INNOVATIVE RAMMER
FOR LÆRING OG UDVIKLING.
nordiskgroup.dk

“ GODE LØSNINGER
STARTER MED
GOD DIALOG. ”

“ GODE LØSNINGER
STARTER MED
GOD DIALOG. ”

VI SKABER
RAMMERNE.
I SKABER
INDHOLDET.
Nordisk Group er en erfaren og kompetent samarbejdspartner inden for indretning af rum til formidling.
Nordisk Group er en familiedrevet koncern med rødder tilbage til 1950, hvor vi under navnet Nordisk
Skoletavle Fabrik begyndte vores produktion af tavler. I dag fungerer vi som totalleverandør og er med i
hele processen fra den første afklaring over indretningsforslag til den endelig montering.

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. Vi har massiv erfaring og en stærk fornemmelse
for tidens tendenser, hvilket gør os til 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.

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

FLEKSIBLE OG
TIDSSVARENDE
TAVLELØSNINGER
nordiskgroup.dk

TAVLER TIL
UNDERVISNING
ER IKKE, HVAD DE
HAR VÆRET
Produktion af tavler til undervisning har i mere end 70 år været
fundamentet i vores virksomhed.
I dag leverer Nordisk Boards tavlesystemer til skoler, læringsinstitutioner, organisationer og virksomheder over hele verden.
Udviklingen inden for undervisningsområdet har været enorm, og
nutidens undervisningsmetoder kræver en høj grad af fleksibilitet.
Vores moderne multifunktionelle tavleløsninger kan understøtte
alle former for lærings- og formidlingsprocesser. Kendetegnende
for vores tavleløsninger er, at de er skræddersyede og designet
og produceret i vores egen konstruktionsafdeling ud fra stolte
håndværksmæssige traditioner. Vi er en af de få tavlefabrikker
tilbage i Europa, som leverer specialproducerede løsninger fra
egen fabrik, og vi har mange års erfaring med eksport til hele
verden.
Foruden traditionelle tavler, leverer vi fleksible tavlesystemer,
hejsetavler, smart boards, storskærme til fx auditorier samt
eksklusive glastavler og rammeløse tavler.
Kendetegnende for samtlige løsninger fra Nordisk Boards er en
elegant nordisk designlinje samt en kompromisløs kvalitet. Vores
produkter overholder ligeledes EU-normerne EN 14434 med
testcertifikater.
Ønsker du kompetent sparring på tavleområdet, eller har du et
særligt behov, er du mere end velkommen til at kontakte os for
en dialog om muligheder og løsninger.

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – Indholdsfortegnelse
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TAVLEBROCHURE
INDHOLDSFORTEGNELSE
EARTH Whiteboard/Kridttavle med bambus kant
EARTH Opslag/Gummi Opslag med bambus kant
NYHED
NYHED
NYHED
NYHED

7-8
9-10

RE-(D)USE Whiteboard med bæredygtig alu kant		
RE-(D)USE Kridttavle med bæredygtig alu kant		
RE-(D)USE Opslag med bæredygtig alu kant		
RE-(D)USE Gummiopslag med bæredygtig alu kant

11
12
13
14

LIGHT Whiteboard/Kridttavle med sort kant 		

15

SPACE Whiteboard uden kant			
NYHED SPACE WALL Whiteboard uden kant		
SPACE Bulletin Opslagtavle uden kant		
		
ION Whiteboard med alu kant			
ION Whiteboard 153 cm højde med alu kant		
ION Kridttavle med alu kant				
ION Opslagstavle med alu kant			
ION Brandhæmmende Opslagstavle med alu kant
FLOW Vertikaltavle med hejseværk			
FLOW Motoriseret Vertikaltavle			
FLOW Motoriseret Vertikaltavle til skærm 		
FLOW Hejsetavle manuelt betjent			
FLOW Hejsetavle war-room				
FLOW Storskærm					
FLOW Filmlærred manuel eller motoriseret		
NYHED LIFT motorbeslag til monitor

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

		

31

ROLL Køreflipover flipover 				
ROLL Svingtavle svingtavler 				
ROLL Skærmvæg i flere højder			

32
33
34

Det Fleksible Klasselokale® Skinnesystem		
Det Fleksible Klasselokale® Kortskinnesystem		

35-40
41

Moduline® Skinnesystem			
Moduline® Glastavler				

42-45
46

ORGANIC® AV SKAB				
ORGANIC® ZEN HIGH & MOUNTAIN borde		

47
48

NYHED Toolbar Alt-i-ét tilbehørssæt til whiteboard		
Tavle tilbehør					
Farvekort		
			

49
50
51

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – EARTH Whiteboard

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.
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SPECIFIKATIONER
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

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.

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – EARTH Kridttavle

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.
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SPECIFIKATIONER
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

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.

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – EARTH Opslagstavle

DEN BÆREDYGTIGE
EARTH OPSLAG
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SPECIFIKATIONER

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

Kanter: Carboniseret bambusliste
Test: FSC® Certificeret, EU ECO
label
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte
monteringsbeslag

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.

Overholder FN’s Verdensmål,
delmål 12

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 postconsumer plastflasker per meter, og stoffet er EU Ecolabel certificeret. Alle farverne i serien
er dæmpede nuancer.

Højde: 120,6 cm
Bredde: 50-240 cm
Overflade: 100% REPREVE®
Camira Rivet
Koralrød, Koks, Lys grå, Lys Blå,
Lys grøn

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – EARTH Gummi Opslagstavle

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

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.

Højde: 120,6 cm
Bredde: 50-240 cm

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.

Overflade:
Sort genbrugs gummi

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.

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – RE-(D)USE Whiteboard

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.
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SPECIFIKATIONER
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

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.

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – RE-(D)USE Kridttavle

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.
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SPECIFIKATIONER
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

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.

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – RE-(D)USE Opslagstavle

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.
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SPECIFIKATIONER
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

Tavlerne er TÜV testet og overholder derfor EU normen EN14434.

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – RE-(D)USE Gummi Opslagstavle

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.
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SPECIFIKATIONER
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

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.

