of WiT)
•	 sTevige blAden

•	 180 grAden vlAkligging vAn de blAden

•	 TopkWAliTeiT fuji lusTre foTopApier

•	 AfmeTing 30x30

Type 2 

•	 exTrA luxe AfWerking vAn heT Album

•	 exTrA verdikTe blAden 
•	 opgeschuimde cover

•	 180 grAden vlAkligging vAn de blAden

•	 TopkWAliTeiT fuji lusTre foTopApier

•	 hAndgemAAkT door boekbinder

•	 luxe koffer Tegen meerprijs mogelijk

•	 AfmeTingen 30x30 en 35x35
•	 Andere AfmeTing mogelijk (p.o.A.)

Type 2

SPECIFICATIES ALBUMS

Luxe gedrukt album met een chique uitstraling. Dit type album heeft een opgeschuimde cover en ex-
tra verdikte bladen waardoor het album meer body krijgt. Ook is de afwerking luxer dan het album 
van type 1. Album type 2 is handgemaakt door de boekbinder en kenmerkt zich door de luxe afwer-
king, stevige bindwijze en haarscherpe contrastrijke afdrukken op topkwaliteit Fuji Lustre fotopapier. 
De stevige bladen hebben een perfecte 180 graden vlakligging. De bladen van het album worden 
digitaal opgemaakt in een samenstelling van zwart-wit, sepia of kleur en desgewenst voorzien van 
grafische effecten. Album type 2 is leverbaar in meerdere formaten. Qua omslag zijn er veel moge-
lijkheden in materialen, afwerking en kleuren. Zie hiervoor pagina’s “Omslagen voor album type 2”.
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Type 3 (pAlAzzo)

•	 AlTernATief voor TrAdiTioneel geplAkT Album

•	 blAden vAn sTevig zWArT foTokArTon 
•	 foTovensTer in de cover 
•	 Album sluiT d.m.v. mAgneeTsluiTing

•	 180 grAden vlAkligging vAn de blAden

•	 TopkWAliTeiT fuji lusTre foTopApier

•	 kleurhoudbAArheid foTo’s min. 100 jAAr.
•	 hAndgemAAkT door boekbinder

•	 AfmeTing 30x30 

type 3 Palazzo

Het Palazzo album is een alternatief voor het moderne gedrukte album en het traditioneel geplakte album.

De bladen van het album worden digitaal vormgegeven waarna hiervan fotoafdrukken worden gemaakt 

op paginagrootte 30x30 cm. Deze fotoafdrukken worden vervolgens verlijmd in het album waarbij rond-

om een rand van de zwarte bladen van het album zichtbaar blijft.  De foto’s worden afgedrukt op Fuji fo-

tochemisch fotopapier. Fuji garandeert hierbij een kleurhoudbaarheid van minstens 100 jaar.  Het Palaz-

zo album is een chic en tijdloos album met een zeer luxe uitstraling en is te verkrijgen in wit of zwart leer.

zWAre omslAg meT 
mAgneeTsluiTing en 
foTovensTer. 
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de foToAfdrukken vAn 30x30 cm Worden per blAd 
verlijmd. hierbij blijfT rondom een klein rAndje vAn 
heT zWArTe kArTon zichTbAAr voor een chic effecT.

SPECIFICATIES ALBUMS
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Omslagen voor album type 2 | omslag met fotocover

KOFFERS VOOR ALBUM 2

Aluminium koffer met transparant frontpaneel. 

Binnenzijde rondom afgewerkt rubberfoam laag € 60,-

Luxe koffer van zwart leder € 60,-

Het type 2 fotoalbum heeft standaard een cover waarbij de foto gedrukt is op het leder. Hierdoor krijgt 
de foto een chique lederstructuur. Er kan gekozen worden voor 1 covervullende foto of een compilatie 
van 4 foto’s op de cover (b.v. 1 foto van jullie samen en 3 kleine detailfoto’s). Voor dit type cover wordt 
geen meerprijs berekend. 

voorbeeld: Album meT foTocover 
(compilATie vAn 4 foTo’s). voor diT Type 
cover is geen meerprijs vAn ToepAssing. 

voorbeeld: Album meT foTocover 
(beeldvullende foTo). voor diT Type 
cover is geen meerprijs vAn ToepAssing. 

