
Catalogus fotoproducten 

Voor een echte eyecatcher in huis!



Wanddecoratie

PARELTJES AAN DE MUUR
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Indien gewenst kan er ook gekozen
worden om de canvas in een 
kader te laten leveren (zwart of
wit). Dit heet een baklijst. 
Deze zijn niet voor elke afmeting
verkrijgbaar. Informeer naar de
mogelijkheden. 

FORMATEN

20 x 30 cm
30 x 45 cm
40 x 60 cm
60 x 80 cm
60 x 90 cm
80 x 120 cm 

CANVAS
De canvas is niet meer weg te denken als wanddecoratie en is nog
steeds zeer geliefd om aan de muur te hangen. 

De foto wordt geprint op een canvasdoek, die wordt gespannen op
een houten frame (4 cm). 

+ alle vierkante formaten van 
20 x 20 cm tem 50 x 50 cm



De klassieker onder de
wanddecoratie 

Canvas
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Standaard geleverd met een
voorgemonteerd aluminium profiel
om eenvoudig aan de muur te
hangen. 

FORMATEN

FOREX
Dit is één van mijn favorieten onder de wanddecoratie! 
Je foto wordt met prachtige kleuren en haarscherp op een 5 mm dik
foam-board geprint. Dit materiaal weegt zeer weinig, dus heel
gemakkelijk om te bevestigen aan een muur en het ziet er ook nog
eens super uit! 

20 x 30 cm
30 x 40 cm
30 x 45 cm
40 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
60 x 90 cm
 
 

75 x 100 cm
80 x 120 cm
90 x 120 cm
100 x 140 cm
110 x 160 cm
 

 

+ alle vierkante formaten van 
20 x 20 cm tem 100 x 100 cm



Een lichtgewicht van
stevige kwaliteit

Forex
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Standaard geleverd met een
voorgemonteerd aluminium
profiel om eenvoudig aan de
muur te hangen. 
Met deze bevestiging krijgt uw
wanddecoratie een 'zwevende
look' 

FORMATEN

ALUMINIUM (DIBOND)

Uw foto wordt direct geprint op hoogwaardig aluminium van 3mm
dik. 
Door de maximale scherpteweergave en indrukwekkende
kleurintensiteit staan jouw favoriete foto's in de spotlight! 

20 x 30 cm
30 x 40 cm
30 x 45 cm
40 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
60 x 90 cm
 

75 x 100 cm
80 x 120 cm
90 x 120 cm
100 x 140 cm
100 x 160 cm

 
 

 

+ alle vierkante formaten van 
20 x 20 cm tem 70 x 70 cm 



Haarscherp met een
moderne look

Aluminium
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Standaard geleverd met een
voorgemonteerd aluminium
profiel om eenvoudig aan de
muur te hangen. 
Met deze bevestiging krijgt uw
wanddecoratie een 'zwevende
look' 

FORMATEN

GALLERY PRINT
Bij deze 'gallery print' wordt de foto direct op het acrylglas (2 mm)
gedrukt en met het beste aluminium (3 mm) verbonden. Deze
wanddecoratie krijgt daardoor een uniek galerie-effect met
maximale scherpte en moderne look.  

Keuze uit mat of glanzend oppervlak. 
20 x 30 cm
30 x 40 cm
30 x 45 cm
40 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
60 x 90 cm
 

75 x 100 cm
80 x 120 cm
90 x 120 cm
100 x 140 cm
100 x 160 cm

 
 

 

+ alle vierkante formaten van 
20 x 20 cm tem 100 x 100 cm 



Een kunstgalerij in huis 

Gallery print
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Standaard geleverd met een 
voorgemonteerd
ophangsysteem om
eenvoudig te bevestigen. 

FORMATEN

20 x 30 cm
30 x 40 cm
30 x 45 cm 
40 x 60 cm 
50 x 70 cm 
50 x 75 cm

ACRYLGLAS 
De foto wordt geprint op een mat professioneel fotopapier en achter
een mooi afgewerkt acryl glasplaat van 6mm dik bevestigd. 
Dit product past perfect in een strak en modern interieur door het
glanzende acrylglas oppervlak. 
Het acrylglas wordt aan de zijkanten afgewerkt met een
diamantfrees, die een onberispelijke, gladde en glanzende
afwerking geeft. 
Dit geeft een mooie optische diepte aan het product.

+ alle vierkante formaten van 
20 x 20 cm tem 50 x 50 cm



Glasheldere print

Acrylglas
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Standaard geleverd met een
voorgemonteerd ophanghaakje
voor eenvoudige bevestiging aan
de muur.

FORMATEN

20 x 20 cm
20 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 40 cm 
50 x 70 cm 

INGELIJSTE PRINTS

Kies voor deze tijdloze ingelijste prints! Deze passen in elk interieur.

De foto wordt op een mat fotopapier afgedrukt en in een houten
frame geplaatst. Er is géén glas voor de foto.  
De houten lijsten zijn verkrijgbaar in zwart, wit of houtkleur. 

Optioneel is het mogelijk de foto te voorzien van een mooie passe-
partout. 
 



