
Visuelle læringsmiljøer
pædagogisk og æstetisk indretning



Vi designer læring



VISUEL RO

Når I vælger vores løsninger til jeres visuelle læringsmiljøer, sik-
rer I jer ikke blot flotte løsninger af høj kvalitet og en høj grad af 
faglighed, I sikrer jer også en grafisk rød tråd og visuel ro i jeres 
fysiske rammer.

Vi spejler naturens brug af farver og farveforhold, så de virker 
beroligende og afstressende på børnene.

Alfabet og 
bogstaver

Krop, motorik  
og bevægelse

Sprog og 
kommunikation

PÆDAgogisk design

Tal, former
og farver

Natur og
science

Rolleleg og
læringsuniverser

akustikbilleder

wayfinding

FAGLIGE LÆRINGSMILJØER UDVIKLET AF LÆRERE

MuteDesign er en pædagogisk, didaktisk og læringsunderstøttende, grafisk afdeling i 
UNIQA Group. Læringsunderstøttende motiver fra denne produktlinje udvikles af lære-
re med mange års undervisningserfaring og viden om pædagogik og didaktik. 

MuteDesign er simpelt og tydeligt læringsdesign uden overflødige elementer. I desig-
net tages der hensyn til særlig sensitivitet og særlige behov.
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Alfabet, højformat, turkis eller blå
Standardmål: 65x129 cm.
Fx printet på folie eller PVC til døre

Whiteboard Skrivehuse, 8 stk.
Standardmål: 120x30 cm.
Printes kun på folie, PVC eller alu-sandwichplade med whiteboardlaminat På whiteboard skrivehuse kan børnene bruge grovmotorikken og øve sig i at skrive bogstaver og tal igen og igen

Alfabet, bredformat, turkis eller blå
Standardmål: 172x53 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Alfabet, rektangulært, turkis eller blå
Standardmål: 144x120 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

alfabet og bogstaver
Bogstavkendskab er første skridt på vejen til sikre læsestrategier



Alfabet-ord, 2 stk.
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Supplement til alfabetet – til børn der er nysgerrige på ord, Fx printet på gulv-vinyl

Vokalremsen, blå eller hvid
Standardmål: 120x60 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Alfabet, kvadratisk, blå eller turkis
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

alfabet og bogstaver
Bogstavkendskab er første skridt på vejen til sikre læsestrategier



Alfabet felter, 30 stk.
Standardmål: 30x30 cm.
Fx printet på gulv-vinyl eller alu-sandwichplader til legepladsen

Med alfabetets bogstaver fordelt på individuelle felter, 
er der mulighed for at anvende alfabetet og bogsta-
verne på helt andre måder. Som print på fx gulv-vinyl 
kan de flyttes, placeres og sorteres som det giver mest 
mening for jer. Gulv-vinylmåtterne kan bruges både 

ude og inde og de kan tages frem og pakkes væk ef-
ter behov. Fordel dem fx rundt på hele legepladsen og 
lav en bogstavskatte jagt eller et stjerneløb. Som print 
på alu-sandwichplader kan de hænges op på legeplad-
sens trådhegn med strips.

Slip alfabetet løs

alfabet og bogstaver
Bogstavkendskab er første skridt på vejen til sikre læsestrategier



alfabet og bogstaver – Oversigt

Alfabet felter, turkis, 30 stk. 
30x30 cm, Varenr. 1011

Alfabet felter, blå, 30 stk. 
30x30 cm, Varenr. 1010

Vokalremsen, blå
120x60 cm, Varenr. 1012

Vokalremsen, hvid
120x60 cm, Varenr. 1013

Alle de viste motiver er vores standardstørrelser og 
standardformater klar til print på det medie I ønsker. 
Er der behov for andre størrelser, andre formater eller 

andre farver til skræddersyede løsninger, sætter vi det 
gerne op til jer.

Alfabet-ord, 2 stk.
Ø120 cm, Varenr. 1015

Whiteboard skrivehuse 8 stk. 
120x30 cm, Varenr. 1016

Alfabet, bredformat, turkis
172x53 cm, Varenr. 1009

Alfabet, høj, blå
65x129 cm, 
Varenr. 1006

Alfabet, høj, turkis 
65x129 cm, 
Varenr. 1007

Alfabet, rektangulær, turkis
144x120 cm, Varenr. 1005

Alfabet, bredformat, blå
172x53 cm, Varenr. 1008

Alfabet, rektangulær, blå
144x120 cm, Varenr. 1004

Alfabet, kvadratisk, turkis
100x100 cm, Varenr. 1002
120x120 cm, Varenr. 1003

Alfabet, kvadratisk, blå
100x100 cm, Varenr. 1000
120x120 cm, Varenr. 1001



sprog og kommunikation
Børns sprog og kommunikative evner udvikles, når det bliver brugt, stimuleret og udfordret

Ord der rimer, kvadratisk
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Ord der rimer, højformat
Standardmål: 65x110 cm.

Fx printet på folie eller PVC til døre



Ord der rimer 30 stk.
Standardmål: Ø25 cm.
Fx printet på folie, gulvfolie eller gulv-vinyl

sprog og kommunikation
Børns sprog og kommunikative evner udvikles, når det bliver brugt, stimuleret og udfordret



Lydrette Monstre, 
højformat
Standardmål: 65x110 cm.
Fx printet på folie  
eller PVC til døre

Lydrette Monstre 15 stk.
Standardmål: Ø25 cm.

Fx printet på folie, gulvfolie eller gulv-vinyl

Lydrette Monstre
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade, gulvfolie eller gulv-vinyl

sprog og kommunikation
Børns sprog og kommunikative evner udvikles, når det bliver brugt, stimuleret og udfordret

Brug disse sjove, skøre og frække samtale-monstre 
til den daglige kommunikation med børnene. 
Monstrene er navngivet med lydrette fjollenavne. Når 
børnene er ved at lære bogstavlyde, kan de lydere sig 
frem til monstrenes navne. Børn elsker fjolleord – hvil-
ket i sig selv motiverer til læsning. 

