


 Visualiser dine værdier gennem verdens førende fotografer

Nordi Art er et galleri og en webshop, der udbreder kend-

skabet til kvalitetsfotografiet. Gennem Nordi Art ønsker vi at 

skabe et stærkt brand, der markerer sig som et anderledes 

og innovativt bud på formidlingen af aktuel og grænsesøgen-

de kunst med en klar holdning til miljøet og vores omverden. 

Det gør vi gennem samarbejde med velgørenhedsorganisa-

tioner i ind- og udland, og storytelling der fortæller historien 

bag værket og den konkrete donation.

Med Nordi Arts værker kan du visualisere dine værdier,

 og pryde dine vægge med anerkendte og 

prisbelønnede fotografer.

nordiart.com

FOTO: RAY COLLINS

EGETRÆSRAMME

63 x 42cm  2.651 DKK
93 x 62cm  3900 DKK 
123 x 82cm 5.284 DKK
162 x 108cm 8000 DKK



FOTO: Mads Nissen - Colombia City Light - Priser mellem 2.978 - 13.132 DKK



Af al kunst, som distribueres og sælges gennem Nordi Art, 

går 15-50% af indtjeningen ubeskåret til nøje udvalgte vel-

gørde formål. Ofte er velgørenhedsprojektet direkte relateret 

til kunstværket, som forener motivet, fortællingen bag og vel-

gørenheden i en unik storytelling.

STØTTEPROJEKTER

40 sekunder var alt hvad det tog en 
eftermiddagen i januar 2010. Her 
ødelagde et katastrofalt jordskælv, 
styrke 7,0 store dele af Haiti.
Foto af Jan Grarup.



VERDENSMÅLENE
Nordi Art visualiser virksomhedernes arbejde med FN’s verdensmål og fortæller på 
en nærværende måde, historien bag værket og målet. Ved hjælp af et link på værket 
kan iagttageren nemt få den specifikke beskrivelse af hvordan virksomheden arbejder 
med det respektive verdensmål. Gennem indretningen af de fysiske omgivelser kan 
virksomheder således skabe øget fokus på deres mærkesager, ansvarsområder og 
CSR-politik og derigennem skabe øget bevidsthed, refleksion og innovationskraft hos 
medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder.



Vi giver vores kunder en unik mulighed for at købe kunst og samtidig 
støtte et velgørende formål. Denne proces ønsker vi at gøre synlig, 
når der købes værker gennem Nordi Art. Alle værkerne mærkes der-
for med et kvalitets-stempel med en QR-kode , som vist herunder 
til venstre. Koden linker til kunstværket på vores site, hvor man kan 
læse mere om kunstneren, historien bag værket og se en uddybende 
beskrivelse af, hvilket projekt købet af kunstværket støtter.

Tilpas QR-koden individuelt til din virksomhed, på baggrund af jeres 
værdier, CSR politik og arbejde med Verdensmålene.

QR KODE



FOTO: AUDUN RIKARDSEN

DIBOND

63 x 42cm      2.130 DKK
93 x 62cm 3.315 DKK 
123 x 82cm   2.600 DKK
162 x 108cm 7.786 DKK

Værker kan produceres i et begrænset antal, hvorfor vi hos Nordi 
har valgt at benytte os af begrænset oplag (Limited Edition), da 
dette har stor betydning for kunstmarkedet. Nordi har kontratligt 
fastsat præcis, hvor begrænset et kunstværk skal være. Dette 
garanterer at Nordi såvel som kunstneren ikke producerer flere 
af denne udgave i fremtiden.
Ved de to største størrelser, medfølger et certifikat/værdibev-
is med kunstnerens håndskrevne underskrift, hvilket gør kun-
stværket til en original og øger dets markedsværdi, samt oplyser 
værkets titel, format, dato og Limited edition nummer. Denne 
form for certifikat overholder de internationale standarder, der 
anvendes af alle de større auktionshuse.

