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The Art of Technology



45

 www.memador.co.il
1.700.700.762

memador@memador.com

files@memador.com להזמנות�

ממאדור הינה מעבדת צילום מקצועית מירושלים, ישראל.

בממאדור אנחנו תמיד עם הפנים לעתיד, ולכן אנחנו ממשיכים ומפתחים את טכנולוגיות 

עיבוד התמונה וההדפסה המתקדמות בעולם. כך נוכל להפיק עבורכם את ההדפסות 

האיכותיות ביותר, ללא פשרות ובמחירים משתלמים.

אנחנו עובדים במסירות וביעילות כדי לספק לך את המוצרים באיכות הגבוה ביותר

על�מנת להיות הבחירה הראשונה שלך בהדפסת אלבומים ותמונות.

אנחנו מתמחים ב�

הפקת אלבומים דיגיטליים מקצועיים  *
ספרי אמן  *

הדפסת תמונות והגדלות  *
למוזיאונים, למשרדים, לבתים, לתערוכות ולמוסדות  

הדבקות ומסגור תמונות  *
דפוס דיגיטלי  *

עיצוב  *
ובכל מה שקשור להדפסות צילומיות איכותיות.

רוצה להוביל?

ממאדור נותנת לך את הכלים להצליח עם ההדפסות האיכותיות ביותר!

רוצים להדפיס תמונות או אלבומים דיגיטליים מקצועיים?

צרו אתנו קשר ונשמח לתת לכם את השירות הטוב ביותר.
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תערוכות ברחבי העולם

Photokina, WPPI :תוכלו לפגוש אותנו בתערוכות המובילות ברחבי העולם 

SWPP ,Dscoop, China Print, All in Print, Photo show (CEIF), Pamax ועוד.

בתערוכות אלו זכינו במספר תחרויות במקום הראשון עם האלבומים הדיגיטליים 

הייחודיים שלנו, אלו חלק מהתחרויות שזכינו בהן:

מפגשי צלמי אירועים

כחלק מהתפיסה שלנו, אנחנו שואפים תמיד לתת ללקוחותינו ידע נוסף והשקפות 

נוספות על נושאים המעסיקים את צלמי האירועים בחיי היומיום. על�מנת לאפשר לכם, 

הצלמים, להיחשף למידע חדש ורלוונטי עבורכם החלטנו לקיים את מפגשי הצלמים 

שלנו. המפגשים לרוב נערכים בירושלים )בחצר בית המשקם - משרדי ממאדור( ולעיתים 

אנחנו מקיימים אותם במקומות נוספים בארץ.

כפי שצוין, ההעשרה שלכם חשובה לנו ולכן אנחנו לא מעוניינים להגביל את משתתפי 

המפגשים וההשתתפות במפגשים הינה ללא עלות, מה שכן הכניסה מותנית בהרשמה 

מראש לכל מפגש.

במפגשים מועברות סדנאות מעשיות, מתקיימים דיונים ופורומים בנושאים רלוונטיים 

וכן מוצגים מוצרינו החדשים.

המעבדה

אתם מוזמנים לפגוש אותנו במעבדה בירושלים, כאן תוכלו להתרשם ממגוון מוצרינו 

ולבחור את המוצרים המתאימים ביותר עבורכם, צוות המעבדה ישמח לתת לך שירות 

אישי ומקצועי.

תערוכות ואירועים
בארץ ובעולם
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אלבומים דיגיטליים 
מקצועיים

הדמיון הוא הגבול שאנחנו אוהבים לעבור.
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אלבומים דיגיטליים מקצועיים
איכות ללא פשרות ועם עמידות לכל החיים!

אלבומי ממאדור הם ללא ספק האלבומים הטובים ביותר עבורך. האלבומים 

מודפסים באיכות הגבוה ביותר על מגוון של ניירות שונים ועם גמישות 

מרבית ביצירת האלבום הייחודי שלך.

אלבום ממאדור טיפוסי כולל בין 50 ל�100 עמודים, יחד עם זאת, אנחנו 

מסוגלים להפיק אלבומים גדולים יותר, המכילים עד 300 עמודים. 