Kleuren leer bij Album type 2 omslag A

AA

WiT zWArT cognAc donker blAuW
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Omslagen voor album type 2 | Omslag met fotovenster 

KOFFERS VOOR ALBUM 2
Omslag type B heeft een fotovenster waarbij de foto verdiept ligt.

Voor dit type cover is een meerprijs van € 35,- van toepassing. 

voorbeeld: Album meT foTovensTer

voor diT Type is een meerprijs vAn € 35,- van ToepAssing. 

Kleuren leer bij Album type 2 omslag B

B

WiT zWArT cognAc donker blAuW

Aluminium koffer met transparant frontpaneel. 

Binnenzijde rondom afgewerkt rubberfoam laag € 60,-

Luxe koffer van zwart leder € 60,-
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Omslagen voor album type 2 | Omslag met acrylglas 

KOFFERS VOOR ALBUM 2
Omslag type C heeft een cover van plexiglas waarachter de foto bevestigd is. 

Voor dit type cover is een meerprijs van € 50,- van toepassing. 

voorbeeld: Album meT plexiglAs cover.
voor diT Type is een meerprijs vAn € 50,- van ToepAssing. 

Kleuren leer bij Album type 2 omslag C

C

WiT zWArT cognAc donker blAuW

Aluminium koffer met transparant frontpaneel. 

Binnenzijde rondom afgewerkt rubberfoam laag € 60,-

Luxe koffer van zwart leder € 60,-
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Omslagen voor album type 2 | Omslag met aluminium  

KOFFERS VOOR ALBUM 2 Omslag type C heeft een cover waarbij de foto rechtstreeks op een aluminium plaat wordt gedrukt.

Voor dit type cover is een meerprijs van € 55,- van toepassing. Let op: dit album is alleen verkrijgbaar 

in formaat 30x30 cm.

voorbeeld: Album meT Aluminium cover.
voor diT Type is een meerprijs vAn € 55,- van ToepAssing. 

Kleuren leer bij Album type 2 omslag C

D

WiT zWArT cognAc donker blAuW

Aluminium koffer met transparant frontpaneel. 

Binnenzijde rondom afgewerkt rubberfoam laag € 60,-

Luxe koffer van zwart leder € 60,-
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Omslagen voor album type 2 | Omslag met foto verdiept

KOFFERS VOOR ALBUM 2
Omslag type E heeft een cover waarbij de foto verdiept ligt.

De foto is rechtstreeks gedrukt op leder en heeft een lederstructuur. 

Voor dit type cover is een meerprijs van € 40,- van toepassing. 

voorbeeld: Album meT verdiepTe foTo. 
voor diT Type is een meerprijs vAn € 40,- van ToepAssing. 

Kleuren leer bij Album type 2 omslag C

E

WiT zWArT cognAc donker blAuW

Aluminium koffer met transparant frontpaneel. 

Binnenzijde rondom afgewerkt rubberfoam laag € 60,-

Luxe koffer van zwart leder € 60,-
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Omslagen voor album type 2 | Omslag met rustieke cover

KOFFERS VOOR ALBUM 2
Omslag type F heeft een cover waarbij het leer is afgewerkt met een kartelrandje voor een rustieke 

uitstraling. Voor dit type cover is een meerprijs van € 40,- van toepassing. 

voorbeeld: Album meT rusTieke cover.  
voor diT Type is een meerprijs vAn € 40,- van ToepAssing. 

Kleuren leer bij Album type 2 omslag C

F

WiT zWArT cognAc donker blAuW

Aluminium koffer met transparant frontpaneel. 

Binnenzijde rondom afgewerkt rubberfoam laag € 60,-

Luxe koffer van zwart leder € 60,-