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – LIGHT Whiteboard & kridttavle

LIGHT TAVLE MED
SORTE KANTER
LIGHT whiteboard & kridttavle er lavet med en minimalistisk smal sort ramme.
Produktet leveres med skjulte ophængsbeslag således at tavlen fremstår svævende.
Produktet har et flot design og er ligeledes velegnet til brug i forbindelse med projektion.
Overfladen er den velkendte e3 stål keramik og bagsiden contralamineret med alu folie.
På billedet nednfor ses tavlen med koks kridt.
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SPECIFIKATIONER
Lister: Sortelokseret aluminium
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte
monteringsbeslag
Højde: 120,5 cm
Bredde: 50-300 cm
Overflade: Blank WB, halvmat
WB, Grå WB, Koks kridt
Tilvalg:
Udbygningsbeslag for
bagvedliggende ledninger

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – SPACE Whiteboard

SPACE WHITEBOARD
RAMMELØS MED ET
SVÆVENDE UDTRYK
Space Whiteboard er en speciel laser skåret tavle, lamineret på gennemfarvet sort MDF
møbelplade med skrå kantafslutning for skyggevirkning (se billedet nederst til højre).
Produktet leveres med skjulte ophængsbeslag således at tavlen fremstår svævende.
Produktet har et flot design og er ligeledes velegnet til brug i forbindelse med
projektion, og kan kombineres med SPACE bulletinboard.
Overfladen er den velkendt e3 stål keramik og bagsiden contralamineret med alu folie.
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SPECIFIKATIONER
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte
monteringsbeslag
Højde: 119 cm
Bredde: 100 – 299 cm
Overflade: Blank, halvmat
Tilvalg:
Udbygningsbeslag for
bagvedliggende ledninger
Udbygningsbeslag for
sammenkobling med ION SPACE
Bulletin

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – SPACE WALL Whiteboard

SPACE WALL
UENDELIG RAMMELØS
WHITEBOARD
Space Wall giver brugeren ubegrænset mulighed for samarbejde og undervisning, med sin
store ubrudte overflade.
Space Wall tavler er laserskåret, hvilket sikrer at tavlerne samles næsten usynligt, med kun
0,5 mm i mellem.
Ligeledes bruges der lamelkiks i den ind fræsede notgang mellem tavlerne, dette giver en
jævn overflade uanset væggens beskaffenhed.
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SPECIFIKATIONER
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte
monteringsbeslag
Højde: 119 cm
Bredde: 100 – ∞ cm
Overflade: Blank, halvmat
Tilvalg:
Udbygningsbeslag for
sammenkobling med SPACE
Bulletin

Whiteboardoverfladen er den velkendte e3 stål keramik, som er lamineret på gennemfarvet
sort MDF med skrå kantafslutning, hvilket giver en flot skyggevirkning. Produktet leveres
med skjulte ophængs beslag således at tavlen fremstår svævende.
Tavlen kan kombineres med SPACE bulletinboard opslag.
Space Wall fås som standard i 3 højder: 199 cm, 249 cm og 299 cm. Længden er
ubegrænset. Hvert elements brede er 119 cm.
Tavlerne kan også special produceres efter behov.

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – SPACE Bulletin opslagstavle

SPACE BULLETIN
RAMMELØS
OPSLAGSTAVLE
Space Bulletin Board giver et svævende og elegant udtryk med det skjulte beslag og
speciel laser skåret overflade. Efter laserskæring bliver overfladen lamineret på en sort
MDF møbelplade med kantafslutning skåret skråt for skyggevirkning.
Bulletin overfladen er 6 mm og er et linoleumsmateriale der kan bruges til mange formål
som f.eks. opslag. Produktet leveres med skjulte ophængsbeslag således at tavlen fremstår
svævende.
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SPECIFIKATIONER
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte
monteringsbeslag
Højde: 119 cm
Bredde: 50 – 299 cm
Overflade: Mørk blå, støv grøn,
koks og natur
Tilvalg:
SPACE Bulletin

Produktet kan mikses med Space Whiteboard og begge produkter kan sættes sammen
med special beslag.

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – ION Whiteboard

ION WHITEBOARD
OGSÅ TIL PROJEKTION
ION Whiteboard er designet med let afrundede aluminiums kanter og plastbeskyttere på
pennehylde i henhold til Europæisk standard.
Tavleoverfladen er e3 stål keramisk overflade , brændt ved 900 grader, beregnet til hårdt
brug og med magnetvirkning for ophæng. Tavlerne er TÜV testet og overholder derfor
EN14434.
ION Whiteboard er af højeste kvalitet i overfladen og er derfor meget velegnet til
projektion.
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SPECIFIKATIONER
Lister: Naturelokseret aluminium
Test: TÜV, FSC
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte
monteringsbeslag
Overholder EN14434
Højde: 123 cm
Bredde: 100 - 500 cm
Overflade: Blank, halvmat
Tilvalg:
Pennehylde i tavlens længde
Pennehylde 30 cm (se billede
nederst til venstre)
Udbygningsbeslag for
bagvedliggende ledninger
Beslag til Epson’s Finger Touch
modul

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – ION Whiteboard

ION WHITEBOARD 153
OGSÅ TIL PROJEKTION
ION Whiteboard er designet med let afrundede aluminiums kanter og plastbeskyttere på
pennehylde i henhold til Europæisk standard.
Tavleoverfladen er e3 stål keramisk overflade , brændt ved 900 grader, beregnet til hårdt
brug og med magnetvirkning for ophæng. Tavlerne er TÜV testet og overholder derfor
EN14434.
ION Whiteboard er af højeste kvalitet i overfladen og er derfor meget velegnet til
projektion.
Den ekstra højde giver mere skriveplads, og til projektion, et større billede.
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SPECIFIKATIONER
Lister: Naturelokseret aluminium
Test: TÜV, FSC
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte
monteringsbeslag
Overholder EN14434
Højde: 153 cm
Bredde: 100 - 400 cm
Overflade: Blank
Tilvalg:
Pennehylde i tavlens længde
Pennehylde 30 cm
Udbygningsbeslag for
bagvedliggende ledninger
Beslag til Epson’s Finger Touch
modul

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – ION Kridttavle

ION KRIDTTAVLE UDEN
GENERENDE REFLEKSER
ION kridttavle er designet med let afrundede aluminiums kanter og plastbeskyttere på både
kridthylde og svampekurv i henhold til Europæisk standard.
Skjulte monteringsbeslag giver et elegant udtryk og sikrer nem montering.
Tavleoverfladen er e3 stål keramisk overflade beregnet til hårdt brug og med magnetvirkning
for ophæng. Tavlerne er TÜV testet.
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SPECIFIKATIONER
Lister: Naturelokseret aluminium
Test: TÜV, FSC
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjulte
monteringsbeslag
Overholder EN14434
Højde: 123 cm
Bredde: 100 - 500 cm
Overflade: Koks, Blå, Grøn Kridt
Tilvalg:
Kvadrering - Liniering,
Nodesystem etc. (se billede
nederst til højre).