Idé: Gå på jagt efter farver, antal øjne, antal arme og 
ben, dem med tænder, dem uden osv. Man kan også 
bruge motivet som “Hvem-er-hvem-spillet“, hvor man 
skiftes til at vælge det monster, man vil være, og så 
skal de andre spørge ind, for at gætte hvem man er. Fx 
“Er du gul?”, “Har du tre ben?” osv. 

Lydrette monstre til leg og læring



Bondegårdsdyr, højformat, grøn eller blå
Standardmål: 65x110 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

sprog og kommunikation
Børns sprog og kommunikative evner udvikles, når det bliver brugt, stimuleret og udfordret



Bondegårdsdyr, runde, 2 stk.
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade, gulvfolie eller gulv-vinyl

Bondegårdsdyr, 15 stk. blå eller grøn
Standardmål: Ø25 cm.
Fx printet på folie, gulvfolie eller 1 mm. PVC

Bondegårdsdyr 30 stk. grøn eller blå
Standardmål: Ø25 cm.

Fx printet på gulv-vinyl eller alu-sandwichplader til legepladsen

sprog og kommunikation
Børns sprog og kommunikative evner udvikles, når det bliver brugt, stimuleret og udfordret



Aktive rim, Sommerfuglen
Standardmål: 120x50 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Aktive rim, Musen
Standardmål: 120x50 cm.
Fx printet på folie eller PVC til vægge og bagsiden af reoler

Aktive rim, Heksen
Standardmål: 120x50 cm.

Fx printet på folie eller PVC til vægge og bagsiden af reoler

Aktive rim, Edderkoppen
Standardmål: 120x50 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

sprog og kommunikation
Børns sprog og kommunikative evner udvikles, når det bliver brugt, stimuleret og udfordret

Motiverne er udviklet med inspiration fra Lotte Sal-
lings Aktive Fortællinger, hvor dialogisk læsning spiller 
en central og vigtig rolle for børns sprogtilegnelse og 
læseudvikling. Alle navneord er skiftet ud med billeder, 
som hjælper børnene med at anvende én af de første 

læsestrategier - huskelæsning, som ofte benyttes af 
selv helt små børn. Det at læse med voksne styrker de 
fleste områder i barnets sprogudvikling. Og det at læse 
selv styrker selvtilliden og appetitten på den fremtidige 
læsning.

Kickstart børns læsning med aktive rim

Inspireret 
af Lotte Salling



Aktive rim, sky, Sommerfuglen
Standardmål: 130x89 cm. Figurskåret

Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Aktive rim, sky, Musen
Standardmål: 130x89 cm. Figurskåret

Fx printet på folie eller PVC til vægge og bagsiden af reoler

Aktive rim, sky, Heksen
Standardmål: 130x89 cm. Figurskåret

Fx printet på folie eller PVC til vægge og bagsiden af reoler

Aktive rim, sky, Edderkoppen
Standardmål: 130x89 cm. Figurskåret

Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

sprog og kommunikation
Børns sprog og kommunikative evner udvikles, når det bliver brugt, stimuleret og udfordret

Inspireret 
af Lotte Salling



Humør og følelser, rund
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade eller gulv-vinyl

Humør og følelser, bredformat
Standardmål: 120x15 cm.

Humør og følelser, kvadratisk 
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Humør og følelser, højformat
Standardmål: 65x129 cm.

Fx printet på folie eller PVC til døre

sprog og kommunikation
Børns sprog og kommunikative evner udvikles, når det bliver brugt, stimuleret og udfordret

Det kan være lærerigt at spejle sig i de mest basale 
følelser. Motivet her danner udgangspunkt for mange 
gode, pædagogiske snakke om egne følelser og hvor-
dan man afkoder andres følelser. Disse følelser møder 

børnene også ofte, når de leger ude på legepladsen, 
derfor giver det også god mening at have motiverne 
tilgængelige udendørs, så de kan understøtte snakken 
ved fx konfliktløsning.

En snak om følelser



Køretøjer, rund
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade eller gulv-vinyl

Køretøjer, kvadratisk 
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Køretøjer, højformat
Standardmål: 65x129 cm.

Fx printet på folie eller PVC til døre

sprog og kommunikation
Børns sprog og kommunikative evner udvikles, når det bliver brugt, stimuleret og udfordret

Børn elsker biler og maskiner. De fleste begynder at 
interessere sig for biler tidligt; allerede i halvandet til 
to-års alderen begynder børn at spejle sig i de voksne 
og forstå billeder og legetøj som kopier af de ting, de 
voksne bruger. Særligt drengene er fascineret af alt, 

hvad der er sejt i form af store biler, kraner, brandbiler 
og så videre, og derfor er et motiv med forskellige kø-
retøjer oplagt at tilføje de fysiske rammer i læringsmil-
jøet, så interessen for køretøjer kan fremme lysten til at 
kommunikere og dermed anvende og udvikle sproget. 

Biler fremmer lysten til at kommunikere

Danske 

køretøjer i et 

moderne design



sprog og kommunikation - oversigt

Ord der rimer, kvadratisk
100x100 cm, Varenr. 1100
120x120 cm, Varenr. 1101

Aktive rim, Sommerfuglen
120x50 cm, Varenr. 1116

Aktive rim, musen
120x50 cm, Varenr. 1117

Aktive rim, edderkoppen
120x50 cm, Varenr. 1118

Aktive rim, heksen
120x50 cm, Varenr. 1119

Aktive rim, sky
Sommerfuglen

130x89 cm, Varenr. 1120

Aktive rim, sky
musen

130x89 cm, Varenr. 1121

Aktive rim, sky
edderkoppen

130x89 cm, Varenr. 1122

Aktive rim, sky
heksen

130x89 cm, Varenr. 1123

Humør og følelser, rund
Ø100 cm, Varenr. 1124
Ø120 cm, Varenr. 1125

Humør og følelser, bredformat
120x15 cm, Varenr. 111129

Humør og følelser, 
højformat
65x129 cm, Varenr. 1128

Humør og følelser, 
kvadratisk
100x100 cm, Varenr. 1126
120x120 cm, Varenr. 1127

Lydrette Monstre, 
højformat
65x110 cm, 
Varenr. 1107

Lydrette Monstre, 15 stk.
Ø25 cm, Varenr. 1106

Lydrette Monstre, rund
Ø100 cm, Varenr. 1104
Ø120 cm, Varenr. 1105

Bondegårdsdyr, 
runde, 2 stk.

