
Prislista Priser inkl moms (exkl moms i parantes)  OBS! Minsta avgift 50:-

AFFISCH 
– på rulle/storformat
PP film: Miljövänlig polypropylen. 
Vattentåligt papper med god 
rivstyrka. Bra till gatupratare.

Photo Satin: Fotopapper med en 
bestruken yta av satin. Mycket bra 
vattenresistens.

FineArt Hahnemüle Enhanced 
Studio: Matt, slät yta och ”bright 
white” bas som ger en god färg- 
återgivning. Arkivbeständigt.

70x100 cm eller A1
1 st 480:-/st (384:-/st)

2-5 st 385:-/st (308:-/st)

50x70 cm eller A2
1 st 394:-/st (315:-/st)

2-5 st 299:-/st (239:-/st)

Matt papper: Lite billigare papper. 
Bra till tavlor inomhus.

70x100 cm eller A1
1 st 380:-/st (304:-/st)

2-5 st 285:-/st (228:-/st)

50x70 cm eller A2
1 st 344:-/st (275:-/st)

2-5 st 249:-/st (199:-/st)

– på ark
ProDesign 160 g: Kvalitetspapper 
med hög vithet och halvblank yta. 
Miljömärkt FSC och EU Ecolabel. 

Munken Kristall 170 g: Ett hög-
vitt, matt papper av mycket hög 
kvalitet som ger en lyxig känsla. 
FSC-certifierat.

Arctic Silk+ 170 g:  Ett vitt, full- 
bestruket papper med en len och 
slät yta som återger både bild och 
text perfekt.

Canon Colotech Supergloss 160 g: 
Ett ensidigt bestruket, högglättat 
fotopapper.

A3 (297x420 mm)
– Färg
1 st 100:-/st (80:-/st)

2-5 st 50:-/st (38:-/st)

6-10 st 45:-/st (36:-/st)

– Sv/v
1 st 60:-/st (48:-/st)

2-5 st 35:-/st (28:-/st)

6-10 st 30:-/st (24:-/st)

A4 (210x297 mm)
– Färg
1 st 55:-/st (41:-/st)

2-5 st 25:-/st (19:-/st)

6-10 st 19:-/st (15:-/st)

– Sv/v
1 st 50:-/st (40:-/st)

2-5 st 25:-/st (19:-/st)

6-10 st 15:-/st (12:-/st)

KOPIOR/LÖSBLAD
UPM Office 80 g: Kontorspapper

A4, enkelsidigt
– Sv/v
1-99 st 2,50:-/st (2:-/st)

100-200 st 1,75:-/st (1,40:-/st)

– Färg
1-99 st 5:-/st (4:-/st)

100-200 st 3,75:-/st (3:-/st)

A4, dubbelsidigt 
– Sv/v
1-99 st 3,75:-/st (3:-/st)

100-200 st 2,50:-/st (2:-/st)

– Färg
1-99 st 7,50:-/st (6:-/st)

100-200 st 5,60:-/st (4,50:-/st)

A3, enkelsidigt 
– Sv/v
1-99 st 5:-/st (4:-/st)

100-200 st 3,45:-/st (2,75:-/st)

– Färg
1-99 st 10:-/st (8:-/st)

100-200 st 7,50:-/st (6:-/st)

A3, dubbelsidigt 
– Sv/v
1-99 st 7,50:-/st (6:-/st)

100-200 st 5:-/st (4:-/st)

– Färg
1-99 st 15:-/st (12:-/st)

100-200 st 11,25:-/st (9:-/st)

ROLL UP
850x2000 mm 
(gör dokumentet 850x2150 mm)
Med väska och ställning.
Budget 1 313:-/st (1 050:-/st)

(För användning fåtal gånger. 
Går ej att byta bild i efterhand.)

Standard 2 119:-/st (1 750:-/st)

(För användning flera gånger.)

VYKORT/JULKORT
ProDesign 300 g: Kvalitetspapper 
med hög vithet och halvblank yta. 
Miljömärkt FSC och EU Ecolabel. 

Munken Polar 300 g: Ett vitt, matt 
papper av mycket hög kvalitet 
som ger en lyxig känsla. 
FSC-certifierat.

Oliksidigt 300 g: Papper med 
blank yta ena sidan och matt på 
den andra, sk vykortspapper.

