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Tavla - WallOut
WallOut 
Handgjorda med 2 cm djup
20x20                  1 500 kr 
20x25      1 650 kr
20x30      1 750 kr
30x30      1 800 kr
30x40      1 900 kr
40x40      2 100 kr
40x50      2 200 kr
51x51      3 900 kr
50x60      4 100 kr

WallOut block
2 bilder, en bild på var sida.
15x15      1 700 kr 
20x20      1 800 kr
20x25     2 000 kr
25x25     2 100 kr
25x30     2 200 kr

Trippel folder
3 bilder, välj färg och text på omslag.
15x15      1 500 kr 
20x20      1 900 kr
30x30     2 900 kr

Paketpris
WallOut - Fotoväggmoduler
Gäller endast i samband med bildvisningen.

Modul A
2 st 20x20 cm, 2 st 20x30 cm    5 200 kr Ordpris 6 500 kr
2 st 30x30 cm, 2 st 30x63 cm    6 400 kr Ordpris 8 000 kr
2 st 40x40 cm, 2 st 40x50 cm    6 900 kr Ordpris 8 600 kr

Modul B
1 st 40x78 cm, 1 st 40x67 cm, 3 st 25x25 cm    10 600 kr Ordpris 13 250 kr

Modul C
1 st 30x63 cm, 2 st 30x30 cm    4 700 kr Ordpris 5 800 kr
1 st 40x83 cm, 2 st 40x40 cm    6 650 kr Ordpris 8 300 kr

Modul D
1 st 40x83 cm, 4 st 20x20 cm    8 100 kr Ordpris 10 100 kr

Modul E
1 st 30x63 cm, 3 st 20x20 cm    5 400 kr Ordpris 6 700 kr

Modul J
3 st 30x30 cm    Exempel i studion 4 300 kr Ordpris 5 400 kr
3 st 40x40 cm     5 000 kr Ordpris 6 300 kr
 
Modul P
4 st 30x30 cm, 1 st 40x63 cm   Exempel i studion 8 900 kr Ordpris 11100 kr

HANTVERK

Tavlorna tillverkas av oss i 

vår egen printstudio.

Noga utvalt material och 

maskiner för bäst 

möjliga kvalite.



Tavla - Bordsförstoring

Tavla - Väggförstoring

Tavla - Canvas

Inklusive husets ram eller träställ   Inkl arbetskostnad 
18x18 cm      650 kr
18x24 cm      690 kr
21x30 cm      890 kr

Exklusive ram    Inkl arbetskostnad 
30x30 cm      990 kr
30x40 cm      1 100 kr
30x60 cm    1 400 kr 
40x40 cm      1 300 kr 
40x50 cm    1 500 kr
40x60 cm    1 650 kr
50x60 cm    2 500 kr
60x75 cm    2 700 kr
70x100 cm    4 500 kr

Exklusive ram    Inkl arbetskostnad 
30x30 cm - 2 cm/4 cm djup   2 900 kr/3 100 kr
30x40 cm - 2 cm/4 cm djup    3 100 kr/3 300 kr
40x50 cm - 2 cm/4 cm djup  4 100 kr /4 300 kr

Tavla - Collage Bildsamling - Fotobok

Bildsamling - Album

Tackkort / julkort 

Exklusive ram                      Inkl arbetskostnad 
Collage 6 bilder - 40x40 cm  2 900 kr
Collage 4 bilder - 40x40 cm   2 500 kr
Collage 3 bilder - 20x60 cm  1 900 kr 

Filippa - med bildomslag               Från 2ex
20 bilder liten/stor    4 900 kr/5 900 kr        50%
30 bilder liten/stor   5 900 kr/6 900 kr        50%

Isabella - med linne + tryck + box + bildfiler = paket           Från 2ex
10 bilder 20x20 cm      4 900 kr         50%
Uppgradera till 25x25 cm                 +700 kr
Extra bilder               +190 kr/st
Tryck på album och box             +200 kr/st
Paket - Alla bilder på USB-minne                      +3 000 kr 
Ingår albumets valda bildbehandlade bilder samt visningsbilderna

Zoé - med grå linneomslag               Från 2ex
8 bilder 20x20 cm      2 900 kr         50%

Dragspel 15x15 cm inkl box och tryck
10 bilder     2 900 kr
Dragspel 7x7 cm inkl tryck (fås som bonus vid köp av Isabella eller box med USB)
10 bilder     1 500 kr

15x15/10x15 cm - Dubbelvikt inkl kuvert. 1 bild. Minst 20 st.              45 kr/st
9x13/10x15 Tryck på ena sida, 1 samma bild. Ej kuvert. Minst 10 st.      30 kr/st

HANTVERKBilderna till albumen tillverkas 
av oss i vår egen printstudio.Noga utvalt material och 

maskiner för bäst möjliga kvalite.

FilippaZoé Isabella

Lyxalbum!
Fotobok, box & USB-minne

NYHET!

Nu erbjuder vi

enklare fotobok 

utan att vi tummar

på kvaliten.

NYHET!

Nytt dragspelsalbum

med 10 bilder och

personligt tryck.

Kan fås som 

bonus!

NYHET!



Bildfiler 
som

bonus

Mitt hantverk
Jag lägger ner mycket arbete och omsorg i mitt hant-
verk. I min egen printstudio bearbetar och skriver jag 
ut bilderna samt monterar och ramar in. 

