


Me Skopixilla arvostamme käsityötä, kauneutta ja laatua. Haluamme 
että kuvatuotteitamme hankkiessasi sinä, asiakkaamme, saat parasta. 
Tavoitteenamme on tuottaa käsin kosketeltavia, kauniita teoksia 
sinulle tärkeimmistä ihmisistä ja hetkistä.

Valmistamme tässä esitellyt valokuvat, taidekuvat, kortit, blockit ja 
taulut käsityönä liikkeessämme Limingassa. Pyrimme valitsemaan 
kuvillemme parhaat materiaalit taataksemme asiakkaidemme 
tyytyväisyyden.

Mottomme ”Millaisena näet itsesi? Olet Taideteos.” kertoo 
arvoistamme, ja haluamme sen tulevan esille myös 
kaikkien kuvatuotteidemme kautta.

Skopixin kuvatuotteet



Pearl - helmiäispintaiset valokuvat

18 x 24 36,00 € 46,00€
20 x 25 40,00 € 50,00€
20 x 30 46,00 € 56,00€
30 x 30 49,00 € 59,00€
30 x 40 69,00 € 79,00 €
40 x 40 89,00 € 99,00 €
40 x 50 125,00 € 140,00 €
50 x 50 155,00 € 170,00 €
50 x 60 165,00 € 180,00 €
50 x 70 175,00 € 190,00 €
60 x 60 185,00 € 205,00 €
60 x 70 205,00 € 235,00 €
60 x 90 255,00 € 285,00 €
70 x 70 260,00 € 295,00 €
70 x 90 270,00 € 320,00 €
70 x 100 290,00 € 345,00 €

Teemme tarvittaessa kuvia myös 
erikokoisina. Kuvan lyhyt sivu voi olla 
maksimissaan 111cm. Kysy tarjous!

Upealle 310 grammaiselle Hahnemühle 
valokuvapaperille tehdyt kuvat ovat 
sävykkäitä ja kontrastikkaita teoksia. Paperin 
puolikiiltävä helmiäispinta sopii esille 
sellaisenaan tai kehyslasin alla.

Pearl-suurennokset toimitetaan
30 x 30 cm kokoon asti irtokuvina, jotka
voit kehystää sellaisenaan. Suosittelemme,
että 30 x 40 cm ja sitä suuremmat koot
pohjustetaan 3 tai 5 mm vahvuiselle
kevytlevylle kuvan tukevoittamiseksi. 

Voit kehystää pohjustetun kuvan tai 
laittaa sen esille sellaisenaan esimerkiksi 
tauluhyllyyn. Laitamme tarvittaessa 
pohjustetulle kuvalle koukkukiinnitykset 
seinäripustusta varten hintaan 5,00 € / kuva 
tai 10,00 € / kuva, kun koko on 50 x 70 tai 
suurempi.

Kuvasuurennokset

Koko (cm)       Hinta         Pohjustettu

  



Pearl - helmiäispintaiset valokuvat

Pearl-pikkukuvat toimitetaan 
kehyspohjukkeessa, jonka voi asettaa esille 
sellaisenaan tai laittaa valmiskehykseen. 
Pikkukuvien ensitilaushinta on 26,00 € .

Ensitilauskuvan hinta sisältää kuvan 
peruskäsittelyn ja viimeistelyn värilliseksi, 
mustavalkoiseksi tai muutoin sävytetyksi 
valokuvaksi. Hinta sisältää myös sovitusti 
tavalliset korjailut ja kuvankäsittelyt sekä 
halutessasi kuvapohjukkeen (valkoinen, 
harmaa tai musta).

Mikäli haluat samasta kuvasta useampia 
kopioita, lisäkuvat maksavat 18,00 € / kpl.

Pearl-pikkukuvat

Pikkukuvia voit teettää missä tahansa koossa, 
kunhan koko on alle 15 cm x 20 cm .

Mikäli haluat kuvasi johonkin tiettyyn 
kehykseen, voit ottaa kehyksen mukaan 
kuvankatselutapaamiseemme, ja voimme 
yhdessä mallata siihen sopivan kuvan.

Pikkukuvien pohjukkeiden kokovaihtoehdot:

Kuva 12 x 15 – pohjukkeen ulkomitta 15 x 20
Kuva 14 x 18 – pohjukkeen ulkomitta 18 x 24
Kuva 15 x 20 – pohjukkeen ulkomitta 20 x 25

Kaikki pikkukuvat ovat saman hintaisia.



