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3 Farklı Ebat
İdeal Bakış Açıları

30x50, 35x65, 30x76 ebatlarımız ile her zevke ve bütçeye göre en uygun
çözümleri sunuyoruz. Albüm ebatlarımız, en uygun bakış açıları göz önünde
tutularak, beğeninize sunulmaktadır.

30x50
30x50
Ekonomik ve İddalı
Bebek ve doğum fotoğrafları için iddialı olan 30x50 albüm
setlerimiz, aynı zamanda nişan albümleri için her bütçeye
uygun ekonomik çözümler sunmaktadır.

Sevimli ve Üretken
Görenler mutlu oluyor
30x50 albüm ebadımız;
sevimli görüntüsü ile
dikkatleri üzerine çekiyor.

Baskı Özellikleri
Sayfa sayısı
Yaprak sayısı
Baskı sistemi
Kart tipi
Çözünürlük

:
:
:
:
:

20 sayfa standart
10 yaprak standart
tam panoramik
mat kart
300 dpi pixel/inch

30x50 Albüm

En

Boy

30 cm

50 cm

30 cm

25 cm

30 cm

23, 5 cm

30x50 Aile Albüm

En

Boy

Sayfa Baskı Ebatı

23 cm

38 cm

23 cm

19 cm

23 cm

17, 5 cm

En

Boy

15 cm

25, 4 cm

15 cm

12, 7 cm

Sayfa Baskı Ebatı

ana albüm tasarımı yapmanız yeterlidir.

Cep albümlerimiz ana albüm basılırken aynı
basılmaktadır. Cep albümlerimizin ciltleme
sistemi ve üretiminde kullanılan malzemeler,
ana albüm ile aynıdır.

30x50 Cep Albüm
Sayfa Baskı Ebatı

35x65
35x65
En Meşhur Albüm
Şöhreti ondan önde gidiyor. Tüm dünyada en çok tercih
edilen panoramik albüm ebadı 35x65.
Görüntüsü ve dinamizmi ile sahibine iyi hissetiriyor.

Asil ve Güçlü
Güven Verici Hacim
35x65 albüm ebadımız;
şıklığı ve çekiciliği ile uzun yıllardır yerini koruyor.
Garanti beğeni toplayacak bir albüme sahip olmak
isteyenler için ideal bir alternatif.

Baskı Özellikleri
Sayfa sayısı
Yaprak sayısı
Baskı sistemi
Kart tipi
Çözünürlük

:
:
:
:
:

20 sayfa standart
10 yaprak standart
tam panoramik
mat kart
300 dpi pixel/inch

35x65 Albüm
Sayfa Baskı Ebatı

35x65 Aile Albüm
Sayfa Baskı Ebatı
ana albüm tasarımı yapmanız yeterlidir.

Cep albümlerimiz ana albüm basılırken aynı
basılmaktadır. Cep albümlerimizin ciltleme
sistemi ve üretiminde kullanılan malzemeler,
ana albüm ile aynıdır.

35x65 Cep Albüm
Sayfa Baskı Ebatı

En

Boy

35 cm

65 cm

35 cm

32,5 cm

35 cm

31 cm

En

Boy

20, 5 cm

38 cm

20, 5 cm

19 cm

20, cm

17, 5 cm

En

Boy

9, 5 cm

17, 5 cm

9,5 cm

9 cm

30x76
30x76
Lüks Görünüm
Uzaktan bakıldığında, zenginliğini belli etmeye
çekinmiyor. Geniş format yatay görüntüsü ile
panoramik bir aileden geldiği her halinden belli oluyor.

İhtişamlı
İlk bakışta zenginlik
30x76 albüm ebadımız;
geniş format görüntüsü
ile kendisini ifade ediyor.
Lüks ve doyurucu bir albüm setine sahip olmak
isteyenler için muazzam bir alternatif.

Baskı Özellikleri
Sayfa sayısı
Yaprak sayısı
Baskı sistemi
Kart tipi
Çözünürlük

:
:
:
:
:

20 sayfa standart
10 yaprak standart
tam panoramik
mat kart
300 dpi pixel/inch

30x76 Albüm

En

Boy

30 cm

76 cm

30 cm

38 cm

30 cm

36, 5 cm

30x76 Aile Albüm

En

Boy

Sayfa Baskı Ebatı

15 cm

38 cm

15 cm

19 cm

15 cm

17, 5 cm

En

Boy

10 cm

25, 4 cm

10 cm

12, 7 cm

Sayfa Baskı Ebatı

ana albüm tasarımı yapmanız yeterlidir.