האלבומים מכילים שקף בתחילת האלבום ובסופו, ניתן לשדרג את 

השקפים לשקפים מודפסים המודפסים יחד עם האלבום כולו.

מידות ופורמטים

פורמט רוחב

פורמט מרובע

Deluxe
22.7x22.7

Ultra
28x28

Compact
20.2x20.2

Mini
12.5x12.5

Premium
31.5x31.5

Premium
40x32.04

Ultra
38.1x30.5

Smart
35.7x28

Compact
25.3x20.2

Mini
17.8x14

Deluxe
28.3x22.7
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)4( הכריכה

אנחנו מאמינים בייחודיות שלך ושל לקוחותיך ולכן ניתן לבחור אחת ממאות הכריכות ה�״רגילות״ שלנו או 

לייצור כריכה ייחודית עבורך. ניתן להשתמש בעורות ובדים מסוגים שונים ולייצור עבורך את הכריכה שלך.

הכריכות מגיעות עם פינות מעוגלות יפיפיות הנותנות סיומת מודרנית המתאימה ליצירה שלך.

ניתן להזמין גם כריכות עם פינות ישרות.

)5( ההטבעה

ניתן להטביע על מרבית חומרי הכריכות טקסט בהטבעה עיוורת או בהטבעה במגוון צבעים )זהב, 

כסף, שחור, לבן ועוד(.

)6( הקצוות

ניתן לשדרג את מראה האלבום על ידי צביעת קצוות הדף בצבע זהב, כסף או שחור.

)7( האריזה

ניתן לבחור את האריזה המתאימה ביותר עבור האלבום שלך.

)1( הנייר

אלבומי ממאדור מודפסים במדפסות המתקדמות ביותר על�גבי ניירות אקולוגיים נטולי חומצה, 

המצופים ומוגנים מפני נזקי הזמן, הלחות, האור, טביעות האצבע, נוזלים ועוד. הניירות הם בעלי 

תכונת אל�קמט למניעת בלאי. עובי הנייר הינו עד 0.7 מ״מ.

את האלבומים ניתן להזמין עם גימורי הנייר הבאים:

Standard: ממאדור�פוטו )סמי�מט( | מט | מבריק  *
Metallic: פלטינום | מטאלי | סילבר | קופר | גולד  *
Special: סלקטיבי | סטן | U.V. PHOTO | קנוואס  *

)2( השקף

האלבומים מכילים שקף שקוף בתחילת האלבום ובסופו )בין הדפים לכריכה(.

ניתן לשדרג את השקפים לשקפים מודפסים המודפסים יחד עם האלבום כולו.

)3( הפינה

פינות הדפים מגיעות כברירת מחדל עם פינות ישרות.

קופסת תצוגהשקית בדניתן להזמין את האלבום עם פינות מעוגלות ללא תוספת תשלום. קופסה מהודרתקופסת סלייד

1

3

4

5

6

2
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 כריכות אישיות

כריכות הנעשות לבקשתך ועל�פי טעמך הייחודי.

ניתן להביא אלינו חומרי כריכה שונים ליצירת כריכות מיוחדות )עורות, בדים וכו׳(.

 כריכות עור אמיתי

כריכות העשויות מעור אמריקאי אמיתי.

11p  Personal חום כהה
)2+3(  37x31.5 גודל התמונה

11 חום כהה 

17  Alligator

11w  Aperture חום כהה
)1+2+3(  35x24.5 גודל התמונה

13  Black Matt18  Navy Blue

Premium  Ultra  Smart  Deluxe  Compact  Mini מלאי הכריכות 

✓ 	 	 	✓ חום כהה    

✓        Aperture חום כהה

✓       Personal חום כהה

✓         Alligator

✓       Black Matt

✓        Navy Blue

ניתן להזמין עם תמונת כריכה בגימור ממאדור�פוטו  )1(
ניתן להזמין עם תמונת כריכה בגימור קנוואס  )2(

)3( ניתן להזמין עם תמונת כריכה בגימור קריסטל
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כריכות העשויות מחומר דמוי�עור.

