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privatpersoner

Bilder för generationer
En stor betydelse för hur en bild ser ut beror på hur man kopierar den.
Vi arbetar mycket med våra bilder, för att tillföra det där lilla extra som 
syns på slutresultatet, så att du som kund skall känna dig riktigt nöjd. 
Vi kopierar och redigerar därför alla våra bilder själva eller via  kvalitéts-
säkrade leverantörer, både i färg och svartvitt. Helt enkelt för att bara vi 
själva vet hur bilden var tänkt när vi tog den.

Laminat
Vi laminerar bilden och monterar den på kartong. Bilden blir okänslig för 
fingeravtryck och luftföroreningar. Det går att montera bilden bakom 
glas om så önskas, men behövs inte då laminatet innehåller ett UV-skydd.

Canvas
Bilden ligger på väv som ger motivet djupare intryck. UV-skyddad för 
bästa hållbarhet. Montering på standard spännram ingår i priset.

Fine Art
Bilden görs på ett matt papper med bibehållen detaljåtergivning. Ett 
papper som enligt oss inte skall sitta bakom glas utan skyddas via en 
matt skyddsyta som apliceras på bilden efter kopiering.

Prov på de olika ytorna finns på plats.

I prislistan finns ett urval av olika alternativ för dina bilder. Alla bilder 
går att få i exakt anpassade storlekar, proportioner och varianter. Vi 
hjälper till att hitta unika lösningar för att ni skall få ut maximal glädje 
av era bilder. Allt vårt material är syrafritt och håller högsta kvalitét.

Beställ idag – betala senare
Vi erbjuder helt räntefri delbetalning i 6, 12 eller 24 månader. Väljer du 
att betala med kort betalas minst 50% i samband med beställningen 
och resten vid leverans.



Fotograferingar och tjänster

Porträtt
I alla våra porträttfotograferingar ingår redigering av de bästa bilderna 
samt en privat inbokad bildvisning hos StudioPi Film & Foto.

Porträttfotografering 1h (barn/familj/student etc)  895 kr
Fine Art / Fitness fotografering, ca 1,5 tim       995 kr
Bröllopsfotografering                fr. 6’400 kr

Kvälls & helg-tillägg för porträttfotografering  500 kr
Tillägg för fotografering utanför studion.   500 kr
Reseersättning per km utanför Partille kommun       4 kr

ID-kort ink 8 bilder     395 kr

Försäkringsskada/personskada/ärr  från 795 kr
(betalas oftast av försäkringsbolaget)

All typ av fotografering tidbokas via mail till tidbokning@pictpro.se eller 
via hemsidan www.studio-pi.se

Bildbehandling och retusch    250 kr
(per påbörjad 10 min)

Presentkort
Välj att köpa presentkort på valfritt belopp,fotografering eller förstoring.

Ramtjänst
Vi ramar in, monterar och laminerar alla bilder.   offert
Kom in och se vårt sortiment av ramlist!

Bordsförstoringar
Vårt standardpapper som är halvblankt lamineras med ett matt laminat 
för bästa skydd. Fine Art pappret skyddas med en yta som sprayas på 
bilden. 
Bilderna monteras i vår standardram ram i trä. 

bildstorlek                 ej ram         standard      fineart

13x18  195 kr   495 kr    795 kr  
18x18  250 kr   595 kr    950 kr 
18x24  325 kr   750 kr 1 200 kr  
20x20*  400 kr   850 kr 1 350 kr 
20x30*  495 kr 1050 kr 1 850 kr  
*i beställningen ingår den beställda bildens digitala fil i lågupplöst format

Väggförstoringar
Vårt standardpapper som är halvblankt lamineras med ett matt laminat 
för bästa skydd. Fine Art pappret skyddas med en yta som sprayas på 
bilden.
Bilderna monteras i vår standardram ram i trä. 
Matchande lågupplöst bild ingår vid beställning av väggförstoring.

bildstorlek                 ej ram         standard      canvas        fineart

30x30     870 kr 1 695 kr 1 600 kr 2 700 kr
30x40     900 kr 1 795 kr 1 700 kr 2 895 kr
40x40  1 100 kr 2 295  kr 1 850 kr 3 650 kr
40x50  1 200 kr 2 395 kr 2 100 kr 3 850 kr
50x50  1 250 kr 2 695 kr 2 300 kr 4 300 kr
50x70  1 700 kr 3 295 kr 2 500 kr 5 250 kr
60x90  1 850 kr 4 195 kr 3 450 kr 6 700 kr 
80x80  1 600 kr* 4 495 kr* 3 700 kr 7 200 kr 
70x100  2 200 kr* 4 795 kr* 3 800 kr 7 600 kr
90x120  2 600 kr** 5 195 kr** 5 200kr 8 300 kr
* ej laminat   ** ej kapa o ej laminat

Digitala bilder            högupplöst                lågupplöst

1 bild   1 595 kr     550 kr 
2 bilder   1 995 kr     895 kr
3-9 bilder pris per st     690 kr     250 kr
10 bilder   5 900 kr  1 990 kr
20 bilder   8 500 kr  2 990 kr

Så här fungerar en bildvisning
Efter en fotografering går vi igenom och bearbetar alla bra bilder 
till ett bildspel. På er bokade visningstid tittar vi  gemensamt på 
bilderna och väljer ut era favoriter.

När ni gör en samlad beställning underlättas vårt arbete.  Därför 
får ni också en större rabatt ju mer ni beställer. Passa på att 
beställa förstoringar till er själva, föräldrar, syskon och  vänner. 
Eller låt dem vara med. Man kan vara upp till 6 personer på  en 
bildvisning. Då summerar vi beställningarna och alla delar på  en 
större rabatt!

Utnyttja värdechecken, ju mer ni beställer, desto större blir 
rabatten. Vi lämnar följande rabatter vid visningstillfället.

Beställningar upp till 5 999 kr ger er:
• 15% på alla förstoringar från 13x18
• 10% på alla ramar
• Möjlighet till räntefri delbetalning 6 månader

Beställningar av förstoringar över 6 000 kr ger er:
• 20% på alla förstoringar från 13x18
• 10% på alla ramar
• 20% på album
• Möjlighet till räntefri delbetalning 6 eller 12 månader

Beställningar av förstoringar över 12 000 kr ger er:
• 25% på alla förstoringar från 13x18
• 10% på alla ramar
• 30% på album
• Möjlighet till räntefri delbetalning upp till 24 månader

Beställningar av förstoringar över 18 000 kr ger er:
• 30% på alla förstoringar från 13x18
• 10% på alla ramar
• 40% på album
• Möjlighet till räntefri delbetalning upp till 24 månader

Bildformat och ytbehandlingar finns i vår prislista.

De rabatter som anges i denna folder gäller endast vid det bokade 
bildvisningstillfället.


