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Seu dom. Nossa arte.

 Dedicação ao cliente. A PROFOX iniciou suas atividades na cidade de Brasilia, sempre investindo em tecnologia de ponta para atender seus clientes com excelência. Criada desde 1996, expandiu sua rede 
para mais dois estados: Ceará e Goiás, atendendo profissionais em todo o Brasil. A PROFOX trabalha com materiais de extrema qualidade, selecionando cuidadosamente seus fornecedores para entregar produtos 
exepcionais. Nosso objetivo é crescer com criatividade, inovar e investir em cada processo para que o produto  final valorize o seu dom. Essa é a nossa arte.
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Viena

Linha Clássicos

Álbum Vicenza / Foto - Fernando Lutterbach / Design - Carolina Lutterbach

A autêntica elegância da linha 

Clássicos, o estilo que expressa em 

novas formas e impõe-se como um 

clássico moderno, agregando mais  

beleza as suas lembranças. 

Milano

Ravenna

Novo!

Placa em metal

Modena

Vicenza

Linha Wood

Novo!

Lançamento: Álbum Wood com capa em madeira com 
6mm de espessura e com possibilidade de gravação a 
laser. Muita sofisticação e bom gosto que irá eternizar 
momentos mágicos!

Wood

Tamanhos disponíveis:

* Consulte nossa tabela de opções

Quantidade máxima de fotos:

50 Lâminas (100 Páginas)

Laminações disponíveis:

Líquida UV / Térmica Brilho / Velvet

Acabamento lateral:

Branco 

Grau de abertura:

180° Graus

Linhas de Álbuns disponíveis:

Vincado
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Venezia

Álbuns revestidos em couro legítimo, disponíveis nas cores preto, 
branco, marrom e  bege, com a possibilidade de gravação a laser. 

FirenzeTorino

  Preto

  Branco

  Marrom

  Bege

Linha Couro Legítimo

Revestimentos exclusivos para a linha 
Couro Legítimo:

Tamanhos disponíveis:
* Consulte nossa tabela de opções

Quantidade máxima de fotos:
50 Lâminas (100 Páginas)

Laminações disponíveis:
Líquida UV / Térmica Brilho / Velvet

Acabamento lateral:
Branco 

Grau de abertura:
180° Graus

Linhas de Álbuns disponíveis:
Vincado

Esta linha possui capas e janelas em acrílico de 3mm 

e de 6mm que destacam e conferem muita beleza 

e sofisticação. Possuem processo de colagem 

especial e alguns modelos permitem gravação a 

laser na capa.

Multi Arabesco Gerbera Mandala Fol hagem Bree Bloom Liz

O álbum Alméria possui oito designs de texturas para a capa:

Linha Acrílicos

Alméria

Napoli

Baden

Madri

Gênova

Roma
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Acabamento lateral:
Branco / Preto / Prata / Dourado

Grau de abertura:
180° Graus

Linhas de Álbuns disponíveis:
Vincado / Cortado (Center Tape)

Tamanhos disponíveis:
* Consulte nossa tabela de opções

Quantidade máxima de fotos:
50 Lâminas (100 Páginas)

Laminações disponíveis:
Líquida UV / Térmica Brilho / Velvet

Linha Stylo
Os álbuns da linha Stylo possuem uma qualidade excepcional que enriquecem as fotografias, combinando a 
arte de imprimir com designs personalizados.

Foto Story Foto com Imã

Imã

Lua

Lua com Imã Memory Basic

Janela Janela com Imã

Capa Personalizada

Capa Fotográfica Premium

O álbum Capa Fotográfica Premium 
possui impressão em papel fotográfico, 
capa  com papelão duplo, possui guarda, 
preta  ou branca, e sobre capa  com 
laminação fosca em papel fotográfico.

Tamanhos disponíveis:
* Consulte nossa tabela de opções

Quantidade máxima de fotos:
50 Lâminas (100 Páginas)

Laminações disponíveis:
Líquida UV / Térmica Brilho/Velvet

Acabamento lateral:
Branco

Grau de abertura:
180° Graus

Linhas de Álbuns disponíveis:
Vincado

Capa fotográfica. Impressão em papel 
fotográfico e que permite as laminações brilho, 
fosca linhada e jateada para a capa.

Tamanhos disponíveis:
* Consulte nossa tabela de opções

Quantidade máxima de fotos:
50 Lâminas (100 Páginas)

Laminações disponíveis:
Líquida UV / Térmica Brilho/Velvet

Acabamento lateral:
Branco / Preto / Prata / Dourado

Grau de abertura:
180° Graus

Linhas de Álbuns disponíveis:
Vincado

Capa Fotográfica
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Livro Fotográfico
Novidade! Livro com impressão em papel fotográfico. De-
sign moderno, páginas 30% mais finas que o álbum tradi-
cional. Ideal para ensaios, livros de assinaturas, estúdio, 
batizados. Uma alternativa diferenciada ao papel Couchê. 
Experimente!

