
Verdens største guideforlag Lonely Planet har ud-
givet THE TRAVEL ATLAS - et atlas, som er en hel 
ny måde at kigge i atlas på. Flotte geografiske kort, 
hvor det er tydeligt at se højdeforskelle, dale, bjerge 
og landegrænser - et virkelig smukt atlas.

Men atlasset er mere end det - det er et Rejseatlas. 
Lonely Planet kender til det at rejse, og i dette atlas 
giver de informationer, som er relevante for den in-
dividuelle rejsende. Så dette er et atlas, hvor du uden 
tvivl bliver inspireret til den næste rejse.

Hvis du f.eks. ønsker at rejse til Storbritannien eller 
Irland, kan du få inspiration til, hvilke byer du skal 
besøge, hvis du interesserer dig for festivaller, whis-
ky, slotte, sport, haver eller litteratur.

www.scanmaps.dk/ 0002016
Pris: 498,- kr.

Med afsnit der omhandler 50 fantastiske vandreruter i 30 lande, 
fra New Zealand til Peru samt yderligere 150 forslag er Lonely 
Planet – Hikes of the World spækket med inspirerende forslag 
til  rejser til fods.
Fra éndags ture til månedlange vandreture. Kulturelle oplevelser 
og bjerg ekspeditioner, uanset hvad turene har at byde på, har de 
det til fælles, at de hver især er en unik oplevelse. 

Køb på: www.scanmaps.dk/0002728

Pris: 329,- kr.

Denne guidebog giver dig indblik i 120 af verdens mest 
fantastiske bygninger, og viser hvor du kan finde dem. Fra 
skyskrabere og antikke klassiske bygninger til moderne 
arkitektur. Fyldt med facts, kort og fotos er denne bog en 
sjov og fascinerende introduktion til det sublime, det skøre 
og alt derimellem.

Køb på: www.scanmaps.dk/0002724

Pris: 109,- kr.

Følg med i vores nyhedsbrev, på webshoppen og på facebook for mere 
info! Udover 20% på ALT har vi også særlige tilbud på udvalgte varer!

Lonely Planet på dansk 
er nedsat med 40% på 

Black Friday! 

Lonely Planet - 
The Travel Atlas

Hos os er der kort til jul
Studiestræde 30 eller www.scanmaps.dk

Nordisk
Korthandel

Epic hikes of the world

Black Friday - Fredag den 23. Nov.

Amazing Architecture En god start på rejselivet - lær de første ord

Flotte lys til vintermørket med byer i silhuet

Nye Spændende Guidebøger til hele verden
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First Words Board Books
English - 89,- kr.
Varenr: 0050253

(fra 0-2 år)

The World Puzzle (1000 brikker)
Varenr: 0936188 - Pris: 199,- kr.

Copenhagen (500 brikker)
Varenr: 0936168 - Pris: 179,- kr.

Copenhagen Magnetic (100 brikker)
Varenr: 0936138 - Pris: 99,- kr.

Family Lite 
(dansk tekst) - 549,- kr.

www.scanmaps.dk/0001269

Basic B2 med lys 
(dansk tekst) - 499,- kr.

www.scanmaps.dk/ 0001253

Dante med lys  
(dansk tekst) - 775,- kr.

www.scanmaps.dk/0001211

First Words Board Books
French- 89,- kr.

Varenr: 0050254
(fra 0-2 år)

Drybag Medium (rød) 
Portugués - 139,- kr.

Varenr: 0936132
Drybag XXL (blå) 

Portugués - 199,- kr.
Varenr: 0936151

Globe kugle 
The Age of Exploration  
10,4 cm i diameter med  

silkebånd  - 120,- kr. 
www.scanmaps.dk/0936209

First Words Board Books
Spanish - 89,- kr.
Varenr: 0050255

(fra 0-2 år)

Citylight - København 
149,- kr.

www.scanmaps.dk/0936139

Citylight - Christmas 
149,- kr.

www.scanmaps.dk/0936208

Citylight - London 
149,- kr.

www.scanmaps.dk/0936140
Denne interaktive bog tager dig med bag scenen og af-
dækker lufthavnens hemmeligheder. Så tag et kig ind i 
cockpittet, se hvad der sker med baggagen, og følg med 
i alle de andre sjove ting lufthavnen har at byde på.
www.scanmaps.dk/0050252
Pris: 169,- kr.

