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ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΕΙΔΙΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΧΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΞΩΦΥΛΛΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ



Καλωσορίσατε στο νέο κατάλογο χειροποίητων προϊόντων
για επαγγελµατίες φωτογράφους, της Happy Box.

Στις σελίδες που ακολουθούν µπορείτε να βρείτε
• φωτογραφικά άλµπουµ
• βιβλία ευχών
• κουτιά, θήκες και τσάντες
• συµπληρωµατικά προϊόντα και ασφαλώς τα
• εξώφυλλα, µε τα οποία µπορείτε να ντύσετε τα άλµπουµ µας, επιλέγοντας από το πλούσιο
• χρωµατολόγιο των υλικών που χρησιµοποιούµε.

Στόχος µας είναι να δηµιουργούµε ποιοτικά προϊόντα, συνδυάζοντας
τη σύγχρονη τεχνολογία µε νέα υλικά, που συχνά ανανεώνονται.

Θεωρώντας τους πελάτες µας, συνεργάτες για την ανάπτυξη και πρόοδο της εταιρείας µας,
φροντίζουµε τις ανάγκες τους µε συνέπεια και υπευθυνότητα.

Σας ευχαριστούµε πολύ για το ενδιαφέρον σας.

λόγια

Προσθέτουµε

για τον

αξία στην τέχνη 

λίγα

σας!
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Προσθέτουµεαξία στην τέχνη σας!



Προσθέτουµεαξία στην τέχνη σας!



ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ



DG BOOK
Εκτύπωση σε φωτογραφικό χαρτί MAT, GLOSSY, SILK, METALLIC

BEST BOOK DG
Εκτύπωση σε φωτογραφικό χαρτί MAT

Επιλέξτε
το εξώφυλλο

που επιθυµείτε.

Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση,
εξώφυλλο µε ενιαία φωτογραφία,

πλαστικοποιηµένη µατ.
Με χρέωση,

οποιοδήποτε άλλο σχέδιο εξωφύλλου.
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FLAT BOOK
Εκτύπωση offset µε πλαστικοποίηση GLOSSY ή MAT

Xαρτί DAlI 270gr -  Εκτύπωση και στις δύο όψεις

Xαρτί velvet 300gr -  Εκτύπωση, πλαστικοποίηση και στις δύο όψεις

DALI
Εκτύπωση offset σε χαρτί FINE ART
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Το “σαλόνι” χωρίζεται
µε ένα µικρό κενό

HAPPY

BEST BOOK
Εκτύπωση offset µε πλαστικοποίηση GLOSSY ή MAT

Ενιαίο σαλόνι
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ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ
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CLASSIC
Κενά φύλλα, µε ριζόχαρτο

Τα κλασικά άλµπουµ διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις, οι κυριότερες των οποίων είναι:
23x23, 30x30, 35x35 εκ.  Ωστόσο υπάρχει η δυνατόιτητα κατασκευής άλµπουµ και σε
αρκετές ακόµη διαστάσεις, για τις οποίες µπορείτε να ενηµερωθείτε από την ιστοσελίδα µας
www.happybox.gr ή καλώντας την εξυπηρέτηση πελατών της Happy Box. 

Τα φύλλα των κλασικών άλµπουµ διατίθενται σε χρώµατα:

ΕΚΡΟΥ, ΜΑΥΡΟ, ΜΠΟΡΝΤΩ, ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ, NOVOLATO
ΡΟΖ και ΣΙΕΛ.

Τα φύλλα των κλασικών άλµπουµ διατίθενται σε χρώµατα:

ΕΚΡΟΥ, ΜΑΥΡΟ, ΜΠΟΡΝΤΩ, ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ, NOVOLATO
ΡΟΖ και ΣΙΕΛ.

Ο αριθµός των φύλλων για τα κλασικά άλµπουµ µπορεί να µεταβάλλεται ανά 10 και
να φτάνει, στην διάσταση 35x35 εκ., τα 80 φύλλα.

Κλασικό άλµπουµ,
µε φύλλα “Novolato”.



ΕΙΔΙΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ



13

SIMPLE
Κενά φύλλα, χωρίς ριζόχαρτο.
Βιβλιοδεσία τύπου “DG BOOK”

EASY

Κενά φύλλα, µε αυτοκόλλητες σελίδες.
Βιβλιοδεσία τύπου “DG BOOK”
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MATTED ALBUM
Κλασικό άλµπουµ µε “πασπαρτού”

Διαθέσιµα χρώµατα:
ΜΑΥΡΟ
ΕΚΡΟΥ

ΠΕΡΛΕ ΛΕΥΚΟ
ΠΕΡΛΕ ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ



DIGITAL MATTED ALBUM
Ψηφιακό άλµπουµ ‘πασπαρτού”

3D
effect



ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΧΩΝ
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ART

ART KID

STANDARD
Βιβλίο ευχών µε κενές σελίδες.