21p  Personal חום כהה
)2+3(  35x30 גודל התמונה

21 21wחום כהה   Aperture חום כהה
)1+2+3(  31.5x22.5 גודל התמונה

25p  Personal שנהב
)2+3(  35x30 גודל התמונה

25 25wשנהב   Aperture שנהב
)1+2+3(  31.5x22.5 גודל התמונה

21-10  Quadra שחור
)1+2(  14x11 גודל התמונות

23p  Personal שחור
)2+3(  35x30 גודל התמונה

23-5  Landscape שחור
)1+2+3(  27x21 גודל התמונה

23w  Aperture שחור
)1+2+3(  31.5x22.5 גודל התמונה

25-5  Landscape שנהב
)1+2+3(  27x21 גודל התמונה

23 שחור 

21-11  Portrait חום כהה
)1+2(  19x14 ,9x7 גודל התמונות

21-5  Landscape חום כהה
)1+2+3(  27x21 גודל התמונה

21-7  Story חום כהה
)1+2(  22x11 ,10x8 גודל התמונות

24 24pכתום   Personal כתום
)2(  35x30 גודל התמונה

20 ירוק 

25-7  Story שנהב
)1+2(   22x11 ,10x8 גודל התמונות

Premium  Ultra  Smart  Deluxe  Compact  Mini מלאי הכריכות 

✓ 	✓ 	✓ 	✓  ✓  ✓ חום כהה / שחור / שנהב 

✓ 	✓  ✓       Aperture

✓       Personal

✓     Landscape

✓       Story

✓       Portrait

✓       Quadra

✓ כתום      

✓   ✓ ירוק    

ניתן להזמין עם תמונת כריכה בגימור ממאדור�פוטו  )1(
ניתן להזמין עם תמונת כריכה בגימור קנוואס  )2(

)3( ניתן להזמין עם תמונת כריכה בגימור קריסטל
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כריכות העשויות ממגוון בדים )פשתן, קנוואס ועוד(.

47 בד אפור בהיר  46  Bicolor 24קנוואסw  Bicolor Aperture קנוואס
)1+2+3(  35x24.5 גודל התמונה

57a בד ארט אדום 
)1+3(   

67w  Aperture בד לבן כוכבים
)1+2+3(  35x24.5 גודל התמונה

68w   Aperture בד שחור כוכבים
)1+2+3(  35x24.5 גודל התמונה

44 בד אוקר 

55 בד כתום 

61 בד תכלת  62 בד כחול 

40 בד לבן 

60 בד סגול 

49 בד שחור 

59 בד בורדו  58 בד אדום כהה  57 בד אדום 

43 בד צהוב 

65 64בד חום כהה  45בד חום  41בד חום בהיר  בד בז' 

52 53בד טורקיז  51בד ירוק בקבוק  בד ירוק חאקי 

50 42בד ירוק בהיר  בד צהוב בהיר 

63 בד כחול עמוק 

49a בד ארט שחור 
)1+3(   

66 בד פנינה 

Premium  Ultra  Smart  Deluxe  Compact  Mini מלאי הכריכות 

✓ 	✽ 	✓ 	✓ 	   Bicolor קנוואס

✓  ✽  ✽     Aperture Bicolor קנוואס

✓ 	✽ 	✓ 	✓ בד אפור בהיר   

✓  ✽  ✽      Aperture בד אפור בהיר

  ✓ 		 		 	✓ בד פנינה    

 ✓ 		      Aperture כוכבים

 ✓ בד ארט אדום / שחור     

✽  ✽  ✽  ✽ בדים בצבעים שונים   

48 בד אפור כהה 

ניתן להזמין עם תמונת כריכה בגימור ממאדור�פוטו  )1(
ניתן להזמין עם תמונת כריכה בגימור קנוואס  )2(

)3( ניתן להזמין עם תמונת כריכה בגימור קריסטל

)1+2+3( Aperture את כל הבדים הנ"ל ניתן להזמין בדגם*

47w  Aperture בד אפור בהיר
)1+2+3(  35x24.5 גודל התמונה

66w  Aperture בד פנינה
)1+2+3(  35x24.5 גודל התמונה
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כריכות העשויות מזכוכית אקרילית )פרספקס( ואלומיניום.