100x100 cm, Varenr. 1108
120x120 cm, Varenr. 1109

Bondegårdsdyr, grøn
65x110 cm, Varenr. 1111

Bondegårdsdyr, 30 stk. grøn
Ø25 cm, Varenr. 1115

Bondegårdsdyr,  
15 stk. grøn
Ø25 cm, Varenr. 1113

Bondegårdsdyr, blå
65x110 cm, Varenr. 1110

Bondegårdsdyr, 30 stk. blå
Ø25 cm, Varenr. 1114

Bondegårdsdyr,  
15 stk. blå
Ø25 cm, Varenr. 1112

Ord der rimer, høj
65x110 cm, 
Varenr. 1102

Ord der rimer, 30 stk.
Ø25 cm, Varenr. 1103

Køretøjer, rund
Ø100 cm, Varenr. 1132
Ø120 cm, Varenr. 1133

Køretøjer, kvadratisk
100x100 cm, Varenr. 1130
120x120 cm, Varenr. 1131

Køretøjer, højformat
65x110 cm, Varenr. 1134



tal, former og farver
Tal, talord, tælleteknikker – og udfordringer til de talstærke børn

Tal regnbue, 30 stk.
Standardmål: Ø25 cm.
Fx printet på gulv-vinyl eller alu-sandwichplader 
til legepladsen

Tal regnbue, 15 stk.
Standardmål: Ø25 cm.
Fx printet på gulv-vinyl eller alu-sandwichplader 
til legepladsen

Tal og Tegn 25 stk.
Standardmål: Ø25 cm.
Fx printet på folie, gulvfolie eller 1 mm. PVC

Tal, rolige farver, 15 stk.
Standardmål: Ø25 cm.
Fx printet på folie, gulvfolie eller gulv-vinyl

Former og farver, 30 stk.
Standardmål: Ø25 cm.

Fx printet på folie, gulvfolie eller gulv-vinyl



tal, former og farver
Tal, talord, tælleteknikker – og udfordringer til de talstærke børn

Tæl til 40, bordeaux
Standardmål: 65x110 cm.

Fx printet på folie eller PVC til døre

Tæl til 100, bordeaux eller orange
Standardmål: 50x183 cm.

Fx printet på folie eller PVC til døre
Hinkerude, regnbuen
Standardmål: 75x200 cm.
Fx printet på gulv-vinylmåtte eller gulvfolie

Hinkerude, raketten
Standardmål: 75x200 cm.
Fx printet på gulv-vinylmåtte eller gulvfolie

Tæl til 40, orange
Standardmål: 65x110 cm.

Fx printet på folie eller PVC til døre

Fås også 
figurskåret. Venligst 
kontakt os for mere 

info.



Slot med tal, former og farver, blå eller turkis
Standardmål: 163x148 cm. Figurskåret
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

tal, former og farver
Tal, talord, tælleteknikker – og udfordringer til de talstærke børn

Læring bliver en spændende leg med dette eventyrlige 
slot fyldt med former, farver og tallene fra 1-60. Her 
udfordres også de børn, der er tidligt interesseret i de 
større tal. I slottet kan de gå på jagt efter tallene i kro-

nologisk rækkefølge eller finde vilkårlige tal og øve sig 
i at benævne dem. Former og farver er angivet med 
ord. Der kan trænes genkendelse af formerne vha. de 
mørke figurer.

Gå på matematisk opdagelse i slottet

Kan laves 
med baggrund, 

så motivet bliver 
rektangulært.



Whiteboard skrivehuse med tal, 2 stk.
Standardmål: 120x30 cm.
Printes kun på folie, PVC eller alu-sandwichplade med whiteboardlaminat

Taltavle 1-100
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

tal, former og farver
Tal, talord, tælleteknikker – og udfordringer til de talstærke børn

På whiteboard skrivehuse kan de talinteresserede børn 
igen og igen øve sig i tallenes former og skriveretning, 
mens de lærer tallenes udseende og navne. 
Det er vigtigt også at tilgodese de talstærke børn i dag-

institutionen - de børn, som er sultne på tal langt større 
end 10 og som higer efter og trænger til matematiske 
udfordringer. Mange børn i 4-5 års alderen kan sagtens 
lære tallene op til 100 og de nemme tabeller.

Skriv tal med grovmotorikken



tal, former og farver
Tal, talord, tælleteknikker – og udfordringer til de talstærke børn

Ur med cirkler, fås i flere farver
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Ur med cirkler, regnbue
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på gulv-vinyl eller gulvfolie

Ur uden cirkler, fås i flere farver
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på gulv-vinyl eller gulvfolie

Tæl til 15, blå eller grøn
Standardmål: 65x110 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Kan du farverne, blå eller grøn
Standardmål: 65x110 cm.

Fx printet på folie eller PVC til døre

Regnbuens farver med ord
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Farvevarianter 
findes i 

oversigten



Her får I både ord til ordforrådet, mulighed for farvetræ-
ning, tal- og bogstavkendskab og masser af tællemu-
ligheder. Hæng denne tal- og tælleplade på stuerne, i 
fællesrummet, på badeværelset, i garderoben eller på 
legepladsen. Læringsrum findes nemlig alle de steder, 

hvor børnene er. Tællebilleder bør hænge i børnehøjde, 
så børnene kan pege, mens de tæller. Det høje format 
egner sig godt til døre, hvor de største tal er nederst, så 
de er lettere at tælle.

Tællefrugter, bredformat
Standardmål: 156,5x65 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Tællefrugter, højformat
Standardmål: 65x156,5 cm.

Fx printet på folie eller PVC til døre

tal, former og farver
Tal, talord, tælleteknikker – og udfordringer til de talstærke børn

Lær tal og farver med tællefrugterne



tal, former og farver
Tal, talord, tælleteknikker – og udfordringer til de talstærke børn

Naturen er perfekt til at arbejde med simpel matema-
tik på børnenes præmisser. Motivet her lægger op til 
at tælle, måle, vurdere vægt, finde former, sammenlig-
ne, iagttage, kategorisere og stille de gode spørgsmål. 
Placer motivet i børnehøjde på stakit, trådhegn eller 

murværk på legepladsen og lad børnenes egen nys-
gerrighed og videbegærlighed skabe udgangspunktet 
og rammen for leg med naturmatematik. 

