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Digitale fotoalbums
     voor professionals
      •	 Totaal	leverancier
	 	 	 	 	 	 •	 Vijf	verschillende	technieken
	 	 	 	 	 	 •	 Korte	lijntjes,	duidelijk	communicatie	
	 	 	 	 	 	 •	 Kwaliteit	met	een	Hoofdletter

Omslagen voor:
* Luxe albums
* Premium albums
* Plakalbums

Pa
re

l

G
ra

na
at

O
pa

al

Sa
ffi

er
 A

cr
yl

Ja
de



. nl     www. eprintpro                    

De eprintpro Krafter software is speciaal ontwikkeld voor het 
opmaken van luxe fotoalbums. Deze software is tot stand gekomen 
in samenwerking met professionele fotografen en fotolabs. Foto’s 
kunnen worden bewerkt op allerlei manieren, zoals verlopen 
en kaders maken, croppen, kantelen,  achtergronden plaatsen, 
vrijstaand maken en nog veel meer!

Uw klanten kunnen online een preview van hun fotoboek 
doornemen. Dit alles is achter uw eigen computer te controleren en 
aan te passen.

Private label concept

Uw naam en logo op ons product

Uw naam en logo op ons product. Uw product is uw reportage, uw 
opmaak en uw bewerking. De opvatting van eprintpro is, dat een 
fotoalbum dan ook uw naam hoort te dragen.

Op geen enkel product van eprintpro zult u daarom een logo, 
gegevens of naamsverwijzing van eprintpro als toeleverancier 
vinden. Sterker nog, wij raden u zelfs aan om uw naam, uw 
gegevens en uw bedrijfslogo te plaatsen in het fotoalbum, op 
kaarten en andere artikelen. 

Om uw presentatie te ondersteunen, voegen wij een los blad bij. Op 
deze pagina’s hebben wij alle luxe albumomslagen, maten, kleuren 
en mogelijkheden afgebeeld. Natuurlijk zonder eprintpro logo of 
naamsvermelding. 

Dit presentatievel, in combinatie met een eprintpro Demokit, tilt uw 
presentatie naar een hoger niveau.

Voor diegene die liever werkt met zijn eigen vertrouwde grafische
software, bijvoorbeeld Photoshop of Indesign, biedt eprintpro de
mogelijkheid om opgemaakte JPG- of PDF- bestanden te verzenden 
via www.wetransfer.com. De order is simpel via de website van 
eprintpro te plaatsen.

Aanleveren

Software

Aanlevering van bestanden kan ook 
via uw eigen grafische programma als 
Photoshop of Indesign. Elk programma 
dat in staat is hoge resolutie PDF of JPG 
bestanden te maken, is bruikbaar.

Op onze website vindt u de juiste aanleverspecificaties.
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Binnen de eprintpro 
Krafter software kunt 
u gebruik maken van 
verschillende grafische 
bestandstypen zoals 
JPG, Tiff, PNG ect. Indien u gebruik maakt van een kleurprofiel 
gebruik dan het RGB of Srgb kleurprofiel.

Nieuwe software

medio 2015

FotoLijst
Een luxe fotolijst met meerdere pagina’s. De Fotolijst is net een 
boek. Dankzij een gepatenteerde, vernuftige magneettechniek 
zullen de  pagina’s nooit spontaan omslaan. 

Uw foto’s zullen met het krasbestendige FotoSilk materiaal 
afgewerkt worden: dus geen last meer van vette vingerafdrukken 
of krassen op de foto. De Robijn fotolijsten kunnen kant-en-klaar 
besteld worden, het opmaken kan eenvoudig dankzij de software 
van eprintpro.nl.

Er is keuze uit 3 verschillende formaten:

Robijn 25, in 25 x 25 cm en heeft 10 pagina’s
Robijn 20, in 20 x 20 cm en heeft 6 pagina’s
Robijn 12, in 12 x 12 cm en heeft 6 pagina’s

Robijn, -self made-

Beschikt u zelf over de mogelijkheid om kwaliteitsfoto’s te printen? 
De Robijn kan dankzij zelfklevende pagina’s ook zelf opgemaakt 
worden. Minimale afname 2 stuks per besteld formaat.

De Robijn,
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Luxe Fotoalbums
Alle digitale luxe fotoalbums worden standaard geproduceerd met 
350 grs briljant wit papier en geleverd in het lay-flat systeem. Onze 
luxe fotoalbums zijn in vier verschillende formaten leverbaar. De 
40x30 cm en 30x30 cm albums worden standaard geleverd in een 
luxe bewaardoos. Deze is fluweel gevoerd en heeft een ingenieuze 
magneetsluiting

Perfect vlakliggende pagina’s met een fraaie naadloze overgang

Het binnenwerk van een digitale luxe fotoalbum is een losbladig 
geschroefd systeem en voorzien van een zeer fraaie lay-flat 
techniek: pagina’s sluiten hierdoor bijna naadloos op elkaar aan.
 
