•

Livros de Honra A4
o

Modelo Simples/Clássico:

Preços...
Material
Papel Kraft / Fantasia
Papel de Algodão / Texturado
Tecido de Algodão
Seda

Preço
36 €
44 €
50 €
55 €

Características...


Formato A4,



Capa em cartão forrada no respectivo material,



Encadernação com um material constante no documento Encadernação, constante no

site do atelier, na secção materiais,


Miolo com 50 folhas em papel reciclado com 100g/m2,



Definição do layout e grafismo (capa: etiqueta e miolo: folha inicial e duas folhas

com esquema diferente) de acordo com as orientações/dados a fornecer pelo(s)
cliente(s).

o

Modelo com História:

Características do Livro:


Páginas...

Folha com dados sobre o nascimento; Folha com dados sobre o Baptizado; Página para dedicatória dos
Pais; Página para dedicatória dos Padrinhos; Página para dedicatória dos Avós Maternos; Página para
dedicatória dos Avós Paternos; Página com imagem do convite e da ementa do Baptizado; Página com o
cartão do berço e a pulseira da maternidade; etc.; etc..


Formato A4,



Capa em cartão forrado no respectivo material,



Encadernação com um material constante no documento Encadernação, constante
no site do atelier, na secção materiais,



Miolo com 50 folhas em papel reciclado com 100g/m2,

Preços...
Material
Papel Kraft / Fantasia
Papel de Algodão / Texturado
Tecido de Algodão
Seda

Preço
42 €
50 €
56 €
61 €

o

Modelo com Lombada Cozida à Mão:

Características...


Formato A4,



Capa em cartão forrada no respectivo material,



Encadernação toda feita à mão com fita de cetim fininha (pode se assim desejar

fazer utilizando duas cores diferentes ou só uma cor),


Miolo com 50 folhas em papel reciclado com 100g/m2,



Definição do layout e grafismo (capa: etiqueta e miolo: folha inicial e duas folhas

com esquema diferente) de acordo com as orientações/dados a fornecer pelo(s)
cliente(s).

Preços...
Tipo de Material
Papel Fantasia / Papel Kraft Liso
Papel de Algodão / Papel Texturado
Tecido de Algodão
Seda

•

Livros de Honra A5

Preço
48€
56€
62€
67€

o

Modelo Simples/Clássico:

Preços...
Tipo de Material
Papel Fantasia / Papel Kraft Liso
Papel de Algodão/ Papel Texturado
Tecido de Algodão
Seda

Preço
18€
22€
27€
32€

Características...


Formato A5,



Capa em cartão forrada no respectivo material,



Encadernação com um material constante no documento Encadernação, constante no

site do atelier, na secção materiais,


Miolo com 50 folhas em papel reciclado com 100g/m2,



Definição do layout e grafismo (capa: etiqueta e miolo: folha inicial e duas folhas

com esquema diferente) de acordo com as orientações/dados a fornecer pelo(s)
cliente(s).

o

Modelo com História:

Preços...
Material
Papel Kraft Liso / Papel Fantasia
Papel de Algodão / Papel Texturado
Tecido de Algodão
Seda

Preço
23€
27€
32€
37€

Características...


Páginas...

Folha com dados sobre o nascimento; Folha com dados sobre o Baptizado; Página para dedicatória dos
Pais; Página para dedicatória dos Padrinhos; Página para dedicatória dos Avós Maternos; Página para
dedicatória dos Avós Paternos; Página com imagem do convite e da ementa do Baptizado; Página com o
cartão do berço e a pulseira da maternidade; etc.; etc..


Formato A5,



Capa em cartão forrado no respectivo material,



Encadernação com um material constante no documento Encadernação, constante
no site do atelier, na secção materiais,



Miolo com 50 folhas em papel reciclado com 100g/m2,

o

Modelo com Cartões:

Preços...
Material

Preço

Papel Kraft Liso / Papel Fantasia
Papel de Algodão / Papel Texturado
Tecido de Algodão
Seda

28€
32€
37€
42€

Características...


Formato A5,



Capa em cartão forrada no respectivo material,



Encadernação com um material constante no documento Encadernação, constante no

site do atelier, na secção materiais,


Miolo com 50 folhas em papel reciclado com 100g/m2,



Definição do layout e grafismo (capa: etiqueta e miolo: folha inicial e duas folhas

com esquema diferente e respectivos 50 cartões em Cartolina Fine-Paper Branco) de
acordo com as orientações/dados a fornecer pelo(s) cliente(s).


Se o cliente desejar, após todos os cartões estarem preenchidos, poderá solicitar ao

atelier a montagem/colagem (sem qualquer tipo de acréscimo no valor. Os cartões
deverão ser entregues ao atelier identificados pela ordem que pretende que os mesmos
sejam colocados no livro) dos mesmos no livro; sendo assegurado a colocação de
“alturas” na zona da lombada para que o livro após terem sido colados os cartões não
ficar a abrir.

•

Livro de Honra Quadrado (14,5cmx14,5cm)...

Capa

1.ª Folha (dados da
cerimónia)

1.ª folha para colocar as
dedicatórias

Restantes folhas para
colocar as dedicatórias
(serão alternadas entre os
dois modelos ao lado
apresentados)

Descrição:
•

Dimensões 14,5cmx14,5cm;

•

Capa: cartolina Fine-paper com 220g/m2 (várias cores disponíveis) com aplicação de
etiqueta a definir com o cliente (dados e elemento gráfico);

•

Miolo: papel com 80g/m2 com 6 folhas perfazendo o total de 24 páginas;

•

Elemento gráfico/ornato do miolo a definir com o cliente;

•

Na lombada estarão presas duas fitas fininhas de cetim em cor a coordenar com o
trabalho;

•

1.ª folha do livro com os dados relativos à cerimónia.
O preço unitário é de 15€ (quinze euros)

Exemplos:

