
FOTOKSIĄŻKI

KATALOG PRODUKTÓW



NAJLEPSZE ALBUMY powstały z myślą o kompletnych rozwiązaniach dla  
profesjonalistów, oczekujących bezkompromisowej jakości. Tylko u nas znajdziecie 
wszystko co jest niezbędne w przygotowaniu unikalnej oferty dla swoich klientów:

- Fotoksiążki wraz z eleganckimi opakowaniami
- Eleganckie etui na CD , DVD lub BlueRay Disc
- Pendrive z indywidualnym grawerem wraz z opakowaniem
- Odbitki na papierach FUJIFILM
- Pudełka na zdjęcia
- Nasze produkty można samodzielnie dostosować do swoich potrzeb w kilku  
   pros tych krokach.
- Nasze fotoksiążki charakteryzują się najwyższą jakością użytych materiałów i ich 
 wykończenia,  ale dopiero w połączeniu z Państwa fotografiami nabierają  
   niepowtarzalnego efektu.
- Różnorodność materiałów i sposobów wykończenia w połączeniu z najwyższą  
   jakością i nowoczesną technologią dają Ci 100% satysfakcji i radość z zamawianych 
  produktów.
 

NAJLEPSZE ALBUMY to dział MINILAB SYSTEM - firmy działającej na  
rynku rozwiązań z zakresu fotofinishingu od 1991 roku. Odpowiadając na  
zapotrzebowanie rynku w zakresie produktu jakim jest fotoksiążka , opracowaliśmy 
przystępne cenowo i przyjazne w obsłudze maszyny i urządzenia do produkcji tego 
typu albumów. Nasze rozwiązania pozwalają na wykonanie fotoksiązki od A do Z.  
Ciągle rozwijamy nasze produkty, aby ich funkcjonalność spełniała wszelkie oczeki-
wania oraz osiągnęły najwyższe standardy.
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Dla najlepszych fotografów



Detale

Perfekcyjne 
wykończenie

Foto-okienko w 
okładce

Grube i sztywne 
strony

Doskonała jakość 
zdjęć

Nasze albumy charakteryzu-
je perfekcyjne wykonanie, 
dbałość o szczegóły i na-
jwyższej jakości materiały. 

Fotoksiążki wykonujemy 
w opracowanej przez nas  
technologii 

 
Technologia ta polega na 
łączeniu rozkładówek albu-
mu przy pomocy przekładek 
pokrytych klejem termoakty-
wnym.
  Proces produkcji albu-
mu składa się trzech pod-
stawowych etapów: Złożenia 
bloku albumu, zgrzania bloku 
i schłodzenia.
   Albumy wykonane w tej 
technologii prezentują na-
jwyższe standardy jakości,  
estetyki i odporności na czyn-
niki zewnętrzne.
 

Dzięki możliwości wyboru 
spośród kilkunastu typów 
okienek na zdjęcia możemy 
nadać każdemu albumowi 
indywidualny charakter. 
W naszej ofecie znajdziecie 
również wersje okładki w 
100% drukowanej (symbol 
okładki NA F). 

Wasze zdjęcia naświetlamy 
korzystając z minilabów  
cyfrowych FUJI FRONTIER 
na papierze fotograficznym  
FUJIFILM LUSTRE o struk-
turze piasku. Trwałość barw 
jest gwarantowana przez 
producenta na 100 lat!
Jeżeli cenisz sobie jakość  
i trwałość to jest właśnie pro-
dukt dla Ciebie!

1. Idealnie równo cięte karty

2. Wykończone naroża

3. Kapitałki

Rozbiegówki

Rozbiegówki
 w eleganckim czarnym kolorze



Stemple 

18 stempli okazjonalnych: 
  - Ślub
  - I Komunia Święta
  - Chrzest 
  - Dziecięce
  - Ozdobne
 



Materiały okładek

Tylko u nas tak bogata oferta materiałów okladek!        
        - 19 kolorów skóry ekologicznej
        -  8 wzorów okleiny introligatorskiej
        - 10 kolorów płótna

Skóra ekologiczna



Okleina introligatorska Płótna

OKL 07

OKL 10

OKL 13

OKL 08

OKL 11

OKL 14

OKL 09

OKL 12

TEX 04

TEX 12

TEX 02

TEX 06

TEX 14

TEX 05

TEX 13

TEX 03

TEX 07

TEX 15



NA 1
NA 1

NA 1

30x30 i 20x20 A4 poziom

A4 pion

NA 6

NA 6

NA 6

NA 11

NA 11

NA 11

NA 3
NA 3

NA 3

NA 8

NA 8

NA 2

NA 2

NA 7

NA 7

NA 7

NA F

NA F

NA F

NA FS

NA FS

NA FS

NA 4
NA 4

NA 4

NA 9

NA 9

NA 9

NA 5
NA 5

NA 5

NA 10

NA 10

NA 10

Schematy okładek

Nowość!
połączenie Fotookładki
ze skórą lub okleiną.



Program do projektowania

Do zaprojektowania swojego fotoalbumu możesz użyć naszego narzędzia jakim jest
darmowy program do projektowania Fotoalbumów. Nasz program jest bardzo intuicyjny
i pozwoli Ci w bardzo krótkim czasie zaprojektować wyjątkową fotoksiążke!

Program możesz za darmo pobrać z naszej strony www.najlepszealbumy.pl  
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www.najlepszealbumy.pl

tel. +48 880 66 25 25

e-mail: kontakt@najlepszealbumy.pl

Siedziba:

Armii Krajowej 19

27-200 Starachowice