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – ION Opslagstavle

Version 01/2020

ION OPSLAGSTAVLE MED ET
AFSTEMT FARVEUDVALG

SPECIFIKATIONER

ION opslagstavle er designet med let afrundede aluminiums kanter som andre produkter
i serien. Opslagstavlerne har strukturvævet stof så huller fra nåle ikke vises og leveres
med skjult ophæng.
Det store farveudvalg gør tavlerne til en dekorativ del af såvel undervisningslokaler som
kontorer og gangarealer. Beslag til skjult vægmontering medfølger.
ION opslagstavler matcher de øvrige tavletyper i serien med hensyn til farver og design.
Stoftypen er Fiji fra Camira.

Koks

Lys blå

Grøn
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Lys grå

Lister: Naturelokseret aluminium
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl
Montering: Skjulte
monteringsbeslag
Overholder EN14434
Højde: 123 cm
Bredde: 100 - 300 cm

Overflade: Mørk Blå, Koks, Lys
blå, Mørk Grøn, Lys grå, Koralrød
Tilvalg:
Arkiteksøm

Koralrød
– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – ION Brandhæmmende opslagstavle

ION BRANDHÆMMENDE
OPSLAGSTAVLE
ION Brandhæmmende opslagstave er et udvalg af ikke brændbare opslagstavler, der er
særdeles velegnede til gangarealer, flugtveje og andre steder hvor brandmyndighederne
stiller krav.
Opslagstavlen er opbygget af en plade i et specielt, ikke brændbart materiale pålimet stof,
der heller ikke er brændbart. Kantlister er af naturelokseret aluminium.
Pladen anvendt til opslagstavlen overholder EN 13501-1:2002 (klassifikation af reaktion
på brand). Stoffet overholder BS EN 13823:2002 (brandklassifikation af konstruktion- og
bygge produkter).
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SPECIFIKATIONER
Lister: Naturelokseret aluminium
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl
Montering: Skjulte
monteringsbeslag
Overholder EN14434, EN
13501-1:2002 og BS EN
13823:2002
Højde: 123 cm
Bredde: 100 – 240 cm
Tavlen leveres i følgende
standardmål:
240 x 120 cm
60 x 240 cm
120 x 120 cm
80 x 120 cm
60 x 120 cm

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – FLOW Vertikaltavle

FLOW VERTIKALTAVLE
ALTID I DIN HØJDE
FLOW vertikaltavle sikrer en ergonomisk rigtig arbejdshøjde for både elever og lærere.
Det skjulte hejseværk er letkørende og kan fastlåses i enhver højde. Kontravægte er lukket
inde i metalkassesystem bag tavlen.
Skrivefladen kan enten være e3 whiteboard i blank eller halvmat eller alternativt kan den
også leveres med kridtoverflade.
Kanter, gribekant og hylde er naturelokseret aluminium med afrundede kanter og
beskyttede hjørner
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SPECIFIKATIONER
Lister: Naturelokseret aluminium
Gribekant & hylde: naturelokseret
aluminium
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skjult hejseværk
Højde: 126,6 cm
Bredde: 200 - 500 cm
Vandring: 43,5 cm
Overflade: Blank WB, halvmat
WB, koks kridt
Tilvalg:
Linak motor
Beslag til projektor

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – FLOW Vertikaltavle m. motor

FLOW VERTIKALTAVLE
MED MOTOR
FLOW Vertikaltavle m. Motor sikrer en ergonomisk rigtig arbejdshøjde for både elever og
lærere.
Den skjulte motor er letkørende og kan stoppes i enhver højde. Med et enkelt tryk, på den
frontbetjente trykknap, kan tavlen bevæge sig i enten top eller bund position.
Med LINAK motor og styring findes der ikke bedre kvalitet og med PIEZO anti-kollision
teknologi, sikre I at hverken personer eller inventar tager skade. Tavlen har en vandring på
60 cm.
Skrivefladen kan enten være e3 whiteboard i blank eller halvmat eller alternativt kan
den også leveres med kridtoverflade. Kanter og hylde er naturelokseret aluminium med
afrundede kanter og beskyttede hjørner
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SPECIFIKATIONER
Lister: Naturelokseret aluminium
Gribekant & hylde: naturelokseret
aluminium
Garanti: 5 år Linak, 10 år
for produktionsfejl, 25 år på
skrivefladen
Montering: Skjult motor
LINAK motor og styring
Piezo Anit-kollision teknologi
Trykknap med 2 pos. memory
Bluetooth styring via smartphone
Højde: 126,6 cm
Bredde: 200 - 500 cm
Vandring: 60 cm
Overflade: Blank WB, halvmat
WB

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – FLOW Vertikaltavle til TOUCHSKÆRM

FLOW VERTIKALTAVLE M.
MOTOR TIL TOUCHSKÆRM
Få touchskærmen integreret med whiteboard tavler i en motoriseret hæve/sænkebar
løsning. Løsningen kan sammensættes efter ønske, eksempelvis med 86” touchskærm i
midten, til venstre eller højre.
Løsningen sikrer en ergonomisk rigtig arbejdshøjde for både elever og lærere.
Den skjulte motor er letkørende og kan stoppes i enhver højde. Med et enkelt tryk, kan tavlen
bevæge sig i enten top eller bund position.
Med LINAK motor og styring findes der ikke bedre kvalitet og med PIEZO anti-kollision
teknologi, sikre I at hverken personer eller inventar tager skade. Tavlen har en vandring på 60
cm.
Hele konstruktionen er bygget op på en solid jernramme.
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SPECIFIKATIONER
Lister: Naturelokseret aluminium
Gribekant & hylde: naturelokseret
aluminium
Garanti: 5 år Linak, 10 år
for produktionsfejl, 25 år på
skrivefladen
Montering: Skjult motor
LINAK motor og styring
Piezo Anit-kollision teknologi
Trykknap med 2 pos. memory
Bluetooth strying via smartphone
Højde: 126,6 cm
Bredde: 400 - 500 cm
Vandring: 60 cm
Overflade: Blank WB, halvmat
WB