Cep albümlerimiz ana albüm basılırken aynı
basılmaktadır. Cep albümlerimizin ciltleme
sistemi ve üretiminde kullanılan malzemeler,
ana albüm ile aynıdır.

30x76 Cep Albüm
Sayfa Baskı Ebatı

Ekonomik Set
Her Bütçeye Uygun
Ekonomik setlerimiz toplam
6 parça üründen oluşmaktadır.
20 sayfa panoramik albüm
2 adet cep albümü
1 adet 50x70 poster
+ Teslimat kutusu
+ Teslimat çantası

Tüm ekonomik setlerimiz
20 sayfalık büyük panoramik albüm ve
2 adet panoramik cep albümünden
oluşmaktadır.
50x70 poster, teslimat kutusu ve taşıma
çantası setimizin hediyesidr.

Lüks Set
En İyisini İsteyenlere
Lüks setlerimizin toplam 8
parça üründen oluşmaktadır.
20 sayfa panoramik albüm
2 adet aile albümü
2 adet cep albümü
1 adet 50x70 poster
+ Teslimat kutusu
+ Teslimat çantası

Tüm lüks setlerimiz
20 sayfalık büyük panoramik albüm ve 2
adet panoramik cep albümü ve 2 adet aile
albümünden oluşmaktadır.
50x70 poster, teslimat kutusu ve taşıma
çantası setimizin hediyesidr.

Boğaziçi
Sadeliğin Şıklığı
Boğaziçi albüm serimiz, ön yüzeyde tam
sayfa fotoğraf kullanımı ile albüm kapak
tasarımlarında fotoğraf sanatçılarına
büyük bir özgürlük sunmaktadır.

Boğaziçi Krem

Boğaziçi Turuncu

Boğaziçi Siyah

Boğaziçi Sarı

Boğaziçi Lila

Boğaziçi Mürdüm

Boğaziçi Nar

Boğaziçi Pembe

Boğaziçi Turkuaz

Boğaziçi Lacivert

Beylerbeyi
Estetik bir dokunuş
Beylerbeyi albüm serimiz,
ön yüzeyde küçük bir dokunuş ile estetik bir
bakış farklılığı sunmakta ve sonsuzluğu deri
ve kadife meteryaller ile süslemektedir.

Beylerbeyi Krem

Beylerbeyi Siyah

Beylerbeyi Bej

Beylerbeyi Lila

Beylerbeyi Mürdüm

Beylerbeyi Sarı

Beylerbeyi Pembe

Beylerbeyi Turkuaz

Beylerbeyi Lacivert

Harem
Daha Fazla Fotoğraf
Harem albüm serimiz ön yüzeyinde tam sayfa
fotoğraf kullanımı ile birlikte, albüm arka
yüzeyinde de fotoğraf kullanımı sunarak,
sizi sınırları zorlamaya davet ediyor.

Harem Krem

Harem Sarı

Harem Siyah

Harem Bej

Harem Lila

Harem Mürdüm

Harem Nar

Harem Pembe

Harem Turkuaz

Harem Lacivert

Aşiyan
Mükemmel Bakış Açısı
Aşiyan albüm serimiz, ön yüzeyinde taşıdığı
asil çerçevesi sayesinde; kapak fotoğrafının
bakış açısını mükemmeliğe taşıyor.

Aşiyan Kadife Serisi

Aşiyan Krem

Aşiyan Siyah

Aşiyan Bej

Aşiyan Lila

Aşiyan Mürdüm

Aşiyan Nar

Aşiyan Pembe

Aşiyan Turkuaz

Aşiyan Lacivert

Beyoğlu
Zenginliğin İfadesi
Beyoğlu albüm serimiz,
kadifenin romantik, derinin
sıcak dokusu kullanılarak tasarlanmış,
swarovski taşlı kurdelası ile süslenerek zengin
görünümüne kavuşmuştur.

Beyoğlu Kadife Serisi

Beyoğlu Krem

Beyoğlu Siyah

Beyoğlu Bej

Beyoğlu Lila

Beyoğlu Mürdüm

Beyoğlu Nar

Beyoğlu Pembe

Beyoğlu Turkuaz

Beyoğlu Lacivert

Bebek Albümleri
Mutlu Albümler
Birbirinden güzel, renk renk, cıvıl cıvıl panoramik bebek albümleri. Görenler tarafından çok
beğeniliyor anne babalara mutluluk veriyor.

