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Air Whiteboard
Én tavle – mange løsninger
Lintex Air en serie af magnetiske og skrivbare whiteboards med et
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elegant, minimalistisk design, der matcher ethvert miljø og giver et klart
overblik over jeres idéer.
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Air seriens rammeløse, fasede kanter fremhæver det fine formsprog, der
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i kombination med de skjulte beslag giver et svævende udtryk. Designet
medfører også muligheden for at montere flere tavler sammen og på den
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måde fx udfylde en hel væg.
Air Flow.................. 16
Den meget slidstærke, ridsefaste stålkeramiske overflade er modstandsdygtig mod pletter og sikrer en behagelig, 100% sletbar skriveoplevelse.
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Serien fås i en lang række størrelser og overflader – og kan endda kombineres med tekstiler i mange forskellige farver.
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Med sit smukke design, overlegne skriveegenskaber og enestående

Størrelser, farver

holdbarhed er Air serien den perfekte visualiseringsløsning til kontorer og

og tilbehør............... 22

uddannelsesinstitutioner.
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Air Whiteboard
Air Whiteboard er en magnetisk skrivetavle med
stålkeramisk overflade. Tavlens rene linjer og
minimalistiske design sætter dine idéer i fokus.
Det fine formsprog forstærkes af de fasede hvide kanter, der giver et svævende udtryk. Dybde
fra væggen: 16 mm.

990 x 1190

1490 x 1190

2490 x 1190

1190 x 1990

1190 x 2490

1990 x 1190

2990 x 1190

1190 x 2990

Air Whiteboard
Air Pocket
Opbevaring af tilbehør.
Sort eller hvid aluminium.
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Den rammeløse tavle
og de skjulte beslag
medfører et minimalistisk udtryk.
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Air Spaces

Air Spaces med
tekstiloverflade
Tekstilen kan benyttes
som opslagstavle.
Fås i en række
forskellige farver.

Lintex Air skrivetavler giver mulighed for at skabe store områder for kreativitet og samarbejde.
Den enkle fer- og notsamling sikrer en helt plan
montering med kun 1 mm mellem tavlerne.
Tilføj en kridttavle eller tekstil-opslagstavle og
skab et unikt og individuelt rum med endnu flere
muligheder. Se mere på side 10.
Tavlerne kan monteres både vertikalt og horisontalt. Kontakt venligst vores kundeservice for
mere information.

1190 x 1990

1190 x 2490

Air Spaces med
whiteboard-overflade
Ingen maksimumgrænse for bredde.

1190 x 2990

Se artikelnr. på side 22

Fer- og notsamling
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Air Spaces
Whiteboard-overflade
i grå og hvid.

Startsæt, sort
Tavlevisker, magneter,
penne og penneholdere.

Air Spaces opslagstavle i tekstil
Fås i en række
forskellige farver.
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Air Textile
Modules
Air Textile er en opslagstavle som kan kombineres med Air Whiteboard. Det giver en fin
kontrast til den lyse skrivetavle. Air Textile kan
monteres på begge sider af skrivetavlen og fås i
12 standardfarver.
For maksimal fleksibilitet bestilles tekstil og
skrivetavler hver for sig.

Tekstil: 250 x 1190

Tekstil: 500 x 1190

Tekstil: 250 x 1990

Tekstil: 500 x 1990

Tekstil: 250 x 2490

Tekstil: 500 x 2490
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Tekstil: 250 x 2990

Tekstil: 500 x 2990
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Air Textile
Kombinér Air White
board med tekstil for at
tilføre rummet farve.

Startsæt, kork
Tavlevisker og magneter.

Penneholder, birk
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Air Lines
Air Lines har tynde grå linjer, der guider, når du
skriver på tavlen. De fine linjer er brændt ind i
det keramiske stål for optimal kvalitet og nøjagtighed. Mønstret ligner klassisk linjeret papir.

990 x 1190

1490 x 1190

2490 x 1190

1990 x 1190

2990 x 1190

Air Lines-mønster
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Penneholder, sort

Air Lines

Også tilgængelig i hvid
og transparent.

Med 5 cm mellem
linjerne.

Air Whiteboard15

Air Flow
Med den runde form og de fasede, hvide kanter
har Air Flow et diskret, svævende udtryk. En
skrivetavle der inspirerer til kreativitet.
Air Flow har samme unikke keramiske ståloverflade som Air Whiteboard.
Designet af Christian Halleröd.

990 x 1190

1490 x 1190

1990 x 1190

Air Flow
Tilfører rummet et
blødere udtryk.
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Mood Box

Air TV

Opbevaring af tilbehør.
Glasoverfladen fås i alle
Lintex Mood farver.

Enkel montering med
skjulte kabler.

Air TV
Skrivetavle med overflade af magnetisk,
keramisk stål – og tilføjelse af muligheden for
at montere en fladskærm. Skærmen monteres
på de medfølgende beslag, som passer til sædvanlige VESA-størrelser. Bag fladskærmen har
tavlen et hul til kabling. Dybde fra væg: 25 mm.
Kontakt os venligst for individuelt tilpassede
løsninger.