כריכות למינציה 

כריכות מודפסות מצופות למינציה להגנה.

30 אקריל מלא 

כריכת למינציה

31 אקריל שקוף 

Premium  Ultra  Smart  Deluxe  Compact  Mini מלאי הכריכות 

✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ כריכת למינציה  

Premium  Ultra  Smart  Deluxe  Compact  Mini מלאי הכריכות 

✓ 	✓ 	 	 	 אקריל מלא   

 ✓ אקריל שקוף     

אנחנו עושים את מירב המאמצים להביא מגוון של חומרים איכותיים 

וחדשניים לכריכות. יש לך רעיון לכריכה שלא מופיעה בקטלוג? נשמח 

לשמוע ולייצור יחד את הכריכה האישית שלך.

אצלנו רק הדמיון הוא הגבול )וגם אותו אנחנו אוהבים לעבור(.

הטבעה על הכריכה היא דרך נפלאה ליצירת כריכה קלאסית ויחודיית לאירוע:



23

עיצוב אלבומים זרימה מלאה בתהליך העבודה.
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אלו חלק מסגנונות העיצוב האפשריים

Classic  

האלבום הקלאסי האיכותי והאהוב. משלב את תחושת ״האלבום 

של פעם״ עם האיכות והעיצוב של היום.

Pure  

אלבום בעל עיצוב נקי וסופר אלגנטי, שמתבסס כולו על הצבע 

הלבן. משאיר את הבמה כולה לצבעים החיים שבתמונות.

Personal  

אלבום המעוצב על�פי סגנון חייהם של המצולמים ומכיל גם 

אלמנטים מחיי היום יום של בעלי האלבום.

Modern  

אלבום בעיצוב מודרני ומתקדם המתעדכן בכל פרק זמן, על מנת 

שיעמוד באופנות ובסגנונות המתעדכנים עם הזמן.

Docu  

אלבום בסגנון דקומנטרי, ״מאחורי הקלעים״, האלבום נותן במה 

נרחבת לתמנות ההתארגנות, ההכנות והפרטים הקטנים שמאחורי 

הארוע.

עיצוב אלבומים
זרימה מלאה בתהליך העבודה.

כחלק מסל הפתרונות השלם שאנחנו נותנים לכם הצלמים, אנחנו מציעים 

שרותי עיצוב ועריכת אלבומים דיגיטליים.

העיצוב נעשה בתוכנת ממאדור�פרו המקצועית כך שאנחנו נבצע תיקוני 

צבע ושיפורי איכות )במידת הצורך( לכל תמונה ותמונה באלבום.

אין לנו ספק שאתם הצלמים עסוקים מאוד, לכן אנחנו מציעים את 

השירות שלנו, בו אנו נמצאים בקשר ישיר עם הלקוח שלכם ומונעים 

עיכובים ואי�הבנות. שירות זה חוסך עבורכם את ההתעסקות בהעברת 

המידע מהלקוח אל הגרפיקאי וחוסך ללקוח את זמן ההמתנה הארוך 

בתהליך התיווך. לאחר שליחת הקבצים אנחנו יכולים לפנות אותך לחלוטין 

מההתעסקות עם שלב העיצוב, עם אישור העיצוב על�ידי הלקוח תישלח 

אליך הודעה כי האלבום אושר והועבר להפקה.

 

בממאדור תמצאו מחלקת גרפיקה שתשמח לתת לכם שירות ולספק 

לכם עיצובים לפי טעמכם האישי - יש לזכור שכל אירוע הינו שונה ועל כן 

לעולם כל גרפיקה שנכין הינה שונה ואישית עבור אותו האירוע.
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מדריך מקוצר לשימוש בתוכנת Pro Ultimateתוכנת ממאדור�פרו לעיצוב אלבומים

)1( הכנת הקבצים מומלץ לפני העבודה לחלק את תמונות האירוע לתיקיות מסודרות לפי סדר 

כרונולוגי )לדוגמה: 01 הכנות, 02 מפגש, 03 סיור, 04 משפחות, 05 עיצוב אולם, 06 כתובה, 07 חופה, 

08 ריקודים, 09 ריקוד זוג, 10 טראש(.

