
ALT INNEN KREATIVITET BOLIGVISUALISERING.  
RIMELIGE PRISER - HØY KVALITET



HARELABB 
- det er Lars Martinsen

Harelabb høres kanskje ut som et lite firma.. Og det er det forsåvidt også!  
Firmaet består enkelt og greit kun av én person; Lars Martinsen.  
Ingen store kompliserte byråer å forholde seg til eller fakturering for intern 
møteaktivtet. Én kontaktperson, med masse gode samarbeidspartnere, som 
skaffer deg alt du trenger - Enkelt og greit!

Jeg har jobbet med design og 3D-Visualisering siden 2003, og gjør alltid mitt 
ytterste for å få til optimale leveranser ut ifra kundens budsjett. Ingen jobb er 
for liten eller stor! Jeg leverer raskt og jobber effektivt, noe som resulterer i 
fornuftige priser, og gir meg ikke før kunden er fornøyd! 

Uansett budsjett, bransje eller lokalisering ønsker jeg å hjelpe kunder, store 
som små, med å få sitt budskap ut i verden - og jeg legger stoltheten min i 
hvert eneste prosjekt jeg gjennomfører. 

Jeg har, i samarbeid med flere av mine kunder, laget fastpriser på alt innen 
boligvisualisering. Det gjør det lettere for deg som kunde å ta stilling til 
omfanget av din bestilling. Jeg kan også skreddersy leveranser ut ifra ditt 
budsjett. Har du spesielle ønsker eller behov, så ta kontakt, så skal vi komme 
frem til en hyggelig fastpris for ditt prosjekt!

Jeg håper du liker det du ser og leser, og at jeg får muligheten til å jobbe med 
akkurat deg og ditt boligprosjekt.

Vennlig hilsen
Lars

Ved å kombinere teknikker 
kan man gi potensielle kjøpere 
et totalbilde av hvordan 
deres nye nabolag vil bli. En 
eksteriørvisualisering kan derfor 
bestå av enten 3D-modellene 
sømløst sydd sammen med 
bilder/dronebilder, eller at man 
gjør hele jobben i 3D dersom 
årstiden eller andre faktorer gjør 
bruk av foto mindre gunstig.

Harelabb har et enormt utvalg 
3D-modeller av fotorealistiske 
planter, møbler, biler etc som 
kan velges mellom - Uansett stil 
og kundegruppe! 

Pris forutsetter en at det 
foreligger 3D-modell fra 
arkitekt, målsatte tegninger 
av evt kjøkken og bad, samt 
info om materialer, farger, 
teksturer og andre detaljer. 
Alle visualiseringer leveres i A4 
300DPI oppløsning.

PRIS PER BILDE:
Kr. 6.000,- (eks Mva)

Balkongbilder krever ofte litt 
mindre jobb, men er som regel 
et veldig godt element å ha med 
i prospektet. Enten i dagslys 
for å fremheve en utsikt, eller 
i skumring eller kveldslys for 
å fremheve kveldskosen. Her 
kombineres 3D-modeller i 
forgrunnen med foto av utsikten 
i bakgrunnen - for et realistisk 
resultat.

Harelabb har et enormt utvalg 
3D-modeller av fotorealistiske 
planter, utemøbler etc som kan 
velges mellom - Uansett stil og 
kundegruppe! 

Pris forutsetter en at det 
foreligger 3D-modell og 
miljøplan fra arkitekt, samt 
info om materialer, farger, 
teksturer og andre detaljer. 
Alle visualiseringer leveres i A4 
300DPI oppløsning.

PRIS PER BILDE: 
Kr. 3.500,- (eks Mva)

Harelabb har gode og 
erfarne samarbeidspartnere 
innen drone- og 
helikopterfotografering, i 
tillegg til vanlig fotografering. 
Fotografene vet nøyaktig hva 
jeg trenger for å levere gode 
visualiseringer, og kan derfor 
levere gode bilder for meget 
fornuftige summer.