Daarom zijn deze luxe albums uitermate geschikt voor o.a. 
portfolio’s, bedrijfs- en huwelijksreportages.
 
Door de bijna naadloze overgang tussen de foto’s zijn afbeeldingen 
tot een indrukwekkende afmeting van 80 cm in de breedte, geen 
probleem.
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Het model Y-album is zeer 
revolutionair. Het album is 
gemaakt van aluminium, dat met 
leer is bekleed. In de omslag is 
een zeer ingenieuze standaard 
geïntrigeerd.

Zie het losse presentatievel voor informatie over de leverbare omslagen,  maten en alle opties. 
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Zie het losse presentatievel voor informatie over de leverbare omslagen,  maten en alle opties. 

Premium albums
Flush Mount albums op professioneel Fuji fotofotopapier. 
Deze zeer luxe digitale albums beschikken over naadloos 
doorlopende foto’s over beide pagina’s. De albums worden 
standaard geleverd in een afwerking met een speciale 
structuur om vieze (vette) vingerafdrukken zoveel mogelijk 
te minimaliseren. Echter, ook een hoogglanzende en een 
matte (lustre) afwerking zijn leverbaar.

Alle voordelen van de eprintpro Premium albums op een 
rijtje: 

•  Grote keuze in omslagen en verschillende kleuren en   
    verschillende materialen 

•  Snelle levertijden 

•  Standaard in een afwerking met structuur tegen                                                                                                                                            
   vingerafdrukken en vlekken.

•  Ook vanuit  eprintpro’s eigen Krafter software te bestellen

•  Keuze uit zwarte of witte schutbladen

•  Zonder meerprijs leveren wij ook een hoogglans afwerking  
   of de bekende lustre (mat) afwerking.
 

De omslagen voor deze Premium albumserie zijn de 
bekende: Parel, Granaat, Opaal, Saffier en de Diamant.  
Deze omslagen kunnen besteld worden in alle kleuren en 
materialen waarin wij ook de luxe albumserie aanbieden. 

De albums worden afgewerkt met handgemaakte omslagen 
in verschillende uitvoeringen en kleuren. Het gaat zelfs zo ver 
dat u de kleur van de stiknaden zelf kunt bepalen!

Op professioneel Fuji fotopapier

ook als
mini-album
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Plakalbums
De digitale plakalbumserie is een fraaie combinatie tussen 
de oude, traditionele plakalbums en nieuwe technieken.  Op 
mooie, dikke pagina’s worden de foto’s bijna paginavullend 
ingeplakt. Standaard in een hoogglans en optioneel in een 
FotoSilk afwerking.

Alle voordelen van de eprintpro plakalbums op een rijtje: 

•  Grote keuze in omslagen en verschillende kleuren 

•  Standaard in onze bekende glanzende afwerking, die                                                                                                                                       
   vocht- en krasbestendig is

•  Optioneel een FotoSilk afwerking 

 •  Geen dure en lastige transparant- of kalkvellen nodig bij   
    de eprintpro plakalbums 

•  Snelle levertijden 

•  Ouderboekjes (uitsluitend de 40 pagina’s versie) simpel   
    mee te bestellen 

•  Ook vanuit  eprintpro’s eigen Krafter software te bestellen

Het binnenwerk van eprintpro plakalbums is een vast 
boekblok. Deze zijn leverbaar in de kleuren wit, crème en 
zwart. Plakalbums hebben altijd een vaste inhoud van 
24 en/of 40 pagina’s.

De paginavullende foto’s worden ingeplakt, waardoor de 
pagina’s niet naadloos op elkaar aansluiten.
 
De omslagen voor deze plakalbum serie zijn de bekende: 
Parel, Granaat, Opaal en de Diamant.  Deze omslagen kunnen 
besteld worden in alle kleuren en materialen waarin wij ook 
de luxe albumserie aanbieden. 
 
Wanneer we alle kleuren, maten, afwerkingen ect. bij elkaar 
optellen, betekent dat, dat er keuze is uit maar liefst >1.700 
combinaties plakalbums. 