Eenvoudig en tijdloos 

Ingelijste prints



Fotoproducten

OM MEE UIT  TE PAKKEN
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Kies voor een fraaie foliobox om
de kaarten in te bewaren & een
fotostandaard om de fotokaarten
uit te stallen in huis!

FORMATEN

13 x 18 cm
20 x 20 cm
20 x 25 cm
20 x 30 cm
25 x 25 cm 
30 x 40 cm

FOTOKAARTEN

Je foto's worden in super kwaliteit afgedrukt op stevig karton van
ongeveer 5 mm dik. Het resultaat is prachtig, het is een van mijn
favoriete producten om aan klanten af te leveren! 

De fotokaarten kunnen ook geleverd worden met een passe-partout
in verschillende kleuren. 



Eenvoudig verschillende
foto's uitstallen in huis 

Fotokaarten

Mogelijk om
houten standaard

bij te bestellen
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De box is geschikt voor 5 tot
maximaal 20 fotokaarten. 

FORMATEN

13 x 18 cm
20 x 20 cm
20 x 25 cm
20 x 30 cm
25 x 25 cm 
30 x 40 cm

FOLIOBOX MET FOTOKAARTEN

Een foliobox is zoveel meer dan een gewone bewaardoos!
Bewaar je prachtige fotokaarten, gedrukt op stevig karton van
ongeveer 5mm dik, in deze mooie box! 

Indien gewenst kan je de box personaliseren met een foto en/of
tekst! 



Fraaie opbergbox voor
fotokaarten 

Foliobox met
fotokaarten
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De kaft is verkrijgbaar in eco-leer,
fluweel, linnen of suéde.
Verschillende kleuren beschikbaar.
Indien gewenst kan de kaft voorzien
worden van een tekst/naam/logo .

FORMATEN
15 x 15 cm
18 x 18 cm
20 x 20 cm
15 x 23 cm
18 x 26 cm
20 x 30 cm 

TRIPLEX

Kies voor dit unieke drieluik in de vorm van een boekje!
Gewoon voor jezelf, maar ook perfect om cadeau te doen, succes
verzekerd!

Je kan kiezen tussen standaard fotopapier, een mooie passe-
partout of zelfs acrylglas!



Sierlijke drieluik

Triplex
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Keuze uit verschillende
materialen: 
aluminium, acrylglas of
galleryprint

FORMATEN

10 x 15 cm
13 x 13 cm
13 x 18 cm
20 x 20 cm
30 x 20 cm 

FOTOSTANDAARD
Deze fotostandaard is ideaal om je mooiste foto's uit te stallen thuis
of op kantoor. 
De foto wordt op aluminium, acrylglas of galleryprint gedrukt en
staande gehouden door 2 chromen staafjes. Aan de voorkant ziet u
enkel 2 chromen 'knopjes'.  



Decoratief designobject 

Fotostandaard

Afdruk op aluminium
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Wilt u er een mooi
geschenkdoosje bij? Dat kan! 
Je kan kiezen tussen 3 kleuren en
ook personaliseren met een tekst
of design!

FORMATEN

7 x 7 cm

HARMONICABOEKJE
Met dit super schattige boekje kan je je foto's vol trots aan iedereen
laten zien! 
Het zijn tevens ideale boekjes om cadeau te geven!

Het harmonicaboekje is 7 x 7 cm groot en bevat 12 tot 18 pagina's.
Met een magneetsluiting kunt u het boekje mooi afsluiten en zijn de
foto's goed beschermd. 
Voor de kaft heeft u de keuze uit 6 verschillende kleuren fluweel of
suéde materiaal. 
U kunt een tekst naar keuze op de kaft laten graveren, of kiezen uit
een kant en klaar design. 



Prachtig hebbedingetje

Harmonicaboekje



Prachtig hebbedingetje

Harmonicaboekje

Beschikbare designs
(kaft & doosje) 

 



Prachtig hebbedingetje

Harmonicaboekje

Beschikbare kleuren
(kaft) 

 



Foto-albums

HERINNERINGEN OM TE KOESTEREN
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FOTO-ALBUM

Wil je graag je foto's mooi gebundeld in een prachtig album? 
Dat kan uiteraard! 
Er zijn heel wat mogelijkheden en keuzes qua kleuren en materiaal
van de kaft, grootte van het boek, bewaarbox,... 

We kijken samen naar jouw voorkeuren en wat er mogelijk is!  



Samengesteld naar jouw
wensen

Foto-album



Contacteer mij vrijblijvend voor extra info en prijzen.
 

Er kan uiteraard ook een afspraak gemaakt worden waarbij je demoproducten en staaltjes
kan bekijken, zodat je de perfecte keuze kan maken.

 
Bij sommige producten zijn er extra afmetingen mogelijk. 

Informeer hier gerust naar. 
Zoekt u een ander product dat niet in de catalogus staat? Laat mij dit weten en ik kijk wat

mogelijk is! 
 

www.fotografielieselotte.be
fotografielieselotte@gmail.com

 
 
 Deze catalogus is onder voorbehoud van wijzigingen.


