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Andere mogelijk covers: Metallic, linnen en houtoptiek. Prijzen hiervoor zijn idem aan de lederen covers. 

 

  
 


  

Formaat 19x19   
26pg met fotocover mat  € 89,95 
Per extra identiek album € 42,50 
Extra Per 2 blz extra € 2,50 
 Gewatteerde cover € 5,00 
 Lederen omslag € 17,00 
  
Bewaardoos € 50,00 
  
Formaat 21x28 staand  
26pg met fotocover mat € 104,95 
Per extra identiek album € 49,95 
Extra Per 2 blz extra € 2,50 
 Gewatteerde cover € 5,00 
 Lederen omslag € 17,00 
  
Bewaardoos € 50,00 
  
Formaat 28x19 liggend  
26pg met fotocover mat  € 104,95 
Per extra identiek album € 49,95 
Extra Per 2 blz extra € 3,00 
 Gewatteerde cover € 5,00 
 Lederen omslag € 20,00 
  
Bewaardoos € 50,00 
  
Formaat 28x28 (Aangeraden)  
26pg met fotocover mat  € 124,95 
Per extra identiek album € 59,95 
Extra Per 2 blz extra € 3,00 
 Gewatteerde cover € 5,00 
 Lederen omslag € 22,00 
  
Bewaardoos € 55,00 
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Het verschil met een normaal fotoboek zit in de dikte van het papier. Bij een XT fotoboek krijgt u 
extra dikke pagina’s van 1.1mm, zo krijgt het doorbladeren van uw herinneringen een extra 
belevenis. Deze fotoboeken zijn verkrijgbaar vanaf 10 blz t/m 36 blz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
1 Vaste kost van 4,95 Euro per bestelling, n.v.t. bij totale besteding vanaf € 100 

Formaat 19x19   
10 pg met fotocover mat  € 49,99 
Per extra identiek album € 39,99 
Extra Per 2 blz extra € 4,50 
 Gewatteerde cover € 5,00 
 Lederen omslag € 15,00 
  
Bewaardoos € 45,00 
  
Formaat 21x28 staand  
10 pg met fotocover mat € 59,99 
Per extra identiek album € 49,99 
Extra Per 2 blz extra € 5,50 
 Gewatteerde cover € 5,00 
 Lederen omslag € 20,00 
  
Bewaardoos € 50,00 
  
Formaat 28x19 liggend  
10 pg met fotocover mat  € 49,99 
Per extra identiek album € 39,99 
Extra Per 2 blz extra € 5,50 
 Gewatteerde cover € 5,00 
 Lederen omslag € 20,00 
  
Bewaardoos € 50,00 
  
Formaat 28x28   
10 pg met fotocover mat  € 59,99 
Per extra identiek album € 49,95 
Extra Per 2 blz extra € 6,00 
 Gewatteerde cover € 5,00 
 Lederen omslag € 22,00 
  
Bewaardoos € 55,00 
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Door de combinatie van acrylglas en hoogwaardig imitatieleer is dit een prachtig en uniek fotoboek. 
De cover is gemaakt uit 5mm dik acrylglas en verkrijgt zo een intense helderheid, kleurintensiteit en 
een impressionante diepte. 
 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formaat 21x21   
26pg, fotocover acryl + leder € 124,99 
Extra Per 2 blz extra € 2,50 
  
Bewaardoos € 50,00 
  
Formaat 22x30 staand  
26pg, fotocover acryl + leder € 134,99 
Extra Per 2 blz extra € 3,00 
  
Bewaardoos € 50,00 
  
Formaat 30x21 liggend  
26pg, fotocover acryl + leder € 134,99 
Extra Per 2 blz extra € 3,00 
  
Bewaardoos € 50,00 
  
Formaat 30x30 (Aangeraden)  
26pg, fotocover acryl + leder € 159,99 
Extra Per 2 blz extra € 3,50 
  
Bewaardoos € 55,00 
  
Formaat 40x30  
26pg, fotocover acryl + leder € 214,99 
Extra Per 2 blz extra € 5,50 
  
Bewaardoos € 55,00 
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De hoogwaardige bewaardoos is niet alleen een prachtig cadeau. Deze box beschermt uw fotoboek 
tegen beschadigingen, stof en vuil. Belangrijke gebeurtenissen vragen om een uitmuntende 
presentatie. Deze boxen zijn elegant, stijlvol en bieden een goede bescherming aan uw herinneringen.  
 