Βιβλίο ευχών γάµου.
Εκτύπωση σε χαρτί Fine Art και Περλέ.

Βιβλίο ευχών βάπτισης.
Εκτύπωση σε χαρτί Fine Art και Περλέ.

Χαρτί canson.  Διαστάσεις βιβλίου 25x20 εκ. και 25x30 εκ.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΜΠΟΥΜ
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PHOTO BOX

INOX BOX

Κουτί για φωτογραφικό άλµπουµ
“ντυµένο” µε πλαστικοποιηµένη φωτογραφία



20

CLASSIC BOX

PLEXI BOX

Κουτί για φωτογραφικό άλµπουµ
“ντυµένο” µε υλικό ίδιο µε το εξώφυλλο του άλµπουµ

Ξύλινος σκελετός

CLASSIC BOX 01

CLASSIC BOX 02

CLASSIC BOX 03

Οι διαφορετικοί κωδικοί, αναφέρονται στον τρόπο που κλείνει το κουτί
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ΤΣΑΝΤΕΣ
Από υλικό non-woven,

που µπορεί να τυπωθεί µε το λογότυπό σας
και από τις όψεις

ΘΗΚΕΣ
Από υλικό non-woven, που µπορεί

να τυπωθεί µε το λογότυπό σας και από τις δύο όψεις

Χρώμα: ΜΑΥΡΟ

Διαθέσιµα χρώµατα: ΕΚΡΟΥ µε ΚΑΦΕ πλαϊνά
ΣΙΕΛ µε ΕΚΡΟΥ πλαϊνά

ΦΟΥΞΙΑ µε ΕΚΡΟΥ πλαϊνά



ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



DVD BOOKLET

DVD PHOTO

Θήκη για 1-4 DVD, µε τυπωµένο σκληρό εξώφυλλο.
Επιπλέον περιλαµβάνει και 6 σαλόνια ψηφιακού άλµπουµ.

23

Θήκη για 1-4 DVD, µε τυπωµένο σκληρό εξώφυλλο.
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ΘΗΚΗ DVD  MATTED

Διαθέσιµα χρώµατα:
ΜΑΥΡΟ
ΕΚΡΟΥ

ΠΕΡΛΕ ΛΕΥΚΟ
ΠΕΡΛΕ ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ

FLIP CASE

ΘΗΚΕΣ DVD CLASSIC
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ΞΥΛΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ & ΚΑΜΒΑΔΕΣ
Ζωγραφική στο χέρι

WINDOWS

Διαθέσιµα χρώµατα:
ΜΑΥΡΟ
ΕΚΡΟΥ

ΠΕΡΛΕ ΛΕΥΚΟ
ΠΕΡΛΕ ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ

ZIG ZAG FRAME

Διαθέσιµα χρώµατα:
ΜΑΥΡΟ
ΕΚΡΟΥ
ΠΕΡΛΕ ΛΕΥΚΟ
ΠΕΡΛΕ ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ

Κορνίζες ντυµένες µε δερµατίνη
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ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ
Ευχαριστήρια κάρτα

Ευχαριστήρια κάρτα πολλαπλών φύλλων
µε αναµνηστικές φωτογραφίες από το γάµο ή τη βάπτιση

Για την πλέον επαγγελµατική παρουσίαση
των δειγµάτων των φωτογραφιών ενός γάµου ή βάπτισης.

Με δυνατότητα ένθεσης 9 ή 16 φωτογραφιών,
µαζί µε τα ονόµατα των αρχείων,
ανά σελίδα 20x30 εκ.

CONTACT

MAGAZINE

Εκτύπωση σε χαρτί velvet 300gr µε πλαστικοποίηση και στις δύο όψεις

Εκτύπωση σε χαρτί velvet 300gr χωρίς πλαστικοποίηση
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ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΝΘΥΜΙΟ

Για τη βάπτιση του µωρού, δηµιουργήσαµε ένα ”παραµύθι”
µε τις πιο σηµαντικές φωτογραφίες.

Αναµνηστικό λεύκωµα για τα παιδιά
του Δηµοτικού ή του Νηπιαγωγείου.