Bildene planlegges med deg 
som kunde, og brukes både 
til å visualisere eksteriøret, 
samt at de brukes for å påse 
at alle utsikter fra balkong- og 
interiørbilder er korrekte. 

Vi kan også levere bilder fra 
nærområdet rundt boligen,
noe som ofte er et veldig fint 
tillegg i et prospekt.

PRIS PER OPPDRAG DAGTID: 
Ca Kr. 6.000,- (eks Mva)

PRIS PER OPPDRAG DAG + KVELD: 
Ca kr. 9.500,- (eks Mva)

Interiørvisualisering handler om 
langt mer enn korrekt plassering 
av vegger og dører. Det handler 
om å kommunisere varme og 
sjarm. Man ønsker å gi den 
potensielle kjøperen følelsen 
av at dette er mer enn bare et 
bygg - Det er et potensielt hjem! 
Møbler, lys, kameravinkler, 
detaljer og realisme er alle del av 
x-faktoren som selger!

Harelabb har et enormt utvalg 
3D-modeller av fotorealistiske 
møbler og dekorelementer som 
kan velges mellom - Uansett stil 
og kundegruppe! 

Pris forutsetter en 
minimumsbestilling av 2 bilder, 
samt at det foreligger 3D-modell 
og miljøplan fra arkitekt, samt 
info om materialer, farger, 
teksturer og andre detaljer. 
Alle visualiseringer leveres i A4 
300DPI oppløsning.

PRIS PER BILDE: 
Kr. 6.000,- (eks Mva)

EKSTERIØRBILDER: BALKONGBILDER: FOTO OG DRONEINTERIØRBILDER:“ ““ “

PRISER 
- utarbeidet i samarbeid med kundene
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INTERIØR  
- følelsen av et hjem

Boligvisualisering handler om mer enn korrekt plassering av vegger og 
dører. Det handler om å kommunisere varme og sjarm. Man ønsker å gi 
den potensielle kjøperen følelsen av at dette er mer enn bare et bygg.. 
Det er et potensielt hjem!

Dette gjøres gjennom god kommunkasjon med meglere, interiør-
stylister og deg som utbygger. I tillehgg til korrekte materialer og farger 
legger vi enormt fokus på å på å velge optimale kameravinkler, møbler,
pyntegjenstander og lysforhold - Alt for å vise frem ditt boligprosjekt
akkurat slik du har sett det for deg!

I boligvisualisering teller de små detaljene. Harelabb vet at fargene skal 
være rett, materialene skal matche og utsikten og lysforholdet
skal stemme, samt at de integrerte baderoms- og kjøkkenløsningene må 
være 100% korrekt. Jeg  sikter alltid etter å gi den potensielle kjøperen 
følelsen av akkurat hvordan det vil bli å sette fot i sitt nye hjem.

Odin Prosjektering
Boger Bygg
Studio Helling
Xpanorama
Creo Nordic
Privatmegleren

Byutvikling
Fazenda
Ditt Grafisk
Malme Eiendom
Midt-Norsk Byggservice
Namdal Byggservice

Skagerak Eiendom
HK Tromsø Reklame
Visual 360

REFERANSER:
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EKSTERIØR 
- tett innpå tomta

3D-Visualisering kan brukes til å vise frem enten planlagte eller 
eksisterende boliger. Jeg rådfører meg med utbygger og megler, og vi 
velger oss sammen ut kameravinkler som både viser boligen fra sin 
beste side, samtidig som den får frem de hyggeligste delene av tomta. 

Avansert og realistisk 3D-visualisering av bolig gir opplevelser som 
man ikke kan få fra kun plantegninger og enkle arkitektvisualiseringer. 