Baby Krem 01

Baby Pembe 02

Baby Mavi 01

Baby Lila 03

Baby Turuncu 02

Baby Yeşil 03

Baby Bej 03

Baby Turkuaz 02

Baby Sarı 04

Panorabox
Stabil Kalite
Dinamik enerji
Albümlerinizi saklamanın en güzel yolu.
Lazer kesim yöntemi ile her siparişiniz
de yüksek teknoloji kullanımının ürüne
yansımasını rahatlıkla hissedeceksiniz.

Güvenilir
Albümleriniz ömür boyu
Panorabox korumasında.
Kendine olan güveni, gücünden ve
sağlamlığından geliyor

Renklerin etkisi
Albümlerinize Renk Geldi
Panorabox ürün saklama kutusu
istekleriniz, sipariş verdiğiniz
Panoramik albüm modeli ile aynı renk
üretilmektedir.

Panorastyle
Görsel Zerafet
Panora Style ile
albümlerinizi giydirin
Panoramik albümlerinizin
görüntü güzelliğini arttırıyor.
Sanat eserlerinizi hem süslüyor,
hemde koruma altına alıyor.

Çift Yönlü
Siz hangi açıdan
bakmak isterseniz
Panora Style kutularımız;
önden bakıldığında fotoğraf,
arka açıdan bakıldığında seçtiğiniz
albüm meteryaline uyumlu deri veya
kadife kullanılarak üretilir.

Sahibine Özel
Panora Style
sahibine özel üretilir.
Tüm albüm siparişlerinizin
yanında Panorastyle
isteyebilir, albüm kapaklarında
olduğu gibi tasarımını
sahibine özel oluşturabilirsiniz.

Panorama
Her Ebatta Panorama
Özgür Ruhun Yansıması
Panoramik albümlerinizi saklamak ve
korumak için ideal bir çözüm. Yaratıcı
ve en özgür tasarımlara izin veriyor ve
tamamen sahibine özel üretiliyor.

Sadece 1 adet
Sahibine özel üretim
Panorama saklama ve koruma ünitemiz
sahipleri için sadece bir adet özel üretiliyor. Tasarımın da ön arka ve yan yüzeyine
fotoğraf, yazı, amblem ve hayal gücünüzün
izin verdiği herşeyi kullanabilirsiniz.

Çarpıcı ve Etkileyici
Görenleri kendine hayran bırakıyor
Panorama saklama ve koruma
ünitemizi tasarlarken, çok etkileyici
olması ilk kuralımızdı. Sahibine farklı
ve özel olmanın ayrıcalığını kolayca
yaşatmaktadır.

Natur Çerçeve
Yaratıcı Bir Yenilik
Natur Çerçeve
Masaüstü çerçevede yeni trend
Masaüstü çerçeve ihtiyaçlarınız için
sıradışı ve yaratıcı bir tasarım. Natur
çerçeveleri tasarlarken doğadan ilham
aldık. Özellikle açıkhava albüm setleri ve
doğum albüm setleri için muhteşem bir
uyum sağlamaktadır.

Zarifliğin Simgesi
Masaüstü çerçeveler
hiç bu kadar zarif olmamıştı
Görenler üzerinde merak uyandırmanın
yanında zarif hatları ile dikkatleri kolayca üzerinde topluyor.

Doğal Dokular
Modernizasyon çağında,
masum doğaya saygı
Natur çerçeveleri tasarlarken doğanın
mükemmel desenlerinden ve
cömertliğinden ilham aldık.

Gerçek Baskılar
Gerçek Fotoğraf Kağıdı
Uzun ömürlü baskılar
Albüm34 bünyesinde üretilen tüm
panoramik albümler, sadece gerçek
fotoğraf kağıtları kullanılarak
basılmaktadır. Fotoğraf kağıtlarımızı
herbiri dünya markası olan; Fuji ve
Kodak ve markaların mevcut stoklarına
göre tercih ediyoruz..

Baskı Teknolojimiz
En Yeni Teknoloji Albüm34 ‘de
Baskı makinelerimiz; Durst Theta, Imetto ve
Noritsu marka cihazlardan oluşmaktadır.
Günümüz fotoğraf baskı teknolojisinin,
kullanılabilir en yüksek erişim noktası her
daim mutlaka bünyemizde bulunmaktadır.