PHOTO BOOK
Εκτύπωση offset, χωρίς πλαστικοποίηση

Xαρτί velvet 170gr -  Εκτύπωση και στις δύο όψεις



ΕΞΩΦΥΛΛΑ
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο Υ

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α

Επιλέγουµε το σχέδιο του εξωφύλλου.

Επιλέγουµε το υλίκο του εξωφύλλου.

Επιλέγουµε το χρώµα του υλικού.

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Λ Ι Κ Ο ΧΡΩΜΑ ΥΛΙΚΟΥ

70007
03-1010

ΦΛΟΙΟΣ
ΒΕΛΟΥΤΕ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΚΙ

ΛΙΝΑΡΙ
ΣΟΥΕΤ

Β Η Μ Α 1

Β Η Μ Α 2

Β Η Μ Α 3

Β Η Μ Α 1

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Ε Π Ι Λ Ο Γ Ω Ν

Β Η Μ Α 2 Β Η Μ Α 3
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

01-1000

01-1001
µε γαζί

01-1002
χωρίς γαζί

Ενιαίο εξώφυλλο, µε υλικό της αρεσκείας σας.

Πλαστικοποιηµένη φωτογραφία µπροστά
Στη ράχη και την πλάτη βάζουµε υλικό της αρεσκείας σας
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01-1003
µε γαζί

01-1004
χωρίς γαζί

ΕΞΩΦΥΛΛΑ

Πλαστικοποιηµένη φωτογραφία µπροστά και πίσω

Προαιρετικά, µε µικρή επιβάρυνση, µπορούµε να χαράξουµε µε Laser
το λογότυπο σας ή όποιο στοιχείο θέλετε, στα περισσότερα υλικά των εξωφύλλων µας.

01-1005 01-1006
Καµβάς µπροστά Καµβάς ενιαίος



32

ΕΞΩΦΥΛΛΑ

03-1007 03-1008

03-1009
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

03-1010

03-1011Η χάραξη µε laser προαιρετική
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03-1013

ΕΞΩΦΥΛΛΑ

03-1012
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

03-1014 03-1015

03-101703-1016
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03-1019

03-1020 03-1021

03-1018

ΕΞΩΦΥΛΛΑ
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

03-1024 03-1025

03-102303-1022
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03-1026

ΕΞΩΦΥΛΛΑ

03-1027
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

03-102903-1028

03-1030
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02-1032

03-1031

ΕΞΩΦΥΛΛΑ

02-1033
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

03-1034

02-1035 02-1036
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

03-1037

03-103802-1038 02-1039
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

02-1040

02-1041
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

03-1042 03-1043

02-1044 02-1045
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

03-1047

03-1046

Η γραφή γίνεται µε Laser
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02-1048 02-1049

ΕΞΩΦΥΛΛΑ

02-105103-1050
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

03-1052

03-1053 03-1054
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

02-1056

03-1055
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

02-1057

02-105902-1058
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

02-1062

02-1060 02-1061

02-1063
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03-106503-1064

ΕΞΩΦΥΛΛΑ

02-1066 04-1067
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04-1068 03-1069

01-107101-1070

ΕΞΩΦΥΛΛΑ
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05-1074 03-1075

05-1072 05-1073

ΕΞΩΦΥΛΛΑ

Δερµατίνη µε ζωγραφική στο χέρι.

Ξύλινο εξώφυλλο µε ζωγραφική στο χέρι
(τεχνοτροπία β)

Ξύλινο εξώφυλλο µε ζωγραφική στο χέρι
(τεχνοτροπία Α)
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

05-1076-047 05-1076-048

05-1076-006 05-1076-011

Ζωγραφική στο χέρι
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ

05-1076-058 05-1076-062

05-1076-063 05-1076-064



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
& ΥΛΙΚΑ
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ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ

Σε αυτά τα χρωµατολόγια, έχει γίνει κάθε προσπάθεια να αποδώσουµε τα χρώµατα, όσο πιο κοντά γίνεται µε αυτά των υλικών που χρησιµοποιούµε.  Παρ΄ όλα αυτά,
δεν µπορούµε να εγγυηθούµε για την απόλυτη ταύτισή τους.  Σε περίπτωση που εξαντλείται κάποιο υλικό, από τον προµηθευτή, το αντικαθιστούµε µε παρόµοιο.
Επίσης σας προτείνουµε να επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα µας ή να καλείτε την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας µας, καθώς στα υλικά προστίθενται νέοι κωδικοί.

