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SMALFILM TILL DVD • DIA TILL CD • ID-BILDER • FOTOBOK • BILDER • TACKKORT • ALMANACKA

Gruppreklam till hushållen

 

Fotohandlare i samarbete – Ahlséns Foto Lerum • BS Foto Falköping • Götaplatsens Foto Göteborg 
FotoExperten Lidköping • Foto7an Örebro • Göte Karlsson Foto Halmstad • Kamerahuset Stenungsund  
Lasses Foto Lysekil • Maggans Foto Uddevalla • Manne Foto Säffle • Nybro Foto & Ateljé Nybro
Rapps Foto Linköping och Motala • Rosen Foto & Ur Huskvarna • Svenssons Foto Katrineholm  
Uppsala fotokompani Uppsala

Godkända ID
visum- och  

körkortsfoto!

Vi tar en bildserie och du väljer
vilken bild du vill använda.

Ingen tidsbokning
Välkomna!

på överföring av smalfilm, video m.m. till digitalt media

Lumix DMC-TZ90
• 20,3 megapixlar MOS-sensor
• 30x vidvinkelzoom (24-720 mm)
• Objektiv LEICA DC VARIO-ELMAR
• Autofokus med 49 fokuspunkter
• Post Focus: Ta bilden direkt, fokusera senare
• Hög bildkvalitet även vid svåra ljusförhållanden
• Vinklingsba 3 tums bildskärm
• Elektronisk sökare • WiFi-överföring av bilder
• 5-axels bildstabilisering Hybriad O.I.S+
• Närgräns 3 cm • RAW-format
• 4K-foto och video samt slowmotion-läge
• Seriebildstagninaag 10 bilder/sekund

KAMPANJ-VECKOR!
Erbjudanden och nyheter  från oss februar i /mars 2019

Se våra erbjudanden  på sidan 3 och 6

3999:-
eller 415:- i 11 månader

Gäller t.o.m. 11 mars 2019 med kupongen på sidan 3 

20% RABATT



Ta 3 betala för 2*

gäller ALLA album
i vårt sortiment

*Erbjudandet gäller vid köp av 3 album. 
 Du får den billigaste  på köpet.

Gäller t.o.m. 18 mars 2019

• 2x10 bilder • Utskriftsstorlek: 6,2x4,6 cm
• Vit ram och nederkant med skrivyta

Instax Mini 249:-
2-PACK

• Direktbildskamera med blixt 
• Bildyta 86x72 mm
• Finns i tre olika färger

Fujifilm Instax Square
• Direktbildskamera med blixt
• Bildyta 42x64 mm • Kompakt  
 design som finns i fem olika färger

Fujifilm Instax Mini 91399:- 749:-

Student 2019
Vi fixar skylten!
•  Vi gör hela skylten färdig
• 50x70 cm skylt
• Hjälp med val av bild
• Skanning av bild
• Bildförbättring

• Delförstoring/del av bild
• Tryckt text med namn,
 klass och datum
• Pinne och regnskydd
• Många olika mallar att välja

Även Inbjudningskort- och tackkort!
Pris från 399:-

Ta 5 betala för 4*Album på köpet!

* Köp 5, betala för 4 • Du får den  
billigaste på köpet • Gäller både 
2-pack, 1-pack och tema-film

Många färger!

Många färger!
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på bilder

på överföring av dia  
till digitalt media

vid överföring av smalfilm, video m.m.  
till digitalt media

Namn:  ............................................................................................................

E-post:  ...........................................................................................................

Beställ från mobil, kamera eller dator 

333333

30% rabatt

20% rabatt

Gäller bilder i storlek 
10x13/10x15/11x15 cm

1:39/st*

* Prisexempel vid beställning av minst 100 st bilder från digital fil. Gäller blanka bilder. Ord. pris 1:99 Går ej att 
kombinera med andra erbjudanden. Kampanjpriset ersätter ordinarie mängdrabatter. Under kampanjtiden kan 
leveranstiden vara något längre än normalt. Startavgift tillkommer med 20:-

VECKA 10 • 4–11 mars 2019

VECKA 11 •  11–18 mars 2019

Or.pris 9:-/styck överföring till CD/DVD
7:20/st

* Prisexempel vid överföring av minst 100 st 35 mm diabilder till digital fil. Kostnad för kopiering till CD/DVD tillkommer  
med 69:- Vi skannar och gör digitala bilder av dina diabilder och överför dem till CD eller DVD. Bilderna skall vara monterade 
i diaramar och vara placerade rättvända i magasin. Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Kampanjpriset ersätter 
ordinarie mängdrabatter. Under kampanjtiden kan leveranstiden vara något längre än normalt. Startavgift tillkommer med 20:-

Gäller t.o.m. 11 mars 2019
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Gäller 11–18 mars 2019

Gäller 4–11 mars 2019



• Med ett stort synfält blir teleskopet perfekt för att observera  
 kometer, stjärnkluster, galaxer m.m. • 2 st Kellner okular ingår
• Låg vikt och enkelt att börja använda • Perfekt för nybörjare
• Börja observera på en gång, inga monteringar/inställningar behövs

Cometron Firstscope
Observer 8x42/10x42
• Takkantsprisma BaK4 • FMC-antireflexbehandlade linser
• Stor fokuseringsratt gör justering av skärpan enkel  
• Dioptrijustering: +/- 4 dioptrier
• Välj mellan 8x/10x förstoring. Vikt 645 g/620 g
• Finns även 8x56 för 2999:-

999:-

30 ÅRS 
GARANTI

Tubkikarpaket!