)2( יצירת אלבום חדש  לחצו על מקש ״חדש״ והגדירו את מאפייני האלבום )פורמט, מספר עמודים, 

הוספת שקף מודפס ופרטי האלבום(.

)3( טעינת התמונות לחצו על מקש ״תמונות״ ובחרו את התיקייה הרצויה.

)4( עריכת האלבום במצב עבודה אקספרס בחרו את התמונות והתוכנה תציע לך את העמודים/דפים 

המתאימים לפי התמונות שנבחרו. יש בתוכנה תבניות )דפים מעוצבים עם רקע שניתן לשנותם( 

ועיטורים )דפים מעוצבים קבועים שניתן רק להחליף את התמונות בהם(, בשתי האפשרויות יש 

קבוצות שונות לפי סגנונות. במצב עבודה מתקדם יוצרים את הדף או משתמשים בדף שמוכן מראש 

וגוררים את התמונות לתוך התבניות.

)5( שמירה לחצו על מקש ״שמור״ )מומלץ לשמור את האלבום לאורך כל העבודה(.

)6( סגירת האלבום לחצו על מקש ״ייצוא״ < ״הבא״ < בחירת שם קובץ הייצוא )״שם ההעברה״( < 

הגדרת מיקום לשמירת הקובץ )״מיקום על הדיסק״( < בחירת פורמט הייצוא כ�Exalb < ״סיום״.

תוכנת Pro Ultimate  אשר פותחה על�ידי צוות הפיתוח שלנו, הינה פרי פיתוח של 

ניסיון של שנים בעבודה מול צלמים מקצועיים. התוכנה פותחה במיוחד בשביל לתת לך, הצלם/ת 

או המעצב/ת כלי מקצועי ופשוט לתפעול לעיצוב אלבומים דיגיטליים, בו תוכלו לבטא את הצד 

האומנותי שלכם בצורה הטובה ביותר.

 עיצוב בתוכנת Pro Ultimate  הינו מהיר ביותר ועשוי לקחת דקות בודדות בלבד,

זאת לעומת שאר תוכנות עיצוב האלבומים שקיימות בשוק.

,  מאפשר לנו )המעבדה( לבצע במידת הצורך בכל  Pro Ultimate עיצוב בתוכנת

התמונות שלך את תיקוני הצבע ושיפורי איכות התמונה.

כך תוכל לקבל אלבום איכותי שיאפשר לך להתמקד במה שאתה עושה הכי טוב - לצלם ולהוציא מזה 

את העבודה האומנותית שלך.

עיצוב אלבום מלא תוך מספר דקות.

התוכנה מגיעה עם אלפי דפים מוכנים. ניתן לשנות את הדפים הקיימים, ליצור דפים חדשים בקלות 

ולשמור אותם לשימוש בפעמים הבאות.

ניתן בקלות לשלוח סקיצה של האלבום לאישור.

www.memador.co.il התוכנה ניתנת להורדה והתקנה ללא עלות דרך

מירכוז  M 
הזזת התמונה ברקע או בתבנית.

סיבוב התבנית )הטיית התמונה בזוית( ניתן   R
להגדרה גם משורת הכלים.

החלפה במיקום התמונות בין התבניות.   C

)1( גרירת / הזזת תבנית בעמוד האלבום  Alt 
 )2( שינוי גודל התבנית

)3( גרירת תבנית על תבנית קיימת בעמוד.

גרירת תמונה אחת על פני שני עמודים   Ctrl
)תמונה פנורמית(.

התקרבות / התרחקות - ביצוע זום מהיר   -/+
לתמונה )ניתן לביצוע גם ע״י גלגלת העכבר(.

תצוגה מקדימה לדף האלבום ללא התבניות.  Shift

Ctrl+P  קביעת גודל תבניות עפ״י מידות מדויקות.

