DIGITALE FOTOBOEKEN – JIM’S FOTOPRODUCTIES

Fotoboek
geldt:
•
•
•

Pro is een fotoboek met een luxe omslag en een uitstekende afdrukkwaliteit. Voor alle types fotoboeken
Uitstekende afdrukkwaliteit
Kwalitatief hoogwaardig 300 grams papier
Hoogglans of zijdeglans vernis

De prijs is afhankelijk van het aantal pagina’s en grootte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XL fotoboek: 40,5 x 30,5 cm, 60 bladzijden € 250,00
XL fotoboek: 40,5 x 30,5 cm, 40 bladzijden € 185,00
XL fotoboek: 40,5 x 30,5 cm, 20 bladzijden € 120,00
Groot fotoboek: 33 x 24,5 cm, 60 bladzijden € 190,00
Groot fotoboek: 33 x 24,5 cm, 40 bladzijden € 150,00
Groot fotoboek: 33 x 24,5 cm, 20 bladzijden € 110,00
Spiraalboek groot: 29 x 24 cm, 60 bladzijden € 140,00
Spiraalboek groot: 29 x 24 cm, 40 bladzijden € 110,00
Spiraalboek groot: 29 x 24 cm, 20 bladzijden € 80,00
Spiraalboek klein: 20 x 16 cm, 60 bladzijden € 110,00
Spiraalboek klein: 20 x 16 cm, 40 bladzijden € 80,00
Spiraalboek klein: 20 x 16 cm, 20 bladzijden € 50,00

Voor XL fotoboeken is een persoonlijke omslag beschikbaar. Deze omslag kunt u met eigen foto’s en tekst laten
bedrukken. Kosten: € 50,00 extra.

Fotoboek Groot is tevens verkrijgbaar met een omslag met een transparante voorkant. Dit is een bijzonder fraaie
omslag met een transparante voorkant van 2,5 mm acryl dat voorzien is van een ‘frost’ effect voor een moderne en
chique uitstraling. De rest van de omslag is zilvergrijs/zilverkleurig met een discrete verticale streep. De buitenmaat
van dit fotoboek is: 29 cm x 24 cm. Prijzen als groot fotoboek. Kosten: € 25,00 extra.

Fotoboek Groot omslagen
Zakelijk Donkerblauw
Gras Groen
Prachtig Rood
Stijlvol Zilver
Lichtbruin Lederlook*
Transparante voorzijde*
Antraciet
Paars
Zwart vilt met bonte rug *
Creme marmerprint *
Persoonlijke omslag
Fotoboek XL omslagen
Gras Groen
Prachtig Rood
Zakelijk Donkerblauw
Traditioneel Zwart
Esdoorn
Lichtbruin Lederlook
Wit
Stijlvol Zilver
Transparante voorzijde
Antraciet
Paars
Zwart vilt met bonte rug
Creme marmerprint
Persoonlijke omslag

Kunstleer met nikkelbeslag
Kunstleer met nikkelbeslag
Kunstleer met nikkelbeslag
Zilverkleurig met subtiele verticale streep
Kunstleer met nikkelbeslag
Zilver + 2,5 mm transparante voorzijde (+ € 15,-)
Met stijlvol glitter-effect
Met stijlvol glitter-effect
Exclusieve kaft met contrasterende rugbekleding (+ € 15,-)
Exclusieve kaft met gouden glitters en witte rug (+ € 15,-)
Cover bedrukt met één of meer foto’s
Toeslag € 10,00
Kunstleer met nikkelbeslag
Kunstleer met nikkelbeslag
Kunstleer met nikkelbeslag
Kunstleer met nikkelbeslag
Houtstructuur met nikkelbeslag
Kunstleer met nikkelbeslag
Kunstleer met nikkelbeslag
Zilverkleurig met subtiele verticale streep
Zilver + 2,5 mm transparante voorzijde. Toeslag €25,00
Met stijlvol glitter-effect
Met stijlvol glitter-effect
Exclusieve kaft met contrasterende rugbekleding. Toeslag € 25,00
Exclusieve kaft met gouden glitters en witte rug. Toeslag € 25,00
Cover bedrukt met één of meer foto’s
Toeslag € 20,00

Fotoboek XL Foedralen
Een foedraal is een perfecte bewaaroplossing voor uw fotoboek, exclusief verkrijgbaar voor het fotoboek XL.
Persoonlijk Foedraal XL
Maak een foedraal met uw eigen foto's. Als los item te bestellen voor €29,50
Stijlvol zilver + Foedraal
Stijlvol zilveren kaft met een foedraal in dezelfde stijl. Toeslag €17,50
Antraciete kaft + Foedraal
Stijlvolle kaft met glitter effect en foedraal in dezelfde stijl. Toeslag €17,50
Paars glitter + Foedraal
Stijlvolle kaft met glitter effect en foedraal in dezelfde stijl. Toeslag €17,50
Transparante voorzijde met
Stijlvol zilveren kaft met transparante cover en een foedraal. Toeslag €39,50
stijlvol zilver + Foedraal
Creme marmere kaft
Exclusieve kaft met gouden glitters en witte rug + foedraal in dezelfde stijl.
+ Foedraal
Toeslag €39,50
Zwart vilte kaft met bonte
Exclusieve kaft met contraterende rugbekleding + zwart vilte foedraal.
rug + zwart vilte Foedraal
Toeslag €39,50

Spiraalbinding:
Omslagen
Lichtbruin Lederlook
Gras Groen
Prachtig Rood
Zakelijk Donkerblauw
Traditioneel Zwart
Lichtroze
Lichtblauw
Wit
Blauw met glitters
Antraciet (glanzend)
Zilver Crocostructuur
Roze
Oranje

Kunstleer, stijlvol en modern
Kunstleer
Kunstleer
Kunstleer
Kunstleer
Linnen
Linnen
Linnen
Linnen met glitters
Antraciet met subtiele verticale streep
Zilverkleurig met crocostructuur
Viltstructuur
Viltstructuur

Een fotoboek met een
spiraalbinding is gemakkelijk
door te bladeren en daardoor
erg praktisch in het gebruik.
De harde kaft geeft het boek
een chique uitstraling.
Meer informatie is te krijgen
via www.jimversteeg.com en
info@jimversteeg.com .

