
TWINKLE COLLECTION Prazo de produção de 12 dias úteis

Modelo de capa TK400

● Materiais Tekstile

● Capa e contracapa numa peça única num só material

● Acabamento almofadado na capa e contracapa

Modelo de capa TK401

● Materiais Tekstile

● Capa e contracapa numa peça única num só material

● Acabamento almofadado na capa e contracapa

● Bordado com design standard ou personalizado
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Formato único

Quadrado
20x20

8x8”

Páginas

● Abertura plana Layflat
● Máximo de 20 folhas (40 páginas)

● Páginas rígidas contracoladas em cartolina de 315 g/m²

● Guardas em cartolina disponíveis apenas em branco

Papéis e acabamentos (Fujicolor Crystal Archive Digital Paper Type DP II)

● Silk

● Lustre

● Lustre com verniz UV

● Brilho com acabamento Velvet

Saco clutch

● Materiais Tekstile

● Possibilidade de escolha de materiais diferentes no interior e exterior

● Acabamento almofadado no interior e exterior

● Laço no mesmo material do interior do saco (o laço é opcional)

● Mola de pressão no interior para fechar o saco

● Incluído com o álbum

Outros acessórios disponíveis

● Kraft Box incluída com o álbum

● Outros acessórios disponíveis para encomenda separadamente
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Informações técnicas

Os ficheiros para impressão devem ser enviados em JPG a 200 DPI e perfil de cor sRGB IEC61966-2.1. A

paginação pode ser feita diretamente no nosso software gratuito KoyDesign.It totalmente integrado com o

processo de encomenda. Os nossos templates encontram-se também disponíveis no SmartAlbums,

FundyDesigner e AlbumStomp. Se preferir, poderá também usar o Photoshop com ajuda dos nossos templates

disponíveis para download na sua área de cliente My.KoyLab. Os nossos templates já incluem a margem de corte

de 5 mm. Não coloque nenhum elemento importante da foto nesta área uma vez que será cortada. Apesar da

precisão das guilhotinas, o corte poderá desviar ligeiramente.

Twinkle Collection TK400 TK401

20x20 8x8” ✔ ✔
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https://faqs.koylab.com/pt/knowledgebase/category/koy-design-it
https://www.pixellu.com/
https://www.fundydesigner.com/
https://www.stompsoftware.com/albumstomp/
https://koylab.com/pt

