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FOKUS PÅ
BÆREDYGTIGHED
Som en ansvarlig producent kærer vi os om miljøet,  
og vi tænker i højere og højere grad bæredygtighed  
ind i vores produktion og produktudvikling.

Vores bæredygtige bevisthed har allerede resulteret i udviklingen og lanceringen af en række nye og 
bæredygtige produkter, og flere er på vej.

I vores bæredygtige produktlinjer arbejder vi innovativt med fokus på anvendelse af bæredygtige 
materialer som genbrugsplast, genanvendt aluminium og FSC® certificeret bambus.

Derudover sker produktionen af produkterne med 100% ren energi i form af vindkraft, og samtidig 
lever den op til FNs verdensmål i forhold til ansvarligt forbrug og produktion.

Gennem et tæt samarbejde med One Tree Planted sikrer vi, at der bliver plantet nye træer i et omfang, 
der sikrer en bæredygtig forsyningskæde, som også kompenserer for hjemtagelsen af råvarerne samt 
forsendelse af de færdige produkter ud til kunderne. I er mere end velkommen til at kontakte os for en 
uforpligtende dialog om mulighederne.
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DEN 
BÆREDYGTIGE
TAVLESERIE
EARTH
EARTH er en serie af premium tavler skabt af bæredygtige materialer og under  
ansvarlige forhold.

Den smukke kant om tavlerne er fremstillet af bambus, som hurtigt vokser op igen efter 
fældning og optager CO2 i vokseprocessen. Gennem et tæt samarbejde med One Tree Planted  
sikrer vi, at der bliver plantet mindst ét træ per EARTH-tavle, som vi producerer.

EARTH-designet er rent og enkelt i sit udtryk og matcher den bagvedliggende filosofi på  
smukkeste vis.



– en del af Nordisk Group 
info@nordiskgroup.dk 

+45 75 52 37 11 
nordiskgroup.dk

GENNEMTÆNKT  
FRA INDERST TIL 
YDERST
Vores EARTH tavler er kvalitet hele vejen igennem, 
og vi tænker genanvendte materialer ind, hvor vi kan.

BAMBUS PROFIL
FSC® Certificeret

WHITEBOARD / KRIDT OVERFLADE
Cradle To Cradle Certificeret™

SPÅNDPLADE
80% genbrugs træ. 20% FSC® Certificeret

KONTRALAMINAT / FUGTSPÆRRE
FSC® Certificeret

BAMBUS PROFIL
FSC® Certificeret

STOF OVERFLADE
100% REPREVE® - 100% post-con-
sumer plastik flasker
GUMMI OVERFLADE
100 % genbrugsgummi fra brugte bildæk

TRÆFIBERPLADE
FSC® Certificeret



DEN BÆREDYGTIGE 
EARTH WHITEBOARD
CO2 neutralt whiteboard med unik bambuskant. Som den eneste producent i verden, er 
Nordisk Group stolte af at præsentere vores tavleserie EARTH. Som led i kampen mod 
global opvarmning, og øget fokus på bæredygtige materialer, har vi udviklet denne tavle. 

Tavlen overholder FN’s verdensmål omkring ansvarligt forbrug og produktion. Tavlen er 
lavet af 100% FSC® certificeret materiale og produktionen sker på 100% ren vind energi 
fra Danmark.

Kanten er lavet af et af de mest bæredygtige materialer nemlig bambus, som er en græsart 
der ved fældning vokser op igen, og i processen optager CO2.

Whiteboard overfladen er Cradle To Cradle Certificeret™, hvilket betyder at overfladen kan 
genbruges 99,9%, og der i produktionen er tænkt genbrug i fremstillingen helt fra start.

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ per tavle. Dette 
sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig, som ellers bliver belastet af hjemtagelse af 
råvarer og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

Som nyhed har vi introduceret overfladen i grå whiteboard.

