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Allt handlar om tavelytans kvalitet

Det är dags att förändra sättet att välja och köpa whiteboardtavlor
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Blädderblocksställ och mobila tavlor

Diamond Glas       
Prestige Emalj           
Nano Clean™ Stål   
Classic Stål

Revolutionen slutar inte här. Nobos 

mobila whiteboardtavlor och 

blädderblocksställ finns också tillgängliga 

i de nya kategorierna uppdelade på yta, 

vilket är perfekt för den som vill utöka 

med en mobil lösning.

Whiteboards förklarat

Nobo är dedikerat att utveckla ett 

komplett utbud av visuella hjälpmedel 

som uppmuntrar användare att tänka, 

dela och inspirera. Om du vill veta mer 

om våra innovativa whiteboardytor 

och visuella kommunikationsverktyg,        

kan du besöka: 

www.accobrandspartner.com
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Whiteboards förklarat

Nobo leder vägen inom kategorin 

för visuell kommunikation. Vi ser 

att raderbarhet och hållbarhet är 

grundläggande konsumentbehov 

som inte blir tydligt kommunicerade 

idag. Vårt fokus ligger på att effektivt 

kommunicera fördelarna med olika ytor 

och ytkvalitet. Vi vill att konsumenter ska 

kunna välja rätt tavla direkt. 

Nobo, en del av ACCO Brands, är erkänt 

över hela Europa som tillverkare av 

högkvalitativa produkter inom visuell 

kommunikation, som inspirerar till 

kreativitet, samarbete och tydlighet.

Under de senaste 45 åren har vi lett 

industrin genom att utveckla innovativa 

tavelytor som inte bara givit den bästa 

kvaliteten till användarna, men även 

säkerställt att de har alla nödvändiga 

verktyg för att göra det möjligt att 

tänka, dela och inspirera. 

Vi är fast beslutna om att alla tavlor som 

bär namnet Nobo höjer standarden för 

raderbarhet och hållbarhet. 

Allt handlar om 
ytkvalitet

Det är dags att förändra hur människor 

väljer sina whiteboardtavlor. Alltför 

ofta ser vi att kunder inte får tydlig, 

jämförbar information om olika 

whiteboardytors tålighet och kvalitet. 

Detta betyder att de gör inköp enbart 

baserade på tavelramens design och 

tavlans pris, vilket i slutändan gör att de 

känner sig missnöjda när tavlans yta 

blir fläckig, får bucklor eller efterlämnar 

spökskrift.  

För att åtgärda detta, och se till att 

ingen kund blir missnöjd med sitt val, 

har Nobo organiserat sortimentet i 

fyra undervarumärken, uppdelade på 

tavelyta. Detta innebär att kunden 

enkelt kan välja rätt tavla baserat 

på hur de tänkt använda den, vilket 

sätter stopp för den förvirring som 

ofta upplevs när man köper en 

whiteboardtavla. Det gör det också 

möjligt för kunderna att förstå när de 

bör uppgradera till en ny tavelyta, om 

deras krav förändras.

Whiteboardytans revolution

Glas Emalj Nano Clean™ Stål Stål

Enkel att radera från?

Motstår fläckar och 
bläckrester?

Motstår repor och bucklor?

Nobo garantitid

25 ÅRS
GARANTI

5 ÅRS
GARANTI

15 ÅRS
GARANTI
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GARANTI

5 ÅRS
GARANTI
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Gjord vit, förblir vit... 
Gjord för att hålla länge
Prestige whiteboardtavlor i emalj 
har en yta som levererar utmärkta 
resultat vid varje användning. De är 
perfekta för kunder som letar efter en 
hållbar, långlivad tavla med överlägsen 
raderbarhet. Prestige emaljtavlor är 
utformade för att hjälpa människor få 
fram deras idéer och budskap så tydligt 
som möjligt.

Emaljytan ger användarna en 
smidig skrivupplevelse varje gång. 
Whiteboardtavlorna är utformade för 
att hantera frekvent användning och är 
ett perfekt komplement till alla kontors- 
eller skolmiljöer. Emaljytan, som är 
enkel att rengöra, kräver minimalt 
underhåll.

Prestige emaljtavlor har en originell 
design som smälter in i alla miljöer. 
Tavlorna är byggda för att hålla, med 
livstids garanti på varje tavla.

Prestige EnamelDiamond Glass

Stilfull och tre gånger 
enklare att rengöra

Nobo Diamond glas erbjuder dig 

moderna produkter, vilka passar 

behoven hos kräsna kunder som 

söker den bästa tavlan med elegant 

design och hög kvalitet. Glas är den 

absolut bästa ytan och möter alla de 

krav kunder ställer på raderbarhet och 

hållbarhet för whiteboards. 

Den extremt jämna och täta glasytan 

ger en oslagbar raderbarhet, lämnar 

inga fläckar och är helt resistent mot 

spökskrift. Nobo Diamond glastavlor 

är utmärkta för frekvent användning 

och med dess ramlösa design passar 

de perfekt in i alla stiliga, moderna 

kontorsmiljöer.

