
Priser & Produkter

Når bildene er tatt, er kun halve jobben gjort. Nå gjenstår det å sortere ut de beste 
bildene, og videre sette i produksjon de bildene man ønsker å henge på veggen eller 
få trykket i album.  Å gjøre seg noen tanker på forhånd av fotograferingen kan være 
smart, da er det stor sannsynlighet for at du får et gjennomført resultat.
Det er flott når de fargene og materialene som er på bildene matcher interiøret de skal 
henge i. 

VVi  gir faglige råd og tilbyr vår kompetanse slik at vi kan finne de produktene og bildene 
som passer perfekt inn i ditt hjem og til din smak.
For å få best mulig utbytte av både fotograferingen og visningstime er det lurt å lese 
gjennom produktinformasjonen som du finner i denne brosjyren.

Det er ikke så ofte man går til fotograf så 
det er en god idé å gjøre seg kjent med 

begreper og størrelser!

Ved kjøp a
v 

forstørrelse
r over 

kr 5000,- f
år du 

med de bru
kte filene 

i web-opplø
sning. 

Disse kan b
rukes i 

sosiale med
ie

sosiale med
ier. 



Vi er en av de få fotografer i Norge som printer, laminerer og monterer alt selv, med 
unntak av album. Dette gjør vi fordi vi ønsker at kvalitet skal skinne igjennom i alle faser, 
fra fotografering til printede bilder som kan gi glede i generasjoner fremover. 
Ingenting er tilfeldig; leverandører, papir, blekk og teknisk utstyr er valgt med omhu, for å 
sikre et perfekt sluttresultat som holder høy kvalitet, selv etter mange år.

Forstørrelser er et enkelt bilde printet på fotopapir. I de mindre størrelsene kan man velge 
ubehandlet eller behandlet overflate. Behandlet overflate vil si at bildet er laminert.  Det 
betyr at vi har påført bildet en beskyttende film som både reduserer påvirkningen av UV- 
stråling og beskytter bildet mot fysiske skader.  Forstørresler er inkludert i alle våre pakker, 
men selges også enkeltvis.

Touchplate er et kvalitetsprodukt i stilrent design som setter bildet i fokus
Touch er på mange måter etterkommeren til lerret, siden bildet blir hengende på veggen 
uten ramme.  Touchplater er ukomplisert å kombinere med andre bilder og rammer,  man 
kan kjøpe flotte bildevegger og det egner seg godt til montasjer.  Touchplater er et alternativ 
i alle våre pakker, men kan også kjøpes enkeltvis.  Standard farge på kanten er sort eller hvitt, 
men vi har flere alternativer - blandt annet eik, gull og grå.

Priser 
Forstørrelser på fotopapir /  Touchplater

14x18 cm

620,- / 1800,-

20x25 cm

790,- / 2190,-

30x30 cm30x30 cm 
2290,- / 3790,-

40x40 cm

3290,- / 4990,-

50x60 cm

3790,- / 6200,-



Bildevegger er et populært produkt hos oss. Det betyr at vi leverer en gruppe 
bilder som er montert i enten rammer eller på touchplater, og som selges som en 
enhet. Det er mange ulike bildvegger å velge mellom, så det skal være noe som kan 
passe inn i et hvert hjem. Bildevegger er et alternativ i alle våre pakker.

Bildevegg 2 i rammer m/passepartoutBildevegg K på touchplate

Montasje 51x51 cm

Montasje kaller vi det når vi setter sammen flere bilder i en ramme eller på en 
touchplate.  Vi lager forslag til ulike kombinasjoner til visningstimen, da kan man lettere 
får ideer til fine løsninger. Du kan selv velge ut de bildene du vil ha med bildene, og 
sammen lager vi en montasje som blir skreddersydd akkurat deg. 

Priser montasjer

 25x50 cm - 40x40 cm 
7190,-

 51x51 cm - 40x60 cm - 30x90 cm
7990,-

40x94 cm

9490,- 9490,- 

Priser bildevegger

Bildevegg  C, L, X,  og 1
7700,-

Bildevegg K, Y og 2

8200,-

Bildevegg O,R, Z og 3

12000,-12000,-

Se forslag på bildevegg 
under pakker.



Av rammer har vi et stort utvalg  Med flere fagleverandører tilbys det meste som finnes i 
markedet. Hva liker du ellers i interiøret ditt? Farger,  blankt , matt , struktur eller profilerte 
ting? En klassiker er den sorte rammen med passepartout - det er fortsatt vår bestselger, 
og vår standard ramme når vi snakker om pakkeløsninger og rammer.  Når du skal velge 
ramme til ett eller flere bilder bistår vi selvfølgelig med faglige råd og veiledning.

