
« Det beste kameraet , er det du faktisk har med deg»



Om Nordic Art 

- En del av Nordic photodesign, som lager skreddersydde 

veggbilder til hjemmet og kontoret.

- Nordic photodesign og Nordic Art holder til på Fornebu 

i Bærum.

- Nordic Art tilbyr kreative og fargerike kunstmotiv, 

popart og naturbilder i ulike størrelser i et begrenset 

antall i sitt nettgalleri.

- Vi har trygge kjente leverandører og bærekraftig 

produksjon.

«Love it – wall it»



Ulike størrelser

Noen av størrelsene vi har:

Liggende, stående og kvadratisk med skjult oppheng

50 x 70 cm  - 70 x 50 cm

70 x 70 cm og 100 x 100 cm

100 x 150 cm - 150 x 100 cm

150 x 225 cm - 225 cm x 150 cm





Et utvalg

av bildene









Noe du liker?
Sugarcoated er artistnavnet som har en veldig spennende og 
uttrykksfull look på bildene. Vil passe i mange unge og moderne 
hjem. 
I størrelsen 80 x 80 cm og 70 x 100 cm. 







Fargerike bilder -





Collagebilder
Pedro fra Sevilla i Spania er en analog collagekunstner, som har laget disse 
flotte bildene i begrenset opplag. 



Akryl og aluminium

Bildene i Nordic Arts nettbutikk kommer i 2 ulike materialer; 

high - end akryl (pleksiglass) eller semimatt aluminium. 

De kommer med skjult oppheng.

Akrylet er designet for å fremheve fargene, dybden og 

detaljene i bildet. Bildene trykkes på baksiden av en 5 mm 

tykk, gjennomsiktig plate i akryl, og får en svart film montert 

på baksiden. Dette gir bildet en ekstra dimensjon, i tillegg til 

at det også får en nydelig glanset overflate. Dette gir et 

luksuriøst preg. Gir gjenskinn ved vindu.

Aluminium veggbilde er 3 mm tykk og består av tre solide 

lag – de to ytterste er av aluminium, mens det midtre laget er 

av hardplast – som sørger for at produktet er sterkt og solid. 

Passer flott på fargebilder, ekstra stilig på sort- hvitt bilder 

og naturbilder.

Akryl

Aluminium



Priser

- Innkjøpspriser fra størrelsen 50 x 70 cm til 150 x 225 cm.

- Du kan selv velge utsalgspriser til dine kunder.

- Kanskje vil du bare pynte opp butikken eller kontoret ditt.

- Dette er priser pr. 1.11.21. Prisregulering 2022.

- Leveransen tar 6-10 dager.

- Betaling ved bestilling med Vipps eller kort. 

- Alle priser er eks. mva.

- Har du lyst til å bli vår forhandler? Eller kjøpe bildene til eget 
bruk? Ta kontakt!



Til innkjøpere, 
interiørelskere, 
forhandlere og  
interiørdesignere

- Trenger du bilder til butikken din, dine kunder eller til 
kontoret? Ingen minimum bestilling av bilder pr. nå. 
Ta kontakt med kreativ leder Charlotte for en prat 
tlf. 920 65 306 eller charlotte@nordicphotodesign.no for 
dine bildebehov.

- Vi kan også lage egne bildeserier i din stil til DIN butikk og 
DINE kunder i tillegg til de bildene vi har i nettgalleriet. 

- Farger, stil, motiv etc. kan endres fra det du ser i 
nettgalleriet.

- Ta kontakt!

mailto:charlotte@nordicphotodesign.no


Sjekk ut motivene hos Nordic Art her

https://nordicphotodesign.no/nettbutikk/