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – FLOW Hejsetavle

FLOW HEJSETAVLE SYSTEM
ELEGANT DESIGN OG
BRUGERVENLIGHED
FLOW hejsetavle forener elegant design med brugervenlighed, sikkerhed og den nyeste
teknik. Et let skub med en finger - så kører tavlerne op og ned i søjlerne.
Hejsetavlesystemet er udviklet med tanke på sikkerhed med afrundede kanter og
sikkerhedsafstande, hvilket giver tryghed i brugen.
Alt teknik - wirer, kontravægte og fjederstop, er skjult i de robuste aluminiumssøjler, så søjlerne
fremstår ubrudt. Tavlemonteringen i søjlerne er fjedrebelastet, som sikrer, at der selv efter
mange års brug, ikke opstår ”slør” og ”raslen”. Storskærme kan integreres på søjlerne.
Obbyg jeres eget system fra en tavle, til flere uden på hinanden eller i forlængelse af hinanden.
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SPECIFIKATIONER
Lister: naturelokseret aluminium
Gribekant & hylde: naturelokseret
aluminium
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Stop over gulv: Min.13 cm
sikkerhedsstop
Test: TÜV
Montering: inkl.
monteringsbeslag 6-8-12-16 cm
Højde søjler: 293, 333 og 450
cm
Højde tavle: 106,6, 126,6 og
156,6 cm
Bredde tavle: 100 til 500 cm
Overflade: Blank WB, halvmat
WB, koks kridt

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – FLOW Hejsetavle War-room

FLOW HEJSETAVLE SYSTEM
WAR-ROOM
OVERBLIK. ACTION. SUCESS. Med et war-room kan jeres ledelse få bedre styr på de
forskellige processer der sker i hele organisationen og ledelsen kan agere som en helhed.
Skab bedre forståelse blandt de forskellige afdelinger og øg jeres performance som ét hold.
Hold styr på, og få et overblik over jeres KPI’er og eventuelle LEAN processer via vores
hejsetavle system. Der kræver rigtig meget tavleplads for at hele jeres organisation er
repræsenteret – så derfor er et hejsetavle system i flere lag ideel til opgaven. Vi kan tilpasse
tavlerne til netop jeres behov.
Vi har i war-room pakken taget højde for at tavlerne altid er i balance, uanset hvor meget
indhold der hænges op på tavlerne.
Kontravægtene i søjlerne er overdimensioneret med ekstra 5 kg og der er tilsvarende 5
kg magnetplader på bagsiden af tavlen. Magnetpladerne kan løbende aftages for komplet
balance. Magnetpladerne ses ikke af brugerne.
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SPECIFIKATIONER
Lister: naturelokseret aluminium
Gribekant & hylde: naturelokseret
aluminium
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Stop over gulv: Min.13 cm
sikkerhedsstop
Test: TÜV
Montering: inkl.
monteringsbeslag 6-8-12-16 cm
Højde søjler: 293, 333 og 450
cm
Højde tavle: 106,6, 126,6 og
156,6 cm
Bredde tavle: 100 til 500 cm
War-room pakke:
5,5 kg. ekstra kontravægt. 20
magnet ark. Á 275g til bageside
af tavle.
Overflade: Blank WB, halvmat
WB, koks kridt
Tilvalg:
Beslag for montage i skrå vinkler,
Beslag til projektor
Storskærm til montering på
bagerste søjler

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – FLOW Storskærm

FLOW STORSKÆRM
SKRÆDDERSYET TIL
AUDITORIER
Vi dimensionerer storskærmen så både tavler, skærme og fremvisning danner en helhed.
Storskærmene er ofte integreret med hejsetavlerne. FLOW storskærme er skabt til store
dybe auditorier og lokaler.
Projektionsfladen er velegnet til 4K projektion og gengiver alle farver korrekt.
Betragtningsvinklen er på hele 180°. Projektionsfladen er fremstillet ud af ét stykke, så
den fremstår uden sammensvejsning.
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SPECIFIKATIONER
Lister & pennehylde:
Naturelokseret aluminium
Stativ: Oval sølv epoxy jernrør
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Overholder EN14434
Tavlemål:
Højde: 100 cm
Bredde: 80 cm
Overflade: Blank WB
Tilvalg:
Ekstra flipover papir

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – FLOW Filmlærred

FLOW FILMLÆRRED
PÅ LOFT ELLER VÆG
FLOW filmlærred leveres i en oval aluminiumskassette, der beskytter lærredet mod
smuds og kan opsætes på væg/loft beslag eller i konsoller.
Lærredet er af højeste kvalitet og bagsiden er sort, således at lys bagfra ikke
ødelægger billedkvaliteten.

Version 01/2020

side 30

SPECIFIKATIONER
Specifikationer:
Vægarme: Sølvelokseret
aluminium
Kassetter og understok:
Sølvelokseret aluminium
160 x 200 cm
200 x 200 cm
200 x 240 cm
240 x 240 cm
Overflade: Mat hvid

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – LIFT
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LIFT
MOTORBESLAG TIL
MONITOR

SPECIFIKATIONER

LIFT gør det hurtigere og lettere at installere (touch) skærme, hvilket tillader elektrisk
højdejustering af dine touchskærme.

Montering: Skjult motor

LIFT er udstyret med skærmbeslag, der er kompatibel med ethvert display. Enheden
kræver placering tæt på en væg, hvorefter den kan fastgøres
med dens justerbare vægbeslag.
Den skjulte motor er letkørende og kan stoppes i enhver højde. Med et enkelt tryk, kan
touchskærmen automatisk bevæge sig i enten top eller bund
position.

