
L I N N E N  C O L L E C T I E

DÉ GO-TO LEVERANCIER
VAN FOTOBOEKEN
VOOR PROFESSIONELE
FOTOGRAFEN.
We worden graag aangesproken op onze
creativiteit en rebelsheid, hence de naam Yellow
Rebel.
 
Een schitterende collectie aan op maat gemaakte

fotoboeken, minialbums, bewaardozen en meer.

www.yellow-rebel.nl

Bij Yellow Rebel zit je niet vast aan de standaard collectie op de website. When you feel like it, be a

rebel en maak je ontwerp zo persoonlijk mogelijk, helemaal afgestemd op jouw klant. We denken

graag met je mee om iets unieks te maken. The sky is the limit.
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Een tijdloze bestseller. 
Voor een natuurlijke look and feel ga je

voor natuurlijk linnen als materiaal voor

je albumcover! Te bestellen in de

afgebeelde kleuren met grove structuur.

Geschikt voor folie embossing.
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Iets minder grof dan de natural linnen,

maar zeker een stoer linnen patroon.

Dit materiaal is bestand tegen water &

vuil door de beschermende coating. Dit

houdt de albums nog langer mooi.

We love them!
Geschikt voor folie embossing.
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NATURAL LINNEN.

COATED LINNEN.
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Wil je je klanten een keer iets anders

aanbieden of heb je net een speciaal

project of feestdag gefotografeerd?

Ga dan all out met Linnen Coated

Parelmoer. Het materiaal heeft een

effen kleurpatroon en een extra subtiel

glanslaagje.

Because you were born to sparkle!
Geschikt voor embossing & folie

embossing.

Alle materialen zijn duurzaam en worden alleen in de collectie opgenomen wanneer wij er zeker
van zijn dat deze lang mooie blijven. We begrijpen dat sommige stoffen heel hip en trendy zijn,
maar zijn er van overtuigd dat ook jij voor jouw klant een product wilt waar je een heel leven
lang plezier van hebt.

DUURZAAM.

COATED
PARELMOER

LINNEN.
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Met maar liefst 40 kleuren is er in deze

collectie voor ieder wat wils te vinden.

Effen linnen heeft een fijn patroon en dat

geeft een strakke uitstraling. Deze

collectie heeft geen coating.

Krijg je al keuzestress?
Geschikt voor embossing & folie
embossing.
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EFFEN LINNEN.
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DE KLEUREN IN DEZE DIGITALE CATALOGUS KUNNEN AFWIJKEN VAN DE DAADWERKELIJKE KLEUR. WIL JE ER
ZEKER VAN ZIJN DAT DE KLEUR IS DAT WAT JE ER VAN VERWACHT BESTEL DAN ONZE ECHTE KLEURSTALEN.