Onze luxe bewaardoos is met de hand gemaakt en verkrijgbaar in wit en zwart leder en in linnen 
uitvoering met lederen binnenkant. Afhankelijk van de uitvoering en de veredeling van het fotoboek, 
is de box voor hardcover fotoboeken t/m 100 pagina´s verkrijgbaar. 
 
 

  
 
 


1
Deze leporello is zeer handig om je favoriete foto's steeds bij de hand te hebben. Het is een mooi 
aandenken voor elke gelegenheid en een ideaal cadeautje voor meter en/of peter.  
Bestaat uit 8 passe-partouts die aan elkaar bevestigd zijn. Beide buitenkanten zijn afgewerkt in zwart of 
wit leder. Beschikbaar in verschillende formaten. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Formaat 10x15  
Leder afwerking, 8 beelden € 19,95 
Formaat 13x13   

Leder afwerking, 8 beelden € 19,95 
Formaat 13x18 

 

Leder afwerking, 8 beelden € 24,95 
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1
De zijkanten van het spiraal fotoalbum en de matte beschermfolie zijn verbonden door een kwalitatief 
hoogwaardige spiraalbinding. Deze edele spiraalbinding maakt het mogelijk uw pagina's geheel vlak 
open te slaan. Elke pagina bestaat uit een stabiel premium papier uw foto’s zijn haarscherp. Het boekje 
is verkrijgbaar in vele verschillende formaten en is ook ideaal om mee te nemen en te laten zien.  
 

 

 
 
 
 
 









 

Formaat 13x18 (liggend en staand)  
16 blz, matte afwerking / 1 foto per blz € 28,90 
Per extra identiek album € 17,90 
Extra Per 2 blz extra € 0,70 
  
Formaat 20x20  
16 blz, matte afwerking / max 2 foto’s per blz € 39,90 
Per extra identiek album € 25,90 
Extra Per 2 blz extra € 1,00 
  
Formaat 21x30 (liggend en staand)  
16 blz, matte afwerking / max 2 foto’s per blz € 43,90 
Per extra identiek album € 28,90 
Extra Per 2 blz extra € 1,00 
  
Formaat 30x30  
16 blz, matte afwerking € 57,90 
Per extra identiek album € 40,00 
Extra Per 2 blz extra € 1,50 
  



 
 
 
 

 
6 

1 
 

15x10  € 1,00  
  
17x13  € 1,00  
  
21x15 € 1,50 
  
30x20  € 3,50 
  
40x30 € 7,50  
  
45x30 € 7,50  
  
Vierkant 13x13 € 1,50 
  
Vierkant 30x30 € 7,50 

 
 
 

Fotoprints t/m € 1,00: minimumafname van 10 stuks 
Fotoprints t/m €  1,50: minimumafname van 5 stuks 
Fotoprints vanaf € 3,00: geen minimumafname 
 
Andere formaten mogelijk op aanvraag 
 
 

1
Prijs is exclusief ontwerp. Je krijgt enkele ontwerpen doorgestuurd waar we dan nog wijzigingen 
kunnen op aanbrengen. Prijzen voor ontwerpen zijn vermeld telkens onderaan in de tabel. 
De aangeduide prijs in de tabel is per kaartontwerp. 
 