Nordisk Boards – EARTH Whiteboard 

Kanter: Carboniseret bambusliste 
Test: FSC® Certificeret  
Garanti: 10 år for produktionsfejl,  
25 år på skrivefladen 
Montering: Skjulte 
monteringsbeslag 
 
Overholder FN’s Verdensmål,  
delmål 12

Højde: 120,6 cm  
Bredde: 50-240 cm 

Overflade: Blank WB, halvmat 
WB, Grå WB

Tilvalg: 
Udbygningsbeslag for 
bagvedliggende ledninger

SPECIFIKATIONER



DEN BÆREDYGTIGE 
EARTH KRIDTTAVLE
CO2 neutralt kridt tavle med unik bambuskant. Som den eneste producent i verden, er 
Nordisk Group stolte af at præsentere vores tavleserie EARTH. Som led i kampen mod 
global opvarmning, og øget fokus på bæredygtige materialer, har vi udviklet denne tavle. 

Tavlen overholder FN’s verdensmål omkring ansvarligt forbrug og produktion. Tavlen 
er lavet af 100% FSC® certificeret materiale og produktionen sker på 100% ren vind 
energi fra Danmark.

Kanten er lavet af et af de mest bæredygtige materialer nemlig bambus, som er en 
græsart der ved fældning vokser op igen, og i processen optager CO2.

Kridt overfladen er Cradle To Cradle Certificeret™, hvilket betyder at overfladen kan 
genbruges 99,9%, og der i produktionen er tænkt genbrug i fremstillingen helt fra start.

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ per tavle. Dette 
sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig, som ellers bliver belastet af hjemtagelse 
af råvarer og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

Nordisk Boards – EARTH Kridttavle 

Kanter: Carboniseret bambusliste 
Test: FSC® Certificeret  
Garanti: 10 år for produktionsfejl,  
25 år på skrivefladen 
Montering: Skjulte 
monteringsbeslag 
 
Overholder FN’s Verdensmål,  
delmål 12

Højde: 120,6 cm  
Bredde: 50-240 cm 

Overflade: Koks kridt, Blå kridt, 
Grøn kridt

Tilvalg: 
Udbygningsbeslag for 
bagvedliggende ledninger

SPECIFIKATIONER



DEN BÆREDYGTIGE 
EARTH OPSLAG
CO2 neutral stof opslagstavle med unik bambuskant.
Tavlen er lavet af FSC® certificeret materiale og produktionen sker på 100% ren vind energi 
fra Danmark. 

Kanten er lavet af et af de mest bæredygtige materialer nemlig bambus, som er en græsart 
der ved fældning vokser op igen, og i processen optager CO2.

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ per tavle. Dette sikrer 
at hele forsyningskæden er bæredygtig, som ellers bliver belastet af hjemtagelse af råvarer 
og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

Stoffet på EARTH Opslag er fremstillet af 100% REPREVE®, et produkt af genanvendt 
polyester lavet af bl.a. genbrugte post-consumer plastflasker. Stoffet har en meleret 
overflade, der ikke kun forbinder det moderne udtryk, men også danner bro mellem 
tekstiltraditioner og fremtidig innovation, nemlig bæredygtighed. Der bruges 22 post-
consumer plastflasker per meter, og stoffet er EU Ecolabel certificeret. Alle farverne i serien 
er dæmpede nuancer. 

Nordisk Boards – EARTH Opslagstavle 

Kanter: Carboniseret bambusliste 
Test: FSC® Certificeret, EU ECO 
label 
Garanti: 10 år for produktionsfejl,  
25 år på skrivefladen 
Montering: Skjulte 
monteringsbeslag 
 
Overholder FN’s Verdensmål, 
delmål 12

Højde: 120,6 cm  
Bredde: 50-240 cm 

Overflade: 100% REPREVE®  
Camira Rivet  
Koralrød, Koks, Lys grå, Lys Blå, 
Lys grøn

SPECIFIKATIONER



DEN BÆREDYGTIGE 
EARTH GUMMI OPSLAG
CO2 neutral gummi opslagstavle med unik bambuskant. Ligesom Earth whiteboard og 
kridt overholder tavlerne FN’s verdensmål omkring ansvarligt forbrug og produktion.
Tavlen er lavet af FSC® certificeret materiale, og produktionen sker på 100% ren vind 
energi fra Danmark. 

Kanten er lavet af et af de mest bæredygtige materialer nemlig bambus, som er en 
græsart der ved fældning vokser op igen, og i processen optager CO2.