How Airports Work

775,- 549,-

498,-

499,-

Nyhed

Nyhed

Årets
julegave

 PÅ ALLE VARER

20%
*Untagen gavekort, varer der er ekstra 

nedsatte på dagen og Infokunder får ikke 
yderligere 10% rabat, udover de 20%.40% 40% 40%

40%

Lonely Planet - 
Vietnam - 209,- kr.
Varenr: 0355008

111 steder - 
Havana - 199,- kr.
Varenr: 0651022

Inside Guides - 
Peru - 209,- kr.

Varenr: 0682007

Cicerone - Camino  
Portugués - 219,- kr.

Varenr: 0237508

Lonely Planet - 
Ukraine - 219,- kr.
Varenr: 0267015

111 steder - 
Stockholm - 199,- kr.

Varenr: 0254015

Inside Guides - 
Italian Lakes - 199,- kr.

Varenr: 0235b23

Cicerone -Andalucian 
Coast to Coast - 199,- kr.

Varenr: 0236422

Bradt - Georgia  
229,- kr.

Varenr: 0033001

Rough Guide - Andalucía 
199,- kr.

Varenr: 0236184

T.G.T. - Dominikanske 
Republik - 200,- kr.

Varenr: 0654021

Rother - Crete
195,- kr.

Varenr: 0232627

Bradt - Svalbard 
229,- kr.

Varenr: 0253121

Rough Guide - Florida 
209,- kr.

Varenr: 0630270

Turen går til - Paris 
200,- kr.

Varenr: 0241007

Rother - Tenerife
195,- kr.

Varenr: 0236351

Et dansk udviklet atlas med kort, 
tekst og billeder af høj kvalitet. At-
lasset fortæller levende om verden 
og er et spændende opslagsværk.
www.scanmaps.dk/0050035 
Pris pr stk. 138,- kr.

Mit Første Atlas



EN VERDEN AF KORT

Dug Cykelkort & GuiderDækkeservietter

Trap Topografisk Atlas 
2. udgave - Atlas med kvalitet

Gardin eller tapet

Norden til søs

Turistkort

Som noget helt nyt har Nordisk Korthandel in-
troduceret en serie af flotte færdigindrammede 
kort. Der er 11 forskellige kort at vælge imellem 
lige fra Verden, Europa og Danmark til et post-
nummerkort og et kommune/regions kort over 
Danmark. 

De kommer i to forskellige størrelser henholds-
vis 100x63 cm og 70x83 cm. Kortene leveres i 
en meget flot, elegant sort aluminiumsramme 
- lige klar til at hænge op på væggen. Kortene er 
beskyttet af en akryl.

Læs mere: www.scanmaps.dk/vaegkort

Verdenskort, Europakort, Danmarkskort og en-
kelte lande kort.  Du kan vælge aktuelle kort, som 
er ajourførte med nye navne og lande grænser. 
Hvis du ønsker et historisk antik look til din væg, 
har du mulighed for at vælge antikke Verdensko-
rt, Europakort og 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 
overblik.

Læs mere: www.scanmaps.dk/vaegkort

Med 3 nemme steps kan du bestille dit eget 
topografiske kort over en by eller egn i Dan-
mark eller Sverige. De fås i målestoksforhold 
fra 1:25.000 og op til 1:100.000. Du kan både få 
opdaterede og aktuelle kort samt historiske kort.  

Der er mange muligheder for korttyper, størrel-
ser,   foldet eller som flot plakat med forskellige  
opklæbninger til væggen.
 
Gå ind på www.scanmaps.dk/ditkort og se, hvor 
nemt det er. 

Få kort som rullegardin, der lige passer til dit 
vindue. Du vælger selv højde + bredde, men 
bemærk at kortenes forskellige formater kan be-
virke, at der er hvidt i top eller bund. Husk at be-
stille loftbeslag til ophængning af rullegardinet. 
www.scanmaps.dk/gardin

Tapet er ideelt til at sætte dit eget personlige og 
unikke præg på dit hjem/kontors indretning. 
Kort som tapet fås til en hel væg eller som en 
enkelt bane - du bestemmer selv størrelsen. 
www.scanmaps.dk/tapet

Med få nemme steps kan du bestille søkort over 
de danske farvande, samt et stort udvalg af nor-
ske og svenske søkort.
Priser fra: 168,- kr.

