
Catálogo



quem somos

A Quality Encadernadora nasce dentro de um dos laboratórios de fotogra�a pro�ssional mais conhecido do 

interior do estado de São Paulo, a Quality Fotogra�a. Preocupada em oferecer o melhor serviço de 

fotoacabamento para seus clientes, a Quality aposta em alta tecnologia, e sempre se mantém atualizada, e 

assim possui hoje um parque com dez Minilabs Digital Fuji Frontier e Noritsu, e duas Theta da Dusrt (grande 

formato papel fotográ�co).

Por trabalhar junto aos fotógrafos pro�ssionais sempre estamos ouvindo suas necessidades e di�culdades, 

uma delas é o prazo excessivo pedido pelas encadernadoras na confecção de um álbum, que na maioria das 

vezes é esperado com ansiedade pelo cliente �nal, principalmente se tratando de um casamento. Em muitos 

casos recebíamos a sugestão de montarmos nossa própria encadernadora, assim eles resolveriam tudo num 

só local, impressão e encadernação.

Foi aí que decidimos montar a Quality Encadernadora. Foram praticamente dois anos de pesquisa de 

tecnologia e visita a distribuidores dentro e fora do país, e foi na Coréia do Sul que encontramos a melhor 

solução em encadernação de álbuns fotográ�cos com qualidade indiscutível.

Hoje podemos dizer com orgulho que possuímos uma completa solução para fotógrafos pro�ssionais, unindo 

a mais alta tecnologia em equipamentos para impressão de fotos e encadernação com a capacitação e 

experiência de nossos colaboradores obtendo assim a máxima qualidade em nossos serviços e produtos.



abertura encadernados

Á L B U N S   E N C A D E R N A D O S



Encadernado

BASIC
linha

A linha de álbum encadernado QUALITY BASIC, é uma das mais 

tradicionais e versáteis de nosso catálogo, com a opção dos mais 

variados revestimentos de nosso catálgo. Um modelo versátil e 

atemporal, podendo optar por gravação à laser, baixo relevo ou mesmo 

bordado, que proporciona personalização, tornando um trabalho único.

Laminação inclusa: UV Fosco, UV Areia (brilho) e UV Linho

Laminação opcional: Quente fosco, quente brilho e quente 3D

Corte lateral: Branco, preto, prata, dourado e holográ�co

Opcionais: Gravação laser, foto na capa, baixo relevo e meia-lua



TOP
linha Encadernado

O modelo QUALITY TOP possui capa com fecho magnético e dorso 

americano, proporcionando uma proteção e elegância ao álbum. Tem a 

possibilidade do uso de foto na capa, janela com foto ou aba prolongada. 

Laminação inclusa: UV Fosco, UV Areia (brilho) e UV Linho

Laminação opcional: Quente fosco, quente brilho e quente 3D

Corte lateral: Branco, preto, prata, dourado e holográ�co

Opcionais: Gravação laser, baixo relevo ou acrílico



ACRYLIC
linha Encadernado

A linha de álbum encadernado QUALITY ACRYLIC é um modelo que 

valoriza a foto da capa, tornando seu trabalho requintado. Com aplicação 

de placa de acrílico 100% transparente e montado com dupla-face óptico 

importado da Belgica, transforma em produto único e exclusivo. 

Laminação inclusa: UV Fosco, UV Areia (brilho) e UV Linho

Laminação opcional: Quente fosco, quente brilho e quente 3D

Corte lateral: Branco, preto, prata, dourado e holográ�co

Opcionais: Gravação laser e foto em papel metálico



PERSON
linha Encadernado

Linha QUALITY PERSON, é o modelo mais versátil. Feito em capa 

fotográ�ca, permite a criar e personalizá-lo totalmente, tornando o 

p r o j e t o  g r á � c o m a i s  a t r a e n t e .  A  c a p a a l m o f a d a d a p o s s u i 

termolaminação em poliéster com a opção brilho ou fosco.

