
Suosittelemme tilaamaan kuvat 
laadukkaana pakettina.

Voit myös valita yksittäisiä tuotteita 
suoraan à la carte -valikoimasta

hinnasto 2021



• 30 x 40 cm  kehystetty taulu 
    (kuvakoko 20 x 25 cm)
• 5 kpl 15 x 20 cm fine art -kuvaa
 paspatuureissa

•  Kaikki kuvat aarrelaatikossa 
 10x15 cm fine art -kuvina
•  Kolme 30 x 40 cm kehystettyä taulua 
 (kuvakoko 20 x 25 cm)
• 10 kpl 15 x 20 cm fine art -kuvaa
 paspatuureissa
• Kaikki kuvat digitaalisena

• 3 kpl 20 x 25 cm kehystettyä taulua 
    (kuvakoko 15 x 20 cm)
• 5 kpl 15 x 20 cm fine art -kuvaa
 paspatuureissa
• 10 kuvaa digitaalisena

KUVAPAKETIT

koko paketti suosituin paketti pikku paketti

899 €  (Yksittäin ostettuna yht.1417 €) 459 €  (Yksittäin ostettuna yht. 607 €) 219 €  (Yksittäin ostettuna yht. 249 €)



kehystetyt valokuvataulut
10 x 15 cm kuva  (paspatuuri ja 15 x 20 cm kehys)  ............... 49 €  
15 x 20 cm kuva (paspatuuri ja 20 x 25 cm kehys) ................ 59 € 
20 x 25 cm kuva (paspatuuri ja 30 x 40 cm kehys) ..............119 € 

30 x 40 cm kuva (paspatuuri ja 40 x 50 cm kehys) ..............169 € 

40 x 50 cm kuva (paspatuuri ja 50 x 70 cm kehys) ..............199 € 

koivublokkitaulut
Fine Art -kuva pohjustettuna 
kotimaiselle koivuvanerille

14 x 20 cm .................... 49 €
20 x 28 cm .................... 89 € 

canvas-taulut
20 x 30 cm  ................... 89 €
30 x 40 cm .................. 119 €
40 x 50 cm  ................. 159 €
50 x 70 cm  ................. 199 € 

Á LA CARTE KUVAHINNASTO

aarrelaatikko
10 kuvaa 
10 x 15 cm 

Fine Art -kuvina 
puulaatikossa  ..............150 €

Kaikki kuvat 
10 x 15 cm 

Fine Art -kuvina 
puulaatikossa  ..............250 €



Pahvipohjukkeelliset kiitoskortit kpl ........................... 4 €
Valokuvakortti 10 x 15 cm tai 13 x 13 cm ......10 kpl / 50 €
Lisäkortit kpl ................................................................ 3 €

Valokuvakortti suunnitellaan aina yksilöllisesti, 
saat siitä vedoksen sähköpostiin ennen tulostusta. 

Hintaan sisältyy valkoiset kirjekuoret.

15 x 20 cm ................................................................. 22 €
15 x 20 cm kuva aidossa paspatuurissa 

(ulkomitta 20 x 25 cm)  ............................................. 26 €
20 x 25 cm  ................................................................ 36 €
20 x 25 cm kuva aidossa paspatuurissa 

(ulkomitta 30 x 40 cm)  ............................................. 42 € 

Á LA CARTE KUVAHINNASTO

(3 mm paksu pohjustus. Vaativat erillisen kehyksen)

20 x 30 cm  ................................................................  42 €
30 x 40 cm  ................................................................  65 €
40 x 50 cm  ................................................................  99 €

5 kuvaa  ...................................................................... 250 €
10 kuvaa  .................................................................... 350 € 

20 kuvaa  .................................................................... 490 € 

Koko galleria  .............................................................. 650 €

Vapaa käyttöoikeus ja tulostusoikeus. 
Hintaan sisältyy myös 15 x 20 cm paperikuvalokuvat. 

valokuvat 
luster tai  fine art -paperille

digitaaliset kuvat
– täysi  resoluuto pohjustetut kuvat

kiitoskortit


