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DIGITALA BILDER
JPG-filer i både färg och svartvit.

WEBBANPASSADE BILDER - för visning och användande på dator. 
Kan skrivas ut upp till storlek 13x18 cm.

Enstaka bilder           225 kr/st
5 stycken bilder      1 000 kr
10 stycken bilder 1 800 kr
15 stycken bilder 2 300 kr
20 stycken bilder 2 900 kr
25 stycken bilder 3 500 kr
30 stycken bilder 4 000 kr

 HÖGUPPLÖSTA BILDER - för full kvalitet av alla sorters utskrifter. 
1-5 bilder       1 200 kr/st
6+ bilder        1 000 kr/st

USB-sticka 120 kr/st (gratis vis köp av 5 bilder eller fler.)



FOTOPAPPER
Utskrifter på professionellt fotopapper av mycket hög kvalitet där 
färgåtergivning, kontrast, svärta och skärpa garanteras och bevaras på bästa sätt. 
Bilden får en fin matt yta för att kunna monteras i en ram med glas.
Välj till svart eller vit ram. Levereras monterad och klar.

Mått Pris Inramad m. glas
10x15 cm 150 kr 230 kr
13x18 cm 260 kr 350 kr
18x24 cm 340 kr 450 kr
20x30 cm 450 kr 580 kr
30x40 cm 690 kr 860 kr
40x50 cm     1 090 kr      1 300 kr



LINNEBOX
Linnebox med 10 st. utskrifter på extra fint papper. Handgjort och 
svensktillverkat av högsta kvalitet. Välj mellan olika papperskvalitet och färger 
på boxen.
Produktprover och exempel finns att titta och känna på i studion.

10 st bilder 13x18 cm 15x23 cm 20x30 cm
Premium 1 650 kr 1 970 kr 2 290 kr
Fine Art 1 900 kr 2 240 kr 2 560 kr
Posterboard 1 900 kr 2 240 kr 2 560 kr
Passepartout tunn 2 320 kr 2 640 kr 3 100 kr
Passepartout tjock 2 860 kr 3 180 kr 3 910 kr



BLOCKTAVLOR
Laminerat foto monterat på MDF-block med en svart eller vit kant på 20mm. 
Materialet är motståndskraftigt mot UV-strålning, luftföroreningar och 
tumavtryck. Går att torka av med fuktig trasa. Utskriften görs med en matt finish 
för att inga reflexioner ska störa motivet. 
Blocken hängs upp utan ram och gärna i grupp. Storlekarna gör det möjligt att 
kombinera på mängder med olika sätt för att skapa din unika tavelsamling.

Prisexempel:
Kollagemodul 4 tavlor               5 800 kr
32x32 cm 2 st & 32x40 cm 2 st



LAMINERAT & INRAMAT
Laminerat fotografi monterat på kartong ger bilden en lång livslängd och en 
vacker matt yta utan reflektioner. Monteringen på kartong gör att bilden håller 
sig slät och rak. Laminatet skyddar från luftföroreningar, repor, UV-strålning 
och tumavtryck. 
Välj bland ett trettiotal ramar av toppkvalitet för att skapa en unik tavla som 
matchar ert hem och er stil. Ramarna sorteras i olika prisgrupper.
Tavlan levereras till dig färdigmonterad och med upphängningsanordning. 

Bildmått PG 2 PG 3  PG 4 PG 5 PG 6 
20x20 cm 1 900 kr 2 000 kr 2 100 kr 2 200 kr
20x30 cm 2 100 kr 2 200 kr 2 300 kr 2 400 kr 2 500 kr
30x30 cm 2 600 kr 2 700 kr 2 800 kr 2 900 kr 3 000 kr
30x40 cm 2 800 kr 2 900 kr 3 000 kr 3 100 kr 3 200 kr
40x40 cm 3 100 kr 3 200 kr 3 300 kr 3 400 kr 3 500 kr
40x50 cm 3 500 kr 3 600 kr 3 700 kr 3 800 kr 3 900 kr
50x50 cm 3 700 kr 3 800 kr 3 900 kr 4 000 kr 4 100 kr
50x70 cm 5 000 kr 5 100 kr 5 200 kr 5 300 kr 5 400 kr
70x100 cm 6 600 kr 6 700 kr 6 800 kr 6 900 kr

    



CANVASTAVLA
Utskrift på en vit målarduk med en kraftig struktur i bomull. Bilden spänns fast 
på en kilram och du kan välja på två ramtjocklekar; 15 mm och 45 mm. Du kan 
även välja kantfärg eller om bilden ska gå ut över sidorna. Tavlan levereras till 
dig färdigmonterad med upphängningsanvisning.

