
 Storlek
13x18 cm
15x15 cm
18x18 cm
18x24 cm
20x20 cm
24x30 cm
25x25 cm

30x30 cm
30x40 cm
40x40 cm
40x50 cm
40x60 cm
50x50 cm
50x60 cm
50x70 cm
60x80 cm
70x100 cm
100x100 cm
100x150 cm

Matt
laminat

545 kr 
 575 kr 
 625 kr 
 700 kr 
 825 kr 
 900 kr 

 1 045 kr 

 1 450 kr 
 1 650 kr 
 1 850 kr 
 2 050 kr 
 2 250 kr 
 2 250 kr 
 2 450 kr 
 2 650 kr 
 2 850 kr 

 - 
 - 
 -

FineArt
795 kr 
 825 kr 
 895 kr 
 980 kr 

1 150 kr 
 1 225 kr 
 1 295 kr 

 1 820 kr 
 2 060 kr 
 2 300 kr 
 2 540 kr 
 2 780 kr 
 2 780 kr 
 3 020 kr 
 3 260 kr 
 3 500 kr 

 - 
 - 
 -

Canvas
- 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 2 300 kr 
 2 550 kr 
 2 850 kr 
 3 100 kr 
 3 350 kr 
 3 350 kr 
 3 600 kr 
 4 300 kr 
 5 300 kr 
 7 700 kr 

 10 500 kr 
 16 000 kr

Klassiskt Fotoalbum 
(15x15 cm, svart eller vitt, levereras i box)
10 bilder
20 bilder

2 995 kr 
 4 195 kr

Coffeetable-book  
28x28 cm
19x19 cm

13 uppslag. Varje uppslag är individuellt 
skapat. Ca 30-40 bilder totalt.
Ni får se och godkänna boken innan den 
trycks. I grundpriset ingår tre ändringar om 
ni önskar det.
Ytterligare uppslag (2 sidor)

6 500 kr
4 500 kr

200 kr/st

Förstoringar

Storlek
20x20 cm
20x25 cm
20x30 cm
20x60 cm

25x25 cm
25x50 cm

30x30 cm
30x40 cm
30x63 cm
30x90 cm
35x75 cm

ArtPlates

1 300 kr 
 1 400 kr
1 500 kr 
 2 850 kr 

 1 490 kr 
 2 790 kr 

 1 700 kr 
 2 200 kr
3 500 kr 
 4 990 kr 
 4 700 kr 

Laminerade bilder
Bilden kopieras på fotopapper av hög kvalitet, som
därefter lamineras och monteras på kartong och slutli-
gen i svart eller vit standardram. Önskas en mer exklu-
siv ram till bilderna, går det självklart att uppgradera 
ramarna! 
 
Genom lamineringen blir bilden skyddad mot finger-
avtryck, luftföroreningar och UV-strålar. Bilden kan 
monteras bakom glas om så önskas, men det behövs 
inte eftersom lamineringen ger ett bra skydd. Lamin-
erade bilder passar i alla sammanhang, oavsett om du 
vill ha dem i större eller mindre storlekar, monterade i 
ram eller i album.

FineArt / Akvarell
Bilden kopieras på specialbehandlat akvarellpapper. 
Papprets struktur och kvalitet ger bilden ett särskilt 
djup och en mättnad som lyfter fram bildens nyanser. 
Bilderna kan levereras i album eller i ram med eller 
utan passepartout. Det är inte alla bilder som passar 
för FineArt, men med rätt bild får du en fantastisk 
bildupplevelse

Canvas
Bilden kopieras på en specialbehandlad väv av 100% 
bomull, som spänns upp på en kilram. Väven har sam-
ma struktur som en målarduk och ger bilden ett djup 
och en exklusiv känsla. Canvas är ett bra val för bilder 
som du vill lyfta fram särskilt och göra till fina detaljer 
i din inredning.

ArtPlates
Laminerade bilder som monteras på en 22 mm tjock 
träskiva som hängs upp på väggen utan glas eller ram. 
ArtPlates hängs med fördel i en grupp med bilder i oli-
ka storlekar, men de passar lika bra en och en. Oavsett 
vilket, är ArtPlates lättplacerade i vilken inredning som 
helst.

Önskas bilden monterad i passepartout och standardram 
gäller bildpriset för storleken motsvarande ramstorleken

ImageBox 
(FineArt-print i svart passepartout)
15x20 cm, 10 bilder
20x20 cm, 10 bilder
20x25 cm, 10 bilder
24x24 cm, 10 bilder
28x36 cm, 10 bilder

 7 950 kr 
 8 950 kr 
 9 800 kr 
 8 950 kr 

 12 950 kr 

Storlek
40x40 cm
40x50 cm
40x63 cm
40x67 cm
40x78 cm
40x83 cm
40x94 cm

50x90 cm
51x51 cm
51x110 cm
100x100 cm

 2 850 kr 
 3 200 kr
4 000 kr 
 4 700 kr 
 4 900 kr 
5 200 kr
 6 700 kr 

 6 750 kr 
 4 300 kr 
 8 600 kr 

 11 900 kr

Album

Album SAGA 
(20x20 cm, textilomslag)
12 bilder 3 900 kr 
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Alströmersgatan 6
441 31 Alingsås

Tel. 070-622 78 68
e-post: fotograf@mariedeverdier.se

www.mariedeverdier.se

Tackkort
Tackkort i folder med Er bild och 
valfri text. Korten kommer med vita 
kuvert.
Minst 10 stycken 
11 – 25 stycken
26 – 50 stycken
51 stycken – fler

Tackkort 10x20 cm eller 15x15 cm, 
enkelt, med vitt kuvert

Önskas akvarellpapper

Fyrsidiga tryckta tackkort, inkl. vitt 
kuvert

50 kr/st
45 kr/st
40 kr/st
35 kr/st

20 kr/st

+20 kr/st

enl. offert

Tackkort

Bildspel
Bildvisningsbildspelet, HD-kvalitet 2 995 kr