2490 x 1190

2990 x 1190
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19

Ridse-, plet- og
bakteriebestandig

e3-certificeret 99%
genbrugelig

Mindst 10 gange mere
ridsefast end andre
whiteboard overflader.

Air Whiteboard er 99%
genbrugelig.
Cradle to Cradle
CertifiedTM sølv.

Magnetisk

Materialer

Nemt at opbevare
tavlevisker, magneter og
penne direkte på tavlen.

Whiteboard-overflader

Mulige overflader

Pleje og vedligeholdelse

Med langtidsholdbar kvalitet og miljøvenlighed

Lintex Air Whiteboard tilbyder tre forskellige

Inden du benytter travlen for første gang:

leverer Lintex Air Whiteboard høj ydelse og en

overflader – højglans, halvmat og mat – for

1. Fjern beskyttelsesfilmen.

fantastisk skriveoplevelse i mange år fremover.

at dække behovene i forbindelse med jeres

2. Rengør tavlen omhyggeligt med en fugtig

En glat overflade, der er resistent mod kemika-

miljø og brug af produktet. Vælg en superglat

lier, ridser og slid, sikrer holdbarhed, sletbarhed

højglans finish for overlegen tørsletbarhed eller

og lav grad af vedligehold.

en mat overflade for at projektere billeder med
høj klarhed.

Ridsefasthed

Tørsletbarhed

klud.
3. Tør tavlen af, til den er helt tør.

Ultraglat skrivning
Kan skrives på med
en hvilken som helst
semi-permanent, vandopløselig, permanent
pen uden at ødelægge
overfladen.

Miljøvenlig
Daglig rengøring

Alle belægninger har et
indhold af tungmetaller
– cadmium, kviksølv,
hexavalent krom og bly –
på under 0,1%.

Tør tavlen af med en Lintex tavlevisker til

10

2.5

8

2.2

6

1.9

4

1.6

stålkerne, der på begge sider tilføres tynde

Grundig rengøring

2

1.3

emaljebelægninger.

Rengør tavlen omhyggeligt med vand og en

Sletbarhed

0

1.0

Den keramiske finish brændes på stålet ved en

mikrofiberklud. Brug aldrig sæbevand!

temperatur på mellem 700 og 900°C.

Er tavlen usædvanligt beskidt og plettet, bruges

Vandopløselig tusch kan
let tørres af med en tør
klud eller standard tavlevisker. Semi-permanent
og permanent tusch kan
fjernes med et rengøringsmiddel baseret på
opløsningsmidler.

Air Whiteboard
emaljeret stål

Belagt stål eller
melaminoverflade

Overfladerne produceres i henhold til ISO 9001

whiteboards.

ved en kontinuerlig coatingproces af en let

Air Whiteboard
emaljeret stål

Belagt stål eller
melaminoverflade

et specielt tilpasset rengøringsmiddel.
Vælg Lintex Air Whiteboard for en bæredygtig,

Kridttavle-overflader

ultraglat løsning med livstidsgaranti, som er

Lintex Air Chalkboard-overflader kombinerer

Efter rengøring sikres det, at tavlen er helt tør

modstandsdygtig mod alt fra ridser og pletter til

perfekt sletbarhed med slidstyrke og holdbar-

inden brug. Fugt på tavlen har en negativ effekt

bakterier og brand.

hed. Den glatte, matte finish medfører mindre

på både skriv- og sletbarhed.

Optimal synlighed og
komfort for øjet
Skarpe, klare og tydelige
markørlinjer sikrer maksimal farvekontrast.

kridtstøv for et renere, sundere miljø.
Vores kridttavler er lette at rengøre med fugtig
eller tør klud.

Rengøringsvenlig
Alle rester efter normal
sletning kan fjernes ved
at følge instruktionerne
for pleje og vedligeholdelse.
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30 års garanti på
skriveoverfladen
e3 keramisk stål for en
bæredygtig, ultraglat løsning med livstidsgaranti.
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Størrelser

Projektoroverflader

i mm

Air Whiteboard

Brug af projektor anbefales kun på whiteboards med hvid overflade.

1

Til at skrive er en overflade i højglans at foretrække fremfor mat og semi-

2

3

mat. Ved en projektor med ultrakort billedafstand kan en højglans overflade
også benyttes. Er det en projektor med kort eller normal billedafstand
anbefales mat eller semi-mat overflade for at undgå lysreflekser. Mindre
glans betyder mindre egnethed til at skrive og vi anbefaler ikke at benytte
en mat overflade som skrivetavle.
990 x 1190
27826AIR

1490 x 1190
27827AIR

2490 x 1190
27829AIR

1990 x 1190
27828AIR

2990 x 1190
27830AIR

Air Spaces

1190 x 1990
27828AIRZ

1190 x 2490
27829AIRZ

1190 x 2990
27830AIRZ

2380x1990 (2 stk.)..........................27828AIRZ-2
3570x1990 (3 stk.)..........................27828AIRZ-3
4760x1990 (4 stk.)..........................27828AIRZ-4
5950x1990 (5 stk.)..........................27828AIRZ-5
2380x2490 (2 stk.)..........................27829AIRZ-2
3570x2490 (3 stk.)..........................27829AIRZ-3
4760x2490 (4 stk.)..........................27829AIRZ-4
5950x2490 (5 stk.)..........................27829AIRZ-5

