










Cartoons individuals, parelles i petits grups

Pàgina 5

Caricatures per a grups amb acabat en tinta amb aspecte de còmic, aplicació de tons de gris amb ordinador i entregat en

impressió sobre paper estucat i/o suport digital. La il.lustració es composarà amb tots els individus i els accessoris dels

mateixos que corresponguin. Adequat per a aplicacions com ara imans, samarretes, tasses, etc.

Individual: 50 euros. Parella: 80 euros. De 3 a 5 pers: 25 euros c/u

Còpies digitals 45x32 en b/N: 1 euro c/u. Altres mides, consulteu-nosCòpies digitals 45x32 en b/N: 1 euro c/u. Altres mides, consulteu-nos



Cartoons DE GRUPS en blanc i negre
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Caricatures per a grups amb acabat en tinta amb aspecte de còmic, aplicació de tons de gris amb ordinador i entregat en

impressió sobre paper estucat i/o suport digital. La il.lustració es composarà amb tots els individus i els accessoris dels

mateixos que corresponguin.

De 6 a 10 pers: 18 euros c/u. D’11 a 20 pers: 15 euros c/u. Més de 20 pers: 12 euros c/u

Còpies digitals 45x32 en b/N: 1 euro c/u. Altres mides, consulteu-nos





Caricatures d’estudi en bicolor
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Modalitat ràpida de caricatures d’estudi amb marge d’entrega i preu inferior. Utilitzem llapis de dos colors diferents + blanc

sobre paper de color. Disponibles en format individual i de parella (opcionalment de 3 o 4 persones prèvia consulta), amb o

sense complements (vehicles, arquitectures, mascotes, etc.)

Individual: 90 euros. Parella: 150 euros



Caricatures d’estudi a tot color
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Individual: 150 euros. Parella: 220 euros

Caricatures d'estudi a tot color acabades en llapis de color i aquarel.la sobre base de paper blanc o de color. Les realitzem

en format individual o de parelles (opcionalment i prèvia consulta de 3 i 4 persones), amb o sense complements (vehicles,

arquitectures, mascotes, etc.)



Cartoons individuals, parella i petits grups
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Individual: 60 euros. Parella: 100 euros

Caricatures individuals o de parella de traç simple, amb aspecte cartoon, colorejat en suport digital. Destinat a aplicacions

posteriors  del dibuix, com per exemple samarretes, tasses, xapes, imans de nevera etc. S’entregarà arxiu TIFF o JPG

alta resolució i/o còpies impreses a mida 45x32 cm en cartolina de qualitat.



cartoons de grups a tot color
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De 6 a 10 pers: 25 euros c/u. D’11 a 20 pers: 22 euros c/u. Més de 20 pers: 18 euros c/u

Caricatures per a grups amb acabat en tinta amb aspecte de còmic, colorejat amb ordinador i entregat en impressió sobre

paper estucat i/o suport digital. La il.lustració es composarà amb tots els individus (un mínim de 5 i un màxim recomanat

de 30 per làmina) i els accessoris dels mateixos que corresponguin.

Còpies digitals 45x32 cms. en color: 1 euro c/u. Altres mides, consulteu-nos





Emmarcats
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Emmarcats a partir de 40 euros

Oferim la possibilitat de gestionar els emmarcats de les caricatures amb un marge de temps addicional d’una setmana

sobre l’entrega. L’acabat estàndard consisteix en un marc de fusta, un pas-par-tout, ambdós de color que armonitzi amb

el cromatisme de la il lustració, i el vidre. Altres acabats de més o menys qualitat estan disponibles prèvia consulta.

Gestionem els acabats finals per a les caricatures!