Diamond glas sticker ut i 

whiteboardkategorin som en 

premiumprodukt med livstids garanti. 25 ÅRS
GARANTI

5 ÅRS
GARANTI

15 ÅRS
GARANTI

25 ÅRS
GARANTI

5 ÅRS
GARANTI

15 ÅRS
GARANTI

Prestige EmaljDiamond Glas

Raderbarhet:

Hållbarhet:
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Hållbarhet:
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Den hållbara 
whiteboardtavlan i 
stål som är enklast 
att rengöra

Nobo leder vägen med innovativa 
whiteboardlösningar och introducerar 
nu en helt ny whiteboardyta... Nano 
CleanTM-teknik skapar en slät yta 
som förhindrar att bläck från pennor 
tränger igenom ytan, vilket förbättrar 
raderbarhet och hållbarhet jämfört 
med tavlor i lackerat stål.

Tavlorna är skyddade av Nano 
CleanTM -teknik och passar för frekvent 
användning. Nano CleanTM stål ger 
30% ökad raderbarhet, så dessa tavlor 
håller sig som nya gång efter gång.

Nano CleanTM är ett stort framsteg för 
whiteboardtavlor med sin förbättrade 
ytkvalitet till ett exceptionellt pris. 
Denna innovativa whiteboardtavla 
leder kategorin framåt och levereras 
med en garantitid på 15 år. 

Skyddad av avancerad Nano CleanTM 

partikelteknologi. Ytan på Nano CleanTM 

stål har tätats på nanonivå och fyller 

avvikelser och håligheter som kan ses 

under mikroskop på traditionella ytor av 

lackerat stål. Vanligtvis penetrerar bläck 

från whiteboardpennor dessa håligheter 

och gör lackerade ståltavlor svårare och 

svårare att rengöra.

Ytan på Nano CleanTM stål fyller dessa 

håligheter på mellan 1-100 nanometer, 

vilket skyddar mot att bläckrester, som 

är cirka 1000 nanometer tjockt, tränger 

igenom ytan. Därmed förbättras 

raderbarheten och hållbarheten 

avsevärt jämfört med en traditionell 

tavla av lackerat stål.

Denna unika Nobo-yta har blivit testad 

till att vara 30% enklare att radera från 

och håller en högre motståndskraft 

mot pennfläckar och spökskrift, samt 

högre motståndskraft mot slitage och 

repor i jämförelse med en traditionell 

tavelyta av lackerat stål. Detta gör 

att Nano CleanTM stål är den hållbara 

whiteboardtavlan i stål som är enklast 

att rengöra. 
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Nano CleanTM- teknologi
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5 ÅRS
GARANTI

15 ÅRS
GARANTI

Nano CleanTM  Stål

Övriga tavlor tillåter bläckrester att tränga in djupt i ytan

*i jämförelse med lackerat stål

Nano Clean™-ytan skapar ett jämnt ytskikt
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Allt handlar om ytan
Nobo gör det enkelt att välja den 
whiteboardyta som passar bäst till varje 
kunds behov. Från stålytor, perfekta för 
måttlig användning, till snygga, estetiskt 
tilltalande glastavlor för frekvent bruk, 
har Nobo en whiteboardtavla som 
erbjuder lösningen som täcker alla 
kunders behov.

Vi vill att man ska få ut så mycket som 
möjligt av varje tavla. De som äger 
en whiteboardtavla kan med fördel 
använda tillbehör från Nobo, som är 
specifikt utvecklade för att användas 
med våra whiteboards. Sortimentet 
inkluderar pennor, tavelsudd och 
magneter. 

Att underhålla sin whiteboard är nyckeln 
till en lång livstid för tavlan. Nobo 
har därför även ett fullt sortiment av 
rengöringsprodukter som är tillverkade 
för att säkerställa att varje tavelyta 
levererar fantastiska resultat varje gång.  

Whiteboards förklarat

Whiteboardtavlorna Nobo Classic stål 

har varit ett viktigt verktyg för visuell 

kommunikation i åratal. Genom att 

sätta standarden för hög kvalitet och 

simplistisk design kan Classic stål förse 

kunderna med en effektiv skrivyta som 

har god raderbarhet och hållbarhet. 

Designen på Classic stål passar överallt, 

oavsett arbetsmiljö, och den lackerade 

stålytan är mest lämplig för måttlig 

användning. Om tavlan underhålls 

regelbundet med rengöringsmedel från 

Nobo kommer stålytan hålla sig ren och 

fin efter varje användning. 

Classic stål är ett utmärkt val för 

personer som söker en praktisk 

whiteboard till sitt kontor. Med stöd 

av 10 års garanti möter Classic stål de 

högt ställda kvalitetsförväntningarna 

på Nobo.

Classic Stål

Pålitlig kvalitet sedan 1971

Diamond
Glas

Prestige
Emalj

Nano Clean™
Stål
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ACCO Brands Europe
Oxford House, Oxford Road
Aylesbury, Bucks.
HP21 8SZ, England
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