70002 70004 70005 70007

70008 70010 70014 70019

70023 70024 70028

70034

70029

7003370031 70032
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ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ

Σε αυτά τα χρωµατολόγια, έχει γίνει κάθε προσπάθεια να αποδώσουµε τα χρώµατα, όσο πιο κοντά γίνεται µε αυτά των υλικών που χρησιµοποιούµε.  Παρ΄ όλα αυτά,
δεν µπορούµε να εγγυηθούµε για την απόλυτη ταύτισή τους.  Σε περίπτωση που εξαντλείται κάποιο υλικό, από τον προµηθευτή, το αντικαθιστούµε µε παρόµοιο.
Επίσης σας προτείνουµε να επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα µας ή να καλείτε την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας µας, καθώς στα υλικά προστίθενται νέοι κωδικοί.

70037 70038

70039 70040 70049 70050

70035 70036

70051
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73005

73001 73002 73003 73004

73006 73009 73010

73011 73018

73020 73022

73014 73015

73023 73024

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ

Σε αυτά τα χρωµατολόγια, έχει γίνει κάθε προσπάθεια να αποδώσουµε τα χρώµατα, όσο πιο κοντά γίνεται µε αυτά των υλικών που χρησιµοποιούµε.  Παρ΄ όλα αυτά,
δεν µπορούµε να εγγυηθούµε για την απόλυτη ταύτισή τους.  Σε περίπτωση που εξαντλείται κάποιο υλικό, από τον προµηθευτή, το αντικαθιστούµε µε παρόµοιο.
Επίσης σας προτείνουµε να επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα µας ή να καλείτε την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας µας, καθώς στα υλικά προστίθενται νέοι κωδικοί.
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ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ

73025 73027 73028 73030

73031 73032 73034 73037

73038 73039 73040

73042

73041

Σε αυτά τα χρωµατολόγια, έχει γίνει κάθε προσπάθεια να αποδώσουµε τα χρώµατα, όσο πιο κοντά γίνεται µε αυτά των υλικών που χρησιµοποιούµε.  Παρ΄ όλα αυτά,
δεν µπορούµε να εγγυηθούµε για την απόλυτη ταύτισή τους.  Σε περίπτωση που εξαντλείται κάποιο υλικό, από τον προµηθευτή, το αντικαθιστούµε µε παρόµοιο.
Επίσης σας προτείνουµε να επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα µας ή να καλείτε την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας µας, καθώς στα υλικά προστίθενται νέοι κωδικοί.
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ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ SUPREME

Σε αυτά τα χρωµατολόγια, έχει γίνει κάθε προσπάθεια να αποδώσουµε τα χρώµατα, όσο πιο κοντά γίνεται µε αυτά των υλικών που χρησιµοποιούµε.  Παρ΄ όλα αυτά,
δεν µπορούµε να εγγυηθούµε για την απόλυτη ταύτισή τους.  Σε περίπτωση που εξαντλείται κάποιο υλικό, από τον προµηθευτή, το αντικαθιστούµε µε παρόµοιο.
Επίσης σας προτείνουµε να επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα µας ή να καλείτε την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας µας, καθώς στα υλικά προστίθενται νέοι κωδικοί.

57101 57102 57103 57104

57107 5710857105 57106
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Σε αυτά τα χρωµατολόγια, έχει γίνει κάθε προσπάθεια να αποδώσουµε τα χρώµατα, όσο πιο κοντά γίνεται µε αυτά των υλικών που χρησιµοποιούµε.  Παρ΄ όλα αυτά,
δεν µπορούµε να εγγυηθούµε για την απόλυτη ταύτισή τους.  Σε περίπτωση που εξαντλείται κάποιο υλικό, από τον προµηθευτή, το αντικαθιστούµε µε παρόµοιο.
Επίσης σας προτείνουµε να επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα µας ή να καλείτε την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας µας, καθώς στα υλικά προστίθενται νέοι κωδικοί.

ΣΟΥΕΤ

68011 68023 68029 68041

68074 68107 6815668048

68255 68302 68306

68401 68429 68431 68503

68317
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ΣΟΥΕΤ

Σε αυτά τα χρωµατολόγια, έχει γίνει κάθε προσπάθεια να αποδώσουµε τα χρώµατα, όσο πιο κοντά γίνεται µε αυτά των υλικών που χρησιµοποιούµε.  Παρ΄ όλα αυτά,
δεν µπορούµε να εγγυηθούµε για την απόλυτη ταύτισή τους.  Σε περίπτωση που εξαντλείται κάποιο υλικό, από τον προµηθευτή, το αντικαθιστούµε µε παρόµοιο.
Επίσης σας προτείνουµε να επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα µας ή να καλείτε την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας µας, καθώς στα υλικά προστίθενται νέοι κωδικοί.

