
Vad kul att du är sugen på att boka en fotografering!  

 

Fotograferingsavgift 
Avgiften för en fotograferingssession är 1100 kr. I detta pris ingår fotografens förberedelser, råd och information innan 

fotograferingen, fotograferingstiden (upp till en timme) samt bildvisning dvs. webgalleri för påsyn.  Ni kan även boka in en 

stund med mig då jag har bildvisningen med er på skype. I fotograferingsavgiften ingår inte några bilder, de beställs under er 

bildvisning.  

 

Vad blir finast på din vägg?  

 

Bildbeställning  
 

En liten tid efter fotograferingen är det dags för er bildvisning och det är nu som ni har möjlighet att göra er beställning.  

Innan dess är det bra att ni förbereder er genom att mäta upp era ytor så ni vet vilka storlekar som passar inför 

beställningen. Tänk så härligt att få hänga upp er familjekonst några veckor senare!    

 

Jag erbjuder flera olika fina alternativ av fotoprodukter. Personligt designade fotoböcker, vackra inramade fine arts, lyxiga 

boxar med fine arts och unika tavlor.  



 

Ala carte – produkter 

 
Alternativ på förstoringar 

Förstoring standard:     

Utskrift på fint fotopapper 

 

Förstoring Fine Art: 

Förstoring på papper med fin struktur. 

Papperet påminner om fint akvarellpapper med en matt yta. Fine Art papperet har en fin förmåga att visa färger  
och gör att färgerna blir mycket klara, vilket ger bilden ett färgdjup som skapar en levande känsla. 

 

Förstoring Fine Art med ram: 

Fine Art (se ovan) inkl. enkel stilren ram. Ram finns att få i vitt och svart.  

 

Förstoring Fine Art med ram och passepartout: 

Fine Art (se ovan) med en pappram runt bilden samt en enkel stilren ram. Ram finns att få i vitt och svart. 

 

Touch Art: 

Laminerad förstoring fastsatt på MDF-platta. 

 

 



 

Bordsförstoringar & väggförstoringar 

 

Storlek Förstoring  
standard 

Förstoring 
Fine Art  

Förstoring 
Fine Art 
med ram 

Förstoring 
Fine Art 
med ram & 
passepartout 

     
13x18 400 595 795 995 

15x21 
15x23 

400 
 

655 855 1055 

18x24 400 750 950 1150 

20x20 400 750 950 1150 
20x30 450 800 1000 1200 

21x21 450 800 1000 1200 

 

 

 

 

 

 



Touch Art (– Priser för Touch Art är under uppdatering) 

Produkten Touch Art är laminerad bild som monterats på MDF-platta (15 mm tjock). Välj mellan vit eller svart kant.  

 

Fördelen med laminat är att det blir lätt att torka av (helst med glasögonduk eller liknande) och skyddar bilden. Laminatet är 

istället för glas.  

 

Touch Arts mått är gjorda för att plattorna ska kunna gå att kombinera i moduler. Jag hjälper dig gärna att kombinera ihop 

dina favoritbilder till en grupp med touch-tavlor! Eller låt en Touch Art hänga själv på väggen och förgylla rummet.  

Kontakta mig gärna för priser samt specialpris på moduler.  

 

Storlek Pris  

  

20x20 1800 

24x24 1850 

32x32 2400 

40x40 2930 

51x51 4200 

32x40 2700 

32x51 3100 

40x67 4000 

40x78 5000 

51x83 5900 

51x105 7800 



Fotoböcker 

Fotobok  

Storlek  Pris  Antal uppslag 

20x20  3100 kr   inkl. 12 uppslag/24 sidor 

28x28  4000 kr   inkl. 12 uppslag/24 sidor 

 

För ytterligare uppslag, 300 kr per uppslag 

 

 

Fotobok Lyx 

Storlek   Pris  Antal uppslag 

20x20  5500 kr   inkl 12 uppslag/24 sidor 

30x30  6800 kr  inkl 12 uppslag/24 sidor 

 

Fotobok Lyx finns med linneomslag. Det går att välja på flera färg- och omslagsvarianter.  

 

 

 

Linnebox med Fine Art förstoringar 



Storlek 

20x30  7500 kr  inkl. 10 bilder 

15x23  6550 kr  inkl. 10 bilder 

13x18  5950 kr  inkl. 10 bilder 

Inklusive passepartout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Digitala bilder 
 

När du gör en efterbeställning på fysiska produkter för minst 2000 kr (som förstoringar, fine art, fotoböcker) får du även 

möjlighet att efterbeställa digitala bildfiler.  

 

Alla de bästa bilderna högupplösta 

Utskriftsformat 20x30 

Levereras via nedladdning 

5000 kr  

 

Alla de bästa bilderna lågupplösta 

Levereras via nedladdning 

4000 kr  

 

Högupplösta filer 595 kr st. – kan endast köpas efter beställning på 3000 kr i övriga produkter.  

 

 

 

 

Med reservation för ändringar. Alla priser anges inklusive moms och i svenska kr. Porto tillkommer om produkterna ska 

postas till er. 

 


