Produktinformation
Nokaos magnetmapp 8800/8900
Mappen har två sidor i A4 format med magnetisk mottagare vilket innebär att du kan bära med två
olika scheman, just de scheman som passar dina behov.
Mappen har en övervikningsﬂik med kardborrefäste. Övervikningsﬂiken kan vara lite ”stel”när
mappen är ny men blir mer följsam vid ﬂitigt användande.
Mappen går att torka av med lätt fuktad trasa.
På framsidan av mappen ﬁnns en lite plastﬁcka där namnlapp eller bild kan placeras.
Mappen är lätt att bära med sig. Att ha tillgång till samma bildstöd och struktur vart man än beﬁnner
sig gör vardagen mer förutsägbar och lättare att möta.

Schema magnetark 88xx/89xx-serie

X X

Olika scheman som är tryckta på magnetark. De ﬁnns i liggande eller stående A4-format och passar
plastﬁckor 30x30 mm eller 50x50 mm.
Torka aldrig av schemat med fuktig trasa, arken förstörs av vätska.
För att skydda ditt schema kan du med fördel ha det kvar i den cellofanpåse som schemat ligger i vid
leverans.
Alla scheman kan fästas i Nokaos magnetmapp, på magnetiska whiteboradtavlor, kylskåp och
andra ytor i metall. Förvara schemat på kylskåpet över natten någon gång då och då. Det ökar magnetismen.

Schema spiralblock 90xx-serie
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Dagschema, Göra-klartschema och Kolla-härschema fungerar som magnetiska mottagare.
Plastﬁckorna fäster direkt på arken. Dagschema och Göra-klartschema för alla veckodagar är
i stående A4-format och Kolla-härschema i stådende A5 format. Arken förstörs om de kommer i kontakt
med vätska. Spiralen går att öppna och stänga.

Schema laminerat 91xx, 92xx och 93xx-serie
Laminerade scheman som är tryckta på ark som fungerar som magnetiska mottagare.
De ﬁnns i A3 och A4 format och kan användas på vägg, anslagstavla eller andra ytor som inte är magnetiska.

Magnetiska plastﬁckor 8814,8815,8816
Plastﬁckorna är svetsade på två sidor och har magnetfäste. De ﬁnns för bildformat 30x30 mm, 50x50 mm
och 100x100 mm.

Whiteboard
Tänk på att alltid lägga skyddspapper mellan schema och whiteboardark i mappen innan du
stänger den. Whiteboardpennan färgar av sig på schemat och går inte att ta bort.
Nokaos magnetiska produkter bör inte förvaras tillsammans med andra magnetfält såsom
dator eller betalkort. Risk för avmagnetisering ﬁnns.
Magneter ska användas under uppsikt, om någon svalt en magnet så kontakta läkare omgående.

