
Størrelse Prisgruppe 1 Prisgruppe 2 Prisgruppe 3

13x18 80.- 145.- 190.-

18x24 110.- 175.- 225.-

20x30 130.- 240.- 250.-

30x40 185.- 390.- 450.-

40x50 250.- 485.- 575.-

50x70 320.- 650.- 750.-

60x80 320.- 650.- 750.-

70x100 380.- 940.- 850.-

Rammer
Ex. på forskellige prisgrupper

Størrelse Pris på triplex

23x15 1500.-

26x18 1700.-

20x30 2000.-

Størrelse Pris på bog, inkl.20 sider

20x20 3500.-

25x25 5000.-

30x30 6500.-

Triplex bog Proalbum

Triplex
Triplex er en smukt indbundet 3–fløjs bog, enten i  
økologisk læder eller stof. Den er professionel,  
lamineret og med billeder opklæbet på 3 mm skum. 
Alle billederne er laminerede, hvilket giver en optimal 
holdbarhed, samt gør at de tåler aftørring med en fugtig 
klud. Lige til at forære væk i gave og klar til at blive 
beundret af familien!

Proalbum
Proalbum er et ekslusivt album med masser af tilvalg. 
Der kan vælges om albummet skal indbindes i læder 
eller stof, samt om forsiden skal polstres. Siderne er i 
flatdesign og kraftigt lamineret luksuspapir, hvilket giver 
optimal holdbarhed og gør, at de tåler aftørring med en 
fugtig klud.

Der kan derudover tilvælges metallic sider, 
runde hjørner, graveringer, akrylforside eller glas. 
Mulighederne er mange.



Størrelse Pris u. laminering og 
opklæb.

Pris m. laminering og 
opklæb.

13x18 250.- 350.-

18x24 275.- 375.-

20x30 325.- 425.-

30x40 425.- 650.-

40x50 550.- 725.-

50x70 650.- 875.-

60x80 850.- 1075.-

70x100 1150.- Fåes ikke lamineret

Print 
Alle print leveres i højeste kvalietet og på proffessionel mat papir. 

Størrelse Pris på Dibond

20x30 1500.-

30x40 2000.-

40x60 2500.-

60x80 3000.-

80x120 4000.-

Størrelse Pris på Lærred

20x30 1500.-

30x40 2000.-

40x60 2500.-

60x80 3000.-

80x120 4000.-

Print Dibond Print Canvas

Dibond 
Dibond er et varemærke på en type plader der går  
under fællesbetegnelsen ”aluminiums-sandwhich-pla-
der”. Der bliver printet direkte på alluminiumspladen, 
den bliver mat i overfladen, lige til at tørre af med en 
våd klud og hænger direkte på væggen uden en ram-
me. 

Lærred
Lærredsprint spændt op på en håndlavet blindramme 
med en dybde på 16 mm.
Alle lærredsprint er laminerede, hvilket giver en op-
timal holdbarhed og gør, at de tåler aftørring med en 
fugtig klud.