Matematik i naturen, bredformat
Standardmål: 230x75 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade.

Matematik i naturen, kvadratisk
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade .

Flyt matematikken udenfor



tal, former og farver - oversigt

Tal og Tegn 25 stk.
Ø25 cm, Varenr. 1200

Former og farver, 30 stk.
Ø25 cm, Varenr. 1204

Ur uden cirkler, regnbue
Ø100 cm, Varenr. 1229
Ø120 cm, Varenr. 1230

Ur uden cirkler, grøn
Ø100 cm, Varenr. 1227
Ø120 cm, Varenr. 1228

Ur uden cirkler, blå
Ø100 cm, Varenr. 1225
Ø120 cm, Varenr. 1226

Kan du farverne, blå
65x110 cm, 
Varenr. 1205

Regnbuens farver med ord
Ø100 cm, Varenr. 1207
Ø120 cm, Varenr. 1208

Tal, regnbue, 30 stk.
Ø25 cm, Varenr. 1202

Tal, rolige farver, 15 stk.
Ø25 cm, Varenr. 1201

Tal, regnbue, 15 stk.
Ø25 cm, Varenr. 1203

Tællefrugter, bred
156,5x65 cm, Varenr. 1240

Tæl til 15, blå
65x110 cm, 
Varenr. 1219

Tæl til 15, grøn
65x110 cm, 
Varenr. 1220

Tællefrugter, høj 
65x156,5 cm, 
Varenr. 1239

Slot med tal, former og farver, blå
163x148 cm, Varenr. 1215

Slot med tal, former og farver, turkis
163x148 cm, Varenr. 1216

Tæl til 40, 
orange
65x110 cm, 
Varenr. 1221

Tæl til 100, 
bordeaux
50x183 cm, 
Varenr. 1224

Hinkerude, regnbuen
75x200 cm, Varenr. 1209

Hinkerude, raketten
75x200 cm, Varenr. 1210, orange

Tæl til 40, 
bordeaux
65x110 cm, 
Varenr. 1222

Tæl til 100, 
orange
50x183 cm, 
Varenr. 1223

Matematik i naturen, bredformat
230x75 cm, Varenr. 1213

Matematik i naturen, 
kvadratisk
100x100 cm, Varenr. 1211
120x120 cm, Varenr. 1212

Ur med cirkler, orange
Ø100 cm, Varenr. 1231
Ø120 cm, Varenr. 1232

Ur med cirkler, grøn
Ø100 cm, Varenr. 1233
Ø120 cm, Varenr. 1234

Ur med cirkler, rosa
Ø100 cm, Varenr. 1235
Ø120 cm, Varenr. 1236

Ur med cirkler, regnbue
Ø100 cm, Varenr. 1237
Ø120 cm, Varenr. 1238

Whiteboard skrivehuse med tal
120x30 cm, Varenr. 1214

Kan du farverne, grøn
65x110 cm, 
Varenr. 1206

Taltavle 1-100
100x100 cm, Varenr. 1217
120x120 cm, Varenr. 1218



Krop, motorik og bevægelse
Kroppen og sanserne er børns direkte adgang til verden

Kroppens organer, dreng
Standardmål: 65x110 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Kropsdele, pige
Standardmål: 65x110 cm.
Fx printet på folie eller PVC til døre

Kroppens bagside
Standardmål: 65x110 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Skelettets knogler
Standardmål: 65x110 cm.

Fx printet på folie eller PVC til døre

Ønsker I 
andre mål eller 

overskrifter? 
Venligst kontakt 

os.



Krop, motorik og bevægelse
Kroppen og sanserne er børns direkte adgang til verden

Kroppen, for- og bagside, mørkeblå
Standardmål: 140x100 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Kroppens for- og bagside, grøn
Standardmål: 140x100 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Visuel og sprogligt fokus på børns krop og bevægelse 
understøtter ikke blot den åbenlyse sproglige gevinst 
ved et udbygget ordforråd, det understøtter også de 
mere overordnede temaer: alsidig personlig udvikling, 

sociale kompetencer og naturfænomener. Når børne-
ne har et sprog for deres kroppe og deres motorik, kan 
de, med langt større tilfredsstillelse og nysgerrighed, 
kommunikere præcist omkring deres væren og gøren.

Sæt ord på kroppen
Det er et bevidst valg, at vi ikke har pile, der viser hvor 
på kroppen, de forskellige kropsdele sidder. Vi skal 
nemlig ikke altid forære børnene svarene på forhånd. 
Når børnene selv får lov til at undre sig, spekulere, gæt-
te og stille spørgsmål, så har vi for alvor gang i læring 

frem for indlæring. Det er ikke vigtigt, om børnene går 
hjem og tror at anklen sidder på armen, det skal de 
tidsnok finde ud af, den ikke gør; det vigtige er, at de er 
nysgerrige og midt i en spændende læreproces, hvor 
man lærer lige så meget af at lave en masse fejl.



Krop, motorik og bevægelse
Kroppen og sanserne er børns direkte adgang til verden Motorikbaner træner barnets grovmotorik og krops-

forståelse. Herunder koordinationsevne, styrke og ba-
lance. Banen kan I samensætte og organisere, som I 
ønsker, eller I kan bestille et fuldendt sæt, som på disse 

sider. Motorikbanen består af 79 elementer printet på 
gulv- og vægfolie beregnet til indendørs brug fx i gang- 
eller fællesarealer eller printet på en særlig asfaltfolie 
til legepladsen. 

Alfabetfelter: 29 stk.
30 x 30 cm.

Tabel-hop: 5 stk. 30 x 300 cm.

Vægarmbøjninger: 6 sæt, Ø20 cm. og Ø28 cm.

Balancebom: 28 x 300 cm. Nå stjernerne: 107 x 54 cm.

Motorikhop: 11 stk. Ø28 cm.

