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1 digitalt bilde:       1.300,-
5 digitale bilder:     4.500,-
10 digitale bilder:   6.100,- 
15 digitale bilder:   7.500,-
20 digitale bilder:   8.800,-
25 digitale bilder:   9.500,-

Bestiller du digitale bilder følger svart hvitt bildene gratis med.

20  rabatt
år du k ø er digitale bilder får du automatisk 20  rabatt å 

hø kvalitets rodukter av de samme bildene. å de neste sidene vil du se hva du 
kan bestille av bilde rodukter.

kke glem å tenke å hvilke slektninger venner som også kan ha glede av bilder 
fra fotograferingen.   

nntil 0 minutter i fotostudio eller å lo ation  .700,
illegg å lørdager og avtaler som starter etter kl .00 å hverdager  500,

eg veileder i forkant med tanke å klesvalg og om vi møtes i studio eller ute. 
enk g erne g ennom hva du vil g øre med bildene i etterkant. kal de henge å 

veggen så kan det v re lurt å ha noen tanker om størrelse, farger, stil et  før vi 
beg nner å fotografere.

a 2 uker etter fotograferingen vil du få tilgang til et ebgalleri med de beste 
bildene i farge og i svart hvitt. Du lukker ut de bildene du liker å egenhånd, eller 
du kan ben tte deg av gratis visningstime å mitt h emmekontor. Der kan vi 
sammen kikke å bildene å stor sk erm og eg kan veilede deg i utvelgelsen
bestillingen.   

D  B D
ø er du digitale bilder så eier du bildene for evig og alltid. Du kan rinte så 

mange bilder du vil selv, lage album, kalender, ulekort et . Du kan bruke bildene 
å sosiale medier. Bildene kan ikke brukes i markedsføring eller videresalg uten 

samt kke fra fotografen. Det er ikke lov til å endre digitale bilder å noen som 
helst måte bildene er besk ttet av ov om o havsrett .

Høyoppløselige redigerte digitale bilder selges enten separat eller i pakker  

ALLE PRISER ER INKLUSIVE MOMS
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or at d  skal f  en best m lig opple else og al ta for pengene dine, 
elges det alltid blant de beste materialene og t enestene fra 

anerk ente le erandører i brans en.

ildeprod kter, rammer og alb m følger de siste trendene n r det 
g elder materialer og design.

apir og blekk er algt med omtanke slik at bildene d  elger skal 
olde seg like fine og gi glede g ennom flere generas oner.



Bilde later er kansk e det mest o ul re roduktet akkurat nå. 
latene er stilrene og enkle. De asser inn i de fleste h em. De 

eneste valgene du må ta er hvilke størrelser du har lass til og 
hvilken farge du ønsker å kantene.
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Bildene blir rintet å hø kvalitets foto a ir. Dette er det du skal velge dersom 
du ønsker å ramme inn bildet med glass og ramme.

Det finnes et bredt utvalg av rammer fra rustikke til helt enkle og glatte i sort eller 
hvit  med eller uten asse artout.

nnrammingen er håndverksmessig utført. refrie materialer brukes for å 
garantere et rodukt som varer i flere generas oner.

Bilder i asse artout krever en ramme med glass for å besk tte både bilde og 
asse artout. nsker du bilde i ramme uten asse artout og glass kan bildene 

lamineres. Da er de besk ttet, og en lett fuktig klut kan brukes til å tørke av bildet.

  

0 5: 265,-
15 20: 500,-
18 24: 750,-
20 30: 900,-
30 40: 1600,-
40 60: 2400,-
50 70: 3000

Bilder kan lages i alle mulige størrelser. Be om ris å akkurat den størrelsen du 
ønsker

orstørrelser fra 2  m og o over  anbefales at o klebes. Bildet monteres å 
en stiv late så det ikke krøller seg sammen over tid.  



