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EN VERDEN AF KORT
Nordisk korthandel udgiver mange inspirerende 

skolekort, fagkortog vægkort

Vægkort 
Verdenskort, Europakort og Danmarkskort og lande kort. Du kan 
vælge aktuelle kort, som er ajourført med nye lande 
grænser. Hvis du ønsker et historisk antik look til din væg, har du 
mulighed for at vælge antikke Verdenskort, Europakort eller 
Danmarkskort. Oftes er disse kort i flotte jordfarver eller lidt 
støvede farver. Du har mulighed for at vælge flotte dekorative 
kort, som passer til enhver smag, og som giver et overblik.
 

Fra 575,00,-

Skolekort
Nordisk Korthandels skolekort holdes løbende opdatede med 
de nyeste ændringer i verdensituationen, så de altid er aktu-
elle. De kan fåes som plakatkort, selvoprullende, transporta-
bel, laminerede og mange andre opklæbningsmuligheder så 
de passer lige til dit behov. Hvis du står og skal bruge et kort 
med helt specielle mål eller helt specielt udseene er du også 
altid velkommen til at kontakte os på post@scanmaps.dk, og 
så kan vi i fælleskab finde den bedste løsning til dig.

Fra 975,00,-

Gardin
Få kort som rullegardin, der 
lige passer til dit vindue. 
Du vælger selv højden og 
bredden, men bemærk at 
kortene forskellige format-
ter kan bevirke, at der hvidt 
I top og bund.  
 

Husk at bestille loftbeslag 
til ophængning af 
rullegardinet. Fra 1.865,00,-

Tapet
Tapet er ideelt til at skabe dit eget 
personlige og unikke præg på dit 
hjem/kontors indretning.

Kort som tapet fåes til en hel væg 
eller som en enkelt bane - du be-
stemmer selv størrelsen.

430,00,-

Duge
Få kort som dug. Kortene kan 
bruges på skrivebordet, i kantinen, 
på udendørs borde, køkkenborde 
eller dit favorit bord. Vælg et land, 
en by eller en versensdel, så du lan 
planlægge din næste ferie eller bare 
drømme om den.

495,00,-
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EN VERDEN AF KORT
Nordisk korthandel udgiver mange inspirerende 

skolekort, fagkortog vægkort

Søkort Danmark 
Med få nemme steps kan du bestille søkort over de danske 
farvande. 
Der er også mulighed for at få kortene lamineret, så de kan tåle 
frugt. Kortene kan stadig rulles sammen.

263,75,-

Dit kort
Lav dit eget detaljeret kort over et område i Danmark. 
Vælg mellem vejkort, topografiske og historiske kort. Du har 
mulighed for at vælge papirformat, målestok og om kortet skal 
indrammes.

Fra 295,00,-
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Glober Cykelkort
Flotte aktuelle glober med dansk og 
engelsk tekst.
Fås med træfod, med og uden lys og i 
forskellige størrelser og prisklasser.

Find den perfekte globe til kontoret, 
børneværelset, eller under juletræet.

Danmarkskortet i 3. udgave er nu med cykelkort på begge 
sider af kortet. Danmarkskort i 1:500.000 og Storkøbenhavn 
i 1:35.000.
Danmark 1:100.000 er et planlægningskort, der giver 
overblik over cykelmuligheder. København 1:35.000 kortet 
på den anden side er et detaljeret kort over Storkøbenhavn 
med cykelstier, hovedvej navne, turistinformationer og 
cykelruter.

Fra 99,00,-



Nyhed: Trap Danmark
København Bind I               København Bind II

København I giver en 
overordnet beskrivelse af 
kommunens natur og landskab, 
historie, kultur og de store 
kulturinstitutioner samt 
samfundsmæssige forhold med 
omtale af vigtige virksomheder, 
institutioner og organisationer.

København II beskriver bl.a. 
parker og grønne områder i 
bydelene, lokalhistorie, 
arkitektur, kunst i det offentlige 
rum, kirker, skoler samt 
bydelenes befolkningsmæssige 
og økonomiske karakteristika.

449,00,- 419,00,-

Nyt flot og forbedret udagave af 
Grundstoffernes Periodesystem

(Før kaldet Det Periodesystem)

Nordisk Korthandel, scanmaps.dk har udgivet et nyt kort over Grund-
stoffernes Periodesystem.

Periodesystem 2020 er baseret på korthandlens tidligere version, som 
er blevet opdateret i samarbejde med kemikerne Anders Døssing (lek-
tor, Kemisk Institut, Københavns Universitet), Keld Nielsen (lektor, Køge 
Gymnasium) og Ture Damhus (formand, 
Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg).

De senest tilkomne grundstoffer op til oganesson, nr. 118, er 
tilføjet.

Velkommen Ved Vesterport 4, eller 
besøg os på www.scanmaps.dk

Billede med et kort over hvor Nor-
disk korthandel ligger henne.

Åbningstider:
Mandag til Fredag 10.00 - 18.00

Lørdag 10.00 - 16.00
 

Vores hjemmeside har åbent hele 
døgnet rundt.

 
(Der tages forbehold for trykfejl og 

prisændringer)
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Systemet indeholder de danske og engelske grundstofnavne samt i enkelte tilfælde de latinske grundstofnavne, når 
disse er basis for grundstofsymbolet.

Periodesystemet præsenterer desuden en række spændende oplysninger om grundstofferne.

Puslespil 

Butikken er fyldt med alverdens puslespil, i flere motiver som strejker sig helt  
fra 100 til over 1000 brikker.
Motiver af både udlanske og danske byer som København og Århus, til 
astrologiske motiver som månen og solsystemt

Timevis af underholdning venter dig og undervejs vil du sandsynligvis opdage 
bygninger, som du ikke tidligere har lagt mærke til. 
Til nogle af puslespillene følger ekstra materiale, i form af liste over 
bygningerne eller en plakat.

Fra 249,00,-