לתוכנת Pro Ultimate ישנם קיצורי דרך המתבצעים ע״י עבודה עם מקשי 

המקלדת בשילוב גרירה בעכבר )לחיצה רצופה על המקש + לחיצה מקש שמאלי וגרירה 

בעכבר(. להלן מפרט המקשים ותפריטים:

http://www.memador.co.il


29

ספרי אמן הבע את עצמך בדרך אחרת.
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ספר אמן
הבע את עצמך בדרך אחרת.

ספר המיוצר בעבודת יד במהדורות מוגבלות ומכיל כ�150 עמודים. הוא 

מודפס במכונת HP Indigo משופרת ב�5 צבעים, על נייר פוטו בעל עמידות 

ל�200 שנה. תוסיפו לזה כריכת בד איכותית וקיבלתם ספר נצחי לדורות 

הבאים. צלמים או אמנים: הנה דרך ייחודית להציג את החתימה שלכם 

במוצר מקצועי ושונה. ספר האמן של ממאדור הוא לא רק בשבילכם, הוא 

גם בשביל הדורות הבאים. הספר הסטנדרטי מכיל 150 עמודים והוא מגיע 

עם כריכת בד במגוון צבעים.

מידות ופורמטים

פורמט גובה

30x40 ס"מ
27x36 ס"מ
21x28 ס"מ

פורמט מרובע

30x30 ס"מ
28x28 ס"מ
22x22 ס"מ

פורמט רוחב

28.3x22.7 ס"מ
25.3x20.2 ס"מ
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קופסת התמונות הציגו את היצירה שלכם.
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קופסת התמונות של ממאדור
הציגו את היצירה שלכם.

מוצר חדשני המתאים לתיק עבודות, להדפסת תמונות מחתונה או כל 

אירוע משמח אחר, כמתנה או כ�"קופסת זיכרונות" אשר יאפשר לתמונות 

להנציח רגעים יפים וחשובים בחיים.

קופסת התמונות מכילה כ�50, 100, 150 או 200 תמונות, התמונות יכולות 

לכלול פספרטו דיגיטלי )מסגרת לבנה או שחורה מסביב לתמונה( והמוצר 

מגיע עם קופסה מהודרת בגודל המתאים.

התמונות מודפסות בטכנולוגיית הממאדור�פוטו החדישה ע"ג נייר עבה 

יותר מהטכנולוגיה הישנה של נייר הצילום. ההדפסה נעשית על�גבי נייר 

איכותי יותר, אשר מוגן מפגעי זמן וסביבה )אפילו ממים(.

בצד האחורי של כל תמונה יצויין שם התמונה )הקובץ( ושם התיקיה.

את קופסת התמונות ניתן להשיג במידות הבאות:

מידות

45x30 32x28 29x22 22x22 10.7x8.7
אינסטנט
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מידות ומסגרות

קופסת התמונות מגיעה באפשרויות הבאות:

130
22x22 גודל דף

22x22 גודל תמונה

170 )אינסטנט(
11.2x10 גודל דף

7.8x7.8 גודל תמונה

131
22x22 גודל דף

19x19 גודל תמונה

133b
22x22 גודל דף

15.2x15.2 גודל תמונה

132
22x22 גודל דף

20x20 גודל תמונה

133
22x22 גודל דף

15.2x15.2 גודל תמונה

133a
22x22 גודל דף

15.2x15.2 גודל תמונה

133bd
22x22 גודל דף

15.2x15.2 גודל תמונה

140
29.5x22 גודל דף

29.5x22 גודל תמונה

141
29.5x22 גודל דף

26.5x19 גודל תמונה

142
29.5x22 גודל דף

27.5x20 גודל תמונה

143
29.5x22 גודל דף

22.5x15 גודל תמונה

143a
29.5x22 גודל דף

22.5x15 גודל תמונה

143b
29.5x22 גודל דף

22.5x15 גודל תמונה

143bd
29.5x22 גודל דף

22.5x15 גודל תמונה

156
32x28 גודל דף

32x28 גודל תמונה

152
45x30 גודל דף

45x30 גודל תמונה
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מוצרים משלימים כלים להצלחה.
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דרך חדשה ומגניבה לנשיאת תמונות! בכל סרט 

הוליוודי ברגע ששחקן פותח את הארנק מיד נופל 

ממנו אקורדיון של תמונות, זה בדיוק הפוטו קארד. 