Frøhop: 4 stk. 58 x 47 cm.

Aktivitetszoner: Ø40 cm.

Krabbegang: 1 stk. 68 x 85 cm. 

High Five: 3 stk. 58 x 47 cm.

Hinkerude, regnbue: 82,5 x 230 cm.

Kan sammensæt-
tes som I ønsker.

Fås også på 
engelsk. Venligst 

kontakt os.

Motorikbane folier



Kroppens organer, dreng
65x110 cm, Varenr. 1400

Kroppens bagside
65x110 cm, Varenr. 1402

Kropsdele, pige
65x110 cm, Varenr. 1401

Skelettets knogler
65x110 cm, Varenr. 1403

krop, motorik og bevægelse - oversigt

Kroppen for- og bagside, lyseblå
140x100 cm, Varenr. 1404

Kroppen for- og bagside, mørkeblå
140x100 cm, Varenr. 1405

Kroppen for- og bagside, grøn
140x100 cm, Varenr. 1406

Motorikbane, dansk
Varierende størrelser, Varenr. 1408



natur og science
Når naturen indfanges i billeder, er planter, dyr og insekter et aktuelt tema hele året

Årstiderne
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Årstiderne med tøj
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Træernes Blade
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Solsikkens cyklus
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade



Fluens livscyklus
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på gulv-vinyl eller gulvfolie

Frøens livscyklus
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Fødekæde med sælen
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade

natur og science
Når naturen indfanges i billeder, er planter, dyr og insekter et aktuelt tema hele året

Blomster
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på gulv-vinyl eller gulvfolie



natur og science
Når naturen indfanges i billeder, er planter, dyr og insekter et aktuelt tema hele året

Kryb og Kravl, 21 stk.
Standardmål: Ø25 cm.

Fx printet på gulv-vinylmåtter, gulvfolie eller vægfolie

Stationært kan være godt - i nogle sammenhænge. 
Men stationære løsninger låser også læringsmiljøet, 
kreativiteten, idéerne og i sidste ende måske også læ-
ringen. Derfor kan print på flytbare gulv-måtter, frem 

for folier, være et fornuftigt valg.
Insekterne her kan naturligvis også printes på runde 
alu-sandwichplader, hvis motiverne skal bo udenfor 
året rundt. De kan nemt fastgøres på fx trådhegn.

Kryb og Kravl
Standardmål: Ø100 og Ø120 cm.

Fx printet på gulv-vinyl eller gulvfolie

Tip:
Kombiner fx Ø120 

med 21 stk. 
individuelle 

kryb.

Dynamiske læringsmiljøer

Danske småkryb, padder og insekter samlet i et flot og 
visuelt roligt design. Uundværligt på legepladsen og 
designet i en farvepalette, der ikke forstyrrer naturens 
egne farver i uderummet. Men også helt genialt i læ-

ringsrummene indenfor. Med dette store billede varer 
insektsæsonen hele året på stuerne, legepladsen og i 
fællesrummene. Kombinér det med de 21 individuelle 
insekter og få rigtig mange anvendelsesmuligheder.

Insekter og smådyr inde og ude



natur og science
Når naturen indfanges i billeder, er planter, dyr og insekter et aktuelt tema hele året

Verdenskort med dyr og fakta
Standardmål: 230x120 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Vi har fyldt verdenskortet med massevis af kontinen-
ternes dyr tegnet i en realistisk streg uden det karike-
rede udtryk, I kender fra de fleste andre kort. Verdens-
kortet indeholder desuden navne på alle kontinenterne 

og de syv store verdenshave som vi har fyldt op med 
verdens vigtigste fakta til de videbegærlige børn (og 
voksne). Der er timevis af underholdning, læring og 
inspiration til undervisning i dette unikke verdenskort.

Et hav af nyttig fakta om verden

Dansk design
danske tekster



Dyr i Afrika
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på skilteplade til legepladsen

Dyr i Grønland
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Dyr i Sydamerika
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på folie til døre

natur og science
Når naturen indfanges i billeder, er planter, dyr og insekter et aktuelt tema hele året

Dyr i Nordamerika
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på gulv-vinyl eller gulvfolie

Verdens vilde dyr
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på skilteplade til legepladsen

Dyr i Asien
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Dyr i Australien
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på folie til døre

Dyr i Europa
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på gulv-vinyl eller gulvfolie



Kryb og Kravl
Ø100 cm, Varenr. 1322
Ø120 cm, Varenr. 1323

Årstiderne
Ø100 cm, Varenr. 1308
Ø120 cm, Varenr. 1309

Træernes blade
Ø100 cm, Varenr. 1314
Ø120 cm, Varenr. 1315

Årstiderne med tøj
Ø100 cm, Varenr. 1310
Ø120 cm, Varenr. 1311

Fødekæde med sælen
Ø100 cm, Varenr. 1324
Ø120 cm, Varenr. 1325

Frøens livscyklus
Ø100 cm, Varenr. 1318
Ø120 cm, Varenr. 1319

Solsikkens cyklus
Ø100 cm, Varenr. 1316
Ø120 cm, Varenr. 1317

Fluens livscyklus
Ø100 cm, Varenr. 1320
Ø120 cm, Varenr. 1321

natur og science - oversigt

Blomster
Ø100 cm, Varenr. 1312
Ø120 cm, Varenr. 1313

Matematik i naturen, bredformat
230x75 cm, Varenr. 1306

Matematik i naturen, kvadratisk
100x100 cm, Varenr. 1304
120x120 cm, Varenr. 1305