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ per tavle. Dette 
sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig, som ellers bliver belastet af hjemtagelse af 
råvarer og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

Den sorte gummitavle er en lidt anderledes måde at præsentere sine budskaber på, og 
giver et råt og rustikt udtryk. Overfladen er 3 mm 100 % genbrugsgummi fra brugte 
bildæk, uden tilsætningsfarver, formaldehyd og PVC. Materialet er hygiejnisk, slidstærkt 
og holdbart, og ikke mindst let at rengøre.

Nordisk Boards – EARTH Gummi Opslagstavle 

Kanter: Carboniseret bambusliste 
Test: FSC® Certificeret  
Garanti: 10 år for produktionsfejl,  
25 år på skrivefladen 
Montering: Skjulte 
monteringsbeslag 
 
Overholder FN’s Verdensmål, 
delmål 12

Højde: 120,6 cm  
Bredde: 50-240 cm 

Overflade:  
Sort genbrugs gummi

SPECIFIKATIONER



DEN 
BÆREDYGTIGE
TAVLESERIE
RE-(D)USE
Re-(d)use er betegnelsen for vores kendte standardserie ION, i en mere bæredygtig udgave.  
I produktionen af disse produkter arbejder vi med en høj grad af genanvendte materialer i  
form af fx genbrugsplast, genbrugspapir samt genanvendt aluminium.
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GENNEMTÆNKT 
FRA INDERST TIL
YDERST
Vores Re-(d)use tavler er kvalitet hele vejen igennem, og 
vi tænker genanvendte materialer ind, hvor vi kan.
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PLASTHJØRNE
70% post-consumer genbrugs plast

ALUMINIUMS PROFIL
40% genbrugs alu. 30% mindre Co2 aftryk

WHITEBOARD / KRIDT OVERFLADE
Cradle To Cradle Certificeret™

SPÅNDPLADE
80% genbrugs træ. 20% FSC® Certificeret

KONTRALAMINAT / FUGTSPÆRRE
FSC® Certificeret

PLASTHJØRNE
70% post-consumer genbrugs plast

ALUMINIUMS PROFIL
40% genbrugs alu. 30% mindre Co2 aftryk

STOF OVERFLADE
100% REPREVE® - 100% post-consumer 
plastik flasker
GUMMI OVERFLADE
100 % genbrugsgummi fra brugte bildæk

TRÆFIBERPLADE
FSC® Certificeret



DEN BÆREDYGTIGE 
RE-(D)USE WHITEBOARD
Re-(d)use whiteboard er vores kendte ION tavleserie, i en helt ny bæredygtig udgave. 
Tavlen er lavet af 100% FSC® certificeret materiale, og produktionen sker på 100% ren 
vind energi fra Danmark. 

Alukanten er produceret af minimum 40% genbrugt aluminium, og bliver produceret 
på fabrikker drevet af vand energi. Co2 aftrykket per kg er op til 30% mindre end 
industristandarden. Plasthjørnerne er lavet af minimum 70% post-consumer plast. 
Bagsidepapiret er ligeledes FSC® Certificeret. 

Whiteboard overfalden er Cradle To Cradle Certificeret ™, hvilket betyder at overfladen 
kan genbruges 99,9%, og der i produktionen er tænkt genbrug i fremstillingen helt fra 
start.

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ per tavle. Dette 
sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig, som ellers bliver belastet af hjemtagelse 
af råvarer og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

Tavlerne er TÜV testet og overholder derfor EU normen EN14434.

Nordisk Boards – RE-(D)USE Whiteboard 

Lister: Naturelokseret aluminium 
Test: TÜV, FSC® Certificeret, 
Cradle To Cradle™  
Garanti: 10 år for produktionsfejl,  
25 år på skrivefladen 
Montering: Skjulte 
monteringsbeslag 
Overholder EN14434

Højde: 123 cm 
Bredde: 100 - 500 cm

Overflade: Blank WB, halvmat 
WB, Grå WB

Tilvalg: 
Pennehylde i tavlens længde 
Pennehylde 30 cm  
Udbygningsbeslag for 
bagvedliggende ledninger 

SPECIFIKATIONER



DEN BÆREDYGTIGE 
RE-(D)USE KRIDTTAVLE
Re-(d)use kridttavle er vores kendte ION tavleserie, i en helt ny bæredygtig udgave. 
Tavlen er lavet af 100% FSC® certificeret materiale, og produktionen sker på 100% ren 
vind energi fra Danmark. 

