
                       PRIJSLIJST DRUKWERK 

 

 MAT/GLANS FOTOPRINT FOTOCANVAS FOTOCANVAS DELUXE ALU POSTER METAALPLAAT FOTO OP HOUT FOREX 

OMSCHRIJVING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAAT (CM) 

Type fotopapier Foto's 

afgedrukt op 

kwaliteitsvol 

fotopapier 

Foto afgedrukt op 

canvas (doek) en is 

opgespannen rond 

een houten frame 

van 1,7 cm dik. 

Foto afgedrukt op 

canvas (doek) en is 

opgespannen rond een 

houten frame van 4 cm 

dik. Deze frame is 

steviger gezien hij dikker 

is en dus aan te raden 

vanaf formaat 40x60 cm. 

Geprint op fotopapier van 

hoge kwaliteit. 

Deze foto komt tussen 2 

stevige aluminiumplaten, 

gelamineerd voor een 

glanzende afwerking. 

Geleverd met bijpassend 

montagesysteem. 

Dit geeft een matte 

afwerking met glanzend 

effect in de witte gebieden. 

De afdruk gebeurt op een 

aluminiumplaat van 2 mm. 

De hoeken van de 

metaalplaat zijn afgerond. 

Geleverd met bijpassend 

montagesysteem. 

Hoogwaardige druk 

op populierenhout.  

Uitsluitend voor 

gebruik 

binnenshuis. 

Hoge kwaliteit afdruk op 

forex van 5 mm, (2 

kunststofplaten met 

daartussen een laag 

hardschuim). Deze geeft 

een matte fotoafwerking 

dat waterbestendig is. 

Forex is compact en licht 

van gewicht 

Geleverd met bijpassend 

montagesysteem. 

10x15 Mat/Glans € 0,50             

10x10 (vierkant) Mat/Glans € 0,50             

13x19 Mat/Glans € 1,50             

13x13 (vierkant) Mat/Glans € 1,50             

Retro "Polaroid" 

10,2 x 8,6 (foto 7,8 x 7,8) Glans € 2,00             

20x30 Mat/Glans € 5,00 € 26,00 € 43,00 € 33,00 € 50,00 € 59,00 € 33,00 

30x45 Mat/Glans € 9,50 € 51,00 € 67,00 € 58,00 € 75,00 € 89,00 € 50,00 

40x40 (vierkant) Mat € 16,00 € 58,00 € 75,00 € 67,00 € 77,00 € 105,00 € 58,00 

40x60 Mat € 16,00 € 67,00 € 84,00 € 75,00 € 92,00 € 117,00 € 67,00 

50x75 Mat € 20,00 € 84,00 € 100,00 € 92,00 € 142,00 € 142,00 € 92,00 

60x60 (vierkant) Mat € 25,00 € 89,00 € 105,00 € 105,00 € 100,00 € 150,00 € 95,00 

60x90 Mat € 25,00 € 100,00 € 118,00 € 134,00 € 134,00 € 167,00 € 109,00 

70x105     € 125,00 € 143,00   € 167,00 € 201,00 € 117,00 

80x120     € 150,00 € 167,00   € 201,00 € 251,00 € 134,00 

 

 

Alle prijzen zijn inclusief btw. Per bestelling is er steeds een opstart kost van 3.99€, bij van formaat grote producten kan ook een verzendkost aangerekend worden. 
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