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Álbuns

Está procurando um álbum de 
qualidade e personalizável?

Nós temos diversas possibilidades 
para você! São álbuns com qualidade 
garantida, entrega rápida e preços 
competitivos. Não basta somente 
tirar fotos incríveis, você precisa 
de um produto confiável no seu 
trabalho fotográfico.

01 - 02Álbum



03 - 04

Signature
álbum

Especificações

Prazo de Entrega
12 dias úteis + f rete

Preço

Álbum - Signature

Sempre na moda, o couro sintético se mostra discreto, mas sempre de bom gosto. A 
possibilidade de gravação a laser ou janela fotográfica permite personalização, deixando 
assim o álbum exclusivo para o cliente.

Saiba mais sobre o
Signature no QR Code

- Capa dura em couro sintético

- Possibilidade de gravação a laser na capa e 
contracapa. Cada gravação custa R$50,00;

- Impresso em papel fotográfico profissional 
Fosco, Silk (texturizado) ou Velvet [Velvet 
acresce 25% no valor total do álbum);

- Laminação UV nas páginas (para fosco e silk) 
e IR nas páginas Velvet;

- Abertura 180º;

- Gramatura 800g/m²;

- Mínimo de 20 páginas e máximo de 100;

- Possibilidade de folha guarda por R$35,00;

- Reforço de dorso;

-Perfil de cor sRGB.  

TAMANHO VALOR PÁG. EXTRA

20x20

20x30 VH

25x25

25x30 VH

30x30

30x40 VH

R$ 320,00

R$ 463,00

R$ 475,00

R$ 541 ,00

R$ 620,00

R$ 738,00

R$ 7,40

R$ 11 ,00

R$ 11 ,50

R$ 13 ,90

R$ 16 ,90

R$ 22 ,00



05 - 06

Suede
álbum

Especificações

Prazo de Entrega
12 dias úteis + f rete

Preço

Álbum - Suede

O álbum Suede, possui toque aveludado na capa que proporciona agradável sensação no 
manuseio. Possibilidade de gravação a laser permite personalização, deixando assim o álbum 
exclusivo para o cliente.

Saiba mais sobre o
Suede no QR Code

- Capa dura em tecido Suede;

- Possibilidade de gravação a laser na capa e 
contracapa. Cada gravação custa R$50,00;

- Impresso em papel fotográfico profissional 
Fosco, Silk (texturizado) ou Velvet [Velvet 
acresce 25% no valor total do álbum);

- Laminação UV nas páginas (para fosco e silk) 
e IR nas páginas Velvet;

- Abertura 180º;

- Gramatura 800g/m²;

- Mínimo de 20 páginas e máximo de 100;

- Possibilidade de folha guarda por R$35,00;

- Perfil de cor sRGB.

TAMANHO VALOR PÁG. EXTRA

20x20

20x30 VH

25x25

25x30 VH

30x30

30x40 VH

R$ 320,00

R$ 463,00

R$ 475,00

R$ 541 ,00

R$ 620,00

R$ 738,00

R$ 7,40

R$ 11 ,00

R$ 11 ,50

R$ 13 ,90

R$ 16 ,90

R$ 22 ,00



07 - 08

Premium
álbum

Especificações

Prazo de Entrega
10 dias úteis + f rete

Preço

Álbum - Premium

A capa fotográfica revela a personalidade do fotógrafo inovador. Sua estrutura robusta 
comporta maior número de páginas com segurança.

Saiba mais sobre o 
Premium no QR Code

- Capa dura fotográfica laminada com filme;

- Impresso em papel fotográfico profissional 
Fosco, Silk (texturizado) ou Velvet (Velvet 
acresce 25% no valor total do álbum);

- Laminação UV nas páginas (para fosco e silk) 
e IR nas páginas Velvet;

- Reforço de dorso;

- Abertura 180º;

- Gramatura 800g/m²;

- Mínimo de 20 páginas e máximo de 100;

- Possibilidade de folha guarda por R$35,00;

- Perfil de cor sRGB.