Puutaulut

14 x 20 48,00 € 55,00 € 59,00 €
20 x 28 79,00 € 89,00€ 99,00 €
28 x 40 159,00 € 175,00€ 199,00 €

Puutaulut ovat upea suomalaisen käsityön 
taidonnäyte. Puutaulujen pohjat tulevat 
kotimaiselta puusepältä. Pöytämallisiin 
tauluihin toimitetaan pöytäjalusta ja 
isommat mallit kiinnitetään suoraan seinälle 
avaimenreikäripustuksella.

Puutaulun kuvamateriaalina käytämme 
yleensä Hahnemühlen Matt Fibre -paperia. 
Tuo upea, mattapintainen paperi tuo 
valokuvateokseen hienon teosmaisen 
viimeistelyn.

Voimme valmistaa puutauluja myös muilla 
viimeistelyillä. Voit tutustua malleihin 
liikkeessämme kuvien katselun yhteydessä.

Upeat teokset modernilla, mutta luonnonläheisellä tavalla

Koko (cm)     matta   korkeakiilto  taidepaperi       
  

Taulujen koot ja hinnat



Alumiinitaulut

15 x 20 39,00 € 45,00 € 49,00 €
20 x 20 46,00 € 56,00€ 99,00 €
20 x 25 69,00 € 79,00€ 89,00 €
20 x 30 74,00 € 84,00€ 94,00 €
30 x 30 99,00 € 104,00 € 114,00 €
30 x 40 119,00 € 144,00 € 154,00 €
40 x 40 149,00 € 184,00 € 204,00 €
40 x 50 185,00 € 205,00 € 225,00 €
40 x 60 195,00 € 215,00 € 235,00 €
50 x 50 225,00€ 250,00€ 275,00 €
50 x 70 265,00 € 295,00 € 325,00 €
60 x 90 429,00 € 499,00 € 519,00 €

Alumiinitaulut ovat 3mm 
alumiinikomposiittilevylle pohjustettuja 
valokuvateoksia, joista pienimmäiset 
varustetaan yleensä pöytäjalustalla. 

Esimerkiksi 20 x 25 -kokoinen alumiinitaulu 
ei vie vastaavankokoisen kehystetyn 
kuvan tilaa, ja näin kuva saadaan hieman 
suurempana ja pelkistettynä esille.

Alumiinitaulun kuvamateriaalina käytämme 
yleensä Hahnemühlen Matt Fibre -paperia. 
Tuo upea, mattapintainen paperi tuo 
valokuvateokseen hienon teosmaisen 
viimeistelyn.

Voimme valmistaa alumiinitauluja myös 
muilla viimeistelyillä.  Voit tutustua malleihin 
liikkeessämme kuvien katselun yhteydessä.

Siro ja pelkistetty kaunotar

Koko (cm)     matta     korkeakiilto    taidepaperi       
  

Taulujen koot ja hinnat



Canvastaulut

20 x 20 69,00 €
20 x 30 79,00 €
30 x 30 99,00 €
30 x 40 125,00 €
40 x 40 145,00 €
40 x 50 195,00 €
40 x 61 215,00 €
40 x 76 235,00 €
50 x 50 255,00 €
50 x 61 275,00 €
50 x 76 295,00 €
50 x 91 345,00 €

Valmistamme ajattomat canvastaulut korkealaatuiselle, 
puolikiiltävälle Hahnemühlen Goya Canvas -materiaalille. Kyseinen 
kangas on huomattavasti mattakankaita kestävämpi ja toistaa värit 

ja sävyt hienon kontrastikkaasti.

Taulut pingotetaan leveään kiilakehykseen ja kuvasta riippuen kuva 
taitetaan reunoille tai reunat käsitellään yksivärisiksi. Taulun syvyys 

on n. 3,8 cm.

Canvas on näyttävä mutta kevytrakenteinen, joten voit ripustaa 
sen helposti jopa yksittäisellä naulalla.

Taideteos tai kokonainen sarja klassisella tyylillä

Koko (cm)     hinta            
  



Photoblockit

12 x 12 35,00 € 45,00 €
12 x 17 39,00 € 49,00€
20 x 20 49,00 € 59,00€
20 x 25 65,00 € 75,00€
20 x 30 69,00 € 79,00 €
30 x 30 99,00 € 104,00 €
30 x 40 125,00 € 145,00 €
40 x 40 169,00 € 199,00 €
40 x 50 195,00 € 225,00 €
40 x 60 225,00 € 265,00 €

Photoblockit ovat musta- tai valkoreunaiselle, 
kevyelle komposiittilevylle pohjustettuja 
valokuvateoksia, joista pienimmät koot sisältävät 
seinäripustuksen lisäksi kätevän pöytäjalustan. 
Block pysyy pystyssä myös ilman jalustaa.

