
foto op hout - houtblok - canvas
’n origineel én persoonlijk geschenk

FOTO OP HOUT - 9 VERSCHILLENDE FORMATEN (zie keerzijde)

q	Een foto op hout brengt de print tot leven. De structuur van een paneel met houten 

planken geeft de afbeelding een robuuste, natuurlijke uitstraling. 

q	Duurzaam vurenhouten planken van 10 cm breed, staand of liggend, dikte 2 cm.

q	Afwerking met of zonder whitewash.

FOTO OP HOUTBLOK - 10x15 cm - 15x15 cm - 20x30 cm - 30x40 cm
q	Vrijstaande fotoblokken (berk), glad oppervlak en dikte 4 cm. 

q	Afwerking met of zonder een whitewash.

FOTO OP CANVAS - 15 VERSCHILLENDE FORMATEN (zie keerzijde)

q	Uw persoonlijke foto of afbeelding omgetoverd tot een kunstwerk.

q	Hoogwaardig matte canvasdoek op houten frame, dikte 18mm.

q	Opgelet: rondom wordt 3 cm van uw beeld omgevouwen.

AANLEVEREN VAN BESTANDEN

q	Bestanden graag op ware grootte met een maximumresolutie van 150 dpi.
q	Afloop voor foto’s op hout/blok = 10 mm rondom

q	Afloop voor canvas = 30 mm rondom

q	De opstartkost vervalt indien uw bestanden correctievrij worden aangeleverd.   

Aanpassingen worden gerekend aan uurtarief.

q	Een correct bestand is van het type PDF (zonder lagen) of JPEG.

q	Plaats uw bestelling eenvoudig via onze website www.qua-3.be/dropbox-l-qua-3.html

www.qua-3.be



Levertermijn: 6 werkdagen na ontvangst van uw pdf.

www.qua-3.be

FOTO OP CANVAS
Formaat cm Prijs incl btw

20 x 20 €40,10
20 x 30 €40,60
30 x 30 €42,00
30 x 40 €45,40
40 x 50 €46,40
40 x 60 €51,50
45 x 30 €43,30
45 x 60 €50,30
50 x 70 €55,70
60 x 90 €70,70
45 x 100 €65,80
60 x 100 €71,60
75 x 100 €77,00

100 x 100 €91,30
100 x 150 €112,10

Afloop: 30 mm rondom

FOTO OP HOUT
Formaat cm 

staand/liggend
Prijs incl btw

20 x 30 €36,60
30 x 40 €43,30
40 x 60 €56,50
60 x 80 €83,10
80 x 120 €143,60
20 x 20 €34,40
40 x 40 €38,80
60 x 60 €64,20

100 x 100 €112,10

Afloop: 10 mm rondom

FOTO OP HOUTBLOK
Formaat cm Prijs incl btw

10 x 15 €33,70
15 x 15 €38,80

20 x 30 €64,20
30 x 40 €104,80

Afloop: 10 mm rondom