Album har vi i to størrelser, 15x15 cm eller 20x20 cm og flere forskjellige farger 
man kan velge mellom til cover.  Det er tolv sider som standard , men man kan 
oppgradere til flere sider.  Album blir trykket hos vår fagleverandør og er i en 
fantastisk kvalitet.

Album 15x15 med 12 bilder

3500,-

Album 20x20 med 12 bilder

4500,-

Ekstra bilde

350,-

Album 15x15 med 18 bilder og boks

5300,-

Album 20x20 med 20 bilder og boks

6500,-

Bilde cover

500,-

Priser album



Våre paer

Pakke 1

Bildevegg X Bildevegg C Bildevegg L

Minnepenn med 9 filer
(9 stk av brukte filer)

Montasje 51x51 
i ramme eller touchplate

i rammer

4

...velg en av disse eksemplene på bildevegg/monstasje

kr. 13.400,-

Velg mellom: 
- Ukesplanlegger
- 3 SM-album eller

- 3 forstørrelser i 13x18

3 13x18 forstørrelser



Velg mellom ukesplanlegger eller 3 SM albumMinnepenn med 10 filer4 forstørrelser i 20x25

Bildevegg Y Bildevegg K Touch

Bildevegg Z Touch Bildevegg O Touch Bildevegg R Touch

Bildevegg 3 ramme Montasje i boksramme 60x90 cm

Montasje 30x90 touchBildevegg 2 i rammer

......velg mellom tre bildevegger eller én montasje

Velg mellom ukesplanlegger eller 3 SM album4 20x25 forstørrelser Minnepenn med 11 filer

Bildevegg 3 i ramme

...velg en av disse eksemplene på bildevegg/monstasje

...velg en av disse eksemplene på bildevegg/monstasje

Velg mellom: 
- Ukesplanlegger
- 3 SM-album eller

- 3 forstørrelser i 13x18

Velg mellom: 
- Ukesplanlegger
- 3 SM-album eller

- 3 forstørrelser i 13x18

Pakke 3 
kr. 16.500,-

Pakke 2 (Vår bestselger!)
kr. 15.200,-

Minnepenn med 10 filer
(10 stk av brukte filer)

Minnepenn med 11 filer
(11 stk av brukte filer)



Deluxe paen

Deluxe pakken er for de som ønsker litt større 
bilder eller et litt mer «annerledes» produkt 
hengende på veggen.  Velg mellom 3 forskjellige 
innramminger. Du bevarer minnene med et stort 

album, digitale filer og forstørrelser. 

kr. 18.500,-

...velg en av disse eksemplene på rammer

Minnepenn med 10 filer
(10 stk av brukte filer)

1 album i 15x15 med 10 bilder 
m/ boks

Floating image i str. 50x60
Fotografi mellom to glass på størrelse 30x40
Velg mellom flere farger på ramme. 

Stor ramme i str. 50x70 i metallic gull, 
metallic sølv, sort eller hvit

4 rammer i str. 40x40 med paspatou. 
Bilde i str. 30x30

Velg mellom flere farger på ramme. 

4 forstørrelser i 20x25 



Takkekort Bildevegger m/Touchplater

Forstørrelser og Touchplater

Montasjer

Digitale filer

Priser

Visningstime
Etter fotograferingen setter vi opp en visningstime hvor vi representerer de bildene som vi 
mener er de beste fra fotograferingen. Det er lurt å ha tenkt gjennom hva man ønsker, tatt 
mål av vegger eller tenkt over hvem som skal få gaver (særlig om det nærmer seg jul).
VVi anbefaler å avtale timen på et tidspunkt hvor du kan komme uten små barn, da blir det 
god tid til å gå gjennom bildene og avgjørelser blir tatt i ro og fred.  Anbefaler også at man 
har med seg partner eller annen familie/venner som kan hjelpe deg med å ta endelige 
beslutninger,  vi ser at det ofte blir vanskelig å velge ut bilder.

På visningsdagen  gir vi følgende rabatter: 
15% på forstørrelser, montasjer og touchplater og 10% på pakker.

     55116020     foto@fotograf-reimers.no     fotograf-reimers.no

630,- 799,-

950,-790,- 2290,- 4600,- 5900,-

7190,- 7190,- 7990,- 7990,- 8000,- 9490,-

7700,-
42,-

Digitale filer får du sendt via wetransfer. 
Ønsker du ytterligere filer ved en senere 
anledning må grunnpakken på 5 filer 

kjøpes på nytt. 

45,-

37,-

40,-

47,-

50,-

34,-

37,-

45,-

48,-

8200,-

7300,-

7000,-


