






Färdiga produkter – ett hantverk från 
början till slut
För mig som fotograf är det viktigt att ni får hem era bilder 
i högsta kvalitet och hållbarhet. Därför gör jag min egen retusch 
och jag handplockar mina leverantörer så att de färdiga 
bilderna ser ut precis så som de var tänkta att se ut vid 
fotograferingstillfället.

Jag är stolt över att kunna erbjuda helt färdiga produkter för 
er att ta med er hem från studion;
inramade porträtt och touchtavlor – färdiga att hänga upp på 
väggen – och fina album som ni kan bläddra igenom gång på 
gång tillsammans med familj och vänner. 
Mina produkter håller sin kvalitet genom generationer och får ett 
stort värde för era barn när de växer upp och så småningom kan 
visa sina egna barn (era barnbarn) när den tiden väl kommer.

De bilder ni väljer att köpa får ni också med er hem som 
lågupplösta digitala filer så att ni kan dela med er på t ex 
sociala medier.



Rabatter
När ni gör en samlad beställning underlättar det mitt arbete.
Därför får ni rabatt på större beställningar. Ju mer ni beställer, 
desto större blir rabatten. Så passa på att beställa förstoringar 
till er själva, föräldrar, syskon och vänner. 
Då summeras beställningarna och alla delar på en 
större rabatt.

Bildbeställningar för minst 8000 kr ger er: 
10% rabatt på förstoringar och touch

Bildbeställningar för minst 16000 kr ger er: 
15% rabatt på förstoringar och touch
10 % rabatt på alla ramar

Bildbeställningar för minst 24000 kr ger er: 
20% rabatt på förstoringar och touch
10 % rabatt på alla ramar

Bildbeställningar för minst 32000 kr ger er: 
25% rabatt på förstoringar och touch
10 % rabatt på alla ramar
10% rabatt på album

Rabatterna gäller vid beställning från ett fotograferings-
tillfälle.



Gåvoprintar
olaminerat                laminerat

& monterat                     

13x18 cm         499 kr            819 kr                
18x18 cm         530 kr            850 kr                
18x24 cm         550 kr            870 kr 
24x30 cm 790 kr          1010 kr               

Investering
En stor betydelse för hur en bild ser ut beror på hur man 
kopierar den. Ett färdigt porträtt är ett hantverk och jag väljer noga 
mina leverantörer för att slutresultatet ska bli så som det var tänkt 
när bilden togs.

Laminerat och monterat
Jag rekommenderar att alla förstoringar lamineras och monteras 
på kartong. Detta för att bilden ska få lång livslängd och bli 
okänslig för tumavtryck och luftföroreningar. Laminerade bilder 
kan monteras bakom glas om så önskas, men glas behövs inte 
då laminatet innehåller ett UV-skydd. Bilden träder fram snyggare 
utan glas framför, då man slipper reflektioner i glaset, och det 
syns att ni investerat i era porträtt.

Inramning
Matcha dina porträtt med kvalitetsramar! Prover finns att titta på 
i studion. Du får hem dina porträtt färdiga att ge bort eller ställa på 
din skänk i hemmet, en härligt lyxig känsla!

Missa inte rabatterna! Se sida 5! 



Väggförstoringar
laminerat inklusive ram inklusive ram inklusive ram inklusive ram inklusive ram inklusive ram inklusive ram
& monterat                     PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7

30x30 cm         1695 kr 2300 kr 2370 kr 2503 kr 2713 kr 2910 kr 3430 kr 4050 kr
30x40 cm         2120 kr 2790 kr 2875 kr 3035 kr 3280 kr 3510 kr 4100 kr 4820 kr
40x40 cm         2450 kr 3240 kr 3345 kr 3525 kr 3835 kr 4105 kr 4800 kr 5660 kr
40x50 cm         2790 kr 3735 kr 3875 kr 4110 kr 4500 kr 4850 kr 5700 kr 6770 kr
50x50 cm         3185 kr 4190 kr 4335 kr 4580 kr 4995 kr 5365 kr 6255 kr 7390 kr
50x70 cm         3655 kr 4795 kr 4980 kr 5295 kr 6110 kr 6265 kr 7330 kr 8720 kr
60x80 cm 5830 kr 7205 kr 7430 kr 7780 kr 8370 kr 8885 kr          10 035 kr         11 605 kr

Investering
En stor betydelse för hur en bild ser ut beror på hur man 
kopierar den. Ett färdigt porträtt är ett hantverk och jag väljer noga 
mina leverantörer för att slutresultatet ska bli så som det var tänkt 
när bilden togs.

Laminerat och monterat
Alla mina väggförstoringar lamineras och monteras 
på kartong. Detta för att bilden ska få lång livslängd och bli 
okänslig för tumavtryck och luftföroreningar. Laminerade bilder 
kan monteras bakom glas om så önskas, men glas behövs inte 
då laminatet innehåller ett UV-skydd. Bilden träder fram snyggare 
utan glas framför, då man slipper reflektioner i glaset, och det 
syns att ni investerat i era porträtt.