In 30 verschillende kleuren
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Hardcover boeken

 Ouderboekjes

 Lay-flat 2.0

 Hardcover standaard

Vanwege de grote belangstelling en de steeds groeiende vraag om 
Budget Albums,  heeft eprintpro een volgende stap gezet. De lay-
flat 2.0 is een hardcoverboek met naadloos aansluitende pagina’s, 
op echt fotopapier en leverbaar in glans en silk. 
Met deze lay-flat 2.0 hardcoverboeken kunt u een mooi en 
betaalbaar alternatief aanbieden in de toenemende  vraag om 
‘alleen een CD- rom te leveren’ van een reportage. Op deze manier is 
de afdrukkwaliteit van uw foto’s gewaarborgd.

epintpro heeft een tweetal verschillende hardcoverboeken in het 
assortiment. 
De standaardversie wordt samengevoegd en gelijmd met een 
PUR- lijm. Dit is een bijna onverwoestbare lijmsoort, die door de 
traditionele boekbinderskunst al tientallen jaren gebruikt wordt. 

De  verschillende formaten worden geproduceerd op  een 200 
gsm, silk briljant wit papier. De foto-omslag is glanzend en het 
binnenwerk wordt 
voorzien van zwarte 
schutvellen. 

eprintpro biedt een assortiment ouderboekjes. Zo kunt 
u in de eprintpro Krafter software, met simpelweg een 
paar extra muisklikken, van een luxe album ouderboekjes 
maken. Natuurlijk zijn ook deze hardcover ouderboekjes 
zonder eprintpro logo’s. Er zijn verschillende formaten 
hardcoverboekjes mogelijk. Het enige wat  nog van u 
verlangd wordt, is het opmaken van de omslag.

De naam ouderboekjes is een algemeen begrip: het boekje is 
zeker niet alleen bedoeld voor ouders. 

• Een boekje voor uw kinderen
• Voor uw ouders, grootouders en/of pleegouders
• Trouwgetuigen en natuurlijk uw ceremoniemeester
• Vrienden en/of kennissen
• Een eigen reserveboekje
• enz.

van:
   Luxe huwelijksalbum 
      (40 x 30 cm)

naar:
Kleine hardcoverboeken
(20 x 15 cm of 28 x 21 cm)

Leverbaar in de formaten:

28 x 28 cm
20 x 20 cm
42 x 28 cm
28 x 20 cm

Leverbaar in de formaten:

30 x 30 cm
20 x 20 cm
14 x 14 cm
33 x 28 cm
28 x 21 cm
21 x 15 cm
21 x 28 cm
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Nieuwe markten vragen om nieuwe concepten

De snelle groei in de markt van o.a. NewBorn en
uitvaart fotografie vraagt natuurlijk om nieuwe boeken, frisse 
ideeën, maar vooral passende oplossingen.

Mini boeken uit de Luxe album serie

Ideaal voor recepties, uitvaartfotografie, communie, jubilarissen 
enz. zijn de kleine luxe albums in de maten 22 x 22  en 29 x 22 cm. 
Beide formaten albums zijn losbladige systemen met 30 tot max. 50 
pagina’s.

De leverbare omslagen zijn:

•  Saffier in de kleur zwart of Palisander bruin
•  Smaragd in zwart
•  Diamant standaard in het zwart, optioneel ook leverbaar in 23        
    verschillende kleuren

Heeft u minder pagina’s nodig? 
Dan is het model Kristal zeer geschikt. Dit boekje is al leverbaar 
vanaf slechts 8 pagina’s. 

Mini Boeken uit de Premium serie

Mooie dikke pagina’s van professioneel Fuji fotopapier en 
handgemaakte omslagen zorgen samen voor absolute topkwaliteit.

Deze boekjes zijn leverbaar in de formaten 15 x 15  en 20 x 15 cm. 
De boekjes beginnen bij 10 pagina’s (5 spreads) en ook bij deze 
boekjes is er keus uit diverse, schitterende omslagen in vele kleuren. 
Ook hier bestaat de optie voor een gekleurde stiknaad. 

De leverbare omslagen zijn: 
• De Parel, een fraai linnen omslag die u zelf kunt opmaken
• Opaal standaard in zwart en optioneel in 23 verschillende kleuren
• Diamant standaard in zwart en optioneel in 23 verschillende 
kleuren

De NewBorn boekjes van eprintpro zijn kleine Premium albums. 
Dat houdt in dat ook hier echt professioneel Fuji fotopapier 
wordt gebruikt. Handgemaakte  omslagen garanderen absolute 
topkwaliteit.

Op verzoek van vele klanten hebben we speciaal voor de NewBorn 
boekjes een nieuw omslagmateriaal gekozen: Hout Design. Dit 
design is leverbaar in de vogende kleuren: 

Mini Boeken
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Hout Design is voor NewBorn boekjes standaard dus zonder 
meerkosten, optioneel is echter een Parel omslag  ook mogelijk.
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Een goed verkoopgesprek begint met een goede voorbereiding. 
eprintpro helpt u daar graag mee. 