Kryb og Kravl, 21 stk.
Ø25 cm, Varenr. 1307

Verdenskort med dyr og fakta
240x120 cm, Varenr. 5232

Dyr i Grønland
100x100 cm, Varenr. 1340
120x120 cm, Varenr. 1341

Dyr i Nordamerika
100x100 cm, Varenr. 1328
120x120 cm, Varenr. 1329

Dyr i Sydamerika
100x100 cm, Varenr. 1330
120x120 cm, Varenr. 1331

Dyr i Afrika
100x100 cm, Varenr. 1326
120x120 cm, Varenr. 1327

Dyr i Australien
100x100 cm, Varenr. 1338
120x120 cm, Varenr. 1339

Dyr i Asien
100x100 cm, Varenr. 1334
120x120 cm Varenr. 1335

Dyr i Antarktis
100x100 cm, Varenr. 1336
120x120 cm, Varenr. 1337

Dyr i Europa
100x100 cm, Varenr. 1332
120x120 cm, Varenr. 1333

Kommer snart

Verdens vilde dyr
100x100 cm, Varenr. 1342
120x120 cm, Varenr. 1343

Træernes blade, kvad.
100x100 cm, Varenr. 5228
120x120 cm, Varenr. 5229

Blomster, kvadratisk
100x100 cm, Varenr. 5226
120x120 cm, Varenr. 5227



Buschauffør
Standardmål: 120x100 cm.
Print på alu-sandwichplade anbefales

Togfører
Standardmål: 120x100 cm.
Print på alu-sandwichplade anbefales

Rolleleg og læringsuniverser
Børns rollelege udvikler de fysiske og sociale kompetencer og grundlægger forståelsen 
af omverdenen

Masser af tal og 
bogstaver i moti-

verne

Med disse inspirerende motiver på væggene, kan bør-
nene lege bus eller tog i timevis - de behøver ikke andet 
end at stille en masse stole op foran motivet, før legen 
er i gang. Med lidt voksenhjælp giver motivet børnene 

mulighed for at udbygge deres ordforråd og samtidig 
får de masser af inspiration til rollelegen. Der er mange 
ord, bogstaver, tal og nysgerrighedsskabende elemen-
ter i motivet.

Placér motiverne et sted hvor der er god plads til leg og 
fantasi, og gerne på legepladsen, hvor mælkekasser 
er udmærkede chauffør- og passagersæder. Motiver-
ne her fungerer også rigtig godt sammen med vores 

Køretøjer og Bondegårdsdyr, som findes i kategorien 
Sprog og Kommunikation.

Næste stop: Vestergade



Køkken - Madvarer
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Køkken - Redskaber
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Rolleleg og læringsuniverser
Børns rollelege udvikler de fysiske og sociale kompetencer og grundlægger forståelsen 
af omverdenen

Her får børnene masser af inspiration til køkkenlegen 
med både køkkengrej, frugt og grønt, mejerivarer, kød, 
fisk og brød og meget andet. Motiverne giver børnene 
mulighed for at udbygge deres ordforråd og samtidig 

få lært, at til hver ting knytter sig et ordbillede. Der er 
ord på alt på køkkenhylderne og også et par nysgerrig-
hedsskabende elementer.

Det er vigtigt at arbejde med sproglige nuancer i spro-
garbejdet med børn. Jo flere ord og synonymer, børne-
ne optager i ordforrådet, desto bedre og tidligere for-
står de den nære omverden og de bøger og historier, 

de hører. Derfor har vi meget fokus på at anvende ord 
med omtanke i vores børnemiljøer. Her på hylden kan 
I fx finde sigte og dørslag, kop og krus, termokande og 
glaskande og både gryde og kasserolle.

Sproglige nuancer i køkkenlegen



Læringsunivers - Bondegården
Vi kan lave læringsuniverser til alle typer rum. Dette motiv kan fx laves 8 meter langt, så alle elementerne i 
forgrunden næsten har realistisk størrelse. Læg mærke til de mange ord og læringsunderstøttende detaljer. Her 
finder I fx både gradbøjede tillægsord, forholdsord, sprognuancer som ’længe’ og ’stuehus’ og tre typer marker.

Bondegård, kvadratisk
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Eventyr, kvadratisk
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Rummet, kvadratisk
Standardmål: 100x100 og 120x120 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

Rolleleg og læringsuniverser
Børns rollelege udvikler de fysiske og sociale kompetencer og grundlægger forståelsen 
af omverdenen

Med et læringsunivers i jeres læringsrum løber I ikke tør for samtaleemner med børnene foreløbig. Børnene kan 
også gå på jagt efter mus, sutter, kyllinger og nøgler, der har gemt sig i motivet, og de kan lege købmand i gård- 
boden. Læringsuniverserne kan printes på mange typer materiale, fx folie, tapet, alu-sandwichplader og PVC.

Fokus på 
sprogudvikling



Køkkenø til legebord
Standardmål: 96,5x79,5 cm.

Rolleleg og læringsuniverser
Børns rollelege udvikler de fysiske og sociale kompetencer og grundlægger forståelsen 
af omverdenen

Bilbane til legebord - Racerbane
Standardmål: 96,5x79,5 cm.

Bilbane til legebord - Arbejdsplads
Standardmål: 96,5x79,5 cm.

Vi designer og tegner selv alt i vores sortiment - derfor 
er vores måtter til legeborde naturligvis også fyldt med 
læringsunderstøttende indhold. Der er både tal, bogsta-
ver og ord. Selvfølgelig på DANSK. Vejbanerne er brede 
og detaljerne er større og tydeligere end på langt de fle-

ste andre typer bilbaner. Måtterne kan printes på 3 mm 
tynde vinyl-måtter, som er lette at rengøre med en hårdt 
opvredet klud. De kan tilpasses målene på alle typer le-
geborde og kan naturligvis også bruges på gulvet.

Bilbane til legebord - By
Standardmål: 96,5x79,5 cm.

Rengøringsvenlige måtter til legeborde eller gulv



Bilbane - By
Standardmål: 180 x 70 cm.
Printes på gulvfolie eller 3 mm gulvvinyl-måtte.

Bilbane - Arbejdsplads
Standardmål: 180 x 70 cm.
Printes på gulvfolie eller 3 mm gulvvinyl-måtte.

Redskaber i køkkenet
Standardmål: 120x120 cm.
Fx printet på alu-sandwichplade eller akustikplade

rolleleg og læringsuniverser
Børns rollelege udvikler de fysiske og sociale kompetencer og grundlægger forståelsen 
af omverdenen

Der kan fx vælges print på gulvfolie eller en 3 mm tynd 
gulv-vinylmåtte. Vinylmåtten har den fordel, at den kan 
flyttes rundt i institutionen og pakkes væk, hvis den ikke 
skal bruges. Den kan endda tages med udenfor efter 
behov, blot den ikke efterlades derude natten over eller 
i dårligt vejr. Måtterne rengøres med en opvredet klud. 