Blockien kuvamateriaalina käytämme 
yleensä sävykästä Hahnemühlen Photo Pearl 
helmiäispintaista valokuvapaperia.

Vaihtoehtona teemme myös korkeakiiltoisia 
photoblockeja, jotka ovat tietynlaiselle kuvalle 
todella näyttävä vaihtoehto.

Voit tutustua malleihin liikkeessämme kuvien 
katselun eyhteydessä.

Jämäkkä, pelkistetty ja tyylikäs

Koko (cm)     helmiäinen       korkeakiilto           
  



Kiitoskortit

Kun vieraat ovat menneet ja on aika 
kiittää, on personoitu kiitoskortti mukava 
muisto juhlavieraille. Suunnittelemme 
kuvatilaustapaamisen yhteydessä sinulle 
mieluisat kiitoskortit, joiden rajaukset, tekstit 
fontteineen ja korttimateriaalit ovat juuri 
sinun näköisesi.

Valmistamme kiitoskortit yleensä 
Hahnemühlen vahvalle Satin Baryta 
-paperille tai helmiäispintaiselle Pearl 
-valokuvapaperille. Materiaalien mallit ovat 
nähtävissä esillä liikkeessämme kuvien 
valinnan yhteydessä.

Kiitoskorttien hinnat ovat 6,50 € 
kappaleelta. Tilatessasi yli 50 kappaletta saat 
10% alennuksen korttien loppusummasta. 

Valitsemme kortille sopivan muodon 
(postikortti, neliö tms.) ja materiaalin 
kuvatilaustapaamisessa. Sopivat kirjekuoret 
sisältyvät aina kiitoskorttien hintaan.

Kiitoskorttien minimitilausmäärä on 7kpl.

Kun olet tilannut jostain kuvasta minkä 
tahansa kuvatuotteen, sinun on mah dollista 
lunastaa itsellesi some-käyttöön sopiva 
tiedosto. Some-tiedoston hinta on 15,00 €, 
ja tiedosto (1024px pitkä sivu) toimitetaan 
sinulle sähköpostitse kuvatilauksen käsittelyn 
yhteydessä.

Kuvaamme kuvauksen aikana paljon 
kuvia, jotka eivät välttämättä päädy 
koevedoksiin. Teemme jokaisesta 
kuvauksesta kuvatilaustapaamiseen 
pienen videomuotoisen koosteen, jonka 
saat itsellesi halutessasi sähköpostiin 
linkkinä striimiin. Lisäksi 39,00 € hintaan 
toimitamme teräväpiirtoversion muistitikulla 
mukaasi.

Some-tiedostot

Kenkälaatikko



Toimitusajat ja maksutavat

Laatutakuu

Mikäli jonkin tuotteen toimittamiseen 
menee pidempään (esimerkiksi 
tuotantomateriaalien toimituksellisista 
syistä), kerromme siitä sinulle jo 
tilausvaiheessa. Haluamme toimittaa 
sinulle laadukkaat kuvat järkevässä 
aikataulussa, emme vain ”jotain sinne päin” 
mahdollisimman nopeasti.

Saat kuvatilauksen tehdessäsi laskun 
maksettavaksi ennen valmiiden 
kuvatuotteiden noutoa.

Kuvatuotteet valmistuvat normaalisti 
noin neljän viikon kuluessa tilauksesta. 
Joissain tapauksissa esim. ruuhka-aikana 
toimitusaika voi olla hieman pidempi, mutta 
voimme sopia esimerkiksi kiitoskorttien 
toimituksesta valmistujaisjuhliin tms. 
erikoisjärjestelyistä tapauskohtaisesti.

Me Skopixilla haluamme toimittaa asiakkaillemme vain parasta. Tästä johtuen valmistamme 
tuotteemme itse. Tuotteidemme laatutaso on todella korkea, materiaalit huippuluokkaa ja 
työn jälki viimeisteltyä. Myönnämme tuotteillemme täyden laatutakuun.

Mikäli kuitenkin huomaat jossain toimittamassamme tuotteessa virheen, toimitamme sinulle 
veloituksetta korvaavan tuotteen tilalle.


