
138  Jökulsárlón

26  Búðir

27  Snæfellsjökull

30 Stykkishólmur

51 Vestfirðir

151  Vestmannaeyjar (Keiko spesíal!)

56 Súðavík

106 Borgafjörður eystri

125 Djúpivogur

Bækurnar tvær hafa að geyma víðmyndir víðast hvar af Íslandi.  Myndirnar eru valdar úr stóru
myndasafni Tæknimynda. Myndirnar eru óvenjulegar að því leyti að þær eru samsettar úr
nokkrum smærri myndum. Tæknimyndir hafa þróað einstaka aðferð í samsetningu á þessum
myndum sem gefur nýja sýn af Íslandi, ekki síst í loftmyndatöku.

Þriðja bókin, Hálendisbókin, er í vinnslu.  Hún er uppbyggð á sama hátt og Íslandsbókin, nema
hvað hún inniheldur m.a. stórkostlegar myndir af einangruðustu svæðum Íslands.
Saman sýna þessar tvær bækur allt Ísland kerfisbundið í 340 víðmyndum með 6000 örnefnum.
Þessar myndir ásamt 500 öðrum, tilbúnar til notkunar, er hægt að panta í svo til hvaða stærð
sem er til ýmis konar kynningarstarfsemi (myndir eru í CMYK og á bilinu 30-500Mb hver).

Þú getur pantað eina af þessum 9 sérvöldu víðmyndum sem koma allar úr Íslandsbókinni
í stærðinni 88x21cm fyrir 2.540kr (ID #30+númer á mynd) eða innrammaðar fyrir 9.398kr.
(ID #60+númer á mynd). Einnig er hægt að fá hvaða mynd sem er úr bókunum innrammaða
í stærðinni 50x15cm fyrir 2.750kr (ID #50+númer á mynd+síðunúmer bókar).

PHOTO ISLANDICA
ID #10 • 2900 kr

Íslenska, Enska, Franska, Þýska

ÍSLANDS BÓKIN
ID #20 • 4900 kr

Íslenska (í þýðingu á Ensku og Þýsku)

Stærð 88x21cm • ID #30, 2.540kr • í ramma ID #60, 9.398kr
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Sími 892-3339 • Fax 564-3003
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Tæknimyndir hafa verið viðriðnar nokkur sérhæfð
grafísk ljósmyndaverkefni fyrir iðnaðinn og ferða-
þjónustuaðila.  Tæknimyndir nota nýjustu tækni sem
fáanleg er í dag, allt frá hágæða skönnun til
hágæðaprentunar.  Þú getur fengið myndir til hverskyns
kynningarstarfsemi frá okkur.

Kjartan P. Sigurðsson, rafmagnstæknifræðingur,
ljósmyndari og eigandi Tæknimynda, hefur mikla reynslu
af sýningum og hverskyns kynningarstarfsemi fyrir
stofnanir og fyrirtæki.
Tæknimyndir bjóða þér að kynna vöru þína með Íslensku
útliti. Hægt er að fá tilbúinn pakka með öllum
nauðsynlegum búnaði til kynningar svo sem myndakistu,
bækur og valdar myndir frá Íslandi jafnvel með merki
fyrirtækisins. Hægt er að fá myndir og bækur á ferð þinni
um landið hjá Ferðaþjónustu Bænda.

Allar myndir eru af hæsta gæðaflokki, með vörn gegn útfjólubláum geislum. Innrammaðar
myndir eru varðar með sérstakri glampfrírri ljósmyndafilmu sem ver myndina einnig fyrir rispum.
Tilbúnar festingar til að hengja upp mynd fylgja. Þetta er kjörin leið til skreytingar og til að
minna á góðar stundir frá Íslandi. Falleg gjöf til góðra vina.

Sérprentaðar myndir
Stærð 100 x 31 cm

ID #40, 4.290 kr

í ramma
ID #70, 12.012 kr

Vinsamlegast hringið eða sendið tölvupóst. Við munum
reyna okkar besta til að verða við óskum yðar.

Sendið pöntun til:
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Íslensk verð eru með virðisauka VSK. Erlend verð eru án VSK (útflutningur).
Ath. öll verð eru rétt við prentun en geta þó breyst seinna vegna annarra verðbreytinga

bt. Kjartan P. Sigurdsson

(C)04/99 KPS

Miðnætursól skýn á eitt einangraðasta svæði Evrópu, Ódáðahraun/Askja
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