TAMANHO VALOR PÁG. EXTRA

20x20

20x30 VH

25x25

25x30 VH

30x30

30x40 VH

R$ 250,00

R$ 380,00

R$ 390,00

R$ 460,00

R$ 538,00

R$ 658,00

R$ 7,40

R$ 11 ,00

R$ 11 ,50

R$ 13 ,90

R$ 16 ,90

R$ 22 ,00



09 - 10

Natal
álbum

Especificações

Prazo de Entrega
5 dias úteis + f rete

Preço

Álbum - Natal

O toque aveludado que traz à tona os sentimentos natalinos! Nosso álbum de Natal é um 
excelente produto para seus clientes e pode ser personalizado com uma janela fotográfica 
na capa!

TAMANHO

Saiba mais sobre o 
Álbum de Natal  no QR Code

VALOR

25x25 R$ 295,00

- Tamanho: 25x25cm;

- Capa dura em tecido Suede Vermelho 
(Scarlet) com janela fotográfica central de 
10X10cm;

- Impresso em papel fotográfico profissional 
Silk (texturizado);

- Abertura 180º;

- Gramatura de 800g/m²;

- 20 páginas;

- Acompanha 01 Fastbox com um dos temas 
natalinos escolhidos; 

- Perfil de cor sRGB.



11 - 12

Minibook de Natal
álbum

Especificações

Prazo de Entrega
2 dias úteis + f rete

Preço

Álbum - Minibook de Natal

Minibook de Natal para você usar em seus ensaios na época mais festiva do ano! Uma solução 
perfeita para os momentos felizes de seus clientes. Coloque as fotos avulsas no tamanho 
15x21cm em um bloco de couchê branco com uma capa revestida em Suede na cor do Natal: 
vermelho!

TAMANHO

Saiba mais sobre o 
Minibook de Natal  no QR Code

VALOR

15x21 H R$ 145,00

- Bloco somente em papel couchê branco 
fosco com 800g;

- Disponível para 20 fotos;

- Tamanho 15x21cm horizontal;

- Capa revestida em tecido Suede Vermelho 
(Scarlet);

- Luva em papel fotográfico laminado com o 
tema escolhido;

- Acompanha fita adesiva para colar as fotos;

- Perfil de cor sRGB.



13 - 14

Kit Minibook
álbum

Especificações

Prazo de Entrega
5 dias úteis + f rete

Preço

Álbum - Kit Minibook

Quer uma solução para as fotos avulsas dos seus clientes? O Kit Minibook é a opção perfeita! 
Você pode ter os Minibooks a pronta-entrega para fotos 10x15cm. São 10 unidades em cada 
pack com cores sortidas (claras e escuras). Como diferencial, você pode personalizar seus 
álbuns com uma placa metalizada de gravação a laser, inclusa no valor do Kit.

TAMANHO

Saiba mais sobre o 
Kit  Minibook no QR Code

P/ 20 FOTOS

15x10 H R$ 465,00

- Bloco somente em papel couchê branco 
fosco com 800g;

- Disponível para 20 fotos;

- Tamanho 15x10cm Horizontal;

- Tamanho da placa 7x4,5cm;

- Acompanha fita adesiva para colar as fotos;

- Possibilidade de personalização com a placa 
metalizada com gravação a laser;

- Cores e revestimentos sortidos no Kit (que 
podem ou não se repetir);

- A arte das placas é uma só para todo o Kit, 
não pode ser personalizada para cada álbum;

- As placas são avulsas, você pode posicionar 
como achar melhor (fita dupla face no verso);

- Perfil de cor sRGB.



15 - 16

Minibook
álbum

Especificações

Prazo de Entrega
10 dias úteis + f rete

Preço

Álbum - Minibook

Ótima solução para colocar fotos avulsas. Entregue suas fotos 10x15cm e 15x21cm com 
diferencial. Utilize cola bastão ou dupla face para colar as fotos dentro do álbum.

- Bloco somente em papel couchê branco 
fosco com 800g;

- Disponível para 20 ou 40 fotos, vertical ou 
horizontal, tamanhos 10X15cm e 15x21cm;

- Possibilidade de gravação a laser sem custo;

- Acompanha fita adesiva para colar as fotos;

- É necessário baixar o gabarito quando for 
capa fotográfica;

- Desconto para cópias iguais, simule o valor 
na hora de fazer o pedido;

- Perfil de cor sRGB.