Tamanhos disponíveis:
15x15 / 15x21 / 20x20 / 20x30 / 30x30 / 30x40(horizontal)

Quantidade de fotos:
Máx.50 lâminas (100 pgs)

Laminações disponíveis:
Líquida UV

Revista A4

Livro Fotográfico

Tamanhos disponíveis:
Revista: A4 20x30

Quantidade de fotos:
Revista: mín. 10 lâminas (20pgs) e máx. 20 lâminas (40pgs)
Gramatura: 150 gramas

Laminações disponíveis:
Térmica Fosco, Brilho

Revista Fotográfica

Revista  Fotográfica impressa em papel Couchê no taman-
ho A4 20x30, com gramatura de 150 gramas e laminação 
de capa em fosco ou brilho.

Linha Família
Delicadeza e muita beleza nessa linha com quatro modelos, composta por albuns com capa fotográfica, 
revestimento e acrílico, com gravação padrão nos álbuns nos modelos de capa em acrílico.

Tamanhos disponíveis:
15x15  / 20x20 / 25x25 / 20x30 / 30x20 

Quantidade de fotos:
Máx. 20 lâminas (40 pgs)

Laminações disponíveis:
Líquida UV

Baby Step White

Baby Step Black

Trend

New Born
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Acessórios

As caixas decorativas possuem acabamento sofisticado, podendo conter revestimento interno e 
externo com material sintético ou personalizado com a mesma imagem do álbum. Este acessório 
poderá acompanhar seu álbum, dando a ele ainda mais destaque e beleza.

Disponíveis para todos os tamanhos 
de álbuns.

(Os revestimentos clássicos (ver a página de revestimentos) são exclusivos para as caixas clássicas)

Caixa Acrilic Básica Caixa Acrilic Clássica

Caixa Acrilic Couro Caixa Basic com aba

Caixa Clássica com Aba Caixa Couro com aba

Acessórios

Caixa Wood

Caixa Basic presente

Caixa Clássica presente Caixa Couro Presente

Caixa Clássica com Aba

Caixa Fotográfica Presente

Caixa fotográfica com aba

Disponíveis para todos os tamanhos 
de álbuns.

(Os revestimentos clássicos (ver a página de revestimentos) são exclusivos para as caixas 
clássicas)
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Disponíveis para todos os tamanhos 
de álbuns.

(Os revestimentos clássicos (ver a página de revestimentos) são exclusivos para as caixas 
clássicas)

Luva BasicSobrecapa

Luva Clássica Luva Couro

Caixa Roma Básic Caixa Roma Clássica

Caixa Roma Couro

Acessórios Memory Box

Tamanhos disponíveis:
15x21 / 20x30

Quantidade máxima de fotos:
Mínimo de 10 / Máximo de 40

Laminações disponíveis:
Líquida UV

No Kit Pack com Fotos as impressões são coladas frente e verso  em 
papel com espessura de 2mm. 

Tamanhos disponíveis:
15x15 / 20x20

Quantidade máxima de fotos:
20 Lâminas (40 Páginas)

kit valoriza com a beleza retrô da polaroid. Este kit suporta 
até 60 fotos e possui suporte para pen drive, com dois 
modelos de revestimentos.

Tamanhos disponíveis:
18x18

Quantidade máxima de fotos:
40 fotos

Composto de caixa de madeira e pendrive revestido em madeira com capacidade de 8gb. Ambos 
permitem gravação a laser. As fotos que acompanham podem  ser impressas em 
papel fotográfico  brilho ou fosco.

Memory box Kit Pack

Memory box Wood

Memory Box Vintage

Design 5Design 4Design 3Design 2Design 1

Memory Box Milano

Tamanhos disponíveis:
15x15 / 20x20

Quantidade máxima de fotos:
20 Lâminas (40 Páginas)

kit valoriza o encanto e a ternura do ensaio New Born. No 
processo  de encadernação suas lâminas utilizam o dobro do 
material normal,  conferindo uma maior resistência. 
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Descritivo
Técnico
• É obrigatório que todo material enviado, venha acompanhado do pedido de encadernação, que deve ser preenchido com todos os dados necessários.
• O álbum somente passará a ser desenvolvido a partir do preenchimento e envio de todos os dados.
• A empresa não se responsabilizará por atrasos gerados pela falta de entrega de todos os dados.
• Em caso de dúvidas ou divergências no preenchimento, por favor entre em contato pelo e-mail: profox@profoxlab.com.br, ou na loja mais próxima.

