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Alle billeder kan købes i høj opløsning (kan printes optil 70×100)

Download af 1 billede – 399,- pr stk.
Download af alle billeder i serien – 869,- kr

Digital download:

Ved køb af digital download, modtager du et link til dine �ler, og du ejer selv alle rettigheder til billederne og kan frit bruge dem som du har lyst.

24×30 799,-
30×40 999,-
40×50 1299,-
50×60 1799,-
50×70 2099,-
70×100 2999,-

Opspændt på 2cm blindramme, 
og monteret svæveramme.

Lærred 

30×40 749,-
40×50 899,-
50×70 1499,-

Printet på ART papir & 
monteret på 3cm tyk klods 
med sorte kanter.

Fotoklods 

  9×12 – 179,-
13×18 – 249,-
15×20 – 299,-
18×24 – 439,-
24×30 – 649,-
30×40 – 939,-
40×50 – 1199,-
50×60 – 1699,-
50×70 – 1899,-
70×100 – 2599,-

Monteret på 5mm. foamboard 
i sort ramme uden glas

ART

Printet & monteret i sort ramme

  9×12 – 149,-
13×18 – 219,-
15×20 – 269,-
18×24 – 399,-
24×30 – 579,-
30×40 – 829,-
40×50 – 999,-
50×60 – 1699,-
50×70 – 1899,-
70×100 – 2599,-

Alle vores rammer er dansk produceret sortlakeret fyrretræ, monteret med Usynligt glas - ® CLARITY
Ønsker du en anden ramme til dit billede er dette selvfølgelig muligt, udvalget kan ses i studiet.

Alle rammer i størrelser op til 24x30cm er monteret med støttefod, og beslag til ophængning.
Rammer fra 30x40cm og op, leveres kun med beslag til ophængning.

Bestilles et produkt i ramme montere vi selvfølgelig billedet for dig.

  9×12 – 79,-
13×18 – 99,-
15×20 – 149,-
18×24 – 219,-
24×30 – 319,-
30×40 – 429,-
40×50 – 599,-
50×60 – 849,-
50×70 – 999,-
70×100 – 1499,-

Printet på professionelt papir

Alle vores billeder er printet i topkvalitet på nogle af markedets bedste printere og selvfølgelig med det 
bedste blæk.
Det sikre udover en �ot kvalitet en lang holdbarhed på printet.

Vores almindelige billeder er printet på 300 gr. Lustre fotopapir som giver et perfekt resultat i glas og ramme.

Vores ART serie er printet på Fine Art papir og UV behandlet.
Dette betyder billeder er modstandsdygtig overfor sol og �ngeraftryk.
Derfor monteres ART serien på FOAM board og sættes i ramme helt uden glas.
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