Laminação inclusa: UV Fosco, UV Areia (brilho) e UV Linho

Laminação opcional: Quente fosco, quente brilho e quente 3D

Corte lateral: Branco, preto, prata, dourado e holográ�co



WOOD
linha Encadernado

Valorize seu projeto com a linha QUALITY WOOD. Um modelo feito com 

capa de madeira, tornando um álbum com alto valor agregado. 

Laminação inclusa: UV Fosco, UV Areia (brilho) e UV Linho

Laminação opcional: Quente fosco, quente brilho e quente 3D

Corte lateral: Branco, preto, prata, dourado e holográ�co

Opcionais: Gravação laser e meia-lua



ACRYLIC
color

linha Encadernado

Com a linha QUALITY ACRYLIC COLOR, seu projeto ganha um valor e 

uma exclusividade que encantará seu cliente. Você tem a opção de 

acrílico preto ou branco. Pode ser na capa inteira ou aplicado em parte.

Laminação inclusa: UV Fosco, UV Areia (brilho) e UV Linho

Laminação opcional: Quente fosco, quente brilho e quente 3D

Corte lateral: Branco, preto, prata, dourado e holográ�co

Opcionais: Gravação laser.



STEEL
linha Encadernado

Essa linha QUALITY STEEL é exclusividade Quality Encadernadora. Tem 

como diferencial a impressão de imagens diretamente no aço escovado 

em preto e branco com pequeno relevo. Isso valoriza muito mais seu 

trabalho, tornando um produto de alto valor agregado.

Laminação inclusa: UV Fosco, UV Areia (brilho) e UV Linho

Laminação opcional: Quente fosco, quente brilho e quente 3D

Corte lateral: Branco, preto, prata, dourado e holográ�co



CRYSTAL LIGHT
linha Encadernado

A linha de álbum encadernado QUALITY CRYSTAL LIGHT, tem em sua 

capa o ponto forte. Com uma camada �na de cristal, torna um álbum leve, 

delicado e exclusivo. Produto exclusivo da Quality Encadernadora.

Laminação inclusa: UV Fosco, UV Areia (brilho) e UV Linho

Laminação opcional: Quente fosco, quente brilho e quente 3D

Corte lateral: Branco, preto, prata, dourado e holográ�co

Opcionais: Gravação laser, baixo relevo e meia-lua



ECONÔMICO
linha Encadernado

Linha QUALITY ECONÔMICO, é um modelo de qualidade indiscutível, 

com capa fotográ�ca com laminação brilho ou fosco e sua contra capa 

com revestimentos Quality. 

Laminação inclusa: UV Fosco, UV Areia (brilho) e UV Linho

Opcional corte lateral: Preto, prata, dourado e holográ�co



QUALITY LIGHT
linha Encadernado

Álbum com capa 100% fotográ�ca, podendo ser personalizada capa e 

contra capa. A laminação da capa pode ser fosco ou brilho. 

Laminação inclusa: UV Fosco, UV Areia (brilho) e UV Linho

Opcional corte lateral: Preto, prata, dourado e holográ�co



SLIM BOOK
linha Lâminas mais �nas

O QUALITY SLIMBOOK, é o álbum fotográ�co com as páginas mais �nas 

do mercado. Com abertura panorâmica e gramatura de suas páginas 

equivalente a 350g/m². Capa dura totalmente personalizada.

Produzido no máximo com 15 lâminas (30 páginas)



abertura encadernados

E S T O J O S  /  C A I X A S  /  L U V A S



BASIC
estojo

com alça

Acabamento �no, com interior almofadado. Feito de modo artesanal, e 

usando material de primeira linha, para não desvalorizar o produto 

principal que é o álbum fotográ�co.

Atenção: O produto é confeccionado levando-se em conta as medidas dos álbuns 

produzidos pela Quality, portanto, não garantimos que irá servir para álbuns de outras 

marcas e não confeccionamos com medidas fora do nosso padrão.