Passer til: 75” og 86”
Belastning: max. 100kg.
Stativ Naturelokseret aluminium
Garanti: 5 år Linak, 10 år for
produktionsfejl

LINAK motor og styring
iezo Anit-kollision teknologi
Trykknap med 2 pos. memory
Bluetooth strying via smartphone
Vandring 45 cm

Med LINAK motor og styring findes der ikke bedre kvalitet og med PIEZO anti-kollision
teknologi, sikre I at hverken personer eller inventar
tager skade. Touchskærmen har en vandring på 45 cm.
Motorbeslag til monitor fra 75”, max 100 kg. 45 cm vandring, kræver væg af god
beskaffenhed. Er inkl. stænger til monitor op til VESA 600 x 1000.

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – ROLL Køreflipover

ROLL MOBIL FLIPOVER
Flipoveren er det uundværlige redskab for varieret præsentation med masser af aktivitet
omkring den direkte - her og nu - præsentation. Tavlen er 80 x 100 cm og er monteret i
sølvepoxy stativ, svagt bagudbøjet for rette skrivevinkel og med låsbare hjul.
Flipoverens tavleelement er magnetisk whiteboard, så hvis du løber tør for papir - er
redningen bagerst. Der er også mulighed for at ophænge magnetisk penneholder
forneden.
Blokholderen foroven sætter prikken over i’ et både i design og funktion. Den kan holde
alle typer blokke, og enkeltark kan isættes blokholderens klemfunktion.

Version 01/2020

side 32

SPECIFIKATIONER
Lister & pennehylde:
Naturelokseret aluminium
Stativ: Oval sølv epoxy jernrør
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Overholder EN14434
Tavlemål:
Højde: 100 cm
Bredde: 80 cm
Overflade: Blank WB
Tilvalg:
Ekstra flipover papir

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – ROLL Svingtavle

ROLL SVINGTAVLE
ET UTAL AF MULIGHEDER I
UNDERVISNINGEN
Såfremt det kniber med vægpladsen er ROLL Svingtavle ideel.
Tavlen er monteret i sølvepoxy stativ med sving rundt funktion for rette skrivevinkel
og med låsbare hjul.
Svingtavlen er dobbeltsidet, så der er mulighed for at arbejde på begge sider.
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SPECIFIKATIONER
Lister & pennehylde:
Naturelokseret aluminium
Stativ: Sølv epoxybehandlet
jernrør
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Overholder EN14434
Tavlemål:
Højde: 121 cm
Bredde: 150 og 200 cm
Overflade: Blank WB, koks
kridt, grøn kridt, blå kridt

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – ROLL Skærmvæg

ROLL SKÆRMVÆG I FLERE
HØJDER OG KOMBINATIONER
Skærmvægge med optimal fleksibilitet og utallige udnyttelsesmuligheder. Skærmvæggende
kan bruges enkeltstående eller sammenkobles i utallige opstillinger og vinkler.
Herved fremkommer ”det fleksible mødeområde”, der hurtigt kan opstilles og danne ramme
om små møder, projektgrupper eller gruppeundervisning.
De dobbeltsidet skærmvægge kan udover rumopdeling også bruges som opslagstavler,
skrivetavler og fungere som fleksible udstillingsvægge.
De mange farvemuligheder på stofferne kan live op i ethvert landskab.
Skærmvæggene sammenkobles let med et greb i toppen af de ovale søjler. Søjlerne har
ydermere fået en robust overfladebehandling. Fødderne er udformet så man ikke ”snubler”
over dem og kan også forsynes med hjul.
Skærmvægge er ideelle til rumopdeling med utallige kombinations- og farvemuligheder.
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SPECIFIKATIONER
Lister: Naturelokseret aluminium
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl
15 cm luft fra gulv til
skærmvæg
Mål søjler: 135, 155 og 175 cm
Bredde skærmvæg: 120,6 cm
Højde skærmvæg: 120, 140 og
160 cm
40 cm luft fra gulv til
skærmvæg
Mål søjle: 190 cm
Bredde skærmvæg: 120,6 cm
Højde skærmvæg: 150 cm
Overflade: Stativ: Sølv epoxy.
Tavle: Whiteboard, kridt og stof:
Se farveskala
Tilvalg:
Tæppehjul
Gummihjul

– en del af Nordisk Group
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+45 75 52 37 11
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Nordisk Boards – DET FLEKSIBLE KLASSELOKALE Flextavle

DET FLEXIBLE
®
KLASSELOKALE
SKINNESYSTEM
Flextavlen er en fleksibel tavle til brug på skinner. Tavlen er opbygget på letvægt beeboard,
så alle størrelser kan håndtere tavlen.
Tavlen er indrammet med en aluminiums-liste og har beslag med kuglelejrer, som tåler en
belastning på 200 kg. Desuden er der stødabsorberende gummihjørne på alle hjørner.
Tavlen er en dobbeltsidet kombination med whiteboard, kridt og stof overflade, desuden
er det muligt at få staffering eller pædagogiske indstregninger. Tavlen er vendbar og kan
samtidig tages ned for elevarbejde.
Flextavlen er særdeles velegnet til klasselokaler.
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SPECIFIKATIONER
Lister: Naturelokseret aluminium.
Hjørner: Gummi m. ekstra
forstærkning, tåler belastning på
200 kg.
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen.
Montering: Ophæng i skinne.
Overholder EN14434.
Højde: 118,5 cm
Bredde: 118,5 cm
Kan leveres i andre mål.
Overflade: Whiteboard, kridt og
stof: Se farveskala
Tilkøb:
Det Fleksible Klasselokale Flex
skinne
Sikrings beslag

– en del af Nordisk Group
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Nordisk Boards – DET FLEKSIBLE KLASSELOKALE Flexskinne
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DET FLEXIBLE
KLASSELOKALE ®
FLEXSKINNE

SPECIFIKATIONER

Flexskinnen er det samlende og bærende element i det fleksible klasselokale, og muliggøre
undervisning på alle vægge i lokalet.

