Bilder som ni väljer att köpa får ni också levererade
som lågupplösta jpeg-filer som ni kan använda på era
sociala medier. När ni gjort en beställning levereras
bilderna till er med posten inom några dagar för
mindre bilder och ca en vecka för större väggporträtt.

LAMINAT
De laminerade bilderna monteras på en syrafri kartong
och har ett tjockt ytskikt som smälts in i bilden. Ytan
skyddar mot solljusets påverkan och förlänger
hållbarheten. Bilden torkas av med en lätt fuktad trasa
och behöver inget glas.

CANVAS
Bilden får en yta som liknar en oljeduk och spänns
upp på en 16 mm tjock träram. Bilden kan torkas av
med en lätt fuktad trasa.
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Framkallade bilder är något som man kommer att ha
glädje av i generationer... Jag har mitt eget utvalda labb
som framkallar era bilder så att det färdiga materialet blir
precis som orginalbilden. Här har ni stora och små
storlekar att välja bland i rektagulära och kvadratiska
mått samt med två olika ytbehandlingar för de större
väggporträtten.

ALBUMBILDER
13 x 13 cm
13 x 18 cm

250 kr
250 kr
JPEG-FIL
170 kr

600 pixlar hög (240 dpi)
Denna storlek passar för att trycka bilder i storlek 10x15 cm

2000 pixlar bred (240 dpi )

1 190 kr

Denna storlek passar för att trycka bilder upp till 24x30 cm
i allra högsta kvalitet

Bilder är något som man aldrig ångrar...
Däremot avsaknaden av dem...

LAMINAT

CANVAS

960 kr

960 kr

18 x 18 cm

350 kr

18 x 24 cm

390 kr

21 x 21 cm

450 kr

20 x 30 cm

490 kr

24 x 30 cm

540 kr

30 x 30 cm

990 kr

1 190 kr

1 190 kr

30 x 40 cm

1 090 kr

1 300 kr

1 300 kr

40 x 40 cm

1 190 kr

1 410 kr

1 410 kr

40 x 50 cm

1 390 kr

1 590 kr

1 590 kr

50 x 50 cm

1 290 kr

1 740 kr

1 740 kr

50 x 60 cm

1 490 kr

1 850 kr

1 850 kr

70 x 100 cm

1 690 kr

2 800 kr

2 800 kr

Förstoringar

FOTOKOPIA

8 st 10 x 15 cm

3 st 13 x 18 cm
Förstoringarna trycks från en och samma bild.

490 kr (ord pris 570 kr).

3 st 18 x 24 cm
Förstoringarna trycks från från samma bild
och trycks på proffsigt fotopapper.

970 kr (ord pris 1 170 kr)

4 st 18 x 24 cm
1 st 40 x 50 cm Canvas
-18 x 24 cm förstoringarna kan väljas från olika
bilder och trycks på proffsigt fotopapper.
-Canvasen spänns upp på en 16 mm tjock träram.

2 700 kr (ord pris 3 150 kr)

4 st 18 x 24 cm
1 st 30 x 40 Canvas
1 st 50 x 60 Canvas
18 x 24 cm förstoringarna kan väljas från
olika bilder och trycks på proffsigt fotopapper.
-Canvasen spänns upp på en 16 mm tjock träram.

4 300 kr (ord pris 4 700 kr)

Paket Erbjudanden

790 kr (ord pris 960 kr)

Förstoringar Paket

Förstoringarna trycks från en och samma bild.

Jpeg-filer Paket
3 för priset av 2
Jpeg-filer 2000 pixlar breda
-Passar för att trycka bilder upp til storlek
24 x 30 cm i allra högsta kvalitet

2 380 kr (ord pris 3 570 kr)

5 för priset av 3
Jpeg-filer 2000 pixlar breda
-Passar för att trycka bilder upp til storlek 24 x 30 cm
i allra högsta kvalitet.

3 570 kr (ord pris 5 950 kr)

8 st Jpeg-filer
600 pixlar hög
-Passar för att trycka bilder i storlek 10x15 cm

1 200 kr (ord pris 1 360 kr)

