PRINTOPTIES
Afdrukken op fine art papier
Voor handmatige afdrukken op fotopapier gebruikt Frederique het
kwalitatief mooiste merk papier beschikbaar namelijk: “Hahnemühle FineArt
paper”. Dit papier is van museumkwaliteit en blijft maar liefst
3 eeuwen kleurecht. Alvorens zij deze afdruk definitief maakt, maakt ze
eerst een proefprint om te zien of kleurtint, het contrast en de scherpte
optimaal zijn. Frederique kan zelf handmatig afdrukken maken tot een
maximaal formaat van A2. Deze prints zijn na een bepaalde droogtijd zeer geschikt om in te
lijsten. Voor het inlijsten van fine art prints verwijst Frederique haar klanten vaak door naar
www.delijstenfabriek.nl voor het uitkiezen van een lijst naar keuze. De lijstenfabriek levert
verschillende basic en kwalitatief prima lijsten. Klanten kunnen deze in de online-shop
vervolgens zelf uitkiezen en aankopen en naar Frederique laten opsturen. Zij zorgt dan, zodra
de lijsten binnen zijn, dat de print net en strak in de lijst komt. Uiteraard kan Frederique voor
een kleine meerprijs dit bestel- en lever proces ook uit handen nemen. Voor de meer
exclusieve custom-made lijsten werkt Frederique samen met Art Collection International.
Levertijden van prints zijn afhankelijk van de drukte maar kunnen doorgaans binnen slechts
enkele werkdagen worden geleverd.

Hahnemühle FineArt paper:
Formaat
A4 papierformaat - afdruk tussen de 29,7 cm en 21,0 cm
A3 papierformaat - afdruk tussen de 42,0 cm en 29,7 cm
A2 papierformaat - afdruk tussen de 59,4 cm en 42,0 cm
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Afdrukken op exclusief plexiglas
Een van de mooiste en meest indrukwekkende wijze om een portret te presenteren is wel
het plexiglas. Door zijn neutrale en pure uiterlijk zowel geschikt in een klassiek als modern
interieur. Voor fine art afdrukken achter plexiglas werkt Frederique samen met kwalitatief de
beste leverancier van Nederland. Zij werken voor het Rijksmuseum en bekende fotografen
zoals Erwin Olaf en Anton Corbijn. Ook hanteren zij de speciale gepatenteerde Diasec
methode wat voor een kraakheldere weergave zorgt en duurzaamheid garandeert. Dit
plexiglas is niet te vergelijken met een plexiglas product van online aanbieders. Frederique
verzorgt het bestel -en leverproces en beoordeelt tussentijds proefstroken alvorens de
definitieve plexificering plaatsvindt. Levertijden zijn doorgaans 10 tot 14 werkdagen maar in
geval van grote haast zijn spoedopdrachten mogelijk. Mocht u een ander bijvoorbeeld
vierkant of groter formaat wensen dan onderstaande dan is dit uiteraard ook een optie;
prijzen op aanvraag.

Afdrukken op plexiglas:
Verhouding

Formaat

2:3

30 x 45 cm

2:3

40 x 60 cm

2:3

50 x 75 cm

2:3

60 x 90 cm

2:3

80 x 120 cm

2:3

90 x 135 cm

Voorbeelden plexiglas en fine art prints

Plexiglas glossy
60 x 90 cm

Plexiglas mat
90 x 130 cm

Fine art print in lijst
58 x 78 cm

Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen Frederique Vlamings:
info@frederiquevlamings.nl
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