Alukanten er produceret af minimum 40% genbrugt aluminium, og bliver produceret 
på fabrikker drevet af vand energi. Co2 aftrykket per kg er op til 30% mindre end 
industristandarden. Plasthjørnerne er lavet af minimum 70% post-consumer plast. 
Bagsidepapiret er ligeledes FSC® Certificeret. 

Kridt overfalden er Cradle To Cradle Certificeret ™, det betyder at overfladen kan 
genbruges 99,9%, og der i produktionen er tænkt genbrug i fremstillingen helt fra start.

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ per tavle. Dette 
sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig, som ellers bliver belastet af hjemtagelse af 
råvarer og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

Tavlerne er TÜV testet og overholder derfor EU normen EN14434.

Nordisk Boards – RE-(D)USE Kridttavle 

Lister: Naturelokseret aluminium 
Test: TÜV, FSC® Certificeret, 
Cradle To Cradle™  
Garanti: 10 år for produktionsfejl,  
25 år på skrivefladen 
Montering: Skjulte 
monteringsbeslag 
Overholder EN14434

Højde: 123 cm 
Bredde: 100 - 500 cm

Overflade: Koks kridt, Blå kridt, 
Grøn kridt

Tilvalg: 
Udbygningsbeslag for 
bagvedliggende ledninger 

SPECIFIKATIONER



DEN BÆREDYGTIGE 
RE-(D)USE OPSLAG
Re-(d)use opslagstavle er vores kendte ION tavleserie i en helt ny bæredygtig udgave. 
Tavlen er lavet af 100% FSC® certificeret materiale, og produktionen sker på 100% ren vind 
energi fra Danmark. 

Alukanten er produceret af minimum 40% genbrugt aluminium, og bliver produceret på fabrikker 
drevet af vand energi. Co2 aftrykket per kg er op til 30% mindre end industristandarden. 
Plasthjørnerne er lavet af minimum 70% post-consumer plast. Bagsidepapiret er ligeledes FSC® 
Certificeret. 

Stoffet på EARTH Opslag er fremstillet af 100% REPREVE®, et produkt af genanvendt polyester 
lavet af bl.a. genbrugte post-consumer plastflasker. Stoffet har en meleret overflade, der ikke 
kun forbinder det moderne udtryk, men også danner bro mellem tekstiltraditioner og fremtidig 
innovation, nemlig bæredygtighed. Der bruges 22 post-consumer plastflasker per meter, og 
stoffet er EU Ecolabel certificeret. Alle farverne i serien er dæmpede nuancer. 

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ
per tavle. Dette sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig, som ellers bliver
belastet af hjemtagelse af råvarer og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

Tavlerne er TÜV testet og overholder derfor EU normen EN14434.

Nordisk Boards – RE-(D)USE Opslagstavle 

Kanter: Carboniseret bambusliste 
Test: TÜV, FSC® Certificeret, EU 
ECO label 
Garanti: 10 år for produktionsfejl,  
25 år på skrivefladen 
Montering: Skjulte 
monteringsbeslag 
 
Overholder FN’s Verdensmål, 
delmål 12

Højde: 120,6 cm  
Bredde: 50-300 cm 

Overflade:  
100% REPREVE®  
Camira Rivet  
Koralrød, Koks, Lys grå,  
Lys Blå, Lys grøn

SPECIFIKATIONER



DEN BÆREDYGTIGE 
RE-(D)USE GUMMIOPSLAG
Re-(d)use gummi opslagstavle er vores kendte ION tavleserie i en helt ny bæredygtig 
udgave. 
Tavlen er lavet af 100% FSC® certificeret materiale, og produktionen sker på 100% ren 
vind energi fra Danmark. 

Alukanten er produceret af minimum 40% genbrugt aluminium, og bliver produceret 
på fabrikker drevet af vand energi. Co2 aftrykket per kg er op til 30% mindre end 
industristandarden. Plasthjørnerne er lavet af minimum 70% post-consumer plast. 
Bagsidepapiret er ligeledes FSC® Certificeret. 

Den sorte gummitavle er en lidt anderledes måde at præsentere sine budskaber på, og 
giver et råt og rustikt udtryk. Overfladen er 3 mm 100 % genbrugsgummi fra brugte 
bildæk, uden tilsætningsfarver, formaldehyd og PVC. Materialet er hygiejnisk, slidstærkt 
og holdbart - og ikke mindst let at rengøre.