Det lar den potensielle kjøperen virkelig få følelsen av hvordan 
bygget vil bli. De rette fargene og materialene, med rett grad av 
glans og tekstur. Alt lyssatt med korrekt dagslys for den geografiske 
plasseringen og ønsket klokkeslett, og pyntet med de rette detaljene,

Jeg kan i tillegg sette kameraene helt inn på tomta, og legge realistiske 
gressmodeller og planter, i tillegg til mennesker, sykler, biler og 
utemøbler. Og således slippe kjøperen tett innpå bygget 
- som ikke engang eksisterer enda.

Odin Prosjektering
Boger Bygg
Studio Helling
Xpanorama
Creo Nordic
Privatmegleren

Byutvikling
Fazenda
Ditt Grafisk
Malme Eiendom
Midt-Norsk Byggservice
Namdal Byggservice

Skagerak Eiendom
HK Tromsø Reklame
Visual 360

REFERANSER:
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XL VISUALISERING
- store prosjekter og næringsbygg

Ved å kombinere visualiseringsteknikker kan Harelabb gi utbyggere 
særdeles godt grunnlag for sin plan-, godkjenning- og salgsprosess. Her 
er bruk av 3D, ofte kombinert med foto fra tomta, et uvurderlig verktøy 
under hele prosjektet.

Visualisering gir en fotorealistisk oversikt over bygget og tomta, men lar 
deg også slippe tettere innpå for en liten smak av hvordan det vil være å 
stå foran, eller på innsiden av, det ferdige bygget.  

Visualiseringen kan også brukes som dynamisk del av planprossessen, 
der man kan endre kledninger, farger, interiør og fasadedetaljer ut ifra 
inntrykkene visualiseringene gir.

Det er vanskelig å gi fastpris på denne typen prosjekter, da det ofte er 
snakk om store mengder arbeid, dynamisk beslutningsprosess og få 
bilder i selve leveransen. Så her avtaler man budsjett på prosjektbasis. 
Prisene trenger ikke være langt unna standard-satsene, men noe 
ekstraarbeid må som regel beregnes.

Odin Prosjektering
CM og Snøhetta
Fazenda
Sæther
Folksom Arkitekter
KMS Arkitekter

Øksnes Handelseiendom
Ørnes Handelseiendom

REFERANSER:
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DRONEFOTO + 3D 
- ditt prosjekt, sett fra luften

Luftfotoene er den mest krevende delen av boligvisualisering, men 
kanskje også den viktigste. Her kombinerer jeg bruk av drone- eller 
helikopterfotografering med 3D-modellene for å gi utbyggeren, 
megleren og ikke minst kjøperne et glimt av fremtiden.

Når bildene er tatt plasserer jeg bolig-modellene korrekt i terrenget, 
modellerer opp gressplener, kantsteiner, lekeplasser, planter og 
andre detaljer iht situasjonsplanen, og setter korrekt dagslys iht 
fotograferingsstedet og tidspunktet.

Er ikke tomta ferdig ryddet? Ikke fortvil, vi kan fjerne trær, vegetasjon 
og eksisterende bygg i våre redigeringsprogram, og sørge for at tomta 
fremstår nøyaktig slik den vil bli når beboerne flytter inn. I verste fall, 
dersom sesongen, tomta eller andre hindringer gjør fotografering 
vanskelig, så bygger jeg opp både tomta og nærliggende boligstrøk 
100% i 3D. Mulighetene er uendelige!

Odin Prosjektering
CM og Snøhetta
Fazenda
Sæther
Folksom Arkitekter
KMS Arkitekter

Øksnes Handelseiendom
Ørnes Handelseiendom

REFERANSER:
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TA KONTAKT MED HARELABB 

Tusen takk for at du tok deg tiden til å bla gjennom brosjyren.
Jeg håper du liker det du så, og at vi får muligheten til å jobbe sammen.
 
Du kan enkelt ta kontakt på: 

M:  post@harelabb.no
T:  (+47) 975 17 207
W: www.harelabb.no


