
 

АЛБУМИ С ГОТОВИ КОРИЦИ 
БЕЗ ДЕКОРАЦИЯ 
 
Видео презентация 
 

 

 
За изработването на албуми или подвързии с готови твърди корици 
без декоративни елементи върху кориците са необходими: 
1. Машина за подвързване: 
    Atlas 190 / Atlas 300 Mono 
2. Консумативи: канали и готови твърди корици Opus 
 
Калкулация 
Фото-книга от 20 листа с готови твърди корици, формат А4 пейзаж, 
печат с принтер Epson L-серия: 
- хартия - Luster/Luster 250 - 20 х 0,92 лв. = 18,40 лв. 
- мастило - 40 х 0,20 лв. = 8 лв. 
- корици Art Glossy - 2 x 1,80 лв. = 3,61 лв. 
- канал Art Glossy - 1,50 лв. 
ОБЩО: 31,51 лв. с ДДС 

 

АЛБУМИ С ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ 
КОРИЦИ БЕЗ ДЕКОРАЦИЯ 
 
Видео презентация 
 
 

 
 
 

 

 

За изработването на албуми с персонализирани корици без 
допълнителни декоративни елементи върху кориците са 
необходими: 
1. Биговаща машина MultiCrease 30/ MultiCrease 52 плюс: 
- приставка за подгъване Casemaking KIT 
- щанци за персонализираните разпечатки за твърдите корици 
- CuttingBLADE PAD POBC. 
2. Ламинатор:  ProfiLAM A3 
3. Машина за подвързване: Atlas 190/ Atlas 300 Mono 
4. Консумативи за персонализирани корици: мукава, 
самозалепващ ламиниращ джоб, подлепваща хартия за вътрешна 
страна на кориците, канал. 
 
Калкулация 
Фото-книга от 20 листа с две персонализирани корици, формат А4 
пейзаж, печат с принтер Epson L-серия: 
1. Себестойност на фоторазпечатките: 
- хартия - Luster/Luster 250 - 20 х 0,92 лв. = 18,40 лв. 
- мастило - 40 х 0,20 лв. = 8 лв. 
2. Себестойност на персонализираните корици: 
- хартия - Matt/Matt 125 А3 - 0,29 лв. х 2 бр. = 0,56 лв. 
- мастило - 0,40 лв. х 2 = 0,80 лв. 
- мукава А4 пейзаж - 0,28 лв. х 2 бр. = 0,56 лв. 
- ламиниращ джоб А4 - 0,91 лв. х 2 бр. = 1,82 лв. 
- подлепваща хартия - 0,50 лв. х 2 бр. = 1,00 лв. 
- канал - 1,50 лв. 
ОБЩО: 32,64 лв. с ДДС 

 

 
 

 
 

 
> ФОТО-КНИГИ 
> АЛБУМИ 
> МЕНЮТА 
> КАТАЛОЗИ 
> ДИПЛОМНИ РАБОТИ 
> ДОКУМЕНТИ 
> ЧЕРТЕЖИ 

 
 Клиентите питат за фото-книги, Вие търсите решение: 
- достъпно като инвестиция 
- лесно за внедряване 
- за бърза изработка на дори единична бройка 
- гъвкаво като възможности 
- с добра цена на консумативите 
- гарантиращо качествен краен продукт 

УНИКАЛНА СИСТЕМА ЗА ПОДВЪРЗВАНЕ С ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ТВЪРДИ 

https://www.youtube.com/watch?v=GV8N9BT5vUE
http://factor.bg/product/1423/opus-m-binding-machine-atlas-190-podvarzvashta-mashina.html
http://factor.bg/product/1302/opus-m-opus-atlas-300-mono-podvarzvashta-mashina.html
https://www.youtube.com/watch?v=vV0DXPx98ns&feature=related
http://factor.bg/product/1283/opus-m-multicrease-30-presa-za-bigovane-i-perforatsia.html
http://factor.bg/product/2078/opus-m-multicrease-52-presa-za-bigovane-i-perforatsia.html
http://factor.bg/category/81/bigovachki-shtantsi-gilotini.html
http://factor.bg/category/81/bigovachki-shtantsi-gilotini.html
http://factor.bg/category/81/bigovachki-shtantsi-gilotini.html
http://factor.bg/product/1262/opus-m-profilam-a3-laminator.html
http://factor.bg/product/1423/opus-m-binding-machine-atlas-190-podvarzvashta-mashina.html
http://factor.bg/product/1302/opus-m-opus-atlas-300-mono-podvarzvashta-mashina.html
http://factor.bg/category/228/konsumativi-za-personalizirani-koritsi.html