Se Kortoversigterne for alle vores kort på  
www.scanmaps.dk/kortoversigter.

Lande-, by-, vandre- & cykel-kort.

Nordisk Korthandel har et stort udvalg af turist- 
kort til hele verden. Søg på vores website un-
der det land, by, område du gerne vil besøge  
www.scanmaps.dk eller besøg vores butik  
i Studiestræde 30.

Få kort som dug. Kortene kan bruges på skrive-
bordet, i kantinen, på udendørs borde, køkken-
borde eller dit favorit bord. Vælg et land eller en 
verdensdel, så du kan planlægge din næste ferie 
eller bare drømme om den. Kortene trykkes på 
kraftig voksdug.

Læs mere: www.scanmaps.dk/dug

Nordisk Korthandel udgiver en serie cykelkort i 
målestok 1:100.000 som dækker hele Danmark. 

Kortene er i vandfast og slidstærkt materiale og 
indeholder alle nationale, regionale ruter samt 
en masse nationale ruter og cykelstier. Til tre af 
kortene er også udgivet en cykelguide.

Yderligere findes der også et cykelkort over hele 
Danmark i 1:500.000 med Storkøbenhavn kort 
på bagsiden i 1:75.000. 

Få mere information og se alle cykelkortene på: 
www.scanmaps.dk/cykel

Priser:
Cykelkort    135,- / stk.
Cykelguider   135,- / stk.
Cykelkort + guide  225,- / stk. 

Få kort som dækkeserviet. Kortene kan brug-
es som dækkeservietter eller bare som et lille  
underlag til skrive/tegne bordet. Fås både med 
moderne opdaterede kort og med antikke Køben-
havn, Europa og Verdenskort. 

Læs mere: www.scanmaps.dk/daekkeservietter

Trap Danmarks og SDFE’s fælles mål har været 
at skabe et så korrekt, flot og overskueligt atlas 
som muligt og derved give alle kortelskere et 
godt produkt, som kan bruges til planlægning og 
oplevelser.  Ud over rettelse af de fundne fejl i 1. 
udgave, er den væsentlig-
ste forbedringer i 2. ud-
gave følgende:  Antallet af 
stednavne er øget til ca. 
21.000. Dette er næsten 
en fordobling i forhold til 
1. udgave og omkring det 
samme antal som i tidlig-
ere atlas udgivelser fra  
Geodætisk Institut eller 
Kort- og Matrikelstyrels-
en.

Flotte vægkort

Færdigindrammede kort

Topografiske kort med 
eget centrum

Nordisk Korthandel udgiver mange flotte verdenskort, europakort og danmarkskort.

Har du 
spørgsmål til 

vægkortene, ønske 
om en speciel kort 
størrelse eller med 

firmalogo så 
kontakt os.

Du kan også 
hente varen i  

Studiestræde - 
vi hjælper dig med 

at få det ud til 
bilen.

Vidste du at Nordisk 
Korthandel har designet 
og udgivet over 100 væg-
kort - Danmark, Europa, 
Verden, verdensdele og 

enkelte lande.

Der er mange forskellige 
muligheder for indramning 

med f.eks.:

- Flot sort lærredskant.
- Aluminiums rammer i sølv eller sort.

- Flotte trærammer i forskellige 
træsorter, sølv, guld, sort og hvid.

- Akryl plade erstatter glas da 
den ikke er så tung.

Vil du selv 
sørge for trans-
porten og være 

hjemme, så hjælper 
vi vognmanden 

med at få det ud.

Vi 
sender 

med fragt 
i sikker em-

ballage.

Du finder 
kort i små 

udgaver eller  
XX-large. 
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Varenr: 0000298 - Pris: 395,- kr.

Varenr: 0100062 - Pris: 995,- kr.

Varenr: 0000431
Pris: 495,- kr.
119 x 141cm

40,-

195,-
priser fra

99,-
Varenr: 

0232072

115,-
Varenr: 

0352025

99,-
Varenr: 

0245606

135,-
Varenr: 

0237034

115,-
Varenr: 

0630329

125,-
Varenr: 

0241968

pr. stk.

449,95
Varenr: 

0251134

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer 