Mått  tjocklek 15 mm   45 mm    
24x30 cm         2 000 kr         2 500 kr
30x30 cm    2 200 kr  2 700 kr
30x40 cm     2 400 kr  2 900 kr
40x40 cm  2 700 kr  3 200 kr
40x50 cm     3 400 kr       3 900 kr
50x50 cm  3 600 kr  4 100 kr
50x70 cm    4 900 kr       5 400 kr
60x60 cm  5 100 kr  5 600 kr        

       



ALBUM
Fotoalbum utöver det vanliga, att älskas i många generationer fram. 
Välj papper, omslag, text, antal bilder och uppslag. Specialdesignas för dina 
önskemål och skapas för hand i bästa kvalitet av Sveriges främsta 
albumtillverkare. 

Album Linne/Canvas
Fotoalbum med tyginklätt omslag i valfri färg. Titel stämplat på framsida. 

Tunna men kraftiga sidor. 1-4 st. bilder per uppslag.

Storlek 5-8 uppslag 9-12 uppslag 13-20 uppslag
15x15 cm 1 700 kr 1 900 kr 2 100 kr
20x20 cm 1 900 kr 2 100 kr 2 300 kr
20x30/25x25 cm 2 200 kr 2 400 kr 2 600 kr

Album Trä
Fotoalbum med omslag i äkta trä. Välj mellan olika laserade nyanser. 

Titel i lasergravyr på framsida. Tjocka hårda sidor. 1-4 st. bilder per uppslag. 

Storlek 5-8 uppslag 9-12 uppslag 13-20 uppslag
20x20 cm 2 600 kr 2 800 kr 3 000 kr
25x25 cm 2 800 kr 3 000 kr 3 200 kr
30x30 cm 3 000 kr 3 200 kr 3 400 kr



DRAGSPELSALBUM
Vill du ha alla bilder ifrån fotograferingen? Med ett dragspelsalbum kan du 
njuta av alla bilderna från fotosessionen på en och samma gång. 
Välj mellan 8 eller 12 bilder och standard papper eller fine art. Fram- och 
baksidan av albumet är klädd i beiget linnetyg och håller ihop med ett vackert 
vitt sidenband. 
Albumet är perfekt att ha stående utvecklat på bordet eller i en bokhylla och kan 
även bläddras i som en bok. Veckla enkelt ihop albumet för praktisk förvaring. 
Perfekt att samla alla sina fotograferingar på detta vis eller att ge bort i present 
till far- och morföräldrar.

STANDARD
Mått 8 bilder 12 bilder
9x9 cm    900 kr
16x16 cm 1 100 kr  1 500 kr

FINE ART
Mått 8 bilder 12 bilder
10x10 cm 1 700 kr 1 900 kr
15x15 cm 1 900 kr 2 100 kr



TACKKORT & INBJUDNINGSKORT
Personliga kort att posta till sina vänner och familj vid inbjudningar eller som 
tack efter dop, bröllop, jul och andra festliga tillfällen. Korten är smakfullt 
komponerade och anpassade efter ändamålet. Designas efter önskemål.
Vita kuvert ingår.

Mått Pris 10 st 20 st 30 st 40 st 50 st
10x14 cm 300 kr 450 kr 600 kr 650 kr 900 kr
14x14 cm/ 330 kr 510 kr 610 kr 870 kr 1 080 kr
21 x 15 cm

Prislista för andra produkter lämnas efter förfrågan.
Alla priser är inklusive moms på 25%