TAMANHO

Saiba mais sobre
o Minibook no QR Code

20 PÁGINAS 40 PÁGINAS

10x15 VH R$ 74 ,00 R$ 87,00

15x21 VH R$ 126 ,00 R$ 140,00



17 - 18

Pocket
álbum

Especificações

Prazo de Entrega
10 dias úteis + f rete

Preço

Álbum - Pocket

A impressão fotográfica tem a qualidade de um álbum grande, mas cabe no seu bolso. 
Envolvida por uma capa em couro com uma janela em acrílico, o álbum reúne os melhores 
momentos em pequenas fotos.

QUANTIDADE

Saiba mais sobre o 
Pocket no QR Code

VALOR

2

4

6

8

10

R$ 150,00

R$ 290,00

R$ 424 ,00

R$ 549,00

R$ 669,00

- Tamanho 10x10cm;

- Impresso em papel fotográfico Silk;

- Gramatura 400g/m²;

- Mínimo 20 páginas e máximo 30 páginas 
(preço único);

- Capa revestida em couro branco sintético, 
com janela em moldura de acrílico branco;

- Acabamento: Couro Branco;

- Vendido apenas em dupla;

- Perfil de cor sRGB.



Easybook
álbum

Especificações

Prazo de Entrega
5 dias úteis + f rete

Preço

Álbum - Easybook 19 - 20

Fácil de fazer e fácil de vender! Nosso Easybook possui templates prontos para você montar 
as fotos dos seus clientes. Um produto leve que combina o conceito de revista e álbum 
disponível nos tamanhos 20x20cm, 20x30cm, 25x25cm e 30x20cm.

TAMANHO

Saiba mais sobre o 
Easybook no QR Code

VALOR

20x20

20x30 VH

25x25

R$ 119,00

R$ 156 ,00

R$ 167,00

- Capa laminada em filme;

- Somente 12 páginas;

- Bloco impresso em papel Silk;

- Gramatura 800g/m²;

- Perfil de cor sRGB.



21 - 22

Fastbook
álbum

Especificações

Prazo de Entrega
7 dias úteis + f rete

Preço

Álbum - Fastbook

Nosso álbum de fotos com impressão fotográfica. Prático, leve e encaixa perfeitamente em 
vários pacotes de vendas. Produtos exclusivos, personalizados e com ótimo custo x benefício. TAMANHO

Saiba mais sobre o
Fastbook no QR Code

VALOR PÁG. EXTRA

15x15

15x20 VH

20x20

20x25 VH

20x30 VH

25x25

25x30 VH

30x30

40x30 H

R$ 204,00

R$ 204,00

R$ 229,00

R$ 248,00

R$ 270,00

R$ 297,00

R$ 308,00

R$ 374 ,00

R$ 434 ,00

R$ 4 ,90

R$ 4 ,90

R$ 7,30

R$ 8 ,00

R$ 8 ,70

R$ 10,50

R$ 11 ,00

R$ 13 ,50

R$ 17,50

- Capa dura fotográfica laminada com filme;

- Impresso em papel fotográfico profissional 
Fosco, Silk (texturizado) ou Velvet (Acresce 25% 
no valor total do álbum);
* Laminação UV nas páginas (para fosco e silk) 
e IR nas páginas Velvet;

- Abertura 180º;

- Gramatura de 400g/m² ou 800g/m²;

- Mínimo de 20 e máximo de 100 páginas;

- Embalagem sem personalização inclusa*;
 *Exceto no tamanho 15x15cm, 30x40cm e 
40x30cm;
**Suporta álbuns Fastbook de 400g/m² com 
até 80 páginas e 800g/m² com até 42 páginas;

- Dobre a gramatura do seu álbum por apenas 
R$60,00 independentemente da quantidade 
de páginas ou tamanho;

- Perfil de cor sRGB.



Estojos

Como evidenciar um álbum incrível?

Com um estojo mais incrível ainda! Eles 
foram feitos para proteger os álbuns, 
mas também para encantar os olhos! 
Diferentes texturas e propostas que 
deixam seus álbuns mais interessantes 
para venda.

