Wall Art

Jouw foto’s als eyecatcher in je interieur 1

Inhoud
04

Pakketten

Waar moet je op letten als je
afdrukken wilt bestellen?
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Pakketten

Prachtige fotoseries als kunst
aan je muur.
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Losse afdrukken

De meestgekozen formaten
en de mooiste materialen.

11

Digitale foto’s

Tot in de puntjes nabewerkt, foto’s
om trots op te zijn.
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Praktische info
Mooie foto’s verdienen een mooi plekje.
Boven je bank, in de gang, in de slaapkamer, als daily reminder dat je trots mag
zijn op wie je bent. Maar waar begin je als
je een mooie afdruk wilt? Ik bestel al járen
afdrukken voor mijn klanten. Wat voor
jou nieuw is, heb ik al tientallen keren
gedaan. Om jouw keuze zo makkelijk mogelijk te maken heb ik een selectie
gemaakt van de mooiste materialen en
veelvoorkomende formaten.
Als je een foto aan de muur wilt, denk je al snel aan
canvas. Het is betaalbaar, weegt bijna niets en ziet
er van een afstandje prima uit. Toch heb ik ervoor
gekozen geen canvas meer op te nemen in mijn
assortiment. Je blijft de structuur van canvas altijd
zien. Voor mij is dat hetzelfde als een professioneel
geretoucheerde foto met een Instagram-filter. Alle
scherpte en contrast gaan verloren, Zonde!
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Bovendien moet je een canvas om de zoveel tijd (laten) spannen, door de werking van het houten frame
komt het doek slap te hangen.
Gelukkig zijn er tegenwoordig veel betere alternatieven. Zo heb ik voor afdrukken op Dibond gekozen.
Je foto’s worden geprint op professioneel fotopapier
(Fujifilm Digital Professional DP II) en verlijmd op
een metalen plaat. Door het fotopapier blijven alle
details en scherpte in de foto bewaard. Met een stevig
ophangsysteem lijken je foto’s aan de wand te zweven. Het is niet de voordeligste optie, maar je bent
verzekerd van de beste kwaliteit.
Vind je hier niet wat je zoekt? Dit is slechts een selectie van de mogelijkheden. Neem gerust contact op, ik
kijk graag met je mee.

Anko Fotografie
portret | glamour | boudoir
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Pakketten

Pakket 2 | 425,90 x 60
40 x 40
40 x 40
Matte finish
Incl. ophangsysteem

Pakket 1 | 375,60 x 60
60 x 60
Matte finish
Incl. ophangsysteem

Pakket 2 | 425,60 x 90
40 x 40
40 x 40
Matte finish
Incl. ophangsysteem
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Pakket 3 | 545,50 x 75 of 75 x 50
50 x 75 of 75 x 50
50 x 75 of 75 x 50
Matte finish
Incl. ophangsysteem
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Losse afdrukken
Vierkant
40 x 40 | 122,60 x 60 | 191,-

Extra edit + bestellen
Matte finish - voorkomt spiegelingen
Stevig, zwevend ophangsysteem

Staand of liggend
50 x 75 | 202,60 x 90 | 243,-

Extra edit + bestellen
Matte finish - voorkomt spiegelingen
Stevig, zwevend ophangsysteem
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Digitale foto’s

Afgeleverd in HD-resolutie (2048 pixels aan de lange zijde)

Aantal Prijs/stuk
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Rekenvoorbeeld

1+

€ 25,00

5+

€ 24,50

5 x 24,50 = € 122,50

10+

€ 24,00

10 x 24,00 = € 240,00

15+

€ 23,50

15 x 23,50 = € 352,50

20+

€ 23,00

20 x 23,00 = € 460,00

25+

€ 22,50

25 x 22,50 = € 562,50
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Anko Fotografie
portret | glamour | boudoir
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andries.kooijman@gmail.com
www.anko-fotografie.nl