Tubkikarpaket! Den perfekta  
första-kikaren!

Exklusiv mässingskikare  
av Galileo Galilei-modell

VATTEN-
TÄT

999:-
FOCUS VEGA

1299:-
FOCUS COLUMBUS

Allround-kikare!Stjärnkikare

Högförstorande monokulära 
kikare. 

Focus Vega 25x35 är en  
kompakt tubkikare som  
alltid kan vara finnas tillhands.

Focus Columbus 20x50,  
en ljusstark tubkikare för  
ett bättre seende. 
Fokusera genom att skjuta  
ihop eller dra ut kikaren tills  
en skarp bild erhålls.

Kikarna är tillverkade i  
mässing med handsydd  
läderklädsel.

• Klarar både grynings- och skymningsljus • Med frontlins på 80 mm 
• XLT antireflexbehandling • Förstoring: 20-60x 
•  Dubbel fokuseringsratt • Tubkikaren är vattentät och kvävefylld
• Närgränsen är 7,5 m • Med stativ Velbon Videomate 638

Trailseeker 20-60x80

• En mycket ljusstark tubkikare • Med frontlins på 80 mm 
• Multibelagda linser • Förstoring: 20-60x 
• Synfältet är 35-17 m/1000 m • Vattentät och kvävefylld
• Närgränsen är 8 m • Med stativ Velbon Videomate 638

Ultima 20-60x80

• BaK4 Takkantsprismor • 9x förstoring • Vikt 665 g
• Ny FMC optik • Ny förbättrad ljustransmission
• Faskorrigering • Vatten och smuts avvissande ytbehandling
• Vattentät • Kvävegasfylld • Innerfokuserings-konstruktion

SD 9x42 WP

• Stor fokuseringsratt gör det lätt att justera skärpan
• Antireflexbehandlingen ger en klarare bild
• Gummiklädsel tar upp stötar och ger säkrare grepp
• 6x förstoring • Levereras med bältesväska och nackrem

Junior 6x21

• Takkantsprisma BaK4 • FMC-antireflexbehandlade linser
• Tillverkad i slagtåligt aluminium och fylld med nitrogengas  
 vilket gör kikaren vatten och dammtät 
• Välj mellan 8x/10x förstoring

Eagle 8x42/10x42

VATTEN-
TÄT

VATTEN-
TÄT

2199:-
ELLER 252:- I 11 MÅNADER

44

6499:-
ELLER 643:- I 11 MÅNADER

PAKETPRIS med stativ

3999:-
ELLER 415:- I 11 MÅNADER

PAKETPRIS med stativ

5599:-
ELLER 561:- I 11 MÅNADER

299:-

2999:-
ELLER 324:- I 11 MÅNADER

VATTEN-
TÄT



 

GX9 12-32 mm
med handgrepp och ögonmussla

LUMIX DC-FZ82

• 18,1 megapixlar högkänslig MOS-bildsensor
• 60x vidvinkelzoom (20-1200 mm)
• 3 tums pek-skärm 
• Högupplöst Live View-sökare
• Bildstabilisering vid foto/video
• 4K-video och 4K-foto

• Post Focus: Ta bilden direkt, fokusera senare
• Hög bildkvalitet även vid svåra ljusförhållanden
• Närgräns 1 cm • RAW-format
• Seriebildstagning 10 bilder/sekund
• Manuella inställningsmöjligheter
• WiFi-överföring av bilder

3299:-
eller 352:- i 11 månader

8999:-
eller 870:- i 11 månader

med 12-32 mm

Compact System Camera

• 20 MP Live MOS-sensor utan lågpassfilter
• Objektiv 12-32 mm (24-64 mm)
• Post Focus: Ta bilden direkt, fokusera senare
• Autofokus med 49 fokuseringsfält
• Ljusmätning med hela 1728 st mätfält
• 3 tums tiltbar pekskärm

• 5-axlig bildstabilisering
• Filmer i 4K 30p eller full HD 1920x1080 60p
• Skapar 4K-bilder från dina 4K-filmer
• WI-FI styr kameran från smartphone/läsplatta
• Seriebildstagning på upp till 9 bilder/sekund
• Omfattande system med optik och tillbehör

60x
ZOOM

Handgrepp och ögonmussla 
Värde 1000:-

PÅ KÖPET: 