Manual
de Orientação
Este manual irá informá-lo sobre os dados necessários para o envio de suas imagens para encadernação.

Formas
de Envio

Sigi Online
Profissional
Sistema de envio de fotos via 
internet.

Arquivos
em Mídias
Cd, Dvd e Pen-Drives.

Correios
Enviados pelo correio ou entregue 
em uma de nossas lojas.

Como enviar suas fotos para
impressão e encadernação
• Em nosso site, disponibilizamos o programa Sigi para o envio das fotos. Na tabela Tamanho e medidas de páginas, informamos os tamanhos disponíveis para impressão e estão as medidas 
em centímetros que os arquivos deverão conter. Em nosso site contém também os gabaritos de lâminas para diagramação correta.
• Todos os tamanhos devem vir exatamente com as medidas informadas e com 300 pixels/polegada (em inglês inch).
• Cuidado para não enviar os arquivos com 300 pixels/centímetro, pois isso gera atraso na impressão.
• Caso os tamanhos venham fora dos padrões indicados na tabela, os cortes serão feitos pelo laboratório.
• Não nos responsabilizamos por insatisfação nos recortes feitos.
• Nos casos de fotos destinadas à encadernação, aconselhamos que cabeças, pés, montagens ou escritos, fiquem com 1 cm de distância das laterais, pois no processo de encadernação, 
inevitavelmente refila-se o álbum com média de 4mm de cada lado.

Papel
Fotográfico
Depois de vários testes, constatou-se que os papéis fotográficos Kodak Paper Edge e Kodak Royal causam reações nas fotos laminadas à quente, liberando uma coloração azul ou rosa 
debaixo da laminação. Nesses casos, não garantimos a qualidade da encadernação.
• Sugerimos que para álbuns laminados sejam enviadas fotos impressas em papel fotográfico Kodak Endura Premier ou Fuji Crystal.
• Toda as impressões realizadas pela PROFOX utilizam o papel Kodak Endura Premier.

Papel Kodak
Endura Premier
Todas as impressões realizadas pela PROFOX utilizam o papel Kodak Endura Premier. Os papéis Kodak Endura estabelecem o padrão de referência em qualidade de impressão, elevando 
ainda mais os limites de um papel profissional para retratos e fotos sociais, e isso com cores mais vibrantes. O papel Premier Endura é fruto de uma revolução tecnológica, o mais recente 
avanço em tecnologia de acopladores, que aumenta sua capacidade de criar saídas de imagem de alta qualidade: impressões profissionais e irresistíveis, que preservam com exatidão as 
lembranças. Agora, graças à inovadora tecnologia de emulsão e dispersão de ciano da Kodak, você pode contar com uma gama ainda maior de cores, brancos puros, pretos intensos e tons 
de pele mais precisos.

Laminação
Líquida
• Esta opção de laminação, exige ampliar as fotos em papel fosco.

Laminação
Quente
Em álbuns da linha vincado, devido à grande  pressão no processo de vincagem, com o passar do tempo, a área vincada poderá sofrer alterações de cor e se soltar. Não nos responsabilizamos 
pelo acabamento do vinco em revelações de terceiros.
• Esta opção de laminação, exige ampliar as fotos em papel brilhante.

Sequência
duvidosa
Pedimos atenção para sequência do evento no álbum: uma vez nomeados os arquivos pelo cliente, não 
entraremos em contato para confirmar, apenas seguiremos conforme a sequência enviada.

Em casos de fotos enviadas para impressão, os arquivos devem estar nomeados 

na sequência do álbum, conforme o exemplo abaixo, sugerimos também que 

envie o index com a ordem numerada do álbum.

Ex.: 001, 002, 003...

Gabarito para
álbum Capa Fotográfica
A PROFOX disponibiliza os gabaritos para todos os modelos de capa na área de downloads do site. Lembramos que as fotos devem  ser diagramadas obedecendo a margem de segurança, 
pois durante o processo de produção, a encadernação sofre refile, podendo cortar imagens contidas nas extremidades das fotos. 
Ex.: letras, cabeças, artes, etc. Não nos responsabilizamos por cortes em assuntos indesejados.