Højde: 4 cm
Bredde: 0 - 600 cm
Bredde over 600 cm kræver
samlestykke

For total fleksibilitet monteres klemlisten på alle vægge i lokalet – gerne i flere højder.
Flextavlerne kan derefter hænges op i skinnen, og flyttes efter behov. Skinnen har
klemfunktion i underkant og kan derfor også bruges til papirophæng.
Desuden findes der forskellige kroge til skinnen, blandt andet for ophæng af overtøj,
skoletasker, plancher mm.

Lister: Naturelokseret aluminium.
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl
Montering: Skuehuller
Overholder EN14434.

Overflade: Naturelokseret
aluminium.
Tilkøb:
Samlestykker (til skinner over
600 cm)
Lille S-krog
S-krog
Krog til pegepind
Krog med klemme
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Nordisk Boards – DET FLEKSIBLE KLASSELOKALE Pædagogisk Flextavle

DET FLEXIBLE
KLASSELOKALE®
PÆDAGOGISK FLEXTAVLE
Pædagogiske tavler er et naturligt element i Det fleksible klasselokale. Et godt værktøj til
læringsstile: At lære med øjne, ører, hænder og krop.
Nordisk Group og pædagogisk konsulent Helle Fisker har sammen skabt et professionelt
udviklings orienteret læringsmiljø, der umiddelbart er tilgængeligt for alle, og tilbyder den
enkelte optimale betingelse for læringsprocessen.
”At børn lærer forskelligt er hverken nyt eller revolutionerende; men at tavler går ind og støtter
børnene i disse forskelligheder, det er nyt!” siger Helle Fisker, der står bag den pædagogiske
indstregning på tavlerne.
De pædagogiske tavler kan fås i følgende udgaver: Bogstav tavle, Tal tavle, Spil tavle, Cirkel
tavle, 4 x 11 tavle.
Tavlen er opbygget som Flextavlen. Tavlerne er dobbeltsidede og indgår som et naturligt
element på skinnen i ”Det fleksible klasselokale”
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SPECIFIKATIONER
Lister: Naturelokseret aluminium.
Hjørner: Gummi m. ekstra
forstærkning, tåler belastning på
200 kg.
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen.
Montering: Ophæng i skinne.
Overholder EN14434.
Højde: 118,5 cm
Bredde: 118,5 cm
Kan leveres i andre mål.
Overflade: Whiteboard, kridt m.
Bogstav tavle, Tal tavle, Spil tavle,
Cirkel tavle, 4 x 11 tavle
Tilkøb:
Det Fleksible Klasselokale Flex
skinne
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Nordisk Boards – DET FLEKSIBLE KLASSELOKALE Spejl flextavle

DET FLEXIBLE
®
KLASSELOKALE
SPEJL FLEXTAVLE
Spejltavlen er uundværlig for enhver talepædagog. Tavlen gør det muligt at øve mimik og
kropssprog eller at forberede sig til en fremlæggelse, for at gøre eleverne mere bevidste om
eget kropssprog og virkemidler.
Spejloverfladen består af en robust, højglanspoleret rustfri stålplade. Tavlens bagside er
beklædt med koks farvet stof og kan bruges som opslagstavle.
Ellers er tavlen opbygget som Det Fleksible Klasselokale Flextavle.
Tavlen er dobbeltsidet og indgår som et naturligt element på skinnen i ”Det fleksible
klasselokale”.
Spejltavlen kan hænge både på højkant og i bredformat.
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SPECIFIKATIONER
Lister: Naturelokseret aluminium.
Hjørner: Gummi m. ekstra
forstærkning, tåler belastning på
200 kg.
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen.
Montering: Ophæng i skinne.
Overholder EN14434.
Højde: 118,5 cm
Bredde: 85 cm
Tavlen er vendbar
Overflade: Kombination af spejl
og koks stof
Tilkøb:
Det Fleksible Klasselokale Flex
skinne
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Nordisk Boards – DET FLEKSIBLE KLASSELOKALE Flipover

DET FLEXIBLE
KLASSELOKALE®
FLIPOVER I HØJ KVALITET
Fleksibel flipover til brug på skinner. Flipoveren er designet med let afrundede kanter og
plastbeskyttere på pennehylde i henhold til Europæisk standard.
Tavleoverfladen er e3 stål keramisk overflade, brændt ved 900 grader, beregnet til hårdt
brug og med magnetvirkning for ophæng.
Flipoveren gør det muligt at forberede emnet eller lade eleverne udføre deres opgave på
bordet, hvorefter præsentation for klassen kan foretages på flipoveren eller i klemlistens
underdel. Flipoveren kommer med justerbart beslag, så rette skriveposition opnås.
Flipoveren leveres med blok. Blokholderen foroven kan justeres til alle typer blokke.
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SPECIFIKATIONER
Lister & pennehylde:
Naturelokseret aluminium
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen.
Montering: Ophæng i skinne.
Overholder EN14434.
Højde: 118,1 cm
Bredde: 80 cm
Overflade: Whiteboard, kridt m.
Bogstav tavle, Tal tavle, Spil tavle,
Cirkel tavle, 4 x 11 tavle
Tilkøb:
Det Fleksible Klasselokale Flex
skinne
Flipover blok
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Nordisk Boards – DET FLEKSIBLE KLASSELOKALE Kørestativ

DET FLEXIBLE
KLASSELOKALE®
FLEKSIBELT KØRESTATIV
Kørestativet kan bruges til at hænge forskellige flextavler og flipover på - enten for at
”parkere” dem til senere brug, eller hvis de skal bruges i andre lokaler og fællesområder.
Eleverne kan f.eks. få flextavler eller flipover med ud til gruppearbejde - for siden at tage
dem med ind i klassen til en fremlæggelse.
Stativet kan også bruges, som en fleksibel ”ekstra-tavle” f.eks. til brug i aulaen ved fælles
forældremøder for en hel årgang.
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SPECIFIKATIONER
Lister & stativ: Sølv
epoxybehandlet jern
Skinner: Naturelokseret
aluminium
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl
Overholder EN14434.
Højde: 185 cm
Bredde: 125 cm
Tilkøb:
Flextavler
Flipover

Kørestativet er forsynet med klemlister på begge sider, så der er plads til to tavler ad
gangen. To af kørehjulene er forsynet med bremser.
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Nordisk Boards – DET FLEKSIBLE KLASSELOKALE Kortskinnesystem
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DET FLEXIBLE
KLASSELOKALE®
KORTSKINNESYSTEM

SPECIFIKATIONER

KORTSKINNE SYSTEM TIL LÆRRED & KORT
Kortskinne system der kan tilpasses ethvert lokale. Kortskinne systemet består af ovale
aluminiums skinner, vægkonsoller eller loftmonterings beslag samt kortvogne til ophæng.