55

549:-
HAR KOSTAT 799:-

• För mindre kamerautrustning/videokamera
• Ficka med plats för en surfplatta
• Innermått: 26x19x10 cm

M Trekker SH 150
• Förvandlar din mobiltelefon till en professionell filmkamera
• Stadiga och jämna inspelningar i alla slags situationer
• Passar de flesta mobiler på marknaden

Smooth 4

679:-
HAR KOSTAT 999:-

• För mindre kamerautrustning/videokamera
• Ficka med plats för en surfplatta
• Innermått: 20x15x11 cm

Hatchback BP 150 AW II
• Aluminiumstativ
• Med 4 bensektioner
• 2-vägs vätskedämpat videohuvud

M 47

1199:-

499:-

12499:-
ELLER 1188:- I 11 MÅNADER

Ultravidvinkel och
60x superzoom!

Topptestad!
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•  150-600 mm i 35 mm-format • 5 års garanti
• VC bildstabilisering • Väderskyddad
• Bländare: f/ 5,0-6,3 • Närgräns 2,2 m 
• Till Canon, Nikon • Köp till 95 mm UvV-filter

150-600MM F/5-6,3 DI VC US D G2

Väder-
skydd!

250:-
RABATT

320:-
RABATT
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Rädda dina gamla bilder

Original Reproduktion

på fotoböcker

Förkläde • Nalle • Mugg
Lattemugg • Haklapp
Pussel trä 96 bitar
Pussel trä 30 bitar
Pussel trä 6 bitar
Glasunderlägg • Badsko
Örngott • Musmatta
Nyckelring • Magnet
Solskydd • Kasse
Hjärtformad magnet
och T-shirt 

Personliga prylar  
med favoritbilden blir en uppskattad present

199:-
PRISEXEMPEL

A4 50 ST

99:-
PRISEXEMPEL

10X15 CM 100 ST

• Ilford STUDIO för utskrifter med hög bildkvalitet
• Med förbättrade miljöegenskaper
• Lämpligt för utskrift av fotografiska bilder, affischer etc.
• Vikt 250g och finns med blank eller matt yta

Studio skrivarpapper

Ilford – Bästa pappret 
för dina fotoutskrifter!

VECKA 12 • 18–25 MARS 2019

VECKA 13 • 25 MARS - 1 APRIL 2019

Gäller 18 - 25 mars 2019

Gäller 25 mars - 1 april 2019

20% rabatt
Reproduktion av gamla bilder
Vi gör om dina gamla bilder.
Bleka och skadade släktbilder eller gulnade färgbilder 
från bröllopet 1973 går oftast att rädda. Repor, blekta 
fläckar, veck i bilden o.s.v. går att fixa till med retusch 
och färgkorrigering. Fråga oss för kostnadsförslag.

*Prisexempel, retusch ingår ej i priset.
 Ord. pris 200:- Startavgift tillkommer med 20:- 

160:-*
Prisexempel 20x30 cm

367:-*
Prisexempel

20% rabatt

*Pris för A4 storlek, 40 sidor
Ord. pris 459:- Startavgift tillkommer med 20:- 



Collageramar

Ramstorlek: 38x63,5 cm
Ram för bildkollage med plats 
för upp till 13 fotografier i 
storlek 10x15 cm. Kan hängas 
både horisontellt och vertikalt.

Ramstorlek: 49x42,5 cm 
Ramen kan innehålla 7 bilder i 
storlek 10x15 cm och 2 bilder 
i storlek 10x10 cm.

NYHET!

NYHET!

199:-
Ram för 9 bilder

299:-
Ram för 13 bilder

Stort sortiment av 
bläck och fotopapper
för dina utskrifter!

999:-
1599:-

NYHET!

• Allt-i-ett-skrivare
• Skanna, kopiera och skriv ut
• 5 separata bläck

Pixma TS5050
• Ultraportabel fotoskrivare för  
 10x15 cm bilder

Selphy CP 1300

Godkända ID • Visum-  
och körkortsfoto!

Ingen tidsbokning – Välkomna!

Behöver du Visum-ID-Körkortsfoto eller bilder för utländska pass så ordnar vi det snabbt.  
Vi tar flera bilder, du väljer den du tycker är bäst och kan få foton i svart-vitt eller färg.  
Vi hjälper dig även med montering av bilden så att handlingarna är klara att skicka in.

7777
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Reservation göres för feltryck, prisjustering p.g.a. valutaförändring, eventuell slutförsäljning och att vissa kampanjer  
är tidsbegränsade. Priserna gäller t.o.m. 2019-03-31 om inget annat anges. Samtliga priser inkluderar moms.  

Tidningen ges ut av Fotohandlare i samarbete. Sortimentet kan variera mellan de olika butikerna.

Gör riktiga bilder
från din mobil

Ladda ner vår app på  
Play Store/App Store sök på xxxxxx


