DIVERSE
Pasfoto i de rigtige mål til EU eller USA
8 stk. 3,5x4,5 cm.
kr. 295,Erhvervsportrætter på USB stik
4 optagelser (ex. moms)
10 optagelser (ex. moms)

kr. 495,kr. 895,-

Takke og julekort (flere typer) 10 stk.
Efterfølgende pr. stk.

kr. 300,kr. 20,-

Stort udvalg af håndlavede rammer som kun
fås hos Gauss Foto
Månedsalbum fra nyfødt til 1 års fødselsdag:
Månedsportræt 9x13 cm.
Startgebyr
kr. 795,Efterfølgende 11 mdr. pr. stk.
kr. 195,Månedsportræt 13x18 cm.
Startgebyr
Efterfølgende 11 mdr. pr. stk.

(Kan også strække sig over længere tid)

kr. 895,kr. 245,-

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 10-16

i håndlavet kvalitet

FOTOGRAFERING - PRØVEARK

FOTOGRAFERING - SERIEMAPPER

To ark med mindst 24 optagelser. Her vælger du
selv, hvilke billeder, du ønsker forstørret.
De ønskede billeder bliver redigeret og efterbehandlet og kan vælges i farve, sort/hvid eller
bruntonet

Pris kun kr. 495,-

4 stk. 9 x12 cm.
6 stk. 9 x12 cm.
8 stk. 9 x12 cm.

kr. 650,kr. 750,kr. 950,-

4 stk. 13x18 cm.
6 stk. 13x18 cm.
8 stk. 13x18 cm.

kr. 850,kr. 950,kr. 1050,-

(Fotografen udvælger de forskellige billeder og bedste
udtryk)		

(Flere optagelser og personer + kr. 125,-)

FORSTØRRELSER
60x90 cm.
50x70 cm.
50x60 cm.

1. bestilling

Efterfølgende rabatpris på
samme motiv og størrelse

kr. 1550,kr. 1295,kr. 1095,-

kr. 950,kr. 700,kr. 600,-

Forstørrelser fra 50x60 cm. pris incl.
laminering og opklæbning.

40x50 cm.
30x40 cm.
24x30 cm.
20x25 cm.
18x24 cm.
13x18 cm.
9x13 cm.

kr. 795,kr. 650,kr. 395,kr. 345,kr. 295,kr. 250,kr. 175,-

Collage 22x45 cm. med ramme
Collage 22x45 cm. uden ramme

kr. 375,kr. 325,kr. 195,kr. 175,kr. 150,kr. 125,kr. 95,-

Vi anbefaler laminering.
En ekslusiv plastoverfladebehandling,
som gør, at billedet kan stå eller
hænge fremme uden glas i rammen.
Tåler let aftørring med fugtig klud.
Laminering 30x40 og 40x50 cm.
incl. opklæbning
kr. 150,-

kr. 995,kr. 695,-

Lærredsbillede monteret i ramme 50x60 cm.
Lærredsbillede monteret i ramme 50x70 cm.

kr. 1595,kr. 1795,-

Laminering fra 9x12 til 24x30 cm.
incl. opklæbning
kr. 75,-