Bredde: 0 - 600 cm
Bukket kortskinne

Der kan i systemet op hænges lærreder, kort samt en multifunktions skinne til løse kort og
lærreder, som ikke er selv ruller.
Kortskinnen kan også bukkes, så den passer i hjørner, så det muliggør “ubrudt” transport af
kort og lærreder rundt på alle vægge i lokalet.
De op satte elementer kører lydløst på skinnerne ved hjælp af de robuste kortvogne på
kuglelejre.

Lister: Naturelokseret aluminium.
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl
Montering: Skuehuller
Overholder EN14434.

Tilkøb:
Bukket kortskinne
kortvogne
Konsoller
Ophængsbeslag
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Nordisk Boards – MODULINE Flextavle

MODULINE® SKINNESYSTEM
EKSKLUSIV FLEXTAVLE
Eksklusivt møde- og konferencesystem, der imødekommer behovet for fleksibilitet, design
og kombinationsmuligheder. Tavlerne fungerer som ekstra kommunikationsmiddel som
supplement til møderummets elektroniske midler.
Moduline Flextavlen har et meget elegant udtryk, og er en fleksibel tavle til brug på skinner.
Tavlen er opbygget på letvægt beeboard og er indrammet med en smal aluminiums-liste i
smig. Ophængsbeslagene er isat kuglelejer, som får tavlerne til at glide lydløst på skinnerne.
Et afstandshjul i aluminium med gummikant beskytter væggen.
Tavlen findes i dobbeltsidet kombination med whiteboard, kridt og stof overflade. Tavlen er
vendbar og kan samtidig tages ned.
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SPECIFIKATIONER
Lister: Naturelokseret aluminium
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: I skinne
Højde: 118,1 cm
Bredde: 100,6 eller 150,6 cm
Kan leveres i andre mål.
Overflade: Whiteboard, kridt og
stof: Se farveskala
Tilkøb:
Moduline skinne
Tilbehørsskab i aluminium
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Nordisk Boards – MODULINE Flipover

MODULINE®
FLIPOVER
Moduline Flipoveren har et meget elegant udtryk, og er en fleksibel tavle til brug på skinner.
Flipoveren er indrammet med en smal aluminiums-liste i smig. Ophængsbeslagene er isat
kuglelejer, som får tavlerne til at glide lydløst på skinnerne. Et afstandshjul i aluminium med
gummikant beskytter væggen.
Aluminiumsbagrammen er forsynet med vippeanordning, så flipoveren får den rette vinkel ved
skrivning. Efter endt brug klappes flipoveren ind til væggen, så den ikke fylder unødigt.
Flipoverens tavleelement er magnetisk whiteboard, så hvis du løber tør for papir - er redningen
bagerst. Der er også mulighed for at ophænge magnetisk penneholder forneden.
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SPECIFIKATIONER
Lister: Naturelokseret aluminium
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: I skinne
Højde: 118,1 cm
Bredde: 80 cm
Overflade: Whiteboard
Tilkøb:
Moduline skinne
Ekstra flipoverpapir

Blokholderen foroven sætter prikken over i’ et både i design og funktion. Flipoveren leveres
med blok og penhylde. Blokholderen kan holde alle typer blokke, og enkeltark kan isættes
blokholderens klemfunktion.
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Nordisk Boards – MODULINE Skinne

MODULINE ®
SKINNE
Moduline skinnnen er elegant designet i mat naturelokseret aluminium, med et meget
minimalistisk udtryk, som passer til et hvert lokale.
Med skinner på alle rummets vægge er fleksibiliteten i top. Ophæng af skinnen på væggen foregår
ved hjælp af monteringsstykker, der fastgøres på væggen, hvorefter skinnen opsættes. Denne
metode giver en flot skjult montage med en afstand fra væggen, der giver skinnen et svævende
udtryk.
Tavlerne glider lydløst på skinnerne ved hjælp af kuglelejer isat det enkle aluminiums beslag
foroven. Det øvrige udstyr i serien, så som skabe, hylder, og brochureholder, ophænges også på
skinnen.
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SPECIFIKATIONER
Lister: Naturelokseret aluminium
Garanti: 10 år for produktionsfejl,
25 år på skrivefladen
Montering: Skruehuller
Højde: 4,5 cm
Bredde: 0 - 600 cm
Bredde over 600 cm kræver
samlestykke
Overflade: Naturelokseret
aluminium
Tilkøb:
Samlestykker (til skinner over
600 cm)
Moduline krog
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Nordisk Boards – MODULINE Tilbehørsskab
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MODULINE®
TILBEHØRSSKAB

SPECIFIKATIONER

Moduline tilbehørsskab i flot minimalistisk design løser alle problemer omkring placering af
tavletilbehøret.

Højde: 118,1 cm
Bredde: 28 cm
Dybde: 9,6 cm

Tilbehørsskabet monteres i samme Moduline skinnesystem som de øvrige Moduline tavler og
der er indvendigt fire hyller til tilbehør, kabler og whiteboardrens mm.
Skabet er med til at bryde linjen på væggen og understøtte det elegante design.

