
מחירון אלבומים 2019

אלבום הדבקה בכריכת עור + קופסא מהודרת

אלבום הדבקה בכריכת עור + קופסא מהודרת

אלבום הדבקה בכריכת קנווס + קופסא

עמודים:

גודל:

צבע:

מחיר:

עמודים:

גודל:

צבע:

מחיר:

עמודים:

גודל:

צבע:

מחיר:

22 עמודים

20/30 ס"מ

כסוף + מקום לתמונה בכריכה

70 ש"ח - מבצע!!!

22 עמודים

15/21 ס"מ

חום / אופייט 

90 ש"ח

12 עמודים + מקום בכריכות

15/21 ס"מ          |         13/18 ס"מ

חום / אפור / מוזהב / כסוף

70 ש"ח לגדול.   |    65 ש"ח ל קטן

אלבום הדבקה בכריכת עור + קופסא מהודרת

עמודים:

גודל:

צבע:

מחיר:

30 עמודים + מקום בכריכות 

15/21 ס"מ

חום / אופייט

110 ש"ח



אקורדיונים - הדבקה

אקורדיון הדבקה בכריכת עור - דו צדדי מתקפל כמו ארנק

אקורדיון הדבקה עומד בכריכה מהודרת קשורה בסרט

גודל:

צבע:

מחיר:

מקום הדבקה ל-11 תמונות

13/18 ס"מ        |      10/15 ס"מ     

מגוון צבעים

45 ש"ח לגדול   |    40 ש"ח ל קטן

אקורדיון הדבקה שוכב דו צדדי

מקום ל:  10 תמונות בגודל 13/18 

מקום ל:  6 תמונות בגודל 15/21 

מחיר ל-2 הדגמים: 25 ש"ח ליחידה

מקום ל- 6 תמונות אורך 

מתאים לגודל תמונה 15/21

מגיע במגוון דוגמאות וצבעים

מחיר: 40 ש"ח 



לוחות הדבקה מעץ

לוח הדבקה משולש 

מכיל 3 תמונות 2 רוחב ו-1 אורך

גודל התמונות 10/15

מחיר: 45 ש"ח

לוח הדבקה כפול 

מכיל 2 תמונות 1 רוחב ו-1 אורך

גודל התמונות 13/18

מחיר: 45 ש"ח

הלוחות מגיעים עם דף מדבקה 

לקילוף והדבקת התמונה. 

כמו כן יש מקל המתברג מאחורי הלוח  

וניתן להחליט אם התמונה תיהיה 

לאורך או רוחב.

לוח הדבקה יחיד 

אופציה לתמונת אורך או רוחב

גודל :   10/15    |    13/18                   

מחיר:  25 ש"ח |    30 ש"ח



קריסטלים

קריסטל לב 9.5/4 ס"מ

צבעוני

מחיר: 30 ש"ח

קריסטל פרח / עגול / שושנה

הגודל באזור ה-10 ס"מ

מחיר: 25 ש"ח

קריסטל מלבן - שלג

גודל:    13/18    |    10/15

מחיר:  45 ש"ח  |     40 ש"ח

ניתן להעמיד לאורך או לרוחב

קוביה מסתובבת על ציר

מקום ל- 6 תמונות

גודל:     10/10    |    15/15 

מחיר:  50 ש"ח  |     60 ש"ח



שונות

 דף מגנט

מדפיסים תמונה בפוטו ומדביקים.

גודל: 20/30 ס"מ

5 ש"ח ליחידה  

20 ש"ח לחבילה של 5 יחידות

מחזיק מפתחות הדבקה

מקום ל-10 תמונות

מגיע בצבעים שונים

מידה מבחוץ  5/6 ס"מ 

25 ש"ח ליחידה  

rutihamnick@gmail.com | 054-8442281

ניתן לרכוש את האלבומים  אצל:
רותי המניק טבריה 21 ב' בני ברק

בתאום מראש: 054-8442281
rutihamnick@gmail.com | 054-8442281

אין התחייבות לזמינות הצבעים במלאי 

אין אחריות על מידות מדויקות של המוצרים!!!

חובה למדוד מידה מדויקת לפני הדפסת התמונות!!!

אקורדיון כיסים קלאסי )ללא הדבקה(

מקום ל- 6 תמונות אורך ללא הדבקה 

מתאים לגודל תמונה 13/18

מחיר: 20 ש"ח                 מלאי מוגבל!