BASIC
estojo

Acabamento �no, com interior almofadado. Feito de modo artesanal, e 

usando material de primeira linha, para não desvalorizar o produto 

principal que é o álbum fotográ�co.

Atenção: O produto é confeccionado levando-se em conta as medidas dos álbuns 

produzidos pela Quality, portanto, não garantimos que irá servir para álbuns de outras 

marcas e não confeccionamos com medidas fora do nosso padrão.



BASIC
luva

A LUVA é a melhor opção custo/benefício. Simples e charmosa, é possível 

produzir com personalização fotográ�ca ou com revestimento de nosso 

catálogo.

Atenção: O produto é confeccionado levando-se em conta as medidas dos álbuns 

produzidos pela Quality, portanto, não garantimos que irá servir para álbuns de outras 

marcas e não confeccionamos com medidas fora do nosso padrão.



BOX
estojo

Uma opção moderna e minimalista. Muitas vezes o mais simples �ca mais 

bonito. Esse modelo tem tampa que pode ser confeccionada com o 

revestimento igual ao da base ou uma composição de cores.

Atenção: O produto é confeccionado levando-se em conta as medidas dos álbuns 

produzidos pela Quality, portanto, não garantimos que irá servir para álbuns de outras 

marcas e não confeccionamos com medidas fora do nosso padrão.



PERSON
estojo

Modelo totalmente personalizado com papel fotográ�co laminado 

(brilho ou fosco). Uma ótima opção para criar e deixá-lo com sua marca.

Atenção: O produto é confeccionado levando-se em conta as medidas dos álbuns 

produzidos pela Quality, portanto, não garantimos que irá servir para álbuns de outras 

marcas e não confeccionamos com medidas fora do nosso padrão.



SLIM
estojo

Esse modelo tem um grande charme, usando �ta de cetim para fechá-lo. 

Feito artesanalmente, é possível combiná-lo com todos tipos de 

revestimento de nosso catálogo ou produzi-lo com tampa fotográ�ca.

Atenção: O produto é confeccionado levando-se em conta as medidas dos álbuns 

produzidos pela Quality, portanto, não garantimos que irá servir para álbuns de outras 

marcas e não confeccionamos com medidas fora do nosso padrão.



DUPLO
estojo

Uma ótima opção para aquele casamento ou estúdio que precisa de dois 

álbuns. Produzido artesanalmente com todo cuidado e reforço para 

garantir a integridade dos álbuns.

Atenção: O produto é confeccionado levando-se em conta as medidas dos álbuns 

produzidos pela Quality, portanto, não garantimos que irá servir para álbuns de outras 

marcas e não confeccionamos com medidas fora do nosso padrão.



abertura encadernados

Á L B U N S  G R Á F I C O S



PREMIUM
graphicbook Grá�co

Impresso em papel couche digital 250g/cm², com capa dura fotográ�ca e 

seu miolo (fotos) com laminação fosco ou brilho, com abertura 

panorâmica. Ideal para formaturas (com opção de descarte das páginas), 

newborn, trash the dress e estúdio.

INCLUSO: Exclusivo estojo com tampa personalizada

Cores do estojo: Preto, rosa bebê ou azul bebê.

Máximo de 120 páginas

ESTOJO
INCLUSO



PLUS
graphicbook Grá�co

O álbum grá�co modelo PLUS, é produzido em papel couche digital 

fosco 170g/m². Possui capa dura fotográ�ca personalizada, com a opção 

de laminação brilho ou fosco.

Ótima opção para aniversário, viagens e livro de assinatura.

Máximo de 80 páginas



WIRE-O
graphicbook Grá�co

Com capa dura personalizada, impressa em papel couche digital 

210g/m², acabamento wire-o. Com fácil abertura, ideal para 

caderno personalizado, álbum de assinatura e formaturas 

infantis. Miolo tem como opcional, laminação brilho ou fosco.

