
IRRÉALISTE FÖRLAGET . Sandtorpsvägen 5 . 153 30 JÄRNA . STOCKHOLM . SVERIGE 
 Mob: 070 22 37 842 . Tel: 08 551 701 77 . E-post: irrealiste.forlaget@iriarte.info

www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/

Pris: 200 Skr + moms + porto Pris: 250 Skr + moms + porto

Pris:  400 Skr + moms + porto Pris: 550 Skr + moms + porto

Pris: 450 Skr + moms + porto Pris: 650 Skr + moms + porto



OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av 
upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och Irréaliste Förlaget. 

© Konst, Design, Musik, Film, Texter är upphovsrättsskyddat material i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, STIM och CopySwede.

“Mécanisation”
Offsettryck på glansigt 
papper på 220 g/m²
Standard: 139 x 107 mm
15 Skr/st
Stor: 216 x 139 mm 
20 Skr/st
Pris: + moms + porto
Beställning på minst 10 st 
till Irréaliste Förlaget 

“Fontaine aux Plaisirs”
 Offsettryck på matt papper

 216 mm x 145 mm
 Pris: 15 Skr/st 

+ moms + porto
 Beställning till 

Irréaliste Förlaget 

Pris: 350 Skr + moms + porto

450 Skr + moms + porto 450 Skr + moms + porto



“Mécanisation”
Frédéric Iriarte - A world of irrealism
Offsettryck på glansigt papper
Kan även beställas med magnetisk baksida 
(endast för litet format) (+50 Skr) 
Liten: 286 mm x 439 mm - 150 Skr
Medium: 426 mm x 601 mm - 250 Skr
Stor: 601 mm x 847 mm - 350 Skr
Pris: + moms + porto
Beställning till Irréaliste Förlaget 

Grafiska blad 
Silkscreentryck på Arches papper 
i begränsade upplagor

OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av 
upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och Irréaliste Förlaget. 

© Konst, Design, Musik, Film, Texter är upphovsrättsskyddat material i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, STIM och CopySwede.



KONTAKTA OSS!

OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av 
upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och Irréaliste Förlaget. 

© Konst, Design, Musik, Film, Texter är upphovsrättsskyddat material i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, STIM och CopySwede.

*Företag/Organisation:  ________________________ Datum: _________________

*Kontaktperson:              ________________________ Kundnr: _________________

*Organisationsnummer: ________________________ *Tel:       _________________

*Fakturaadress:               ________________________   Mobil:  _________________

 *Postnummer:                ________________________          *E-post: _________________

 *Ort:                                ________________________     Land:  _________________ 

  

*Leveransadress:             ________________________          

                                          
_______________________

_ 
                                      

                                                   
________________________ 

*Önskad leveransdag:   ________________________

 
Övriginformation:

Beställningsblankett

*Beställarens underskrift: 
                                                     

________________________

*Namnförtydligande:                
________________________

Beställning och Leveransvillkor
Priser är exklusive moms (6% eller 25% 
beroende av varutyp), ca 2-8 veckor 
leveranstid, 50 % förskottsbetalning vid 
beställning, betalning mot faktura 10 
dagar vid mottagen leverans.
 För beställning av flera böcker i samma 
försändelse kan mängdrabatt erbjudas 
och fraktkostnader bli billigare beroende 
av vikt.

 För övriga frågor var vänlig och kontakta oss per mail eller per telefon. 
 För eventuella produktion och samarbetsprojekt, skicka vänligen en skriftligt förfrågan. Vi 
kommer att besvara er så fort som möjligt, tveka inte, vi uppmuntrar kreativa samtal och 
idéer, för oss är inget irrealistiskt allt går att förverkliga med uppfinningsrika lösningar, vilja och 
kreativitet.

Kontakta oss idag för projektrådgivning, konsultation, rekommendationer och förslag.