01 - 02Estojos



25 - 26

Box
estojo

Especificações

Prazo de Entrega
12 dias úteis + f rete

Preço

Excelente opção de estojo para entrega dos diversos modelos de álbuns disponíveis. A 
personalização do seu revestimento aliado à sua lateral em MDF com pintura laqueada, 
tornam o Box o estojo mais versátil.

TAMANHO

Saiba mais sobre o
Box no QR Code

VALOR

20x20

20x30 VH

25x25

25x30 VH

30x30

30x40 VH

R$ 215,00

R$ 225,00

R$ 230,00

R$ 250,00

R$ 275,00

R$ 295,00

Estojo - Box

- Possibilidade de personalização fotográfica;

- Possibilidade de revestimento em Couro 
sintético ou Suede;

- Possibilidade de gravação a laser na capa e 
contracapa. Cada gravação custa R$50,00;

- Lateral em MDF com pintura laqueada na 
cor preta;

- Acabamento interno em TNT preto com fita 
preta em cetim auxiliando na retirada do 
álbum;

- Disponível nas alturas 6cm (para álbuns de 
20 a 70 páginas 800g/m²) e 8cm (para álbuns 
de 70 a 100 páginas 800g/m²).



Split Box
estojo

Especificações

Prazo de Entrega
12 dias úteis + f rete

Preço

Estojo - Split Box 27 - 28

Estojo com a melhor relação de custo x benefício, o Split Box teve seu design projetado 
para combinar com os mais variados modelos de álbuns de 400g/m² ou 800g/m².

Saiba mais sobre a
Split  Box no QR Code

- Possibilidade de personalização fotográfica;

- Possibilidade de revestimento em Couro 
sintético ou Suede;

- Possibilidade de gravação a laser na capa e 
contracapa. Cada gravação custa R$50,00;

- Lateral em MDF com pintura laqueada na 
cor preta ou branca;

- Acabamento interno em TNT preto ou 
branco com fita em cetim auxiliando na 
retirada do álbum;

- Possibilidade de personalização interna, com 
mesmo acabamento externo por R$38,00.

TAMANHO VALOR

20x20

20x25 VH

20x30 VH

25x25

25x30 VH

30x30

40x30 VH

R$ 192 ,00

R$ 209,00

R$ 212 ,00

R$ 214 ,00

R$ 225,00

R$ 229,00

R$ 266,00



Embalagens

Quando se fala em embalagem temos 
muitas opções, que podem ser vendidas 
separadamente ou em conjunto. Opções 
clássicas e inovadoras, é só escolher!

01 - 02Embalagens



31 - 32

Fastbox
embalagem

Especificações

Prazo de Entrega
7 dias úteis + f rete

Preço

Embalagem - Fastbox

A mesma impressão fotográfica do Fastbook com a laminação em filme preservando os 
detalhes. O interior foi remodelado para acompanhar as necessidades e tendências do 
mercado com um produto robusto. O berço é reforçado e vem acompanhado de uma fita de 
cetim que auxilia na retirada do álbum. O acabamento da contracapa é texturizado e pode 
variar de cor de acordo com o a cor de berço escolhido.

AVULSO

Saiba mais sobre a
Fastbox no QR Code

COMBO

R$ 98,00 R$ 73,00

AVULSO

ACABAMENTO DE MADEIRA

COMBO

R$ 148,00 R$ 123,00

- Suporta álbuns Fastbook de 400g/m² com 
até 80 páginas e 800g/m² com até 42 páginas;

- Acompanha fita em cetim na cor branca 
para auxiliar na retirada do álbum;

- Berço feito em cartão rígido na cor branca; 

- Opção de berço em madeira branca ou 
preta;

- Disponível nos tamanhos: 15x20cm (HV), 
20x20cm, 20x25cm (HV), 20x30cm (HV), 
25x25cm, 25x30cm (HV), 30x30cm, 30x40cm 
(HV).