Der bliver via organisationen OneTreePlanted, plantet minimum ét træ
per tavle. Dette sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig, 
som ellers bliver belastet af hjemtagelse af råvarer, 
og forsendelse af tavlen til forbrugeren.

Tavlerne er TÜV testet og overholder derfor EU normen EN14434.

Nordisk Boards – RE-(D)USE Gummi Opslagstavle 

Lister: Naturelokseret aluminium 
Test: TÜV, FSC® Certificeret,  
Cradle To Cradle™  
Garanti: 10 år for produktionsfejl,  
25 år på skrivefladen 
Montering: Skjulte 
monteringsbeslag 
Overholder EN14434

Højde: 123 cm 
Bredde: 100 - 300 cm

Overflade:  
Sort genbrugs gummi 

SPECIFIKATIONER
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CIRKULÆRE
TAVLER
Nordisk Group har som ansvarlig producent, et stort samfundsmæssigt ansvar for at genanvende 
råvarer og reducerer vores CO2 aftryk. Vi reder ikke verden, men vi ønsker at være en del af løsningen, 
med en grøn omstilling. Vi har de sidste par år udviklet flere nye bæredygtige produkter, FSC® 
certificereret vores fabrik, og sikret at al vores produktion, i Kolding, sker på ren dansk hav vind. 
Som et naturlig led i vores udvikling tilbyder vi nu, at genanvende og istandsætte ældre tavler. 

Hvorfor skal tavler genbruges. En stor del af de tavler der er på markedet, har en stålkeramisk 
overflade som er brændt mellem 700-900 grader. Disse overflader har en garanti på 30 år, og en 
levetid på op til 50 år. 

Afrense og istandsætte overfladen
Nye lister med nyt design 
Ny overflade, fra kridt til whiteboard
Tilpasse længde og højde

70 års erfaring. 4500 m2 produktion. 1000 vis af muligheder. Nordisk Group er den perfekte 
partner indenfor istandsættelse af ældre produkter. Vi råder over mange års erfaring indenfor hånd-
værk, produktion og design. 
Lad Nordisk Group hjælpe og rådgive jer, om istandsættelse af jeres gamle tavler, og komme med en 
bæredygtig plan herpå. 
Kontakt os for en uforpligtende dialog og lad os sammen forlænge tavlernes levetid, uden at gå på 
kompromis med design eller kvalitet. 

Vi forsøger at gøre verden mere grøn.

HVAD KAN VI GØRE VED JERES TAVLER
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VI SKABER 
RAMMERNE.
I SKABER 
INDHOLDET.
Nordisk Group er en erfaren og kompetent samarbejds-
partner inden for indretning af rum til formidling.

Vi leverer løsninger til møde- og undervisningsmiljøer i hele verden, og vi kan fungere som totalleveran-
dør fra den første afklaring over indretningsforslag til den endelige montering. Vores kompetencer er 
spredt ud på 2 specialiserede forretningsområder:

Nordisk Furniture. Vi designer og producerer 
møbler til dynamiske undervisnings- og 
mødelokaler. Vores møbler er kendetegnet af høj 
kvalitet og fleksibilitet.

Nordisk Boards. Vi leverer fleksible 
tavlesystemer til skoler, hejsetavler, storskærme 
til auditorier samt bæredygtige tavler til 
undervisnings- og mødelokaler.

Én samarbejdspartner. Mange kompetencer. Samlet set er Nordisk Group en særdeles stærk 
samarbejdspartner inden for indretning af undervisnings- og mødelokaler.

Vi brænder for at designe og skabe, og vi kender vores sortiment til fingerspidserne. Det betyder, at 
vi kan tilbyde nogle af markedets mest kreative og dynamiske indretningsløsninger tilpasset præcis 
til hver enkelt kundes behov. Derudover har vi en fast stab af egne montører og teknikere, som tager 
hånd om færdiggørelsen, så slutresultatet altid matcher kundens forventninger og vore egne høje krav.

Gode løsninger starter med god dialog. Har du en konkret udfordring – stor som lille – er du altid 
mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om mulighederne.







Nordisk Group A/S
Nordager 26  
DK-6000 Kolding
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