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Prislista giltig från mars 2011.
Samtliga priser inklusive frakt och emballage.
Inga ytterligare kostnader tillkommer.

Svartvita kort, format 13 x 18 cm                   
Pris per kort inklusive moms

1 st 320
2 - 5 st 250

6 - 15 st 200
däröver 180

Förstoring, format 34 x 26 cm                       
Pris per styck inklusive moms

1 st 1 850

Förstoring större format                                
bredd höjd Pris inklusive moms
40 30,5 3 495
50 38,0 3 750
60 45,5 4 070
70 53,5 4 390
90 68,5 4 840

100 76,5 5 735

Tavlor                                                                
Format (bildyta inom ram)

bredd höjd Pris inklusive moms
40 30 4 370
50 35 4 690
60 40 5 090
70 50 5 490
90 60 6 050

100 70 7 170

Tavlor tillverkas av bilder framställda
med yppersta teknik på papper för
lång hållbarhet (se ovan). Motivet
beskärs marginellt i höjdled för att
passa i våra standardramar.
Den färdiga bilden lamineras under
värme och tryck och monteras därefter
på homogen mdf-skiva.
Normal leveranstid cirka sju veckor.
Färdig att hänga på väggen.

Dessa förstoringar är samma som de
som görs till tavlor. För den som absolut
vill rama själv. Bilderna är genomgångna
och tillsnyggade i de fall motivet är
skadat eller repat. Kontrast och ”nivåer”
är tillrättalagda. Prisnivån är 80 % av
priset för färdig tavla. Bättre upplösning
än så här går inte att få. Beskärs ej,
därav de lite udda höjdmåtten (motsvarar
negativets proportioner). Leveranstid
cirka 4 veckor

Dessa kort är framkallade på fotografiskt
papper och är därför extra beständiga.
Upplösningen är låg vilket gör korten
lämpliga för påsikt i en pärm eller på en
utställning. De är däremot olämpliga för
förstoring eller kopiering. Formatet kan
avvika från det normala efter censurklipp
som gjorts på själva filmen. Sådant ses
enklast redan på hemsidan. ©-information
samt bildnummer anges i nederkant på varje
levererat kort.
Angiven mängdrabatt gäller vid samtidig
beställning och oavsett om samma eller olika
motiv anges. Leveranstid: cirka 10 dagar max.

Förstoringar är ett prisvärt alternativ som
återger merparten av motivets detaljer i
ett format som får plats i de flesta miljöer.
Bilden levereras ihoprullad och mår bäst
av att direkt monteras inom ram och
bakom glas.
Bildytan är 34 x 26 cm vilket är samma
proportioner som originalnegativet. Själva
papperet mäter 40 x 30 cm med generös
vit marginal runt motivet. Leveranstid
cirka 2 veckor