Evite problemas na produção do seu Álbum Capa Foto, baixe os gabaritos de capa em nosso site, área de downloads. 

www.profoxlab.com.br

002.jpg

003.jpg

001.jpg

Como enviar
suas Fotos

Acabamentos
Laterais

A margem de segurança refere-se ao espaço que necessitamos para fazer o corte lateral (refile) do álbum, não que necessariamente seja refilado 1 cm. Por essa razão recomendamos aos 
nossos clientes que adicionem ao menos mais 1 cm de distância da margem de segurança para não correrem o risco de conteúdo ser cortado.

A ProFox oferece 4 opções de acabamentos laterias: Branco, Preto, Prata e Dourado.

Todos os arquivos enviados devem seguir os padrões de medida especificados pela PROFOX seguindo a margem de segurança de 1 cm ao redor da foto. No 

caso dos álbuns cortados, não há a necessidade de se criar a margem de segurança de 1cm no lado que será efetuado o vinco da página.

Disponibilizamos todos os gabaritos de lâminas e capas produzidas na área de downloads de nosso site.

www.profoxlab.com.br

• Verificar a disponibilidade por linha.
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SIGI Fotolivro

A PROFOX, atualmente possui uma política de investimento contínuo 

em inovação e tecnologia. A empresa está voltada à atender as 

necessidades dos seus clientes por meio de soluções em impressão, 

aspirando sempre superar as expectativas do mercado.

SIGI fotolivro é um programa profissional fornecido pela PROFOX, que foi desenvolvido 

com o objetivo de aumentar a produtividade e facilitar a criação e envio de álbuns. 

O software não exige nenhuma habilidade específica, em poucos minutos e de forma 

intuitiva é possível idealizar páginas exclusivas de álbuns ou criar layouts utilizando os 

templates disponíveis. 

O SIGI Fotolivro possui ferramentas extraordinárias para ajudar a produzir álbuns originais 

e elegantes, que serão apreciados por toda a vida!

Roland
RS 610

Noritsu
QS 3702 HDNoritsu

LPS 24 PRO

25 x 38 15 x 10 15,2 x 20,3 15 x 22  15,2 x 45,5

30 x 30 15 x 15 15,2 x 30,5 15 x 15 15,2 x 30,5

30 x 35 15 x 18 17,5 x 30,5 15 x18 15,2 x 35

30 x 40 15 x 20 20 x 30,5 15 x 20 15,2 x 40,6

30 x 42 15 x 21 21 x 30,5 15 x 21 15,2 x 42

30x45 15 x 22 22 x 20,3 15 x 22 15,2 x 45

35x35 15 x 15 15,2 x 30,5 15 x 15 15,2 x 30,5

40x40 15 x 15 15,2 x 30,5 15 x 15 15,2 x 30,5

Álbum 
Original 

Réplica Vertical Réplica Horizontal

Álbum Lâmina Álbum Lâmina10 x 15 20,3 x 15,2 30,5 x 10,2

15 x 15 30,5 x 15,2 30,5 x 15,2

15 x 21 30,5 x 21,6 43,2 x 15,2 

20 x 20 40,6 x 20,3 4 0,6 x 20,3

20 x 25 40,6 x 25,4 50,8 x 20,3

20 x 30 40,6 x 30,5 61 x 20,3

24 x 30 48 x 30,5 61 x 24

25 x 25 25,4 x 50,8 25,4 x 50,8

25 x 30 50,8 x 30,5 61 x 25,4

25 x 35 50 x 35 70 x 25,4

25 x 38 50 x 38 76 x 25,4

30 x 30 61 x 30,5 61 x 30,5

30 x 35  60x 35 70 x 30,5

30 x 40 60 x 40 81,2 x 30,5

30 x 42 60 x 42 84 x 30,5

30 x 45 60 x 45 90 x 30,5 

35 x 35 70 x 35 70 x 35

40 x 40 80 x 40 80 x 40

Álbum Fotográfico Lâmina Vertical Lâmina Horizontal

Todos os tamanhos devem vir exatamente com as medidas informadas e com 300 pixels/polegada 
(em inglês inch). Cuidado para NÃO enviar os arquivos com menos de 300 pixels/centímetro, pois 
isso gera atraso na impressão.

Tabela de
tamanhos das Lâminas

PhotoStory
Automática LV

Minolta
Konika

Tabela de
tamanhos Réplicas reduzidas

profox@profoxlab.com.br /profoxlab
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Brasília
(61) 3562-4344
Qna 19 lote 03
Taguatinga - DF

Fortaleza 
(85) 3224-2064 

Av. Rui Barbosa, 2055 A
Aldeota - CE

Brasília 
(61) 3591-1123

QD. 08 BL 16 Lote 05 Loja 01
Sobradinho - DF

Goiânia 
(62) 3224-4789

Av. Paranaíba, 450 Centro
Goiânia - GO


