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Fotografering ID körkort, visum

drop in
195:-

Du får 4 st bilder i rätt storlek. 						

Fotografering företagsporträtt / CV bild

tidsbokning
750:-

Vi tar en tjusig bild till din företagspresentation eller ditt CV.			
Bilden levereras både hög och lågupplöst.

Fotografering, i stället för skolfoto

tidsbokning

Vi fotograferar tills vi har cirka 4 st bra bilder som kommer att finnas		
i vår webshop för påseende och beställning.					
Fotograferingen är gratis.							
Bildpris och vika storlekar du kan välja bland syns i webshopen www.skolfotoweb.se när du har loggat in.

Fotografering 30 min

tidsbokning
795:-

Vi fotograferar i cirka 20 minuter. Ni får ett eget webgalleri som era nära
och kära kan logga in på och ta del av era bilder. När ni sedan vill beställa
träffas vi hos oss för att tillsammans titta och välja bland bilderna.

Fotografering 60 min

tidsbokning

Vi fotograferar i cirka 50 minuter. Ni får ett eget webgalleri som era nära
och kära kan logga in på och ta del av era bilder. När ni sedan vill beställa
träffas vi hos oss för att tillsammans titta och välja bland bilderna.

Nyföddfotografering

0:-

			

1395:-

tidsbokning
125:-

Vi fotograferar i cirka 10 minuter. 						
Bilderna kommer att finnas i vår webshop för påseende och beställning.
Bildpris och vika storlekar du kan välja bland syns i webshopen www.bildonline.se när du har loggat in.

Babyfotografering, 3-6 månaders baby
Vi fotograferar i cirka 15 minuter. 						
Ni får 1 st förstoring 18x24 cm och ett eget webgalleri som era nära
och kära kan logga in på och ta del av era bilder. Om ni sedan vill beställa
fler bilder träffas vi hos oss för att tillsammans titta och välja bland bilderna.

tidsbokning
595:-

Tidsbokning gör du busenkelt på vår hemsida: www.lindkvistfotolab.se
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Färdiga bildpaket
Klappat & klart. Bilderna inramade i träramar.
Lilla paketet med 5 bilder. 			

1280:-

3st 18x24 & 2st 21x30
Mellanpaketet med 3 bilder. 			

1845:-

2st 30x30 & 1st 30x40
Stora paketet med 3 bilder. 			

2235:-

2st 30x40 & 1st 40x50

Bamsepaketet med 3 bilder. 			

3360:-

2st 40x50 & 1st 50x70
Välj mellan vit eller svart träram.
Välj med eller utan glas i ramen. Alla bilder är monterade på kartong för bästa planhet.

Ateljébilder

Kombinera själv.

storlek					

Gör din egen fotovägg.
bild

bild inkl. träram*

canvastavla**

10x15 eller 12x12			

74:-			

		

13x13 eller 13x18			

85:-		

18x18 eller 18x24			

138:-		

237:-

21x30 eller A4				

156:-		

285:-		

24x24 eller 24x30			

301:-		

440:-		

544:-

30x30 eller 30x40			

386:-		

615:-		

674:-

40x40 eller 40x50			

736:-		

1005:-		

994:-

50x50 eller 50x70			

955:-		

1350:-		

1400:-

154:-		

70x70 eller 70x100			1411:-		2106:-		1969:* Träram: välj vit eller svart ram.
Bilder som är 24x30 eller större monteras på kartong för bästa planhet.
** Canvasramen är 4 cm djup.

Album
Seriealbum silver med 8 bilder 9x12/12x12			
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1100:-

Collage
Bilder inkl träram, monterat och klart!
storlek
20x60 med 4 bilder.		

			

1300:-

40x40 med 4 bilder.		

			

1600:-

40x40 med 9 bilder.		

			

2200:-

50x50 med 9 bilder.		

			

2500:-

Välj vit eller svart träram.
Passepartouten är vit.

Högupplösta filer
Högupplöst fil		

					

595:-

Högupplösta filer 5 st		

				

2295:-

Högupplösta filer 10 st		

				

2975:-

Högupplöst fil om du köpt print		

		

295:-

Ni får 15 % rabatt på alla bilder vid köp inom 15 dagar
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