13*4&,4&.1&-
)WJU�SBNNF���Y���DN�
1SJOUFU�PQQLMFCFU�CJMEF���Y���
DN�NFE�QBTTFQBSUPVU
,S�������

 
Bilde å anvas lerret 
0 0 m 
 mm ramme

r ,

o right nita lø



Anita Sælø
Fotograf

nitafoto no 
anita nitafoto no 

lf    

tudio
motveien 2

 Heggedal

ent kun etter avtale


	1-12_Brosjyre Nita Foto-omslag side 1 og 12
	2-3_Brosjyre Nita Foto info side 2-3_v2
	4-5_Brosjyre Nita Foto Touch side 4-5
	6-7_Brosjyre Nita Foto Album side 6-7
	8-9_Brosjyre Nita Foto Imagebox side 8-9
	10-11_Brosjyre Nita Foto Forstørrelser side 10-11
	1-12_Brosjyre Nita Foto-omslag side 1 og 12

	touch1: Touch singel - 16mm
	touch2: Velger du enkle plater er det viktig å finne den mest optimale størrelsen. Pass på å ikke velge for små format. I tillegg til standard størrelser, kan platene leveres på spesialmål. 
	touch3: Touch Modul
	touch4: Flere bildeplater som henges sammen i en gruppe på veggen. Her finnes et stort utvalg av kombinasjoner og størrelser. Fortell meg om dine favorittbilder så kan jeg finne den perfekte modulen som passer!  
	touch7: Vedlikehold
	touch8: Alle bilder på Touchplater er laminerte. Det betyr at de har blitt påført en beskyttende film som både reduserer påvirkningen fra UV-stråling og beskytter bildet mot fysiske skader. Platene kan tørkes forsiktig av med vanlige rengjøringsmidler som du har hjemme. 
	T1: 20x20 cm: 1650,-
	T2: 30x30 cm: 1900,-
	T3: 30x40 cm: 2600,-
	T4: 40x50 cm: 3800,-
	T5: 50x70 cm: 5500,-
	album: Var det mange favorittbilder? Bildene som ikke ender opp på veggen fortjener også en fin presentasjon. En løsning kan være et album.  
	alb1: Saga Album
	alb2: Et prisgunstig kvalitetsalbum som er håndlaget. Albumet finnes i str 20x20 cm og 25x20 cm. Dessuten kan du velge antall sider; 12, 24, 34 eller 50 sider. Bildene printes på Epson Lustre papir og blekk. Sidene blir produsert i oppslag slik at det er mulig å få utfallende panoramabilder. Omslaget på albumet kan fåes i granittsort, petrolblå, sjøgrønn og khakigrå.
	a1: 20x20 cm,12 sider: 4000,-
	a2: 20x20 cm, 24 sider: 6200,-
	a3: 20x25 cm, 12 sider: 4400,-
	a4: 20x25 cm, 24 sider: 6800,-
	a5: 20x25 cm, 34 sider: 8.500,-
	BOX: Det er flere måter å bruke Imagebox på. Du kan f.eks ramme inn noen av bildene og henge de på veggen. Det er mulig å bytte ut bildene i rammene for å få variasjon. Du kan også ramme inn et bilde å gi det bort som gave til noen du er glad i.Å stille ut bildene på en bildelist er populært.  Imagebox er også et flott alternativ til album og fotobøker.        
	BOX1: Variasjon
	BOX2: Innholdet i Imageboxen kan være bilder montert i passepartout, eller du kan bestille utfallende print. Utfallende print monteres på kartong og går helt ut til kanten. De er også laminert med en beskyttende film. Ønsker du å ramme de inn trenger du ikke glass på bildet!
	BOX5: Vedlikehold
	BOX6: Bilder i passepartout bør behandles varsomt. Bilde og     passepartoutkartong kan få flekker. Tørk av med en tørr og myk klut hvis nødvendig. Bildene er best beskyttet i glass og ramme. Bildene som er beskyttet med laminat kan rengjøres med en fuktet klut med et mildt rengjøringsmiddel.
	BOX7: Staffeli
	BOX8: Som tilbehør kan du ha enkle staffelier i eik eller i plexiglass, hvor du plasserer bildet i et spor.  Pris: 250,- 
	BP1: 20x20 cm: fra kr 5000,-
	BP2: 20x25 cm: fra kr 5200,-
	BP3: 24x24 cm: fra kr 5300,-
	BP4: 28x36 cm: fra kr 6200,-
	BP5: DET ER 10 STK BILDER I BOKSEN   