Formaat  Classic Parelmoer 
10x15   Per stuk € 3,20 € 4,40 
   Vanaf 10 stuks per stuk € 2,30 € 3,10 
   Vanaf 20 stuks per stuk € 1,90 € 2,85 
   Vanaf 50 stuks per stuk € 1,80 € 2,45 
   Enveloppe € 0,20 € 0,40 
   

10x20   Per stuk € 3,90 € 5,10 
   Vanaf 10 stuks per stuk € 2,90 € 3,70 
   Vanaf 20 stuks per stuk € 2,65 € 3,35 
   Vanaf 50 stuks per stuk € 2,30 € 2,90 
   Enveloppe € 0,25 € 0,45 
   

14x14   Per stuk € 4,40 € 5,40 
   Vanaf 10 stuks per stuk € 3,20 € 3,90 
   Vanaf 20 stuks per stuk € 2,90 € 3,60 
   Vanaf 50 stuks per stuk € 2,50 € 3,00 
   Enveloppe € 0,30 € 0,50 

Twee kaartontwerpen + wijzigingen naar wens: € 12,50  
 

Vanaf 100stuks prijs op aanvraag 
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Vanaf 100stuks prijs op aanvraag 

 

 
 

 
Vanaf 100stuks prijs op aanvraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formaat  Classic Parelmoer 
10x15   Per stuk € 4,80 € 6,00 
   Vanaf 10 stuks per stuk € 3,40 € 4,20 
   Vanaf 20 stuks per stuk € 3,10 € 3,80 
   Vanaf 50 stuks per stuk € 2,60 € 3,15 
   Enveloppe € 0,20 n.v.t. 
   
20x10   Per stuk € 5,59 € 5,80 
   Vanaf 10 stuks per stuk € 3,69 € 4,10 
   Vanaf 20 stuks per stuk € 3,25 € 3,70 
   Vanaf 50 stuks per stuk € 2,58 € 3,05 
   Enveloppe € 0,25 n.v.t. 

Twee kaartontwerpen + wijzigingen naar wens: € 17,50  

Formaat  Classic Parelmoer 
10x15   Per stuk € 4,80 € 6,00 
   Vanaf 10 stuks per stuk € 3,40 € 4,20 
   Vanaf 20 stuks per stuk € 3,10 € 3,80 
   Vanaf 50 stuks per stuk € 2,60 € 3,15 
   Enveloppe € 0,20 n.v.t. 
   
10x20   Per stuk € 5,59 € 5,80 
   Vanaf 10 stuks per stuk € 3,69 € 4,10 
   Vanaf 20 stuks per stuk € 3,25 € 3,70 
   Vanaf 50 stuks per stuk € 2,58 € 3,05 
   Enveloppe € 0,25 n.v.t. 
   
14x14   Per stuk € 6,30 € 7,00 
   Vanaf 10 stuks per stuk € 4,40 € 4,90 
   Vanaf 20 stuks per stuk € 3,95 € 4,40 
   Vanaf 50 stuks per stuk € 3,25 € 3,65 
   Enveloppe € 0,30 n.v.t. 
   

Twee kaartontwerpen + wijzigingen naar wens: € 17,50 
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Vanaf 100stuks prijs op aanvraag 
 

 

 
  

Formaat  Classic Parelmoer 
10x15   Per stuk € 6,70 € 8,45 
   Vanaf 10 stuks per stuk € 4,65 € 5,85 
   Vanaf 20 stuks per stuk € 4,20 € 5,25 
   Vanaf 50 stuks per stuk € 3,45 € 4,30 
   Enveloppe € 0,20 n.v.t. 
   
14x14   Per stuk € 8,95 € 10,00 
   Vanaf 10 stuks per stuk € 6,15 € 8,50 
   Vanaf 20 stuks per stuk € 5,45 € 7,05 
   Vanaf 50 stuks per stuk € 4,60 € 5,45 
   Enveloppe € 0,30 n.v.t. 
   

Twee kaartontwerpen + wijzigingen naar wens: € 20,00 
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Snel en ongecompliceerd op te hangen. U 
moet enkel de ophanging aan uw 
wanddecoratie kleven. 
 
 Vanaf de voorzijde niet zichtbaar; 
 Geheel zelf te monteren; 
 Geschikt voor binnengebruik. 
 
 
 
 


De reeds voorgemonteerde aluminium profiel ophanging heeft een afstand van ca. 1 cm tot 
de wand. Met deze ophanging krijgt uw 
wanddecoratie de "zwevende look". 
 
 Vanaf de voorzijde niet zichtbaar; 
 Voor alle formaten verkrijgbaar; 
 Voorgemonteerd; 
 Geschikt voor binnengebruik; 
 Door de 1 cm afstand tot de wand krijgt u een 

"zwevende look". 
 