Máximo de 120 páginas



REVISTA
graphicbook Grá�co

Impressa em papel couche digital 170g/m², acabamento canoa 

(dobrado) grampeado. Ótimo produto para presentear e compor kit de 

produtos. Capa e miolo com a opção de laminação brilho ou fosco.

Máximo de 32 páginas



abertura encadernados

O U T R O S   P R O D U T O S



ESTOJO DVD
mídia digital

Excelente produto para entregar seus vídeos digitais. Valorize seu 

trabalho. Porta DVD podendo ser simples ou duplo, com capa 

fotográ�ca personalizada e fechamento magnético.

Laminação: fosco ou brilho

Tamanho: 19,5 x 19,5 cm (fechado) - 19,5 x 40,5 (aberto)

Observação: mídia não inclusa.



PORTA PENCARD
mídia digital

PENCARD

Um produto que vai valorizar o seu trabalho e agregar valor em suas 

entregas. Aumente seu mix de produtos com esse lindo pencard 

personalizado e estojo com fechamento magnético.

Tamanho padrão porta pencard: 14,5 x 10,5 cm

Tamanho padrão pencard: 8,5 x 5,5 cm



REBITE (foto não inclusa)

Álbum em capa dura, totalmente personalizada e com guarda 

branca. O plástico interno é cristal super transparente com 

alta gramatura, oferecendo uma qualidade bastante superior.

Capa laminação brilho ou fosca.

Capacidade para 40, 60, 80, 100 ou 120 fotos no formatos 

15x21cm ou 20x25 cm.

álbum



INSTABOOK
álbum

Conheça o INSTABOOK, o álbum instantâneo da Quality 

Encadernadora. Desenvolvido para montar e entregar na hora 

do evento. É só imprimir as fotos nas impressoras portáteis e 

aplicar no álbum. Simples, fácil e um produto �nal incrível. 

Podendo ser nos tamanhos 10x15 e 15x21. 



LONA 
decoração

ESTICADA

Ótimo produto para aumentar seu mix de produtos para 

oferecer aos seus clientes. Produto leve e com ótimo 

acabamento, com a possibilidade de decorar eventos, 

residências ou escritórios.

Opções de mídias: Lona Premium, Canvas e Linhão 



PHOTOBOX
decoração

Um produto especial da Quality Encadernadora, que usa a 

tendência de produtos fotográ�cos para decoração. Ideia 

para compor um mix de produtos oferecido aos seus 

clientes.

- Laminação Inclusa: UV Areia (brilho), UV Fosco e UV Areia

- Estojo Box Incluso, podendo utilizar qualquer revestimento 

de nosso catálogo.



abertura encadernados

C O R E S  E  R E V E S T I M E N T O S



Qualy Café

Qualy Cinza Qualy Preto Suede Cinza Suede Marrom

Suede Café Courino Dijon Courino Florença

Qualy Caqui Qualy Gelo Qualy Marrom

Courino Preto Amassado Ouro VelhoCourino Toscana Amassado Preto

Nobre Bege

Courino Oliva

Nobre Mar�m

REVESTIMENTOS
cores



Tiger Azul

Tiger Vermelho Lexus Branco Lexus Prata

Deco Esmeralda Deco Prata Deco Preto Riscado Marrom

Tiger Marrom Tiger Preto Tiger Rosa

Riscado Pérola

Dexter Ouro

Riscado Prata

Dexter Rosa Escuro

Riscado Preto

Dexter Rosa

Dexter Azul

Dexter Verde

Lexus Preto



Trança Azul

Linho Aliança Linho Azul Linho Lilás

Linho Preto Linho Rosa

Trança Lilás Trança Marrom Trança Rosa

Linho Prata

Metalic

Ciliegio Florença Cobre Corten Lassen Rust

Canyon Rústico 2 Old Pecan 1 Walnut

modelo de madeiras





www.qualityencadernadora.com.br
www.qualityfotogra�a.com.br
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