A6 (148x105 mm)
Original: Inscanning av t ex 
foto/akvarell ingår. För mer 
layoutarbete tillkommer 
timdebitering enl prislistan.
20 st 400:- (375:-) 
30 st 450:-/st (360:-) 
40 st 500:- (400:-) 

50 st 550:- (440:-)

VISITKORT
ProDesign 300 g: Kvalitetspapper 
med hög vithet och halvblank yta. 
Miljömärkt FSC och EU Ecolabel. 

Munken Polar 300 g: Ett vitt, matt 
papper av mycket hög kvalitet 
som ger en lyxig känsla. 
FSC-certifierat.

Oliksidigt 300 g: Papper med 
blank yta ena sidan och matt på 
den andra, sk vykortspapper.

Mått: Standard 90 x 55 mm
Original: Priset är beräknat 
utifrån att underlag erhålls i 
form av tryckfärdig pdf

Enkelsidigt 
– Sv/v
100 st 250:- (200:-)

250 st 500:- (400:-)

500 st 750:- (600:-)

– Färg
100 st 331:- (265:-)

250 st 706:- (565:-)

500 st 1 125:- (900:-)

Dubbelsidigt 
– Sv/v
100 st 331:- (265:-)

250 st 706:- (565:-)

500 st 1 125:- (900:-)

– Sv/v+färg
100 st 375:- (300:-)

250 st 750:- (600:-)

500 st 1 219:- (975:-)

– Färg
100 st 413:- (330:-)

250 st 788:- (630:-)

500 st 1 375:- (1 100:-)

KUVERT
Sober kuvert: Vita ”vanliga” kuvert 
med grått innertryck och klister-
remsa. Välj med eller utan fönster.

C4
– Färg
100 st 10,50:-/st (8,40:-/st)

200 st 6,50:-/st (5,20:-/st)

300 st 5:-/st (4:-/st)

400 4,50:-/st (3,60:-/st)

500 4:-/st (3,20:-/st) 

C5
– Färg
100 8:-/st (6,40:-/st)

200 5,50:-/st (4,40:-/st)

300 4:-/st (3,20:-/st)

400 3,50:-/st (2,80:-/st)

500 3:-/st (2,40:-/st)

ÖVRIGT
Grafisk form enklare original
För dig som på ett enkelt sätt 
vill sätta ihop  en logotyp, en 
bild och en enkel text, t ex 
visitkort och korrigeringar av 
tidigare producerat material. 
0,25 tim 156:- (125:-)

0,5 tim 313:- (250:-)

0,75 tim 467:- (375:-)

1 tim 625:- (500:-)

 Prof. grafisk form/AD
För dig med höga krav på 
utseendet och som har mer 
tidskrävande och komplicerat 
idéarbete än vad som ryms 
under ”enklare original”.
0,25 tim 250:- (200:-)

0,5 tim 500:- (400:-)

0,75 tim 750:- (600:-)

1 tim 1 000:- (800:-)

Häftat i hörn, lösblad
1-99 st 1,25:-/st (1:-/st)

100-200 st 0,60:-/st (0,50:-/st)

Kuvert utan tryck 
(i samband med annan beställning)
Viking Design: Vita 

Munken Pure: Gultonade
1-40 st 6:-/st (5:-/st)

Laminerat
A1 (594x841 mm)
1-10 st 130:-/st (104 :-/st)

A2 (420x594 mm)
1-10 st 90:-/st (72 :-/st)

A3 (297x420 mm)
1-10 st 35:-/st (28:-/st)

A4 (210x297 mm)
1-10 st 25:-/st (20:-/st)

A5 (148x210 mm)
1-10 st 20:-/st (16:-/st)

B2 (500x700 mm)
1-10 st 131:-/st (105:-/st)

LEVERANS/FRAKT
– Vi kontaktar dig när allt är 
klart, oftast cirka 3-5 arbets-
dagar efter att underlaget 
har mottagits och bekräftats 
av oss. Kortare och längre 
leveranstider kan förekomma.
– Färdiga trycksaker av- 
hämtas på Köpmangatan 36 
i Eskilstuna enl ök. För frakt 
tillkommer kostnad för porto 
och ev emballage.
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Tel 016-48 22 00  |  Sms 076-009 64 14  |  E-post lotta@collandergrafiska.se
collandergrafiska.se  

Här är några av våra vanligaste förfrågningar. Hittar du inte det du söker? Hör av dig till oss så tar vi fram en offert.