ΓΟΥΝΑΚΙ

68932 68936

61001 61002 61004 61005

61007 61009 61010 61011

61012
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Σε αυτά τα χρωµατολόγια, έχει γίνει κάθε προσπάθεια να αποδώσουµε τα χρώµατα, όσο πιο κοντά γίνεται µε αυτά των υλικών που χρησιµοποιούµε.  Παρ΄ όλα αυτά,
δεν µπορούµε να εγγυηθούµε για την απόλυτη ταύτισή τους.  Σε περίπτωση που εξαντλείται κάποιο υλικό, από τον προµηθευτή, το αντικαθιστούµε µε παρόµοιο.
Επίσης σας προτείνουµε να επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα µας ή να καλείτε την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας µας, καθώς στα υλικά προστίθενται νέοι κωδικοί.

SILKY

65002 65004 65005

65006

65003
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ΒΕΛΟΥΤΕ

60003 60005 60006

60007 60009 60010 60014

60015 6001860016

60020 60025

60002

60017

Σε αυτά τα χρωµατολόγια, έχει γίνει κάθε προσπάθεια να αποδώσουµε τα χρώµατα, όσο πιο κοντά γίνεται µε αυτά των υλικών που χρησιµοποιούµε.  Παρ΄ όλα αυτά,
δεν µπορούµε να εγγυηθούµε για την απόλυτη ταύτισή τους.  Σε περίπτωση που εξαντλείται κάποιο υλικό, από τον προµηθευτή, το αντικαθιστούµε µε παρόµοιο.
Επίσης σας προτείνουµε να επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα µας ή να καλείτε την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας µας, καθώς στα υλικά προστίθενται νέοι κωδικοί.
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χειροποίητο χαρτί L.S.

20001 20003 20004

20005 20006 20007

20009 20010 20011 20012

20002

20008

20013 20014 20015 20016
Σε αυτά τα χρωµατολόγια, έχει γίνει κάθε προσπάθεια να αποδώσουµε τα χρώµατα, όσο πιο κοντά γίνεται µε αυτά των υλικών που χρησιµοποιούµε.  Παρ΄ όλα αυτά,
δεν µπορούµε να εγγυηθούµε για την απόλυτη ταύτισή τους.  Σε περίπτωση που εξαντλείται κάποιο υλικό, από τον προµηθευτή, το αντικαθιστούµε µε παρόµοιο.
Επίσης σας προτείνουµε να επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα µας ή να καλείτε την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας µας, καθώς στα υλικά προστίθενται νέοι κωδικοί.
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PATTERNS

11001 11002 11003 11004

11005 11006 11007

Σε αυτά τα χρωµατολόγια, έχει γίνει κάθε προσπάθεια να αποδώσουµε τα χρώµατα, όσο πιο κοντά γίνεται µε αυτά των υλικών που χρησιµοποιούµε.  Παρ΄ όλα αυτά,
δεν µπορούµε να εγγυηθούµε για την απόλυτη ταύτισή τους.  Σε περίπτωση που εξαντλείται κάποιο υλικό, από τον προµηθευτή, το αντικαθιστούµε µε παρόµοιο.
Επίσης σας προτείνουµε να επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα µας ή να καλείτε την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας µας, καθώς στα υλικά προστίθενται νέοι κωδικοί.



ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΛΟΙΟΣ ΛΙΝΑΡΙΞΥΛΟ

Προαιρετικά, µε µικρή επιβάρυνση, µπορούµε να γράψουµε µε Laser
το λογότυπο σας ή όποιο στοιχείο θέλετε, στα περισσότερα υλικά των εξωφύλλων µας.
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Σε αυτά τα χρωµατολόγια, έχει γίνει κάθε προσπάθεια να αποδώσουµε τα χρώµατα, όσο πιο κοντά γίνεται µε αυτά των υλικών που χρησιµοποιούµε.  Παρ΄ όλα αυτά,
δεν µπορούµε να εγγυηθούµε για την απόλυτη ταύτισή τους.  Σε περίπτωση που εξαντλείται κάποιο υλικό, από τον προµηθευτή, το αντικαθιστούµε µε παρόµοιο.
Επίσης σας προτείνουµε να επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα µας ή να καλείτε την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας µας, καθώς στα υλικά προστίθενται νέοι κωδικοί.
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