Når formatet er langt og smalt er det lettere for børnene at nå ind 
på midten af banen uden at komme til at sidde oven i motivet og 
genere andre. Derfor er det lange format helt perfekt, når mange 
børn leger sammen eller leger parallelt på bilbanerne.

Vi designer og tegner selv alt i vores sortiment - derfor er vores bilba-
ner naturligvis også fyldt med læringsunderstøttende indhold. Der er 
både tal, bogstaver og ord. Selvfølgelig på DANSK.
Vejbanerne er bredere og detaljerne i motivet er større og tydeligere 
end på langt de fleste andre typer bilbaner. 

Banerne kan lægges i forlængelse af hinanden, så børnene kan 
køre fra by til arbejdsplads, uden at forlade vejen og legen.

Dansk designede bilbaner



rolleleg og læringsuniverser
Børns rollelege udvikler de fysiske og sociale kompetencer og grundlægger forståelsen 
af omverdenen

Derudover igangsætter vi også en nysgerrighed omkring hvilke 
fiskearter der ellers findes i verdens store have. Og vi lægger op til 
kommunikation og dialog. Hvilke fisk er danske? Hvilke er saltvands-
fisk og hvilke er ferskvandsfisk? Hvilke er tropiske? Og hvad betyder 
overhovedet alle de ord?

Vi fanger ikke fisk - vi fanger sild og torsk.
Og således hjælper vi børnene med at nuancere deres sprogbrug og 
udvide deres ordforråd. Vi hjælper dem til en forståelse af, at der fin-
des under- og overkategorier, racer, arter mm. 

Fiskestimen med sild og torsk kan bestilles både som gulvfolie og 
flytbar vinylmåtte og passer perfekt til legemøbler som både og 
tårne, der kan fiskes fra.

En fisk er ikke bare en fisk

Sild og Torsk, gulvløsning
Printes på gulvfolie eller 3 mm gulvvinyl-måtte.
Venligst kontakt os for mål og muligheder.



Bilbane til legebord 
Racerbane
96,5x79,5 cm, Varenr. 1614

Bondegård, kvadratisk
100x100 cm, Varenr. 1606
120x120 cm, Varenr. 1607

Rummet, kvadratisk
100x100 cm, Varenr. 1610
120x120 cm, Varenr. 1611

Eventyr, kvadratisk
100x100 cm, Varenr. 1608
120x120 cm, Varenr. 1609

Bilbane til legebord 
Arbejdsplads
96,5x79,5 cm, Varenr. 1615

Bilbane til legebord 
By
96,5x79,5 cm, Varenr. 1616

Køkkenø til legebord
96,5x79,5 cm, Varenr. 1617

ROLLEleg og læringsuniverser - oversigt

Bilbane - By
180x70 cm, Varenr. 1620

Bilbane - Arbejdsplads
180x70 cm, Varenr. 1619

Køkken - Redskaber
100x100 cm, Varenr. 1600
120x120 cm, Varenr. 1601

Køkken - Madvarer
100x100 cm, Varenr. 1604
120x120 cm, Varenr. 1605

Buschauffør
120x100 cm, Varenr. 1622

Togfører
120x100 cm, Varenr. 1621

Køkken - Madvarer
70x100 cm, Varenr. 1602
84x120 cm, Varenr. 1603

Kaptajn
120x100 cm, Varenr. 1624

Pilot
120x100 cm, Varenr. 1623

Havet, kvadratisk
100x100 cm, Varenr. 1612
120x120 cm, Varenr. 1613

Kommer snart Kommer snartKommer snart

Sild og Torsk, gulvløsning
Varenr. 1623



PÆDAGOGISK DESIGN
Tydelige og enkle guides gør hurtigere børnene selvhjulpne

Vask hænder, højformat,  
blå eller turkis
Standardmål: 15x70 cm.
Fx printet på folie, 1 mm. PVC  
eller alu-sandwichplade

Vask hænder med sang, blå eller turkis
Standardmål: 40x80 cm.
Fx printet på folie, 1 mm. PVC  
eller alu-sandwichplade

Vask hænder, bredformat, blå eller turkis
Standardmål: 70x15 cm.
Fx printet på folie, 1 mm. PVC eller alu-sandwichplade

Vask hænder med sang, bredformat, blå eller turkis
Standardmål: 120x15 cm.
Fx printet på folie, 1 mm. PVC eller alu-sandwichplade

Køkultur, grå, blå, grøn eller bordeaux (3 stk.)
Standardmål: Ø30 cm (34 cm. med top)
Fx printet på gulvfolie eller gulvvinyl-måtter

Find 
varianter 

i oversigten

Gør køen til toiletterne mindre kaotisk og mindre kon-
fliktfyldt med disse figurskårne gulvklistermærker og 
træn samtidigt sprogets nuancer og ordenstallene 
„første, anden og tredje“ med børnene. For mere dy-

namiske miljøer, kan I vælge print på figurskårne gulv-
vinyl måtter i stedet for gulvfolie - så kan de bruges til 
køkultur alle steder - også ude, hvis bare I husker at 
tage måtterne med ind igen bagefter. 

Stå i kø med ordenstal i stedet for mængdetal



PÆDAGOGISK DESIGN
Hold styr på fødselsdagene på stuen med en praktisk og æstetisk løsning

Fødselsdagskalender, bredformat
Standardmål: 130x100 cm.
Fx printet på akustikplade eller alu-sandwichplade

Fødselsdagskalender, højformat
Standardmål: 65x129 cm.
Fx printet på folie, 1 mm. PVC eller alu-sandwichplade

Vælg print på alu-sandwichplade og sæt fx jeres egne 
laminerede portrætter op med elefantsnot.

Vælg print på akustikplade og sæt portrætter, printet 
på fx karton eller papir, op med knappenåle.

Vælg print som whiteboard og skriv direkte på tavlen 
med whiteboardtuscher.