LIMITED EDITION



FOTO: Jan Grarup - Gold - Priser mellem 3.430 - 28.780 DKK



FOTO: LARS BOTTEN

     GLASSMOUNTING

63 x 50cm 4.857 DKK
93 x 74cm 6.550 DKK
123 x 98cm  11.977 DKK
262 x 130cm 17.250 DKK

Kunst skaber atmosfære og kunst medvirker til at fortælle 
hvem du er. Nordi Arts værker vækker følelser, skaber 
stemning og er inspirerende. Uanset om det er til store 
eller små virksomheder - eller i privaten - understøtter 
Nordi Art dem, der ønsker at give deres lokaler mere 
karakter og bruge kunsten til at fortælle en historie.

KUNST MED HISTORIEFORTÆLLING



FOTO: MADS NISSEN

DIBOND

97 x 65cm      3.674 DKK
152 x 102cm 6.532 DKK
182 x 122cm   11.019 DKK



FOTO: Audun Rikardsen - Arctic showtime - Priser mellem 1.730 - 8.580 DKK



FOTO: MADS GULDaGER

SORT RAMME

63 x 42cm  2.651 DKK
93 x 62cm  3900 DKK 
123 x 82cm 5.284 DKK
162 x 108cm 8000 DKK



FOTO: JAN GRARUP

GLASS MOUNTING

60 x 40 cm  4.000 DKK
100 x 70 cm   7.445 DKK 
120 x 80 cm    11.100 DKK
166 x 108 cm   28.780 DKK

Der kompenseres simpelthen for kli-
mapåvirkningen i forbindelse med 
transport og håndtering. I stedet for 
at påvirke miljøet negativt, bliver det 
således muligt at sende bæredygtige 
leverancer.

PRISER
Levering i københavnsområdet 150 DKK
Levering i resten af Danmark  300 DKK
Levering i EU fra    700 DKK
Levering uden for EU fra   1200 DKK

CO2 NEUTRAL LEVERING



DIAMANT GLASMONTERING

PRINT (POSTER)

DIB OND

RAMME

Dibondplader er 3 mm. aluminium sandwichplade som 
aldrig vil slå sig. Der produceres i mat og blank laminer-
ing. En mat laminering fremhæver farverne i billedet og 
giver større dybde til farverne, mens en blank giver en 
skinnede overflade med en dybdevirkning.

Printet bliver monteret bag 6mm diamantglas, 
hvilket giver værket en ekstrem stor dybde og 
meget høj glans. Der bruges kun farveløst dia-

mantglas af højeste kvalitet Den mest eks-
klusive måde at præsentere kunstværket på.

Alle Nordi Arts værker produceres af et profes-
sionel laboratorium i højeste kvalitet og holdbar-
hed. Vi benytter beste inkprintere og fineartpapir, 
som giver det størst mulige farverum af nogen 
printmetode overhovedet.

Nordi Arts rammer er håndlevede i massivt træ i flere 
forskellige træsorter og farver. Rammerne specialfrem-
stilles med millimeters nøjagtighed til hver kunstværk. 
Ud over den klassiske foto mount rammen, findes der 
floater ramme med eller uden glas. Hertil kommer 
muligheden for indramning med passepartout, der fås i 
sort eller hvid.

FOTO: TRYM BERGSMO

DIBOND

63 x 42cm      2.130 DKK
93 x 62cm 3.315 DKK 
123 x 82cm   2.600 DKK
162 x 108cm 7.786 DKK

Alle værker er fra Nordi Arts kunstnere:  
Jan Grarup, Mads Nissen,  Fernando Moleres, Trym Ivar 
Bergsmo,  Jacob Carlsen, Tobias Hägg, Audun Rikardsen, 
Lars Botten,  Ray Collins,  og Joachim Ladefoged. 
Vi tager forbehold for prisændringer samt trykfejl
Alle priser er uden moms.   



NORDI ART
VEJDAMMEN 70
2840 HOLTE
COPENHAGEN
DENMARK

PHONE: +45 28141616
INFO@NORDIART
WWW.NORDIART.COM
INSTAGRAM: NORDIART
FACEBOOK: NORDI ART