 
 
 


Voorgeboorde tappen. U hoeft alleen maar de 
schroeven te bevestigen. 
 
 Schroeven zelf te bevestigen; 
 Vanaf de voorzijde zijn de schroefkoppen te zien; 
 Voor geselecteerde formaten. 
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Prijzen zijn inclusief ontwerpen. 
 

2
 

 Aluminiumplaat 3 mm dik; 
 Extreem stabiel, buigvast en weerbestendig; 
 Afwasbaar met licht vochtige doek; 
 Afhankelijk van het gekozen formaat met profiel-, afstandhouders of profiel-ophanging 

verkrijgbaar. 
 

Formaat (meest voorkomend, zowel staand 
als liggend mogelijk) 

Zonder 
ophanging 

Standaard 
ophanging 

ALU-profiel Afstand- 
houders 

20x20  Per stuk € 33,00 € 37,95 € 39,00 € 57,95 
  Per extra identiek product € 26,50 € 30,45 € 32,50 € 51,45 
     

20x30  Per stuk € 36,00 € 43,95 € 45,00 € 60,95 
  Per extra identiek product € 29,50 € 38,45 € 38,50 € 54,45 
     

20x60  Per stuk € 47,00 € 55,95 € 58,00 € 71,95 
  Per extra identiek product € 38,50 € 47,45 € 49,50 € 63,45 
     

30x45  Per stuk € 47,00 € 55,95 € 57,00 € 71,95 
  Per extra identiek product € 38,50 € 47,45 € 48,50 € 63,45 
     

30x90  Per stuk € 73,95 € 82,90 € 91,45 n.v.t 
  Per extra identiek product € 65,50 € 74,45 € 83,00 n.v.t. 
     

40x40  Per stuk € 50,00 € 58,95 € 60,00 € 74,95 
  Per extra identiek product € 42,00 € 50,95 € 52,00 € 66,95 
     

40x60  Per stuk € 61,95 € 70,90 € 78,45 € 86,90 
  Per extra identiek product € 55,00 € 64,95 € 71,50 € 79,95 
     

50x50  Per stuk € 64,95 € 73,90 € 81,95 € 89,90 
  Per extra identiek product € 57,95 € 66,90 € 74,45 € 82,90 
     

 
Andere mogelijke formaten met prijs op aanvraag 
 

20x40 50x140 100x100 
20x80 60x60 100x120 
30x30 60x80 100x140 
30x50 60x90 100x160 
30x60 60x120 100x180 
30x120 60x140 100x200 
40x50 70x70 100x220 
40x70 70x120 100x240 
40x80 75x75 110x110 
40x120 75x100 110x160 
40x160 80x80 110x180 
45x60 80x100 110x200 
50x70 80x120 110x220 
50x75 90x90 110x240 
50x100 90x120  
50x120 90x160  

 
2 Vaste kost van 5,95 Euro per bestelling, n.v.t. bij totale besteding vanaf € 100 
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 Acrylglas in 5mm of 10mm dikte; 
 6-kleuren UV-directdruk; 
 Uw afbeelding wordt direct van achteren op 

de acrylplaat gedrukt 
 Afwasbaar met licht vochtige doek; 
 Afhankelijk van het gekozen formaat met 

profiel-, afstandhouders of profiel-ophanging verkrijgbaar. 
 Afhankelijk van formaat ook met aluminium-profiel, standaard ophanging of afstandhouders  

 
Formaat + dikte (meest voorkomend, zowel 
staand als liggend mogelijk) 

Zonder 
ophanging 

Standaard 
ophanging 

ALU-profiel Afstand- 
houders 

20x20 5 mm Per stuk € 47,95 € 51,90 € 53,95 € 67,95 
  Per extra identiek product € 40,95 € 44,90 € 46,95 € 60,95 
     

20x30 5 mm Per stuk € 52,00 € 59,95 € 61,00 € 72,00 
  Per extra identiek product € 45,50 € 53,45 € 54,50 € 65,50 
     