АЛБУМИ С ГОТОВИ КОРИЦИ С 
ДЕКОРАЦИЯ 
 

 

 

За изработването на албуми с готови твърди корици с 
допълнителни декоративни елементи върху кориците са 
необходими: 
 
1. Машина за подвързване: Atlas 190/ Atlas 300 Mono 
2. Биговаща машина MultiCrease 30/ MultiCrease 52 плюс: 
- комплект приставки за перфориране и продупчване; 
- комплект приставки за обрязване и заобляне на ъгли; 
- комплект за щанцоване на отвори в кориците. 
3. Преса за топъл печат: Goldpress 4+ 
4. Консумативи: канали и готови твърди корици Opus. 
 
 
 
 

 

АЛБУМИ С ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ 
КОРИЦИ С ДЕКОРАЦИЯ 
 
 

 

 

За изготвянето на албуми с персонализирани корици и 
опълнителни декоративни елементи върху кориците са 
необходими: 
1. Биговаща машина MultiCrease 30/ MultiCrease 52плюс: 
- приставка за подгъване Casemaking KIT 
- щанци за персонализираните разпечатки за твърдите корици 
- CuttingBLADE PAD POBC 
- комплект приставки за перфориране и продупчване 
- комплект приставки за обрязване и заобляне на ъгли 
- комплект за щанцоване на отвори в кориците 
2. Ламинатор: ProfiLAM A3 
3. Машина за подвързване: Atlas 190/ Atlas 300 Mono 
4. Преса за топъл печат: Goldpress 4+ 
5. Консумативи за персонализирани корици: мукава, 
самозалепващ ламиниращ джоб, подлепваща хартия за вътрешна 
страна на кориците, канал. 
 

 

АЛБУМИ C ПОЛУГОТОВИ 
ТВЪРДИ КОРИЦИ  
(POUCH-COVER) 
 
Видео презентация 
 
 

 

 

За изготвянето на албуми с персонализиранa корицa (Pouch-Cover) 
и готова твърда корица са необходими: 
1. Ламинатор: ProfiLAM A3 
2. Машина за подвързване: Atlas 190/ Atlas 300 Mono 
3. Консумативи: полуготова твърда корица (Pouch-Cover), готова 
твърда корица, канал. 
 
Калкулация 
Фото-книга от 20 листа с предна полуготова твърда корица и задна 
готова твърда корица, А4 пейзаж, печат с принтер Epson L-серия: 
1. Себестойност на фоторазпечатките: 
- хартия - Luster/Luster 250 - 20 х 0,92 лв. = 18,40 лв. 
- мастило - 40 х 0,20 лв. = 8 лв. 
2. Себестойност на корици: 
- хартия - Matt/Matt 125 А4 - 0,15 лв. 
- мастило - 0,20 лв. 
- Pouch-Cover - 2,76 лв. 
- готова твърда корица - 1,80 лв 
- канал - 1,50 лв. 
ОБЩО: 32,81 лв. с ДДС 

