As memórias são o nosso maior tesouro.
Vamos guardá-las para sempre?

MINI BOOK
O book perfeito para todas as memórias!!
Um livro de capa cortada, tamanho 24x24cm, ideal para deixar registado
pequenos momentos especiais!
Este book pode ser personalizado e tem a capacidade máxima de
20 folhas / 40 páginas.

MINI BOOK 24X24 cm
5 folhas / 10 páginas

35,00 €
-------------------------------------------------------------------

FOLHA EXTRA
1 folha / 2 páginas

8,00 €

PHOTO BOOK 20X30 cm
10 folhas / 20 páginas

75,00 €
-------------------------------------------------------------------

FOLHA EXTRA
1 folha / 2 páginas

6,00 €

PHOTO BOOK
O Book ideal para contar grandes histórias!

PHOTO BOOK 25X25 cm
10 folhas / 20 páginas

75,00 €
-------------------------------------------------------------------

O PHOTO BOOK está disponível em 2 tamanhos, tendo a capacidade
máxima de 40 folhas (80 páginas).
Apresenta uma capa dura impressa em papel fotográfico laminado,
e é totalmente personalizado.

FOLHA EXTRA
1 folha / 2 páginas

6,00 €

PHOTO BOOK + BOX
Inclui
1 BOX
+
1 PHOTO BOOK
25x25cm
12 folhas / 24 páginas
130,00 €

PHOTO BOOK + BOX
O conjunto mágico que irá preservar as melhores memórias
de uma forma elegante, original e exclusiva.
Disponível no tamanho 25x25cm , inclui um PHOTO BOOK
com 12 folhas / 24 páginas e uma caixa personalizada com o
aro em madeira natural.

DUO COLLECTION 25X25 cm
15 folhas / 30 páginas

200,00 €
-------------------------------------------------------------------

FOLHA EXTRA
1 folha / 2 páginas

6,00 €

DUO COLLECTION

DUO COLLECTION 30X30 cm
20 folhas / 40 páginas

280,00 €

O book ideal para contar grandes histórias!
O DUO COLLECTION está disponível em 2 tamanhos, tendo a
capacidade máxima de 40 folhas (80 páginas).

-------------------------------------------------------------------

FOLHA EXTRA
1 folha / 2 páginas

10,00 €

ECO COLLECTION KIDS
O book perfeito para todas as memórias!!

O ECO BOOK é amigo do ambiente e alia o luxo, a qualidade e o preço.
Neste produto são apenas utilizados papéis provenientes de florestas
ecologicamente geridas (FSC). É uma impressão “verde” sem recurso ao
processo químico da revelação fotográfica. Existem dois tamanhos
disponíveis: 30x25 (horizontal) e 24x24 (quadrado) e tem a capacidade
máxima de 30 folhas / 60 páginas.

ECO BOOK 24X24cm ou 30x25cm
15 folhas / 30 páginas

150,00 €

FOLHA EXTRA
Preço sob consulta

CAIXINHAS DE MEMÓRIAS
A Caixinha de Memórias permite guardar as suas
fotografias impressas, está disponível em diferentes cores
e materiais.

CAIXINHA DE MEMÓRIAS
10x15 ou 15X20 cm

25,00 €

IMPRESSÕES
Papel fotográfico
- Lustre TAMANHOS
10 x 15 cm

0,75 €
-------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFIAS IMPRESSAS

15 x 20 cm

1,00 €
Quantas são as memórias que já só nos restam no papel?
Memórias que nos são tão importantes, e que são capazes de nos
reconfortar e encorajar em vários momentos da nossa vida...

-------------------------------------------------------------------

20 x 30 cm
2,00 €

As fotografias carregam ainda mais sentimento à medida que o tempo
vai passando, e devemos sempre transformar as essas memórias em
algo físico. Para que possam sobreviver ao tempo, e transportar com
elas, a nossa história..

-------------------------------------------------------------------

30 x 40 cm
5,00 €

IMPRESSÃO EM TELA
Grandes histórias pedem grandes impressões!
As telas são 100% poliéster com uma suave textura e com
bastidores de madeira de 1.8cm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

TAMANHOS DISPONÍVEIS

20x30cm - 25€

50x60cm -55€

30x40cm - 30€

50x70cm - 60€

40x60cm - 45€

100x70cm - 80€

40x70cm - 50€

100x100cm - 100€

TAMANHOS DISPONÍVEIS

RETRO WOOD PRINTS
Disponíveis em 4 formatos, os Retro Wood Prints prometem
revolucionar as paredes lá de casa.
São produzidos em madeira Natural de 15mm de espessura, em
formato Retangular, Quadrado, Circular ou Hexagonal.

20x20cm - 20€

40x40cm - 50€

25x25cm - 25€

40x50cm - 55€

35x35cm - 40€

50x50cm - 60€

30x40cm - 45€

50x70cm - 65€

CONDIÇÕES GERAIS
- Os valores e produtos apresentados neste catálogo
podem sofrer actualizações sem aviso prévio.
- A encomenda dos produtos só é válida após o
pagamento total dos mesmos.
- Dependendo dos produtos requisitados, o prazo de
produção pode variar entre 30 a 60 dias após a validação
da encomenda.
- Em época alta alguns destes produtos podem não estar
disponíveis.
- A entrega dos produtos é realizada no estúdio, por
marcação.
- Não se aceitam devoluções.

MORADA PARA LEVANTAMENTO:
Avenida Dº Manuel II, nº2041, 5º andar - SALA 2
(APENAS POR MARCAÇÃO!)

EMAIL PARA ENCOMENDAS:
anacunhafotografia.15@gmail.com

WWW.ANACUNHAFOTOGRAFIA.COM