Fotobox
embalagem

Especificações

Prazo de Entrega
7 dias úteis + f rete

Preço

33 - 34

A capa possui a impressão fotográfica e laminação em filme para maior preservação do 
produto. A parte interna tem um design atual, acompanhado de um berço robusto. Como 
detalhe, uma fita de cetim que auxilia no manuseio das fotos avulsas.

Saiba mais sobre a
Fotobox no QR Code

Embalagem - Fotobox

- Acompanha fita em cetim na cor branca 
para auxiliar na retirada das fotos;

- Disponível para até 120 fotos, dependendo 
do acabamento interno selecionado (ou seja,
altura da mídia), pode condicionar um 
número menor de fotos;

- Berço feito em cartão rígido na cor branca;

- Opção de berço em madeira Branca ou Preta

- Disponível dos tamanhos: 10x15cm - 13x18cm 
- 15x2cm.

FOTOS MÍDIAS

R$ 70,00 R$ 92 ,00

FOTOS MÍDIAS

R$ 116 ,00 R$ 138,00

ACABAMENTO DE MADEIRA



35 - 36

Pack
embalagem

Especificações

Prazo de Entrega
10 dias úteis + f rete

Preço

Qualifique e personalize a entrega das fotos avulsas, Pen Drive, CD ou DVD utilizando a 
embalagem Pack. Utilize as diversas opções de couro sintético, Suede ou em Capa 
Fotográfica.

MODELO

Saiba mais sobre a
Pack no QR Code

VALOR

CD e Pen Drive

Fotos e Pen Drive

R$ 146,00

R$ 120,00

Embalagem - Pack

- Disponível no tamanho: 20x20cm para CD e 
Pen Drive e 22x28cm para fotos e Pen Drive;

- Quatro opções internas;
1) CD e Pen Drive - A embalagem vem com 
espera para um CD e um PenDrive;
2) 1 Pen Drive - A embalagem vem com espera 
para um Pen Drive;
3) 2 CDs- A embalagem vem com esperas para 
dois CDs;
4) Fotos 10x15cm e 1 Pen Drive - À embalagem 
vem com a espera para 80 fotos 10x15cm e 
espera para um Pen Drive; 

- Possibilidade de gravação a laser na capa e 
contracapa dos materiais Suede e Couro 
Sintético. Cada gravação custa R$50,00;

- Possibilidade de personalização fotográfica;

- Revestimento interno em TNT preto ou branco;

- Não acompanha nenhuma mídia.



37 - 38

Fotografias

Os nossos papéis têm a qualidade que suas 
fotos precisam. A impressão impecável está
diretamente relacionada à escolha de 
matérias primas excelentes que vão tornar 
seu trabalho diferenciado. Precisa de uma 
impressão em grandes formatos? Nós 
temos o melhor para você, garantido pela 
secagem em lâmpadas UV.

01 - 02Foto Produtos



39 - 40

Fuji
fotografias

Especificações

Prazo de Entrega
1 dia útil  + f rete

Prazo de Entrega
1 dia útil  + f retePreço Fujifilm

Fotografias - Fuji - Kodak

Os tons de pele são naturais e as cores são 
mais vibrantes, além de apresentar ótimos 
resultados de nitidez.

Kodak
fotografias

Os tons de pele são naturais e as cores são 
mais vibrantes, além de apresentar ótimos 
resultados de nitidez.

- Impressão em papel Fujifilm Crystal Archive. 
(Para Fuji);

- Processo Foto - Químico;

- Superfície Fosco, Brilho e Silk 
(consultar tamanhos);

- Possibilidade de colocar borda branca 0,5cm;

- Perfil de cor sRGB. TAMANHO VALOR

9x12

10x15

10x15 Si lk

13x18

15x21

15x21 Si lk

20x25

20x30

25x30

25x38

30x40

30x45

0,90

0,92

1 ,05

1 ,62

1 ,78

2,15

4 ,93

5,99

7,37

9,65

13,72

15,37

8,9x12 ,7

10,16x15,24

10,16x15,24

12 ,78x17,78

15,24x20,96

15,24x20,96

20,32x25,40

20,32x30,48

25,40x30,48

25,40x38,00

30,48x40,64

30,48x45,72

FORMATO CM

Especificações

- Impressão em papel Kodak Royal Professional;

- Processo Foto - Químico;

- Superfície Fosco, Brilho (consultar tamanhos);

-Possibilidade de colocar borda branca 0,5cm;

- Perfil de cor sRGB.