http://factor.bg/product/1423/opus-m-binding-machine-atlas-190-podvarzvashta-mashina.html
http://factor.bg/product/1302/opus-m-opus-atlas-300-mono-podvarzvashta-mashina.html
http://factor.bg/product/1283/opus-m-multicrease-30-presa-za-bigovane-i-perforatsia.html
http://factor.bg/product/2078/opus-m-multicrease-52-presa-za-bigovane-i-perforatsia.html
http://factor.bg/product/1284/opus-m-goldpress-a4-hot-stamping-mashine-presa-za-topal-gold-pechat.html
http://factor.bg/product/1283/opus-m-multicrease-30-presa-za-bigovane-i-perforatsia.html
http://factor.bg/product/2078/opus-m-multicrease-52-presa-za-bigovane-i-perforatsia.html
http://factor.bg/category/81/bigovachki-shtantsi-gilotini.html
http://factor.bg/category/81/bigovachki-shtantsi-gilotini.html
http://factor.bg/category/81/bigovachki-shtantsi-gilotini.html
http://factor.bg/category/81/bigovachki-shtantsi-gilotini.html
http://factor.bg/category/81/bigovachki-shtantsi-gilotini.html
http://factor.bg/category/81/bigovachki-shtantsi-gilotini.html
http://factor.bg/product/1262/opus-m-profilam-a3-laminator.html
http://factor.bg/product/1423/opus-m-binding-machine-atlas-190-podvarzvashta-mashina.html
http://factor.bg/product/1302/opus-m-opus-atlas-300-mono-podvarzvashta-mashina.html
http://factor.bg/product/1284/opus-m-goldpress-a4-hot-stamping-mashine-presa-za-topal-gold-pechat.html
http://factor.bg/category/228/konsumativi-za-personalizirani-koritsi.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y6cfS52zQjQ
http://factor.bg/product/1262/opus-m-profilam-a3-laminator.html
http://factor.bg/product/1423/opus-m-binding-machine-atlas-190-podvarzvashta-mashina.html
http://factor.bg/product/1302/opus-m-opus-atlas-300-mono-podvarzvashta-mashina.html
http://factor.bg/category/227/polugotovi-tvardi-koritsi.html


 

СИСТЕМА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА 
ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ 
ФОТОБЛОКЧЕТА 
 
Видео презентация 
 
 
 

 
 

 

За изготвянето на персонализирани фотоблокчета са необходими: 
1. Mounted Photo Book KIT – за фотоблокчета формат А5 
2. Mounted Photo Book KIT 52 – за фотоблокчета до формат А4 
Комплекти, включващи: преса MultiCrease 30/ MultiCrease 52, 
комплект за заоблене на ъгли с нож R10 и малка подложка,  
щанца за обрязване на готовите блок 250 мм/ 350 мм,  голяма 
подложка, приставка за сглобяване на блок. 
3. Mounted Photo Book KIT 43 Proficut – система за подвързване на 
фотоблокчета с височина до 310 мм. Комплектът, включващ: 
гилотина, приставка за сглобяване на фотоблок, приставка за 
биговане.  
4. Консуматив: двустранно лепящ картон. 
 
Калкулации 
1. Фотоблок – книжка 10 разтвора, формат А5, печат с принтер 
Epson L-серия: 
- хартия А4 Gloss/ Luster/ Silk 255 – 0,50 лв. х 11 бр. = 5,50 лв. 
- мастило – 0,20 лв. х 11 бр. = 2,20 лв. 
- двустранно лепящ картон А5 – 0,36 лв. х 11 бр. = 3,96 лв. 
ОБЩО: 11,66 лв. с ДДС 
 
2. Фотоблок – книжка 10 разтвора, формат А4, печат с принтер 
Epson L-серия: 
- хартия А3 Gloss/ Luster/ Silk 255 – 1,00 лв. х 11 бр. = 11,00 лв. 
- мастило – 0,40 лв. х 11 бр. = 4,40 лв. 
- двустранно лепящ картон А4 – 0,72 лв. х 11 бр. = 7,92 лв. 
ОБЩО: 23,32 лв. с ДДС 
 
2. Фотоблок – книжка 10 разтвора, формат А3, печат с принтер 
Epson SP4900: 
- хартия А2 Gloss/ Luster/ Silk 255 – 2,00 лв. х 11 бр. = 22,00 лв. 
- мастило – 3,80 лв. х 11 бр. = 41,80 лв. 
- двустранно лепящ картон А3 – 1,56 лв. х 11 бр. = 17,16 лв. 
ОБЩО: 80,96 лв. с ДДС 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RT6VesmkqK8
http://factor.bg/product/1301/opus-a-mounted-photo-book-kit-sistema-za-podvarzvane-na-fotoblokcheta-s-visochina-do-210-mm.html
http://factor.bg/product/1354/opus-a-mounted-photo-book-kit-52-sistema-za-podvarzvane-na-fotoblokcheta-s-visochina-do-310-mm.html
http://factor.bg/product/2080/opus-a-mounted-photo-book-kit-43-proficut-sistema-za-podvarzvane-na-fotoblokcheta-s-visochina-do-310-mm.html
http://factor.bg/product/84/dvustranno-lepyasht-karton-250-gr.html

