Producten en prijzen
Voor meer informatie over de mogelijkheden stuur gerust een mailtje of WhatsApp
Download origineel (privégebruik)
Download voor webgebruik 800px
Extra download 800px bij afdruk
Fotoafdrukken (glans):
10×15 cm
13×19 cm
15×20 cm
20×30 cm
Toeslag Mat
Extra witte rand
Posters (zijdeglans):
30x40 cm
40x60 cm
50x75 cm

€ 4,95
€ 2,50
€ 1,00

Kijk hier om het verschil te zien in origineel en 800px

Wanddecoratie
€ 2,50 Canvas
€ 2,75 20x20 cm
€ 14,95
€ 3,50 20x30 cm
€ 19,95
€ 4,95 30x30 cm
€ 29,95
€ 0,05 30x40 cm
€ 34,95
€ 0,05 40x40 cm
€ 39,95
40x60 cm
€ 47,95
€ 9.95 50x50 cm
€ 44,95
€ 12.95 50x75 cm
€ 54,95
€ 14.95 Ophangsyst. € 3,95

Foto op forex
Vanaf € 22,95

Foto op forex
Vanaf € 22,95

Foto op plexiglas
Vanaf € 18,95

Textielposter
Vanaf € 34,95

Foto op aluminium
Vanaf € 18,95

Tuinposter
Vanaf € 19,95

Foto op hout
Vanaf € 19,95

Foto op wandkleed
Vanaf € 19,95

Foto cadeaus

Sleutelhanger
€ 16,95

Toilettas
€ 31,95

Puzzel (30 of 96 st)
vanaf € 35,95

Muismat
€ 19,95

Mok (met 1 of 2 foto's)
vanaf € 16,95

Schort
€ 37,95

Zitzak (3 maten)
vanaf € 129,95

Acryl blok
vanaf € 64,95

Klok
vanaf € 32,95

Snijplank
vanaf € 31,95

Kussen
vanaf € 49,95

Tegel
€ 24,95

Onderzetters
vanaf € 21,95

Fles wijn
vanaf € 24,95

Placemat
vanaf € 19,95

Hout blok
vanaf € 34,95

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht producten en prijzen
Wat is het verschil tussen origineel en 800px voor webgebruik?
Op het eerste gezicht niet veel. Behalve als je inzoomt.
Omdat de afbeelding sterk verkleind is, zijn veel details verdwenen.
Om te delen via Social Media zijn deze bestanden goed genoeg, mede omdat afbeeldingen sowieso al
verkleind worden als ze op Social Media worden gezet.
Als je de foto's wil gebruiken om afdrukken van te gaan maken, zijn ze niet gedetailleerd genoeg.

Dit is het origineel

Dit is de verkleinde versie van 800px

Als je naar details kijkt is er een heel duidelijk verschil te zien

Origineel

800px

