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DIAGRAMAÇÃO DAS LÂMINAS 

MEDIDAS 

As principais medidas de lâminas podem ser encontradas na tabela abaixo: 

TAM. HORIZONTAL VERTICAL TAM. HORIZONTAL VERTICAL 

13x18 36.0 x 13.0 26.0 x 18.0 25x30 60.0 x 25.4 50.0 x 30.5 

15x21 42.0 x 15.2 30.5 x 21.0 30x30 60.0 x 30.5 60.0 x 30.5 

20x20 40.0 x 20.3 40.0 x 20.3 28x35 70.0 x 28.0 Não fazemos 

20x25 50.0 x 20.3 40.0 x 25.4 30x35 70.0 x 30.5 Não fazemos 

20x30 60.0 x 20.3 40.0 x 30.5 30x40 80.0 x 30.5 Não fazemos 

24x30 60.0 x 24.0 48.0 x 30.5 30x45 90.0 x 30.5 Não fazemos 

A resolução deve ser sempre de 300dpi (ou 300 pixels/inch). 

Disponibilizaremos também no site os gabaritos em PSD para download. 

AREAS DE SANGRIA 

Marque uma área de 1 cm de cada borda como área de sangria, e deixe nesta área apenas partes 

sem importância da foto, pois tudo nesta área poderá ser refilado.  

Evite também deixar fotos muito próximas das áreas de sangria. Ou ela entra completamente, ou 

deixe-a afastada o suficiente para não refilar a área da margem, e a foto ficar quase saindo da 

lâmina. O ideal é que se tenha pelo menos 3 cm da borda para fotos que não vão ocupar toda a 

lâmina. A linha central também deve ser evitada para não haver dobra (vinco) sobre rostos ou partes 

importantes. 



EXEMPLOS 

LÂMINA CORRETA

- Áreas de sangria não possuem imagens importantes.

- Fotos afastadas das linhas-guia, ou transpassando completamente a página.

- Área do vinco (linha central) também livre de “problemas”.

LAMINA ERRADA

- O cabelo, a coroa e o caule do bouquet poderão ser refilados pois estão na área de sangria.



- A foto das alianças está muito próxima das linhas-guia, não será refilada, mas como o corte varia de

álbum para álbum e de lateral para lateral poderão aparecer “pedaços” brancos ao redor da foto e

com distâncias diferentes um lado do outro, dando a impressão de que o álbum está torto.

- O vinco está exatamente sobre o rosto (olho) da noiva, ao dobrar a página fica uma sensação

desagradável. Não é proibido, mas desaconselhável.

Após refilada e vincada, a lâmina ficaria assim: 

Figura 1 - Imagens retirada da internet 



FOTOS NA CAPA / CAIXA 

O revestimento de capas tradicionais com foto segue sempre o seguinte padrão: 

 A área de imagem (fotografia) deve ter 2 cm a mais que o álbum tanto na altura quanto na

largura.

 Deve-se adicionar uma borda de 3 cm em cada um dos quatro lados da foto, sem imagem,

pois esta borda será virada para a parte de trás da capa.

 O resultado será uma foto com 8 cm a mais na largura e na altura do álbum, por exemplo,

álbum 30x40 precisará de uma revelação 38x48 para fazer a capa.

Os principais gabaritos serão disponibilizados no site, caso não encontre algum ou tenha dúvidas 

entre em contato. 

Os padrões acima são somente para capas tradicionais em que a foto tome toda a área da capa. 

Outros modelos como Capa com Ímã, Fivela, Janela, etc. terão medidas diferentes, portanto entre 

em contato e solicite um gabarito do tipo e tamanho em questão. 



DICAS DE CONSERVAÇÃO DOS ÁLBUNS 

• Ao receber o álbum, é necessário passar as páginas do álbum pelo menos a cada 2 dias na primeira
semana, isso evita que as folhas grudem umas nas outras pelo processo natural de evaporação da
cola. Se o álbum vai ser entregue imediatamente após a retirada na encadernadora, oriente o cliente
a fazer essa passagem de páginas e a seguir os cuidados abaixo.

MANUSEIO 

Evite manusear o álbum com as mãos sujas, principalmente de gordura. 

Cuidado ao conversar sobre o álbum aberto. Gotículas de saliva são os maiores responsáveis por 
danos nas lâminas, fazendo as lâminas grudarem e ao abrir, descascarem, formando aquelas 
bolinhas brancas no meio da foto. Caso caia alguma sobre o álbum, limpe imediatamente com uma 
flanela seca. O mesmo vale para gotas de qualquer liquido. 

Ao terminar de ver o álbum, volte às fotos de trás para frente até fechá-lo. Isso evita que a lombada 
do álbum incline-se ao longo do tempo. 

LIMPEZA 

Álbuns em corino (couro artificial) são feitos de um material similar ao plástico e ao vinil. Podem ser 

limpos com uma flanela com álcool isopropílico, vendido em lojas especializadas em serigrafia. Uma 

alternativa é também limpa-lo com produtos para limpeza de couro natural, é bastante eficiente 

também. 

Acessórios em acrílico devem ser limpos com um pano de algodão seco. 

Para o miolo do álbum somente uma flanela seca, sem produto algum. 

CONSERVAÇÃO 

Proteja seu álbum da incidência de luz, calor, poeira e umidade mantendo-o sempre na embalagem 
original, seja ela caixa, sobrecapa ou luva. Além de evitar que entrem insetos, previne a oxidação das 
bordas do álbum e que se altere a cor do couro com o passar do tempo. 

Álbuns em couro/corino devem ser hidratados uma vez ao ano, para dar mais vitalidade a este tipo 

de revestimento. Produtos para este tipo de hidratação são vendidos em lojas especializadas ou de 

calçados, hidratantes para pele também são eficientes, mas tenha o cuidado de usar somente sobre 

a capa, nunca sobre as lâminas. Cada hidratação dá mais um ano de vida ao seu álbum. 

Mantenha o álbum sempre na horizontal, para evitar que a gravidade provoque as capas a se 

soltarem ou que lâminas fiquem “onduladas”. 