Inramning
Matcha dina porträtt med kvalitetsramar! När du betalat för en 
kvalitetsprint så vill du även ha en kvalitetsram som är helt syrafri och 
där bilden monteras med noggranhet och finess. Ramprover finns att 
titta på i studion. Du får hem dina porträtt färdiga att hänga på 
väggen, en härligt lyxig känsla!

Missa inte rabatterna! Se sida 5! 



Touch
Touch är en mycket populär produkt i sortimentet. Det är laminerade
bilder monterade på mdf-platta, 15 mm tjock. Påminner lite om 
canvas. Stilrent. Välj mellan svart eller vit kant.
Jag hjälper dig att kombinera dina favoritbilder till en grupp 
med Touch-tavlor!

20x20 cm         1600 kr            
20x25 cm         1700 kr     
20x30 cm         1800 kr
20x60 cm         2950 kr
24x30 cm 1900 kr
25x25 cm         1790 kr 
25x50 cm         2690 kr 
30x30 cm         2100 kr 
30x40 cm         2500 kr
30x63 cm 3060 kr
30x90 cm         4650 kr 
35x75 cm         4360 kr 
40x40 cm         2730 kr           
40x50 cm         2990 kr
40x63 cm         4310 kr 
40x67 cm         4360 kr 
40x78 cm         4500 kr 
40x83 cm 4660 kr
40x94 cm         6050 kr 
50x60 cm 4325 kr
50x70 cm 4530 kr
50x90 cm         6150 kr 
51x51 cm         4020 kr 
51x110 cm       8000 kr  Missa inte rabatterna! Se sida 5! 



Fotoalbum
När du har valt ut bilder att sätta på väggarna hemma
så finns det ofta många fina bilder kvar från fotograferingen 
som är värda att spara. Då kan ett fotoalbum vara ett bra 
alternativ. Bildernas storlek är 12x12 cm och har en svart passepartout
kring sig.

Dragspelsalbum, 4+6 bilder, med lyxig mönstrad fram- och
baksida. Svart insida där varje bild är monterad med svart 
passepartout. Levereras i en fin svart ask.                   

5265 kr

Book, svart pärm med svart insida och svarta 
passepartouter monterade kring varje bild. Bildernas storlek är 
12x12 cm. Albumen är totalt ca 16x16 cm.

8 bilder 4085 kr
12 bilder 6090 kr
16 bilder 8095 kr
20 bilder 10 105 kr



Leather Album
Ett fint och lyxigt album med läderomslag och tjocka 
Sidor som ligger platt, så att en bild kan gå över hela uppslaget 
Utan att detaljer försvinner i skarven.
Pappret är Silk av hög kvalitet.
Populärt album att samla många bilder från en lyckad fotografering. 
Gör den personlig genom att lägga in barnets namn, födelsedata el dyl
på en eller flera sidor i albumet. Passar utmärkt för nyföddfoto, ettårsfotografering
eller syskonfotografering.

10 uppslag (max 20 bilder)
Storlek 20x20 cm 11 950 kr
Storlek 25x25 cm 12 550 kr

Saga Album
Ett prisvärt kvalitetsalbum som tillverkas av Lundeby.
Saga Album finns i storleken 20x20 cm och har flera omslagsfärger (prover 
finns i studion).
Bilderna printas i bläck på Epson Lustre papper.
Matchande box medföljer.

Storlek 20x20 cm
5 uppslag (10 bilder): 5995 kr
10 uppslag (20 bilder): 10 995 kr

BILD KOMMER INOM KORT!



Digitala bilder
Som professionell fotograf anser jag att det är min plikt att tillhandahålla 
kvalitetsprodukter som håller i generationer. Vi lever i ett digitalt samhälle 
och efterfrågan på digitala bilder är stor. Men jag tycker att det är jätteviktigt 
att påminna om att digitala filer inte har någon lång livslängd.

Lågupplösta digitala bilder, 72 dpi, 800 px på längsta sidan 
med logo ingår på de bilder ni väljer att köpa. Skickas på mail 
i samband med att produkterna finns klara att hämta. 0 kr

Digitalt bildspel (samma som visas under bildvisningen, 
oredigerade bilder, med musik till) 1500 kr

Högupplösta digitala bilder
Vid köp av endast digitala bilder:
Startpaket, 5 st 7500 kr
Därefter 750 kr/st

Vid köp av färdiga produkter till ett totalt värde av 7500 kr 500 kr/st



Varmt välkomna!
Jag hälsar er varmt välkomna till min studio på Brigadgatan 16!

Tidsbokning sker på mail: info@lailavillebeck.com

mailto:info@lailavillebeck.com

