Plexi fotoblok 20 en 30 mm dik

De foto wordt veredeld met plexiglas van 20 of 30 mm.
Hierdoor kan het blok overal worden neergezet. Het
fotoblok heeft een luxe uitstraling door de fijne afwerking
en de gepolijste randen.
Door de dikte van het plexiglas ontstaat er een mooi diepte
effect. Tot slot zorgt het plexiglas voor optimale detail- en
kleurweergave van uw foto.

Liggend 20 mm dik

Staand 20 mm dik

Vierkant 20 mm dik

13 x 18 cm

€ 74,95

13 x 18 cm

€ 74,95

15 x 15 cm

€ 69,95

15 x 20 cm

€ 79,95

15 x 20 cm

€ 79,95

20 x 20 cm

€ 74,95

15 x 25 cm

€ 84,95

20 x 30 cm

€ 94,95

25 x 25 cm

€ 89,95

15 x 30 cm

€ 89,95

15 x 40 cm

€ 94,95

20 x 30 cm

€ 94,95

Liggend 30 mm dik

Staand 30 mm dik

Vierkant 30 mm dik

13 x 18 cm

€ 74,95

13 x 18 cm

€ 74,95

15 x 15 cm

€ 79,95

15 x 20 cm

€ 84,95

15 x 20 cm

€ 84,95

20 x 20 cm

€ 89,95

15 x 30 cm

€ 99,95

20 x 30 cm

€ 99,95

30 x 30 cm

€ 149,95

15 x 40 cm

€ 119,95

40 x 40 cm

€ 229,95

20 x 30 cm

€ 129,95

30 x 40 cm

€ 179,95

Handelingskosten:

De handelingskosten bedragen € 13,50 per order. Deze kosten worden door
de leverancier in rekening gebracht. Bij bestelling van meerdere producten
bij dezelfde leverancier worden de handelingskosten slechts 1x berekend.

Bewerkingskosten:

Eventuele aanpassingen aan het door u aangeleverde beeldmateriaal, zoals
bijvoorbeeld glinsteringen in de bril wegwerken, stof en krassen wegwerken
of achtergronden wegwerken, worden volgens prijsopgave doorberekend.

Levertijd:

12 – 14 werkdagen

Aan te leveren
beeldmateriaal:

Voor dit product verwerken wij, digitale bestanden, negatieven, dia’s, of reeds
afgedrukte foto’s.