Laminering
Alla bilder lamineras vilket ger en skyddad yta från sol, 
fingeravtryck och smuts. Bilderna monteras på kartong 
och stabiliseras för inramning.

WallOut
Bilden som monteras på en WallOut har en laminerad 
yta. Färgen på tavlans sidor finns att välja mellan vit 
och svart. Tavlan passar ensam på en vägg så väl 
som i en modul.

Ramar
Till väggförstoringar och collage finns det över 70 
st ramar att välja mellan som passar alla hem. Jag 
måttanpassar alla ramar efter just din bild. De två 
ramleverantörer jag har i sortimentet har valts ut med 
omsorg. 

Tipsa en vän
Fråga efter rekommendationskortet efter er  
fotografering och samla bonus för varje ny kund ni 
värvar. De får fotograferingen till halva priset och ni får 
500 kr för varje ny kund att handla för.

Presentkort
Vi säljer presentkort med valfri summa. Giltigt i 1 år.

Bildsamling - Bilder i box + bildfiler
Laminerade bilder i box inkl 3 träställ. Välj färg samt text på box.
15x15/15x20 cm, 10 st             4 900 kr
20x20/20x25 cm, 10 st             5 800 kr
24x24/24x30 cm, 10 st    6 500 kr
Extra bild                 + 500 kr/st
Extra träkloss      + 80 kr/st
Paket - Alla bilder på USB-minne  + 3 000 kr
Alla bilder som presenterats ingår. Endast de valda bilderna i boxen fås redigerade.

Digitalt 
Det finns alternativ för digitala bildfiler.

1. Alla bilder lågupplöst utan kostnad
Handla produkter för minst 7 000 kr och få som 
bonus alla visningsbilder som lågupplösta bild-
filer anpassade för sociala medier.

2. Alla bilder högupplöst för 5000 kr
Handla produkter för minst 5 000 kr och ni 
erbjuds alla visningsbilder högupplöst till ett 
paketpris 5000 kr. T ex köp tavlor för 5000 kr 
samt alla bildfiler för 5000 kr = 10 000 kr

3. Bildfiler Paket - Ett alternativ om man endast 
vill beställa bildfiler. 
 5 digitala filer - 700 kr/st     3 500 kr
10 digitala filer - 500 kr/st   5 000 kr
15 digitala filer - 400 kr/st   6 000 kr
Alla från visningen ca 20-30 st - 350 kr/st  9 900 kr

4. Album Isabella + bildfiler  7 900 kr 
10 bilder i album, box och USB-minne.

5. Bilder i box + bildfiler       
10 st 15x20, box, träställ, USB-minne.      7 900 kr
10 st 20x25, box, träställ, USB-minne.      8 800 kr 
10 st 24x30, box, träställ, USB-minne.      9 500 kr

6. Bildfiler som bonus    
Alla bilder ni beställer och gör någon produkt av, 
får ni utan kostnad som en lågupplöst bildfil för 
mobilen, eposta nära och kära och till sociala 
medier.

NYHET!Nu erbjuder vi
en storlek större! 

24x30 cm



Fotograferingskostnad
Familje- och barnfotografering     950 kr
Nyföddfotografering      950 kr / 1900 kr
Gravidfotografering     1500 kr
Generationsfotografering    1500 kr / 1900 kr
Fotografering på annan plats    1200kr/tim (ska studio sättas upp räknas den tiden)
Helg        500 kr engångskostnad förutom timkostnad.
Körning         50kr/mil 
Inga produkter, gäller även bildfiler, ingår i fotograferingskostnaden. 

Bildvisning
Efter er fotografering bokar vi in en dag för er bildvisning i studion. På bildvisningen 
kommer alla de bästa bilderna att presenteras. Vi detta tillfälle har ni möjlighet att 
göra er beställning och ju högre belopp ni beställer för, ju bättre rabatt får ni. Passa 
därför på att beställa produkter till er själva, föräldrar, syskon och vänner. Eller låt dem 
vara med på bildvisningen. Man kan vara flera personer på en bildvisning, vi summer-
ar era beställningar och ni delar då på en större rabatt. 

Rabatt bildfiler
- gäller Bildfiler paket (se Bildfiler Paket på föregående uppslag) men endast under 
bildvisningen och vid köp av förstoringar, ramar och album. 

Totalsumma för produkter tavlor, album mm (ej bildfiler) ger följande rabatt: 
3 000 kr      Ger 20% rabatt på bildfiler paket
5 000 kr      Ger 30% rabatt på bildfiler paket
8 000 kr      Ger 40% rabatt på bildfiler paket
12 000 kr    Ger 50% rabatt på bildfiler paket   

Rabattstege
- men endast under tillfället för er bild-
visning. Gäller ej paket och moduler.

1. Beställning från 18 000 kr
10% rabatt på alla ramar från 30x30 cm
25% rabatt på förstoringar från 30x30 cm 
10% på WallOut och canvas
20% rabatt på alla album

2. Beställning från 12 000 kr 
10% rabatt på alla ramar från 30x30 cm
20% rabatt på förstoringar från 30x30 cm 
10% på WallOut och canvas
15% rabatt på alla album

3. Beställning från 7 000 kr 
10% rabatt på alla ramar från 30x30 cm
15% rabatt på förstoringar från 30x30 cm 
10% på WallOut och canvas
10% rabatt på alla album

4. Beställning upp till 6 900 kr 
10% rabatt på alla ramar från 30x30 cm
10% på WallOut och canvas
10% rabatt på förstoringar från 30x30 cm 


