
IZGATAVOTS LATVIJĀ 

 01.04.2018 – 31.12.2019 

Fotoalbumu 
izgatavošanas 

cenas 



Ekskluzīvi Fotoalbumi 
SILVER GRAIN fotoalbumi ir individuāls 

pasūtījuma darbs, tiem tiek garantēta visaugstākā līmeņa 
izpildes kvalitāte.  

SILVER GRAIN fotoalbumi ir grezns fotogrāfa 
profesionālā darba apliecinājums un ieņem godpilnu 
vietu ģimenes relikviju plauktā. 

Cenas (€): 

30 x 30cm 25 x 25cm 20 x 20cm 20 x 30cm 30 x 20cm 

Pieejamie formāti(cm): 

Pamata konfigurācija fotoalbumiem 

Formāti (cm) 30x30 25x25 20x20 25x30 30x25 20x30 30x20 

Ādas iesējums 

Ādas vāks, 10 atvērumi 292,50 246,- 180,- 262,50 270,- 213,- 253,50 

Katrs nākamais atvērums 15,75 14,25 11,25 14,65 15,40 12,- 15,- 

Lina iesējums 

Lina vāks, 10 atvērumi 264,- 232,50 168,- 247,50 255,- 199,50 240,- 

Katrs nākamais atvērums 15,75 14,25 11,25 14,65 15,40 12, 15,- 

Izvēles fotoalbumiem 

Dāvanu kaste 19,25 15,80 11,20 16,50 16,50 13,50 13,50 
Fotoalbuma malu apzeltīšana / 
sudrabošana (līdz 15 atvērumiem) 74,- 62,50 51,00 66,30 70,20 59,05 65,95 

Personalizācija 5,- € par vienu iespiedumu uz ādas vai lina iesējuma 

Foto lodžiņš/Fotoiliktnis 10,- € 

 
Fotoalbums «Tale Book» 70,-€ 

Fotoalbums «Easy Book» 52,-€ 

Kastītes zibatmiņām 10,- € 

Klišejas izgatavošana 30,- €/1dm2 par ādas vai lina vāku; 16,-€ par kartona vāku 

	

30 x 25cm  25x 30cm 



Kokvilnas aploksne 

Izvēles fotoalbumiem: 
v Dāvanu ksate. SILVER  GRAIN rekomendē kopā ar fotoalbumu iegādāties arī Dāvanu kasti. 
Dāvanu kaste ir veidota no bieza kartona, un tās apdarei ir izmantots īpaša dizaina papīrs. Tā ir ideāli 
piemērota fotoalbuma uzglabāšanai horizontālā stāvoklī (lai novērstu deformēšanos) un aizsargā 
mehāniskas iedarbības, turklāt veido īpašu mikroklimatu fotoalbuma ilgstošai uzglabāšanai. 
v Foto lodziņš / Fotoieliktnis. Foto lodziņš var būt taisnstūra vai kvadrātveida, ar rāmīti. To var 
izvietot gan centrā, gan ar nobīdi jebkurā virzienā. Fotoieliktņa rāmīša krāsu nosaka saskaņā ar 
fotoalbuma malu krāsu. Ja malas ir baltas (oriģināls griezums), tad rāmītis būs balts. Ja fotoalbuma malas 
ir zeltītas – rāmītis būs zeltīts; ja malas ir sudrabotas – rāmītis būs sudrabots. 
v Fotoalbuma malu apzeltīšana/sudrabošana. Fotoalbuma malas (bloka trīs apgrieztās malas) 
var noklāt ar zelta vai sudraba krāsas foliju. Šī opcija pieejama fotoalbumiem tikai līdz 15 atvērumiem. 
v Personalizācija. Karstspiede. Karstspiede ar foliju. Reljefa un folijas iespiedumu veido ar 
karstu zīmogu (klišeju) uz ādas vai lina iesējuma priekšējā un aizmugurējā vāka, gan arī uz kartona 
virsmām: fotoalbuma priekšlapas, fotoalbuma «Easy Book» vāka un apvalka, zibatmiņu kastītes virsmas. 
Personalizācija var būt vārdi, datumi, arī firmas logotips. Iespiedumam var izmantot mūsu gatavās 
klešejas «Наша Свадьба», «Mūsu Kāzas», «Our Wedding» un «Arial» latīņu gatavos burtus vai pasūtīt 
individuālu klišeju. Klišejas izgatavošana aizņem trīs darba dienas, un tas pasūtīšanai būs nepieciešams 
PDF formāta fails melnā/baltā vektorā. Maksimālias iespieduma izmērs 3x8cm. 
Personalizācija var tikt iedrukāta arī tieši fotoieliktņa dizainā. 

Kastītes	zibatmiņām	

Malu zeltīšana/sudrabošana Dāvanu kaste Foto lodziņš 

Personalizācija		
ar	klišeju	

Personalizācija	ar	
klišeju	

Personalizācija	
ar	klišeju	

Pamata konfigurācija fotoalbumiem: 
v Atvērumi. Fotoalbumā var būt no 10 līdz 30 atvērumiem. Viens atvērums sastāv no divām lappusēm. 
v Kokvilnas aploksne. Katrs fotoalbums ir ievietots blīvā 100% kokvilnas aploksnē. Tā aizsargā ādas 

vai lina virsmu no bojājumiem un netīrumiem transportēšanas un uzglabāšanas laikā, un rada īpašu 
mikroklimatu. 