Canlı Renkler
Kusursuz HD baskılar
HD kalitesinde baskılar Albüm 34 de.
Kusursuz baskıları istikrarlı bir şekilde
garanti etmekteyiz.
Baskı bizim işimiz.

Estetik Hatlar
Ürettiğimiz albümlerin dayanıklı olması kadar
estetik olması da bizim için önem taşımaktadır.

Özel Ciltleme Tekniği
Kusursuz el işçiliği
Esnemeye uyumlu sırt tekniği
Flexible sayfalar ile estetik görünüm
Uzun ömürlü ve dayanıklı albümler
Ekstra sağlamlaştırılmış dizgileme sistemi

Cep Albümleri
Kalite Ayrıntılarda Gizlidir
‘’Küçük’’ bizim için büyük demektir
Ürettiğimiz tüm albümlerin yüksek
standartlara sahip olması gerektiğini,
fotoğrafçılık mesleğine verdiğimiz
önemden yola çıkarak iyi biliyoruz.
Küçük albümlerin tamamı, ana albümü ile aynı malzemeler kullanılarak
üretilmektedir.

Renk ve Ten Uyumu
Kusursuz uyum, muhteşem görünüm
Tüm cep albümlerimiz ait oldukları
set ile aynı meteryaller kullanılarak
üretilmektedir.

Herkese mini bir albüm
Biri sana diğeri bana
Tüm cep albümlerimiz iki adet olarak
üretilmektedir. Sebebi ise düğün ve
nişan çekimlerinde gelin ve damat için,
bebek albümlerinde ise anne ve baba
için günlük yaşamlarında yanlarında
taşımaları amacı ile düşünülmüştür.

Aile Albümleri
Fotoğraflı Kapaklar
Gösteriş Ruhunda Var
Lüks setlerimizin aile albümleri özeldir.
Tüm albümlerimizin ön kapak modeli
fotoğraflı kapak olarak üretilmektedir.

Sihirli Bir Işıltı
Simli Deri Kaplama
Tüm aile albümlerimizin,
kapak yüzeyinde kullanılan fotoğraflar
simli deri kaplamanın
korumasıyla ışıldıyor.

Kusursuz Uyum
Karakteristik Armoni
Ürettiğimiz tüm aile
albümlerimiz,
ait olduğu set ile tam
uyumlu renk ve
özelliklere sahiptir.

Sayfa Özellikleri
Herşey Panoramik
İster büyük, olsun ister küçük
Albüm34’de tüm albümler tam panoramik olarak üretilmektedir.
İster aile albümü olsun, ister
cep albümü, tüm siparişleriniz
tamamen panoramik.

Mat Baskı Yüzeyi
En İyi Görüş İzleme Ortamı
Tüm iç sayfa baskılarımızda Panoramik
albüm için en uygun baskı tercihi olan
tam profesyonel dijital mat kağıtlar
kullanmaktayız. Böylelikle en iyi görüş
izleme ortamı oluşmaktadır.

Stabil Kalite
Milimetrik Üretim
Albüm34 ‘de her iş teknik değerler
üzerinden hesaplanarak yapılır.
Böylelikle her siparişinizde hep aynı
ölçülerde ve hep aynı kalitede
teslimatlar ile karşılaşırsınız.

Gerçek Panoramik
Tüm albümlerimiz tek parça olarak basılmaktadır ve tamamen
panoramik sisteme uygun üretilmektedir. Sayfa aralarında birleşim
malzemesi olarak kendinden yapışkanlı Pvc kullanılmaktadır.

Teslimat
Siz Ayrıcalıksınız
Ürettiğimiz tüm albümleri modern ve
şık olarak tasarladığımız, özel teslimat
kutumuz ile teslim etmekteyiz.

Teslimat Çantamız
Albüm taşıma çantamız, hem çok
estetik hemde çok dayanıklıdır. Ayrıca
omuza askı özelliği ile artık albümleri
taşımak olağanüstü kolay.

Her Albüme 1 Kutu
Her set sahibine özeldir
Biz albüm setlerimizi teslim ederken ;
profesyonel fotoğraf sanatçılarının
emeklerine en yüksek derecede saygı
duyduğumuzu gösteriyoruz.

Baştan Sona Uyum
Biz üretirken her zaman evvela
en son fotoğrafa bakarız.
Ürettiğimiz her siparişi, en son
aşamada paketlerken bu işten nasıl
keyif alabileceğimizi sorgularız.
Müşterilerimizin memnuniyeti,
ekibimizin en büyük ödülüdür.
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