Preço Kodak

TAMANHO VALOR

9x12

10x15

13x18

15x21

R$ 0,99

R$ 0,99

R$ 1 ,89

R$ 2 ,19

8,9x12 ,7

10,16x15,24

12 ,78x17,78

15,24x20,96

FORMATO CM



Prazo de Entrega
7 dias úteis + f rete

Preço

TAMANHO VALOR

Combo  Poster 30x45

Combo Poster 40x60

Combo Poster 60x90

R$ 119,00

R$ 129,00

R$ 149,00

Especificações

- 20 fotos impressas 15x21 papel Silk

- Pôster nos tamanhos: 30x45, 40x60 ou 
60x90 papel Fosco

- Fotobox 15x21 

- Perfil de cor sRGB

Prazo de Entrega
3 dias úteis + f rete

TAMANHO VALOR

40x50

40x60

50x60

50x70

50x75

60x70

60x75

60x80

60x90

m2

R$ 28,09

R$ 31 ,96

R$ 39,54

R$ 43,46

R$ 46,11

R$ 52 ,26

R$ 55,97

R$ 59,68

R$ 63,81

R$ 134 ,62

Pôster 
Fotográfico

Especificações

Preço

- Impressão em papel Kodak Endura 

Professional ou Fujifilm Crystal Archive;

- Largura menor acima 40cm;

- Processo Foto - Químico;

- Possibilidade de tamanho personalizado;

- Superfície Fosco;

- Perfil de cor sRGB.

40 - 41Fotografias - Foto Combo e Pôster Fotográfico

Foto 
Combo
Vinte fotografias 15x21cm acompanhadas da 
Fotobox 15x21cm e um Pôster Fotográfico.

Um custo-benefício excelente para 
aumentar suas vendas apresentando valor 
agregado aos seus clientes. 

fotografias



Foto 
Produtos

Foto produto é o que você precisa para 
aumentar suas vendas!

Nesta sessão você vai encontrar muitas 
opções para oferecer como um extra aos 
seus clientes. Desde itens decorativos 
até produtos funcionais, aqui é o lugar 
das novidades.

01 - 02Foto Produtos



Calendários
Temáticos

foto produtos

Especificações

Prazo de Entrega
4 dias úteis + f rete

Preço

Foto Produtos - Calendários e Cartões Temáticos 44 - 45

Calendários temáticos são fáceis de personalizar 
e para todos os tipos de trabalhos! Adicione a 
foto do seu cliente e torne esse produto único e 
funcional. Nossos temas diversificados e a 
impressão fotográfica foram pensados para 
simplificar sua edição, além disso, você pode 
selecionar o opcional acabamento de imã que 
cobre toda a parte de trás do calendário.

- Impressão em papel Fujifilm Crystal 
Archive;

- Acabamento opcional com imã;

- Não é possível imprimir frente e verso;

- Perfil de cor sRGB.

- Impressão em papel Fujifilm Crystal Archive;

- Acabamento opcional com imã;

- Superfície em Fosco;

- Não é possível imprimir frente e verso;

- Pacote com 05 unidades (não pode ser 
vendido separadamente);

- Perfil de cor sRGB.

Saiba mais sobre os 
Calendários no QR Code

Cartões
Temáticos

Especificações

Prazo de Entrega
4 dias úteis + f rete

Preço

Quer facilidade nos seus trabalhos? Os cartões 
temáticos são a solução prática para o seu dia 
a dia e são diversos temas disponíveis para 
você escolher, feitos para otimizar seu tempo. 
A impressão em fotografia torna essa opção 
ainda mais fácil de incluir nos seus pacotes. O 
diferencial é o acabamento opcional de imã 
na parte de trás do produto em toda a sua 
extensão.

