
 

                                    
                            Lasteaia ja kooli hinnakiri   al. 2021 sügisperiood                                             

                                          Portreed ja sõbrapildid 
                                                 
nimetus                                                                       hind €                           selgitus-kirjeldus     

10x15 1.60  

10x15  2 tk.  2.70 tellimine 2-kaupa 2,4,6 jne.(1tk- 1.35€)  

10x15  4 tk. 5.00 tellimine 4-kaupa 4,8 jne.(1tk- 1.25€)  

10x15+digipilt(standard) 4.50  

10x15 mustvalge 1.40  

10x15 värvil.+10x15 mustvalge 2.40 2021/2022 õ.-a. erihind 

10x15 +nimi-aasta 1.80 pildi all servas on eesnimi-aastaarv 

10x15 smv äär 1.80 pildi servades smv äär 

10x15 smv äär+nimi-aasta 2.00 smv äär+eesnimi-aastaarv 

13x18 2.50  

13x18 smv äär 2.70  

15x21 2.50  

15x21 +nimi-aasta 2.70  

15x21 smv äär 2.70  

15x21 smv äär+nimi-aasta 2.90  

18x24 4.50  

18x24 smv äär 4.70  

21x30 5.00  

21x30 +nimi-aasta 5.20  

21x30 smv äär 5.20  

21x30 smv äär+nimi-aasta 5.40  

30x45 12.00  

30x45 smv äär 12.50  

30x45+nimi-aasta 12.50  

30x45 smv äär+nimi-aasta 13.00  

*21x30 seinapilt 14.00 
alus Katz, ökoloogiline puidu jääkidest materjal, 
3mm+seinakinnitus, digitrükk 

*30x45 seinapilt 18.00 
alus Katz, ökoloogiline puidu jääkidest materjal, 
3mm+seinakinnitus, digitrükk 

*45x60 seinapilt 34.00 
alus Katz, ökoloogiline puidu jääkidest materjal, 
5 mm+seinakinnitus, digitrükk 

4x5 4 tk. lehel 1.80  

6x9 2 tk. 1.80 pildid lahti lõigatud, valge äärega 

4,5x7 külmiku magneti vahetuspilt 1.50 pilt mõõtu lõigatud 

6x9    külmiku magneti vahetuspilt 1.50 pilt mõõtu lõigatud 

pildiseeria 1 4.90   
ühest failist 15x21+10x15+6x9 2 tk(tavahind 
eraldi ostes 5.90€)  

pildiseeria 2 4.70   
ühest failist 15x21+10x15 2 tk(tavahind eraldi 
ostes 5.70€) 

pildiseeria 3 5.40   
ühest failist 10x15 2 tk+10x15 mv+6x9 2 tk 
(tavahind eraldi ostes 6.40€) 

pildiseeria 4 7.00  
ühest failist  10x15 2 tk+6x9 2 tk+kleepsud 9 või 
16 tk (tavahind eraldi ostes 8.00€) 

kleepsud 16 tk. lehel 3.00 1 kleepsu mõõt 2,3x3,4 

kleepsud   9 tk. lehel 3.00 1 kleepsu mõõt 3x4(sobib õp.piletile,rattaloale) 

väike vinüülkleeps 9 tk 5.00 4x6 ristkülik/ring/ovaal 

suur vinüülkleeps 9 tk 5.50 6x9 ristkülik/ring/ovaal 



dokumendifotod  3.50 4x5-4 tk.+3x4-3 tk.  

õpilaspileti fotod 6 tk. lehel 3.- 3x4-6 tk. lehel 

*digi dok. fotod 5.- 2 faili meilile: digi 3x4+digi 4x5 

*digi dok. komplekt 8.- 3 faili meilile: digi 3x4+digi 4x5+digipilt standard 

*dokumendifotod paberil+digi dok. 9.- dok. foto paberil+digi dok. fotod meilile 

*digi ID 5.- 
1 fail meilile: digi 4x5, tutvu enne tellimist PPA 
nõuetega 

digipilt(standard) 3.50 2688x4004  pix. 300 dpi  u. 3,5MB 

digipilt(suur) 5.- 2688x4004  pix. 300 dpi  u. 7MB 

tausta  muutmine dok. fotol 2.50                    

   

fotolõuend   

20x30 23.- info “Meenete näited“ 

30x40 27.-  

40x60 38.- info “Meenete näited“ 

60x80 55.- info “Meenete näited“ 

   

   

   

foto puidul   

6x9 6.- info “Meenete näited“ 

6x6 ring aasaga 6.- info “Meenete näited“ 

10x15 13.- info “Meenete näited“ 

10x10 ring aasaga 13.- info “Meenete näited“ 

15x21 24.- info “Meenete näited“ 

21x30 39.- info “Meenete näited“ 

30x45 60.- info “Meenete näited“ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
                                      *toote hind on vahepeal muutunud, või on tegemist uue tootega 

                                                      * juriidilisele isikule lisandub käibemaks 

           *hinnasoodustus sõltuvalt tellimuse suurusest kuni 10%(arvutatakse automaatselt ostukorvis)  

                                       fna@fna.ee           FNA OÜ      tel.55674714                                                                           