Front: Naturelokseret aluminium
Garanti: 10 år for produktionsfejl
Montering: I skinne

Overflade: Naturelokseret
aluminium
Tilkøb:
Moduline skinne
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Nordisk Boards –MODULINE Glastavle

MODULINE ®
GLASTAVLE TIL
SKINNEOPHÆNG
Et fleksibelt møde- og konferencesystem i flot design. Systemet er skinnebaseret med en
enkel og elegant vægskinne
Glasoverfladen er specialudviklet i 4 mm sikkerhedsglas, med syrehærdet overflade hvilket
gør den special egnet til undervisning uden generende reflekser . Glastavlen giver et flot
svævende udtryk. Glasoverfladen er contralaminieret med stålplade der igen er monteret på
aluminium ramme og kan forskydes og flyttes for fleksibilitet.
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SPECIFIKATIONER
Bagramme: Naturelokseret
aluminium
Test: TÜV
Garanti: 10 år for produktionsfejl
Montering: I skinne
Højde: 119 cm
Bredde: 99 eller 199 cm
Overflade: Syrehærdet halvmat
glasoverflade
Tilkøb:
Moduline skinne

Serien består af følgende elementer:
Vægskinne i mat aluminium - Tavler i 2 str - Flipover i glas - Tilbehørsskab i aluminium
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Nordisk Boards –ORGANIC AV SKAB
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ORGANIC AV SKAB

MODEL SMALL

Skabet fremstår let og elegant i 12 mm hvidgrå
kompaktlaminat med sorte afrundede kanter.
Skabet har alle nødvendige faciliteter til AV og PC
funktioner.

Skabet måler:
Udvendig: 55,5 x 33,5 x 16 cm.
Indvendig: 49,0 x 24 x 14 cm.
Skabet kan udstyres med låge inkl. lås, rackskinne 3U eller
hylde med udskæring i bag.

ORGANIC AV SKAB

MODEL MEDIUM

Basisskabene kan udbygges med låge inkl. lås, hylder og
skinner for 19” rack.
Skabene har alle forborede huller i bunden for
efterfølgende montage af låger.

Skabet måler:
Udvendig 55,5 x 42,5 x 25,5 cm.
Indvendig: 49,0 x 33,0 x 23,0 cm.
Skabet kan udstyres med låge inkl. lås, rackskinner 5U
eller hylde med udskæring i bag.

ORGANIC AV SKAB

I AV skabets vægophæng er der taget højde for at
ledninger kan trækkes bag skabet gennem et hul i
beslagskinnen. Der er plads til at kanal til ledninger
kan bores direkte ned i skabet - ligesom der er ovale
udfræsninger for ledning og stik i top og bund.

MODEL LARGE

Skabet måler
Udvendig 55,5 x 52,5 x 47,5 cm.
Indvendig: 49,0 x 42,7 x 46,0 cm.
Skabet kan udstyres med låge inkl. lås, rackskinner 10 U
eller hylde med udskæring.
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Nordisk Boards – ORGANIC ZEN HIGH & MOUNTAIN
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ORGANIC
ZEN HIGH
Højdejusterbart lærerbord eller arbejdsplads med udsnit i
bordpladen. Bordpladen er som de øvrige bordplader i vores
sortement - i kompaktlaminat med sort kerne.
Ø 85 cm
Højde variabel fra 78,5 til 118,5 cm

• Hvidgrå og koks overflade
• Tæt kommunikation

ORGANIC
MOUNTAIN
Høje borde man enten kan sidde ved eller bruge som stå-op
bord. Bordplade og sider i massiv 12 mm højkvalitets kompaktlaminat med sort kerne.
129,5 x 64,4 x 105 cm - 4 personer
Bordet er stabiliseret med en skyggeliste under pladen i
kontrastfarve. Nederst er bordet forsynet med en fodstykke i
• Hvid grå og koks overflader
• Tæt kommunikation
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Nordisk Boards – TOOLBAR Whiteboard

TOOLBAR
ALT-I-ÉT TILBEHØRS KIT
ToolBar er en unik dockingstation, der tilbyder en optimal placering til den magnetiske visker
og penne.
ToolBar er intuitiv at bruge, let at rengøre og giver brugerne frihed til at placere tilbehøret hvor
som helst på tavlen.
Den har et design der føles behageligt at bruge og som blander funktionalitet med æstetik.
Den runde magnetiske microfiber visker passer perfekt i enhver hånd. Viskeren har et
ergonomisk rundt design med 9 cm i diameter og ansporer til runde naturlige bevægelser når
den er i brug.
Microfiber kluden er op til 3 gange bedre end filt og kan med fordel vaskes for at forlænge
levetiden på viskeren, uden at miste kvaliteten.
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SPECIFIKATIONER
ToolBar
Rund magnetisk visker
2 ekstra microfiber klude til visker
4 penne holdere
2 års garanti
Udgaver:
Whiteboard sæt
Højde: 34,6 cm
Bredde: 8,5 cm
Vægt: 0,45 kg.

– en del af Nordisk Group
info@nordiskgroup.dk
+45 75 52 37 11
nordiskgroup.dk

Nordisk Boards – Tilbehør

TILBEHØRSÆSKE I
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TILBEHØRSÆSKE III

WHITEBOARD
4 filtpenne
Visker + refill
Rens
Magneter
Penneholder

WHITEBOARD
4 filtpenne
Visker + refill
Rens
Magneter

KRIDT
Kridtholder
Hvidt & farvet kridt
Visker til vådt og tørt brug
Rens
Kridt-/svampeholder

FILTPENNE

WHITEBOARD VISKER

WB VISKER REFILL

MAGNETER

KRIDTSVAMP, TØR

KRIDTSVAMP, VÅD

ARKITEKTSØM

PEGEPIND I ALUMINIUM HVIDT OG FARVET

TILBEHØRET KAN KØBES I TILBEHØRSÆSKER ELLER SEPERAT
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Nordisk Boards – Farvekort
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FARVEKORT TAVLER
Vi har sammensat farverne, så det er muligt at få harmoni
i såvel eksisterende som nye lokaler. Farverne er grupperede,
så det fremgår hvilke elementer de understøtter.
Vi fremsender gerne farveprøver.

Aktivitet
Nye ideer
Drive
Stof: Koralrød

Stof: Rivet Rød

Ro
Stabilitet
Tillid
Stof:
Ufarvet
bomuldshør
Overblik
Klarhed
Struktur

Gummi

Stof: Koks

Stof: Grå

Stof: Rivet Koks

Stof: Rivet Grå

Stof: Blå

Stof: Lys blå

Kridt: Koks

Whiteboard: Hvid

Whiteboard: Grå

Kommunikation
Indlæring
Viden
Kridt: Blå

Stof: Rivet Lys blå
Vækst
Glæde
Fleksibilitet
Stof: Mørk grøn

Stof: Mørk grøn

Kridt: Grøn

Vi tager forbehold for farveafvigelser.
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