20x60 5 mm Per stuk € 64,00 € 71,95 € 73,00 € 84,00 
  Per extra identiek product € 56,00 € 63,95 € 65,00 € 76,00 
     

20x80 5 mm Per stuk € 71,00 € 78,95 € 80,00 € 91,00 
  Per extra identiek product € 63,00 € 70,95 € 72,00 € 83,00 
     

30x30 5 mm Per stuk € 57,00 € 64,95 € 67,00 € 77,00 
  Per extra identiek product € 49,50 € 57,45 € 59,50 € 69,50 
     

30x45 5 mm Per stuk € 69,00 € 76,95 € 79,00 € 89,00 
  Per extra identiek product € 60,50 € 68,45 € 70,50 € 80,50 
     

30x90 5 mm Per stuk € 103,95 € 111,90 € 119,95 n.v.t. 
  Per extra identiek product € 93,95 € 101,90 € 109,95 n.v.t. 
     

40x40 5 mm Per stuk € 71,00 € 78,95 € 81,00 € 91,00 
  Per extra identiek product € 63,00 € 70,95 € 73,00 € 83,00 
     

40x60 5 mm Per stuk € 90,95 € 98,90 € 105,95 € 110,95 
  Per extra identiek product € 80,95 € 88,90 € 95,95 € 100,95 
     
50x50 5 mm Per stuk € 102,95 € 110,90 € 117,95 € 122,95 
  Per extra identiek product € 92,95 € 100,90 € 115,90 € 112,95 
     

50x75 5 mm Per stuk € 116,95 € 124,90 € 133,95 € 136,95 
  Per extra identiek product € 106,95 € 114,90 € 123,95 € 126,95 
     

50x100 5 mm Per stuk € 141,95 € 149,90 € 161,95 n.v.t. 
  Per extra identiek product € 131,95 € 139,90 € 151,95 n.v.t. 

 

 

Andere mogelijke standaardformaten met prijs op aanvraag 
 

20x40 40x70 
30x60 40x80 
40x50 50x70 

 
Voor dit product kunt u ook buitenstandaard gaan met eigen formaten naar wens. Prijs op aanvraag. 
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De canvas overtuigt door de verfijnde en stijlvolle look in galerij-kwaliteit. De hoge resolutie en de 
maximale kwaliteit zorgen voor indrukwekkende haarscherpe afbeeldingen, op een briljante manier 
gepresenteerd. Het bedrukte canvas/linnen achterkant gefixeerd op houten lijsten. Wilt u van uw 
foto op canvas een echte blikvanger maken? Bestel dan uw foto met een baklijst in zwart of wit! Dit 
rond uw plaatje helemaal af en geeft die bijzondere galerie-look waar iedereen naar opzoek is. 

 Natuurlijk gekleurde, fijne canvas structuur (300 
gr/m²); 

 Hoge haarscherpe kleurweergave; 
 Hoogwaardig linnen; 
 Stabiele echt houten lijsten (2 cm); 
 Minder goed afwasbaar; 
 Met Professionele ophanging 
 
 
 
 

Formaat  Incl. standaard ophanging  

20x20   Per stuk € 23,00 
   Per extra identiek product € 20,00 
   Baklijst per canvas € 28,00 
  

20x30   Per stuk € 28,00 
   Per extra identiek product € 24,00 
   Baklijst per canvas € 30,00 
  

30x30   Per stuk € 39,00 
   Per extra identiek product € 34,00 
   Baklijst per canvas € 35,00 
  

30x45 of 45x30  Per stuk € 52,00 
   Per extra identiek product € 47,00 
   Baklijst per canvas € 45,00 
  

30x90 of 90x30  Per stuk € 78,00 
   Per extra identiek product € 68,00 
  

40x40   Per stuk € 52,00 
   Per extra identiek product € 47,00 
  

40x60 of 60x40  Per stuk € 64,00 
   Per extra identiek product € 57,00 
   Baklijst per canvas € 55,00 
  

50x50   Per stuk € 64,00 
   Per extra identiek product € 57,00 
  

50x75 of 75x50  Per stuk € 79,00 
   Per extra identiek product € 70,00 
   Baklijst per canvas € 65,00 
  

60x80 of 80x90  Per stuk € 90,00 
   Per extra identiek product € 80,00 
  
  

80x80    Per stuk € 100,00 
   Per extra identiek product € 90,00 

 
Andere formaten op aanvraag 
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Ideale eyecatcher voor in huis of op kantoor. 
Met de fotostandaard krijgt uw foto alle 
aandacht die hij verdient. 

