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Monterede portrætter   
Danskproducerede håndlavede portrætter i højeste kvalitet. Koldlaminerede til indramning uden glas.   

Portrætterne er monteret i passepartout.   

13x18: 600  

18x24: 800     

20x30: 1200 

Mix og match 10 eller flere: -10%   

    

Portrætæske med 10 stk. monterede portrætter 
Danskproducerede håndlavede portrætter i højeste kvalitet. Koldlaminerede til indramning uden glas.  

Portrætterne er monteret i passepartout og leveres i danskproduceret æske. 

13x18: 4000    

18x24: 6000     

20x30: 8000    

Indrammede monterede portrætter   
Danskproducerede håndlavede portrætter i højeste kvalitet. Koldlaminerede, indrammede uden glas. 

Portrætterne er monteret med eller uden passepartout.   

13x18: 800   

18x24: 1000     

20x20 / 20x30: 1600    

30x30 / 30x40: 2000  

40x40 / 40x50: 2600 

40x60:  2800 

50x70: 3400  

60x80: 4200  

Mix og match 10 eller flere: -10%   

 

Afdragsordning:     
Jeg ønsker at alle går ud ad døren med præcis det de ønsker sig.  

Derfor tilbyder jeg rente og gebyrfri afdragsordning.  

Udbetaling: mindst 20% (min. 2000, -) Afdrag: mindst 1000,- pr måned.   

Løbetid max 12 mdr.    
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Vægportrætter         
Printet direkte på aluminium – danskproduceret:         

Op til 40 cm på den bredeste led:  4.000          

Op til 60 cm på den bredeste led:  6.000         

Op til 80 cm på den bredeste led:  8.000 (Fortsætter således op til 140 cm)               

Tilkøb i form af collager: +2000         

Mini-fotobog 

Fotobog designet efter jeres ønsker - starter ved 20 sider og kan bygges videre op til 120 sider.  

3600        

 

Ekstra sider 2 stk. 60  

Kopi af bog: -50%   

Håndbundet luksus album         

Album designet efter jeres ønsker - starter ved 10 sider og kan bygges videre op til 80 sider.       

Lille (20x20): 6000         

Stor (30x30): 8000         

Ekstra sider 20 stk.: 1000/2000  

Ekstra sider 2 stk. 150/250  

Kopi af album: -50%   

Takkekort/Invitationer 

Minimum køb 10 stk. – derefter kan de tilkøbes enkeltvis:            

Pr stk. 80           

USB 

USB med jeres personlige slideshow samt webfiler* af jeres valgte portrætter.    

Ved køb for under 8000 kr.: 2600    

Ved køb for over 8000 kr.: Gratis    

*Webfiler er filer i lav opløsning, med logo på – perfekte til deling på nettet. Må ikke printes. 

 

 Afdragsordning:     
Jeg ønsker at alle går ud ad døren med præcis det de ønsker sig. Derfor tilbyder jeg rente og gebyrfri 

afdragsordning. Udbetaling: mindst 20% (min. 2000, -) Afdrag: mindst 1000,- pr måned.   

Løbetid max 12 mdr.   