TAMANHO

Saiba mais sobre os
Cartões no QR Code

VALOR COM IMÃ

10x15 V 

15X10 H

13X18 V

18X13 H

15X21 V

21X15 H

R$ 9,01

R$ 9,01

R$ 16 ,85

R$ 16 ,85

R$ 17,91

R$ 17,91

R$ 19,80

R$ 19,80

R$ 33,22

R$ 33,22

R$ 39,93

R$ 39,93

TAMANHO VALOR COM IMÃ

15x21 V

21X15 H

20x30 V

30x20 H

R$ 3,60

R$ 3,60

R$ 9,01

R$ 9,01

R$ 7,81

R$ 7,81

R$ 14 ,52

R$ 14 ,52
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Giftbox

Especificações

Prazo de Entrega
4 dias úteis + f rete

Caixa com temas variados no 
tamanho 10x10cm com 8 
imagens internas em formato 
de sanfona. Uma forma de 
presente criativo, também 
pode ser usado para convites.

Saiba mais sobre a
Giftbox no QR Code

- Impressão da caixa em papel cartão 250 g/m;

- Impressão da sanfona em fotografia 
processo químico;

- 8 imagens internas tamanhos 10x10cm;

- A partir de R$25,41.

Foto 
Imã

Especificações

Prazo de Entrega
6 dias úteis + f rete

Preço

Impressão em fotografia aplicada em 
manta magnética. Ótima opção de 
foto-lembranças e convites.

- Impressão em fotografia processo químico;

- Aplicado em manta magnética (imã);

- Refiles (cortes) dentro dos formatos 
impressos serão cobrados R$0,94 por 
impressão.

TAMANHO

Saiba mais sobre o
Foto Imã no QR Code

VALOR

10x15

13x18

15x21

R$ 3,69

R$ 6 ,60

R$ 7,81
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- Disponível em madeira na cor natural;

- A foto é adesivada e não impressa 
diretamente no PVC;

- Não é possível imprimir frente e verso.

TAMANHO VALOR

10x15 VH

15x15

15X21 VH

R$ 45,00

R$ 55,00

R$ 65,00

Wood Photo
Especificações

Prazo de Entrega
5 dias úteis + f rete

Preço
Sabe aquela combinação perfeita de madeira e impressão? É o nosso Wood Photo. Um porta retrato despojado e 
funcional que pode ser usado como decoração em qualquer ambiente. A estrutura rústica da base feita em madeira 
pinus possui uma fenda que encaixa perfeitamente na foto em papel fotográfico Silk. A foto ainda é colada em uma 
base de PVC, criando um produto firme, de fácil produção e conservação.

Saiba mais sobre o
Wood Photo no QR Code

foto produtos

Foto Produtos - Wood Photo
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*Combo disponível nos tamanhos: 15x20cm 
(HV), 20x20cm, 20x25cm (HV), 20x30cm (HV), 
25x25cm, 25x30cm (HV), 30x30cm, 30x40cm 
(HV). 

*A embalagem suporta álbuns Fastbook de 
400 g/m2 com até 80 páginas e 800 g/m2 
com até 42 páginas. 

EMBALAGEM 
AVULSA

EMBALAGEM 
AVULSA

COMBO

R$98,00 Valor do álbum + R$73,00

ACABAMENTO EM MADEIRA

COMBO

R$148,00 Valor do álbum + R$123,00

Fastbook & Fastbox
Especificações Preço

Nosso conjunto Fastbook e Fastbox é imbatível quando o assunto é entrega de qualidade e prazo, e ainda tem 
desconto no carrinho ao comprar os dois produtos. Por isso é funcional e prático, como o seu cliente quer, seja 
de casamento, formatura ou ensaio newborn.
 
O Fastbook é o álbum que se adapta às diversas necessidades do seu negócio de fotografia porque permite a 
personalização desse produto. 
 
A Fastbox é a embalagem com a capa que tem a mesma impressão fotográfica do Fastbook e a laminação em 
filme preservando os detalhes. Além de um berço reforçado e acompanhado de uma fita de cetim para retirada 
do álbum.

*O desconto é aplicadoautomaticamente no 
carrinho de compras ao inserir  os dois produtos.

combo promocional

Combo promocional - Fastbook e Fastbox

Prazo de Entrega
7 dias úteis + f rete