אקורדיון של תמונות בגודל של כרטיס אשראי 

הנכנס לכל ארנק ומכיל 16 תמונות נבחרות.

הפוטו קארד מצופה ומוגן מלחות וטביעות אצבע. 

את הפוטו קארד ניתן להזמין בכפולות של שלושה 

העתקים.

לוחות שנה

תנו עם אלבום החתונה פרסומת שלעולם לא 

תישכח - לוח שנה בגודל A3 המכיל 12 דפים עם 

12 עמודים נבחרים מתוך אלבום החתונה.

בכל הדפים בתחתית לוח השנה יופיע הלוגו 

שלכם.

קופסת התמונות "אינסטנט"

 10.7x8.7 קופסת התמונות של ממאדור בגודל

עם מסגרת ממש כמו תמונות האינסטנט של 

פעם! התמונות מגיעות בקופסה מהודרת 

מתאימה עם מקום לאחסון התקן זיכרון נייד.

אלבום מיני

העתקים מוקטנים לאלבומים הגדולים 

)הנקראים גם משוויצונים או אלבומי כלה( בגודל 

שנכנס לכל תיק.

הזמינו אלבומי מיני בגודל 14x17.8 ס"מ לפורמט 

רוחבי או 12x12 ס"מ לפורמט מרובע. 



43

הדפסת תמונות  הדפיסו את מה שאתם אוהבים.
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הדפיסו את מה שאתם אוהבים.

הגדלות וגימורים

אנחנו מציעים הגדלות על מגוון מצעי נייר )ניירות פוטו / פיין ארט, 

קנוואסים ועוד( עד לגודל של 1.60x30 מטר.

את ההדפסות )עד לגודל של 1.5x3 מטר( ניתן להדביק על מגוון חומרים 

קשיחים ובינהם: לוח עץ MDF / לוח קאפה )לבנה או שחורה( עם או בלי 

מסגור אלומיניום / לוח דיבונד )עם  או בלי מתקן תליה והרחקה מהקיר( 

/ לוח פי.וי.סי )עם או בלי מתקן תליה והרחקה מהקיר( / פרספקס במגוון 

עוביים ועוד. כמו כן ניתן לצפות את ההדפסות בלמינציות איכותיות 

)בגימור מט / מבריק / טקסטורות שונות(.

אפשריות גימור

הדבקה על מגוון חומרים.

)1( לוח עץ

)2( לוח PVC לבן

)3( לוח PVC לבן

)4( לוח PVC שחור

)5( לוח PVC שחור

)6( לוח קאפה

)7( לוח גאטור לבן

)8( לוח גאטור שחור

)9( לוח דיבונד

1
234

5

6

7

8

9
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הדפסת תמונות אקספרסמגוון ניירות

אנחנו בממאדור נותנים פתרונות הדפסה לצלמים לכל דרישותיהם, ועל כן אנחנו פיתחנו שיטה חדשה 

ל�“פיתוח התמונות״ המסורתי שנעשה לרוב במכונות minilab מיושנות.

, כל התמונות עוברות  Photo התמונות מודפסות בטכנולוגיה חדשה ומיוחדת הנקראת

תיקון צבע ושיפור איכות מקצועי וכן כולן מוגנות עם ציפויים מיוחדים.

בצד האחורי של כל תמונה מופיע שם התמונה )הקובץ( ושם התיקייה.

חדות התמונה ועומק הצבעים הקיים בהדפסת הממאדור�פוטו הוא איכותי הרבה יותר מהדפסה 

כימית על�גבי נייר צילום.

ניתן להזמין בגדלים הבאים

הדפסות ממאדור�פוטו

45x30 40x30 30x20 21.5x15 19.5x13 17.8x12.7 10x15
* * *

ניתן להזמין עם מסגרת לבנה.  *

Photo



 www.memador.co.il
1.700.700.762

memador@memador.com

files@memador.com להזמנות�

רחוב החרושת 6 )פינת רחוב האומן(, ירושלים
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