
Trouwalbum 
Cover stalen



Trouwalbum
Linnen Cover
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Een tijdloze bestseller. 
Voor een natuurlijke look and feel ga je

voor natuurlijk linnen als materiaal voor

je albumcover! Te bestellen in de

afgebeelde kleuren met grove structuur.
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Iets minder grof dan de natural linnen,

maar zeker een stoer linnen patroon.

Dit materiaal is bestand tegen water &

vuil door de beschermende coating. Dit

houdt de albums nog langer mooi.

We love them!
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NATURAL LINNEN.

COATED LINNEN.
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Wil je je klanten een keer iets anders

aanbieden of heb je net een speciaal

project of feestdag gefotografeerd?

Ga dan all out met Linnen Coated

Parelmoer. Het materiaal heeft een

effen kleurpatroon en een extra subtiel

glanslaagje.

Because you were born to sparkle!

Alle materialen zijn duurzaam en worden alleen in de collectie opgenomen wanneer wij er zeker
van zijn dat deze lang mooie blijven. We begrijpen dat sommige stoffen heel hip en trendy zijn,
maar zijn er van overtuigd dat ook jij voor jouw klant een product wilt waar je een heel leven
lang plezier van hebt.

DUURZAAM.

COATED
PARELMOER

LINNEN.
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Met maar liefst 41 kleuren is er in deze

collectie voor ieder wat wils te vinden.

Effen linnen heeft een fijn patroon en dat

geeft een strakke uitstraling. Deze

collectie heeft geen coating. 

Krijg je al keuzestress?
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EFFEN LINNEN.
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DE KLEUREN IN DEZE DIGITALE CATALOGUS KUNNEN AFWIJKEN VAN DE DAADWERKELIJKE KLEUR. WIL JE ER
ZEKER VAN ZIJN DAT DE KLEUR IS DAT WAT JE ER VAN VERWACHT BESTEL DAN ONZE ECHTE KLEURSTALEN.



Trouwalbum
Kunstleder Cover
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Bij  kunstleer denk je misschien meteen 
aan een goedkoper alternatief voor 
echt leer, waardoor je fotoalbum dan ook 
een goedkope uitstraling krijgt.

In onze zoektocht naar kunstleer zijn we

op zoek gegaan naar een luxe materiaal

met een eigen structuur en een classy

uitstraling.

We think we rocked it! 
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KUNSTLEER
MET STRUCTUUR .



4230 4280

Wil je liever een neutrale kunstleer om je
handgemaakte fotoalbum? 
We got your back. 
Zelfs de neutrale basis die wij hebben
uitgezocht voor kunstleer, hebben een
mooie afwerking. Welke van deze 6
opties is jouw favoriet?
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CLASSIC
KUNSTLEER.
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Last but not least, deze bijzondere
kunstleren varianten.
Ze hebben een uitgesproken motief,
waaronder zwart met kant look. Perfect
voor een boudoir album!

LUXE KUNSTLEER.

DE KLEUREN IN DEZE DIGITALE CATALOGUS KUNNEN AFWIJKEN VAN DE DAADWERKELIJKE KLEUR. WIL JE ER
ZEKER VAN ZIJN DAT DE KLEUR IS DAT WAT JE ER VAN VERWACHT BESTEL DAN ONZE ECHTE KLEURSTALEN.



Trouwalbum
Leder Cover



We love them! Dit runderleder heeft een
ruwe structuur en is lekker grof. De
bestseller uit onze leder collectie. 
Het leder is met zorg uitgekozen en bevat
een minimum aan natuurlijke kenmerken,
zoals schrammen en insectenbeten.

Enkel de kleur Rebel valt uit de toon, 
goh!
Deze is een stuk ruwer en neigt naar een 
ruwe suède, met veel oneffenheden en 
daarom altijd uniek. 

BRUCIATO

AVIO

CAMEL

BIANCO

BLACK REBEL

T.MORO CRETA

LEDER RUSTIEK.

LEDER BLACK



Een warme kleurencollectie van soepel
leder met een fijne structuur.  Dat is
onze Classic! 
Hiermee weet je zeker dat je altijd op safe

kiest en je album een chique uitstraling

meegeeft. Het leder is met zorg

uitgekozen en bevat een minimum aan

natuurlijke kenmerken, zoals schrammen

en insectenbeten.

Prachtig runderleder met een fijne
structuur in vijf mooie pasteltinten. 
Dit leder is gemaakt door alleen de
allerbeste huiden met een minimum aan
natuurlijke kenmerken, zoals
schrammen en insectenbeten.

SABBIA

GRIGIO

SEPPIA

ORIONE

MARRON SUCRO OCEANO

CLASSIC LEDER .

ANTRACITE

LIMONE

LIME

PIETRA

MATTONE

CARNE

PASTEL LEDER .



DE KLEUREN IN DEZE DIGITALE CATALOGUS KUNNEN AFWIJKEN VAN DE DAADWERKELIJKE KLEUR. WIL JE ER
ZEKER VAN ZIJN DAT DE KLEUR IS DAT WAT JE ER VAN VERWACHT BESTEL DAN ONZE ECHTE KLEURSTALEN.

Een stuk zachter dan gewoon leder en
met een geborstelde structuur waardoor
je een fluweelachtige uitstraling krijgt.
Je kunt je handen er niet vanaf houden,
wedden? Kies je voor suède 
als albumcover, dan heb je de keus uit
negen warme, kleurrijke kleuren. 
Dat hoge aaibaarheidsgehalte krijg je er
gewoon gratis en voor niets bij.

CONFETTO

CARMIN

RUBINO

KIWI

ALOE GREEN LEAD GREY

SUÉDE LEDER .

CIELO ASH AFRICAN YELLOW
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