Fås også 

som whiteboard 

og opslagstavler



PÆDAGOGISK DESIGN - overblik

Vask hænder 
med sang, blå
40x80 cm, Varenr. 1506

Vask hænder, 
højformat, blå
15x70 cm, 
Varenr. 1502

Vask hænder, bredformat, blå
70x15 cm, Varenr. 1500

Vask hænder med 
sang, turkis
40x80 cm, Varenr. 1507

Vask hænder, bredformat, turkis
70x15 cm, Varenr. 1501

Vask hænder med sang, bredformat, blå
120x15 cm, Varenr. 1504

Vask hænder med sang, bredformat, turkis
120x15 cm, Varenr. 1505

Vask hænder, 
højformat, turkis
15x70 cm, 
Varenr. 1503

Køkultur, bordeaux
Ø30 (34) cm, 
Varenr. 1510

Køkultur, blå
Ø30 (34) cm, 
Varenr. 1511

Køkultur, grå
Ø30 (34) cm, 
Varenr. 1508

Køkultur, grøn
Ø30 (34) cm, 
Varenr. 1509

Fødselsdagskalender,
højformat, whiteboard
65x129 cm, Varenr. 1515

Fødselsdagskalender,
bredformat
130x100 cm, Varenr. 1512

Fødselsdagskalender,
bredformat, whiteboard
130x100 cm, Varenr. 1513

Fødselsdagskalender,
højformat
65x129 cm, Varenr. 1514

Humør og følelser, rund
Ø100 cm, Varenr. 1124
Ø120 cm, Varenr. 1125

Humør og følelser, bredformat
120x15 cm, Varenr. 111129

Humør og følelser, 
højformat
65x129 cm, Varenr. 1128

Humør og følelser, 
kvadratisk
100x100 cm, Varenr. 1126
120x120 cm, Varenr. 1127

Årstiderne med tøj
Ø100 cm, Varenr. 1310
Ø120 cm, Varenr. 1311



akustikbilleder

Alle akustikplader kan specialdesignes og figurskæres og tilpasses lige netop de motiver, formater og størrelser, 
I har behov for. Venligst kontakt os, hvis I ønsker et særligt motiv eller et af vores standardmotiver printet på aku-
stikplader i specialmål. 

Trivsel hos børn og voksne kan fremmes markant, hvis man forbedrer akustikken.
Væghængt akustikregulering kan være både dekorativt og funktionelt og understøtte læring.

Vores figurskårede akustikplader er fremstillet af PET-fibre, som er 100% genbrugsmateriale udvundet af brugte 
plastflasker. PET-fibrene i pladerne er bløde og eftergivende, og materialet tåler stød fra genstande, som ikke er 
skarpe. Pladerne frigiver ikke emissioner eller fiberstøv, som kan skade eller irritere hud og øjne. Bakterier kan 
heller ikke leve i materialet. Pladerne er derfor både allergi- og sundhedsvenlige.

Alle 
løsninger kan 

tilpasses individu-
elle mål

Slut med kedelige akustikløsninger Miljø- allergi- og sundhedsvenlige akustikplader



Akustikbilleder - overblik

Akustikpanel By (3 dele)
500x40 cm, Varenr. 9014

Akustikbillede, sol
100x100 cm, Varenr. 9005
120x120 cm, Varenr. 9006

Akustikpanel Planeter (3 dele)
500x40 cm, Varenr. 9015

Akustikbillede, sol
Rektangulær
200x100 cm, Varenr. 9009

Akustiktavle, overblik
100x100 cm, Varenr. 9002
120x120 cm, Varenr. 9003

Akustiktavle, information
150x120 cm, Varenr. 9004

Vi printer figurskårede akustikplader på 20 mm. og 35 mm. tykke akustikplader. Materialet er gennemfarvet sort 
eller hvidt. De sorte pladers kanter giver dybde og fornemmelsen af indramning. 

Akustikpladerne har fremragende, lydabsorberende egenskaber. Pladerne på 35 mm. er testet til lydabsorberen-
de klasse A, som er den højest opnåelige lydklasse.

Akustikpladerne tager sig utroligt flotte ud uden ramme, og print på begge sider er muligt til svævende løsninger.

Kontakt os, hvis I ønsker indramning med alurammer, trærammer eller udskiftelige stofprint. Der er flere forskel-
lige løsninger og muligheder, og en ramme vil beskytte akustikpladerne, hvis de fx har en udsat placering.

Farver og formater kan nemt tilpasses individuelle behov.

Akustik regnbue
150x75 cm, Varenr. 9010

Akustik regnbue med skyer
171x100 cm, Varenr. 9011

Akustik regnbue, halv, højre
65x129 cm, Varenr. 1512

Akustikbillede, træer
100x100 cm, Varenr. 9007
120x120 cm, Varenr. 9008

Akustikskyer, 4 stk, blå
Mål: 110x88, 110x90, 130x101 
og 150x103 cm.
Varenr. 9000

Akustikskyer, 4 stk, hvid
Mål: 110x88, 110x90, 130x101 
og 150x103 cm.
Varenr. 9001

Akustik regnbue, halv, venstre
150x75 cm, Varenr. 9013

Her finder I et udvalg af færdige akustikprodukter til forskellige formål, men vi 
tilbyder alle vores motiver printet på robuste, miljøvenlige akustikplader af høj 
kvalitet - også som rammeløsning med udskiftelige stofprint.

Sæt jeres 

eget præg på ind-

holdet. Fx egne 

tekster.

Til personalerum og kontormiljøer

Kan bruges som 

opslagstavler. 



wayfinding
Skræddersyede løsninger til skiltning og wayfinding

Vi er dygtige til at lytte og forstå og tegner og designer jeres ønsker og idéer til skiltning, wayfinding og 
visuel identitet. Ofte kommer vi flot i mål efter blot ét enkelt møde, hvor vores idéer møder kundens, og vi 
bidrager med vores viden og kreativitet inden for både pædagogik, læring, materialevalg, design og æstetik.  

Visuel 
identitet

Vis vej og vis nærområdet og besøgende, hvem I er



Leg bliver til læring  
        og læring bliver en leg



Kontakt
UNIQA Group A/S
Industriparken 9,
4640 Faxe

cvr. 31769086
info@uniqa.dk
tlf.: +45 70 21 50 90