 


 Direct Print op acrylglas, Alu-Dibond, Alu-

Dibond Butlerfinish of Galleryprint; 
 Met acrylstandaard of foto-standaard chroom; 
 Voor in huis of als cadeau; 
 Verkrijgbaar in met een standaard van chroom of acrylglas. 

De fotostandaard is voor elke omgeving een pracht object! Op kantoor, in de woonkamer 
maar ook op uw werk een echte aandachttrekker.  

 


De acrylglazen fotostandaard is een exclusief designobject die uw foto tot leven laat komen. 
Met de stralende n briljante kleuren, zonder rand, en maximale scherpte staat uw foto op de 
voorgrond.  
 


De fotostandaard met een Alu-Dibond druk heeft een dikte van 3 mm en is uitermate stabiel 
en weersbestendig  
 


De fotostandaard Alu-Dibond Butlerfinish met een dikte van 3 mm maakt van uw afbeelding 
tot een echte blikvanger. Het geborstelde aluminium oppervlak wordt vooral zichtbaar bij 
lichte delen van de afbeelding en geeft daarom een bijzonder luxe look. Ook deze is uiterst 
weerbestendig en heeft een indrukwekkende kleurintensiteit. 
 


De GalleryPrint in mat of glanzend geeft uw fotostandaard een bijzondere look. Direct 
gedrukt op acrylglas van 2 mm en word verbonden met een Alu-Dibondplaat in 3 mm 
sterkte. 
 


De standaard van acrylglas is gemaakt van een acrylglasplaat en voorzien van een horizon-
tale groef, waarin uw foto wordt geplaatst. Deze voet heeft een afmeting van 10 x 15 cm. 
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Uw foto staat op twee 40 mm lange 
chromen voeten (staafjes) met een 
doorsnede van 8 mm. Vanaf de voorkant 
ziet u alleen links en recht onder de beide 
chromen "knopjes". 

 
 
 

Materiaal Formaat Chroom standaard Acryl standaard 

Acryl 10x15 /15x10 € 26,95 € 29,95 

 13x13 € 28,95 € 31,95 

 13x18 / 18x13 € 32,95 € 35,95 

 20x20 € 46,95 € 49,95 

 30x20 € 48,95 € 51,95 

 55x20 € 56,95 € 59,95 

    

Alu-Dibond 10x15 /15x10 € 23,95 € 26,95 

 13x13  € 25,95 € 28,95 

 13x18 / 18x13 € 26,95 € 29,95 

 20x20 € 36,95 € 39,95 

 30x20 € 38,95 € 41,95 

 55x20 € 45,95 € 48,95 

    

Alu-Dibond butlerfinish 10x15 /15x10 € 24,95 € 27,95 

 13x13 € 26,95 € 29,95 

 13x18 /18x13 € 27,95 € 30,95 

 20x20 € 38,95 € 41,95 

 30x20 € 40,95 € 43,95 

 55x20 € 48,95 € 51,95 

    

GalleryPrint Glans 10x15 / 15x10 € 29,95 € 32,95 

 13x13 € 31,95 € 34,95 

 13x18 / 18x13 € 32,95 € 35,95 

 20x20 € 44,95 € 47,95 

 30x20 € 47,95 € 50,95 

 55x20 € 56,95 € 59,95 

    

GalleryPrint Mat 10x15 / 15x10 € 31,95 € 34,95 

 13x13 € 33,95 € 36,95 

 13x18 / 18x13 € 34,95 € 37,95 

 20x20 € 46,95 € 49,95 

 30x20 € 49,95 € 52,95 

 55x20 € 59,95 € 62,95 

 
Per volgend identiek product - € 3,00 

 