Personalizācija	ar	
klišeju	

Personalizācija	ar	
klišeju	

Personalizācija	
ar	klišeju	

5×5×5cm un tā ir piemērota zibatmiņām ne garāk par 5cm. 
 

Personalizācija		
ar	klišeju	(burti)	

Personalizācija		
ar	klišeju	



Fotoalbuma malas tiek aizsargātas ar tāda pašas krāsas vāku.

 

v 1. Vienkāršais” dizains  –tas ir bezmaksas dizains, kur fotogrāfijas tiek izvietotas pa vienai katrā 
lappusē (divas fotogrāfijas vienā atvērumā). Fons var būt balts vai melns. “Vienkāršais” dizains var būt ar 
malām (t. i., attālums starp fotogrāfiju un atvēruma malu) vai ar izplūduma efektu (fotogrāfija „aizplūst” pāri 
atvēruma malai). Šāds dizains tiek veidots ”Easy Book” grāmatiņai un ir piemērots fotoalbumiem ”Tale 
Book” un 20×20cm. Lielāka izmēra fotoalbumiem šis dizaina veids būs pārāk minimālistisks un garlaicīgs. 
“Vienkāršu” dizainu fotoalbumiem «Easy Book» nav jāapstiprina. Pārējiem fotoalbumiem “Vienkāršu” 
dizainu ir jāapsiprina, bet ne vairāk kā vienu visa maketa maiņas reizi. 

«Easy	Book»		

Fotoalbums “Tale Book”. 

. 

 

Dizains 

 
Fotoalbums ar ādas vai lina 

iesējumā “Tale Book” “Easy Book” 

Vienkāršais dizains iekļauts 

Klasiskais dizains 1€ par atvērumu  5€ 

Individuālais dizains 5€ par atvērumu  10€ par visu maketu  
 

«Tale	Book»		«Tale	Book»		«Tale	Book»		«Tale	Book»		

Dizaina izstrādes cenas (€): 

Katra personalizēta kastīte vai fotoalbums izgatavoti pēc individuāla pasūtījuma un atpakaļ nepieņem! 
Visai produkcijai Silver Grain ir preču zime! 

	

DIZAINS. 
 
SILVER GRAIN piedāvā dizaina pakalpojumus. 
Maketēšanas tehniskie nosacījumi: 320dpi, sRGB, JPEG. 

«Easy	Book»		 «Easy	Book»		 «Easy	Book»		

Maketa izmēri 

Formāts (cm) 30х30 25х25 20x20 
“Tale Book” 25x30 30x25 20x30 30x20 «Easy 

Book» 
Makets (mm) 594x300 494x250 394x200 494x300 594x250 394x300 594x200 294x150 

  

Pēc bloka izveidošanas no šiem izmēriem vēl tiks nogriesti 3mm no katras malas.	



v 3. “Individuālais” dizains – klients pats nosaka dizaina veidu un mēs to realizējām. Dizains maksā 
5€ par vienu atvērumu. 

Vienkāršais	dizains,	kvadrāta	formāts	

v 2. “Klasiskais” dizains  – kombinēts dizains, kur fotogrāfijas var tikt apvienotas daudzveidīgās 
vairāku attēlu grupās vai arī viena fotogrāfija var aizpildīt visu atvērumu. Grupējuma veidus un attēlu 
izvietojumu nosaka mākslinieks (dizaineris), saglabājot notikumu hronoloģiju vai arī fotogrāfiju nosaukumu 
kārtas numurus. Fons var būt balts vai melns. Var tikt uzklāta gaiša vai tumša dūmaka. Fotogrāfijām var 
būt balti vai melni rāmīši. Dizaina cenā ietilpst ne vairāk kā divas visa maketa maiņas reizes. 

Klasiskais	dizains,	fotoalbums	30х20сm	 Klasiskais	dizains,	fotoalbums	30х20сm	 Klasiskais	dizains,	fotoalbums	30х20сm	

Vienkāršais	dizains,	kvadrāta	formāts	 Vienkāršais	dizains,	kvadrāta	formāts	

Klasiskais	dizains,	fotoalbums	30х30сm	Klasiskais	dizains,	kvadrāta	formāts	

Individuālais	dizains,	fotoalbums	20x20cm	 Individuālais	dizains,	fotoalbums	25x25cm	 Individuālais	dizains,	fotoalbums	30x30cm	

Individuālais	dizains,	fotoalbums	30x30cm	 Individuālais	dizains,	fotoalbums	30x30cm	 Individuālais	dizains,	fotoalbums	30x25cm	

Klasiskais	dizains,	kvadrāta	formāts	

Klasiskais	dizains,	fotoalbums	20х30сm	 Klasiskais	dizains,	fotoalbums	30х30сm	Klasiskais	dizains,	fotoalbums	20х30сm	

Vienkāršais	dizains,	kvadrāta	formāts	Vienkāršais	dizains,	kvadrāta	formāts	 Vienkāršais	dizains,	kvadrāta	formāts	
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