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ARTITEQ FOR SKOLER
Se for deg skolen din, med flittig arbeidende barn i klasserommet
og som glade løper ut når det ringer til friminuttet. Se også for
deg hvordan skolen vil se ut dersom alle veggene er fargerikt
dekorert med barnas arbeider.
Bare tenk på alt som henges opp i et klasserom og på skolen for
øvrig. Alt fra veggdekorasjoner til korktavler, tusjtavler og
beskjeder. Med Artiteqs toppmoderne opphengssystem kan
veggene på skolen din dekoreres på en ryddig og oversiktlig
måte, helt uten tape og tegnestifter.
Artiteq har produsert og markedsført opphengs- og presentasjonssystemer
siden 1995. Vi spesialiserer oss på praktiske og gode løsninger hvor du kan
henge opp elevenes tegninger, dokumenter og andre merknader på en
funksjonell og tidsbesparende måte. I tillegg er Artiteqs opphengssystem
laget slik at det beskytter veggene.
Denne brosjyren vil gi deg et innblikk i de ulike variantene av
opphengssystem slik at du kan velge det som passer for nettopp
din skole.

FLEKSIBELT
BRUKERVENNLIG
MULTIFUNKSJONELT

INFO RAIL // COR EMOUSSCHOOL DEN HAAG

ARTITEQ FOR DIN SIKKERHET
Hvert rom i et skolebygg kan ha ulike funksjoner; trygghet
for barna i klasserommet, profesjonell opplevelse av
lærernes arbeidsrom og en varm og innbydende kantine.
Veggdekorasjoner kan gi hvert rom den karakter og
funksjonalitet det trenger.
Artiteq har satset på et system som er enkelt, tilpasningsdyktig,
trygt og skal kunne imøtekomme behovene til dagens skoler.
Artiteqs opphengssystem kan monteres i tak eller på
vegger, og kan bli brukt for å vise frem elevenes plakater,
bilder og tegninger på en oversiktlig og ryddig måte.
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 FOKUS PÅ HOLDBAR
BYGNINGSFORVALTNING
 FLEXIBEL OG BRUKERVENNLIG
 MULTIFUNKSJONELL OG SIKKER

«Se, se ...
mitt kunstverk
på veggen!»

INFO RAIL

ET NØDVENDIG OPPHENGSSYSTEM I KLASSEROMMET

I dag en pingvin, i morgen Pytagoras
En skole er ikke et kontor og bør være utformet på en barnevennlig
måte. Bare fordi du går for et mer lekent og uformelt utseende, betyr
ikke det at det ikke kan være organisert.
Info rail er en perfekt måte å vise frem tegninger og dokumenter på
en ryddig og oversiktlig måte.
Skinnen skal kun monteres en gang, og utgjør derfor en mangeårig
investering. Den sikrer at veggene ikke blir skadet, og tegnestifter og
tape kan derfor bli liggende i skuffen.
I tillegg er skinnen konstruert på en slik måte at det blir enkelt å
skifte ut tegninger og beskjeder så ofte man måtte ønske.
Flere skoler bruker allerede Artiteqs opphengssystemer. Tilbakemeldingene
fra både foreldre og lærere har vært svært positive, og mange spør seg
om hvordan de klarte seg uten da dette har blitt et viktig hjelpemiddel
både i undervisning og på skolen for øvrig.
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MED INFO RAIL I FELLESAREALER KAN VI GJENTATTE
GANGER VISE FORSKJELLIGE ARBEIDER FOR HELE SKOLEN.
EN ARBEIDSUTSTILLING FOR EN FORELDREKVELD,
PLAKATER I LØPET AV EN PROSJEKTUKE, MELDINGER VEDRØRENDE
UNGDOMSLEIREN. ALLTID HURTIG BYTTE
OG MED DET FLOTTESTE RESULTATET.

Lærer ved Cor Emousschool i Haag

VI HAR MONTERT INFO RAIL BÅDE I OG
UTENFOR KLASSEROMMET. I KLASSEROMMET VALGTE VI
HØYDE TILPASSET BARNA. SYSTEMET ER SÅ ENKELT
AT BARNA KLARER SELV Å HENGE OPP SINE ARBEIDER
PÅ EN VELORGANISERT MÅTE. DET ER SVÆRT HURTIG Å BRUKE OG
ALT SER RYDDIG OG FARGERIKT UT.

Lærer ved Cor Emousschool i Haag

«JODA!
Vi har
den vakreste
skolen!»

INFO RAILme

PRAKTISK, VAKKERT OG PERSONLIG

Ingenting er så vakkert og personlig som barnas arbeider på veggene i klasserommet eller
korridorene. Barna kan stolte gå rundt og peke ut sine egne kunstverk. Nå mer gjenkjennelig
enn noensinne ved hjelp av Info Rail med den spesielle navneklipsen: Info Rail me.
Med me- clip legges et ekstra personlig og vakkert element til Info Rail- systemet. Hvert barn
får sin personlige klips, med for eksempel mulighet til å skrive sitt eget navn. En flott løsning
for en perfekt presentasjon. Alltid mulighet for tilpasninger, og alltid med 100% kvalitet,
uansett hvor ofte klipsene brukes.
I tillegg til at det er en fin måte for barna å presentere sitt arbeid på , kan me-clip også brukes
av lærere og ledelse i undervisningen og som et personlig kommunikasjonsverktøy. Praktisk,
direkte og raskt, takket være Info Rails fleksible bruksområde.
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«Se, se!
mitt eget sted
på skolen»

BILDEOPPHENGSSYSTEM

Det er få steder hvor vegger blir brukt mer enn på skoler, hvor presentasjoner stadig
blir brukt som læringsverktøy. Fleksible opphengssystemer er derfor perfekt for
klasserom da de også kan erstatte oppslagstavler.
Artiteqs opphengssystem for bilder består av en skinne med hengende tråder og kroker.
En stor fordel med dette systemet er at du kun trenger å montere skinnen en gang. Det
kan monteres på veggen i ønsket høyde, eller i taket. Utnyttelsen av veggene blir enkel
og fleksibel med dette systemet. Om dere nettopp har flyttet til et nytt sted, er i ferd
med renovering eller bare ønsker en oppgradering er det et perfekt øyeblikk å benytte
seg av Artiteqs bildeopphengssystem. Det vil bidra til å bevare de nye veggene hele og
pene i lang tid og vil derfor være en langsiktig god økonomisk investering.

PRESENTASJONSVERKTØY

Skoler er med på å utdanne og forme våre kommende generasjoner, og
er derfor også de første til å omfavne nye teknologiske fremskritt.
Dermed har digitale tavler blitt et innslag i mange utdanningsinstitusjoner.
Likevel velger mange skoler å satse på mer tradisjonelle verktøy som
oppslagstavler og whiteboards. Artiteq kan bidra uansett hvilke behov
din skole måtte ha. Vi kan på en enkel måte integrere disse verktøyene i
våre opphengssystemer på en effektiv og varig måte, og samtidig sikre
et praktisk og sikkert opphengssystem.
Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

«Lærer, nå er det min tur
til å komme opp på tavlen?»
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«De flotteste klasserommene,
de vakreste koridorene!»

ARTITEQ SKANDINAVIA AS

MØLLEVEIEN 19
3140 NØTTERØY
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