Dankzij deze, meer dan 30-delige, set presenteert u in een
oogopslag alle mogelijkheden aan uw klant zoals:

• Alle    kleur- en materiaal mogelijkheden van                                                       
 verschillende omslag-en bewaardoos materialen

• Gekleurde stiknaden in combinatie met een foto

• Verschillende mogelijkheden van de aluminium albums   
                   met print en/of leer

• Het omslagmateriaal van ons topmodel: de Parel
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DemoKit
De DemoKit wordt geleverd in een fraaie doos. 
Dit geeft een praktische, maar vooral zeer 
professionele uitstraling.

De DemoKit is erg kostbaar en alleen 
verkrijgbaar voor eprintpro klanten. 
Zodra er aanvullingen zijn, zoals 
bijvoorbeeld nieuwe kleuren 
of materialen, ontvangt u 
deze nieuwe aanvullingen 
gratis.
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Eprint	solutions
Anholtseweg	26c
7091	HA	Dinxperlo
T:	0315	659232
E:	sales@eprintpro.nl
W.	www.eprintpro.nl

foto’s	met	dank	aan:

-	Reproshop	Contrast	
-	Guido	Pelgrim	Fotografie
-	CTM	Fotografie

-	Astrid	de	Jong
-	Yvette	&	Jos	van	Bommel
-	Nolly	Tibben	Fotografie
-	Jonna	Fotografie

eprintpro.nl 
Platina	award	voor	
geleverde	kwaliteit	en	service

03	/	2015

Neem rustig contact met ons op, 
wij informeren u graag over alle 
mogelijkheden, zoals:

 - Kapitaalbandjes
 - Slipcases (zie afbeelding)
 - Linnen in combinatie met       
   prints
 - Softcoverboeken
 - Spotvernis of UV- lak
 - enz.

600 dpi
eprintpro kan ook fotoalbums leveren met een FM 
raster kwaliteit, soms zelfs zonder een meerprijs!
Dit raster is niet meer waarneembaar met het 
menselijk oog en lijkt op een echte foto.
Deze techniek is alleen mogelijk indien de opmaak 
verzorgd kan worden in een 600 dpi resolutie en dit 
van te voren overeengekomen is. 

Wist u dat?

Een standaard hardcoverboek in het formaat: 28 x 22 cm met 
64 pagina’s en kwalitatief zeer goed papier, in een redelijke 
oplage al snel onder de  € 5,- excl. 6% BTW kost?!

Slipcase

al vanaf € 3,42

Niet nieuw bij ons, maar misschien wel nieuwe informatie voor u!

eprintpro is sinds jaren specialist in het produceren van boeken
in grote oplages. De jarenlange grafische kennis, in combinatie met 
de expertise die wij hebben als toeleverancier voor vakfotografen, 
maakt ons uniek. eprintpro weet wat de vakfotograaf of natuur-
fotograaf wil.

Boeken in grote oplage
De verschillende formaten, de brede keuze aan papiersoorten, maar 
vooral ook verwerking met spotvernis, of een zeer fraaie spot UV 
laklaag over uw foto’s, maken van uw boek een professioneel boek. 
Standaard worden ter bescherming en zonder meerprijs alle boeken 
per stuk ingeseald. Hiermee voorkomt men ook het doorbladeren 
en beschadigen van de boeken in winkels.

Canvasdoeken
Kwaliteit wordt bij eprintpro met een hoofdletter geschreven. 
Daarom biedt eprintpro nu de mogelijkheid om uw canvasdoeken 
op het beroemde, professionele, 420 grams Hanemüller 
canvasmateriaal te laten printen. Oogstrelend mooi, uw foto’s 
verdienen eigenlijk niet anders.

Geen fast-food productietijden: ook het standaard 380 grams, matte 
canvasdoek wordt zeer professioneel afgewerkt op 20 mm dikke 
spiellatten.

Canvasdoeken kunnen kant-en-klaar besteld worden, het opmaken 
kan op eenvoudige wijze met de software van eprintpro.

Meer winst, een uitdrukking die eprintpro regelmatig gebruikt. Wist 
u dat kaarten al gemaakt kunnen worden voor slechts € 0,99 per 
stuk en dat de enveloppen gratis meegeleverd worden?

De kaarten worden geprint per set van 10 stuks op een 350 grs. 
karton en worden standaard geleverd in een FotoSilk afwerking. 
Natuurlijk geheel zonder logo van eprintpro. 
De mogelijkheid om ronde hoeken te bestellen, is nieuw. Ronde 
hoeken geven bij sommige ontwerpen net dat kleine beetje extra 
dat uw product verdient

Meer omzet en dus 
meer winst door meer 
producten. De producten 
zijn eenvoudig op 
te maken dankzij de 
eprintpro software.

vanaf 80 cm: kruislatten

al vanaf€ 0,99

Kaarten