1190 x 1990
27828AIRZ

1190 x 2490
27829AIRZ

1190 x 2990
27830AIRZ

Air Flow

2380x2990 (2 stk.)..........................27830AIRZ-2
3570x2990 (3 stk.)..........................27830AIRZ-3
4760x2990 (4 stk.)..........................27830AIRZ-4
5950x2990 (5 stk.)..........................27830AIRZ-5

Ingen maksimumgrænse for bredde

Air Lines

990 x 1190
1490 x 1190
27826AIR-LINES 27827AIR-LINES

1990 x 1190
27828AIR-LINES

Ultrakort afstand

2

Kort afstand

Højglans, semi-mat

Semi-mat eller

eller mat.

mat.

3

Normal afstand
Mat.

Air Whiteboard farver
De viste farver er omtrentlige.
Hvid

Lysegrå

Beige

Grøn

Sort

Grå

Air Chalkboard farver

Air TV
Forberedt for
fladskærm

990 x 1190
27826AIR-F

1

De viste farver er omtrentlige.

2490 x 1190
27829AIR-TV

Tilbehør
Navn

Air Textile farver
1490 x 1190
27827AIR-F

2490 x 1190
27829AIR-LINES

1990 x 1190
27828AIR-F

2990 x 1190
27830AIR-LINES

2990 x 1190
27830AIR-TV

12 standard farver at vælge imellem. Bestilles Air Textile, fx 250 x 1190 i farven Angel, angiv venligst: 2021OMA-LTH49.

Air Textile Modules
Textile og Air Whiteboard
sælges separat.
Angel · LTH49

Devoted · LTH58

Harmony · LTH63

Balance · LTH41

Happy · LTH55

Graceful · LTH51

Pillow · LTH43

True · LTH61

Retreat · LTH39

Cuddle · LTH62

Solace · LTH70

Haven · LTH40

= Tekstil
Tekstil: 250 x 1190
2021OMA+farve
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Tekstil: 500 x 1190
2051OMA+farve

Tekstil: 250 x 1990
2022OMA+farve

Tekstil: 500 x 1990
2052OMA+farve

Tekstil: 250 x 2490
2023OMA+farve

Tekstil: 500 x 2490
2053OMA+farve

Tekstil: 250 x 2990
2024OMA+farve

Tekstil: 500 x 2990
2054OMA+farve
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Startsæt, sort
Startsæt, birk
Startsæt, kork
Startsæt, sort kork
Pennebakke, birk, 200 mm
Pennebakke, plexi, transparent, 200 mm
Pennebakke, plexi, sort, 200 mm
Pennebakke, plexi, hvid, 200 mm
Pennebakke, plexi, transparent, 500 mm
Pennebakke, plexi, sort, 500 mm
Pennebakke, plexi, hvid, 500 mm
Air Pocket sort, inkl 1 tavlevisker, 3 penne, 160x200 mm
Air Pocket hvid, inkl 1 tavlevisker, 3 penne, 160x200 mm
Mood Pocket, inkl 1 tavlevisker, 3 penne, 160x200 mm
Mood Box, poleret alu, glas front, 410x220x66 mm
Mood Box, sort alu, glas front, 410x220x66 mm

Art.nr.
40245
40245-B
40245-C
40245-SC
1218-B
1215T
1215S
1215V
1216T
1216S
1216V
40205-S
40205-V
40205-V-farvekode
12545-farvekode
11545-farvekode

Alle startsæt indeholder 1 tavlevisker, 4 penne med individuelle penneholdere, 5 magneter, 1 sprayflaske til vand, 1 mikrofiberklud
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Lintex
Lintex er Nordens ledende brand indenfor skriveoverflader til professionel og uddannelsesmæssig
brug. Den familieejede virksomhed blev grundlagt i 1983 og har et produktionsanlæg på 16.000 m2
i Småland, Sverige. Lintex-brandet er i dag repræsenteret på alle større europæiske markeder.

Lintex AB
Madesjövägen 17
38245 Nybro
Sweden
Tel +46 481 799 000
info@lintex.se
www.lintex.se
Showroom:
Rosenlundsgatan 40
11853 Stockholm
Maskingatan 5
41764 Göteborg

Lintex A/S
Mandal Allé 3
5500 Middelfart
Denmark
Tel +45 7022 1517
info@lintex.as
www.lintex.as
Showroom:
Carl Jacobsen Vej 16
2500 Valby
Søren Frichs Vej 38B, st.tv.
8230 Åbyhøj

Osnes AS
Musmyrveien 4
3520 Jevnaker
Norway
Tel +47 613 14 999
firmapost@osnes.no
www.osnes.no
Showroom:
Stålfjæra 9
0975 Oslo

Lintex Oy
Kalkkitie 2
24280 Salo
Finland
Tel +358 (0)2 727 1220
info@lintex.fi
www.lintex.fi
Showroom:
Vuorimiehenkatu 2
00140 Helsinki
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