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VELKOMMEN

VELKOMMEN HOS LARKO MAGNET APS

Denne produktbrochure er udarbejdet til jeres virksomhed med det formål at give et
overskueligt billede af vores produkter og løsninger lige fra deres specifikke fordele og
muligheder til deres anvendelsesområder samt tekniske data.
Produkterne er inddelt i forskellige hovedkategorier alt efter deres formål, type og
materiale. Ønsker I uddybende information om priser og dimensioner, kan I finde det i
priskataloget bagerst i denne brochure.
Larko Magnet er en af Europas førende udbydere af kvalitetsmagneter til det professionelle
erhvervsliv. Med et af markedets bredeste sortiment inden for magnetprodukter sikrer vi
vores kunder de mest optimale løsninger på både større såvel som små projekter.
For altid at kunne imødekomme jeres høje krav og forventninger benytter vi udelukkende
råmaterialer af høj kvalitet og samarbejdspartnere, som kan leve op til de internationale
kvalitetskontroller. Disse parametre, kombineret med professionel rådgivning og høj faglig
ekspertise, gør os i stand til at garantere jer effektive løsninger på både kortere og længere
sigt.
Larko Magnet har gennem firmaets mangeårige virke opnået et solidt erfaringsgrundlag
inden for permanente og ikke-permanente magneter. Vi kan derfor rådgive jer fra
projektets begyndelse og tilbyde løsninger, som tager højde for jeres individuelle ønsker og
behov.
Har I behov for yderligere oplysninger om de enkelte produkter, er I velkommen til at
kontakte vores salgsafdeling.

Rigtig god fornøjelse.
Lars Kobberholm
Adm. direktør, Larko Magnet International ApS
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VIRKSOMHEDSPROFIL

MISSION & VÆRDIER
Mission
Vores mission er at tilbyde løsninger, som højner kvaliteten af jeres
arbejde og giver jer bedre resultater. Derudover er det essentielt for
os at formidle produkter, som øger sikkerheden på jeres
arbejdsplads takket være produkternes høje kvalitet og den
professionelle rådgivning.
Værdier
Kompetencer & faglighed
Vi følger nøje den seneste udvikling og sørger altid
for, at vores faglighed er i højsædet, så vi kan
tilbyde jer fremtidssikrede løsninger.
Troværdighed
Vores stærke ekspertise danner grobund for den
troværdighed, som vi nyder godt af hos vores
kunder. Vi skaber tryghed omkring produktet,
og vi forstår at lytte til jeres ønsker.
Innovation
Vi har stor fokus på innovation og nyskabelse, således at vi kan
tilbyde jer skræddersyede løsninger, der imødekommer jeres behov.
Takket være dygtige ingeniører og udenlandske samarbejdspartnere
skaber vi sammen fremtidssikrede løsninger.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Vi anser det internationale samarbejde for en nødvendighed for at
kunne tilbyde jer som kunde den seneste viden og den bedste
kvalitet.
Vi samarbejder derfor på tværs af grænserne i verden og takket være
etablerede samarbejdsaftaler i Tyskland, Holland, Sverige og Asien
finder I Larko blandt nogle af de største udbydere på det europæiske
marked.
Med disse stærke og kompetente samarbejdspartnere udvikler vi
sammen en unik faglig ekspertise, som vi bruger til både at skabe
nye specielle magnetprodukter samt forbedre de eksisterende.
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MAGNETFOLIE

MAGNETFOLIE
Larkos magnetfolie er uden tvivl det kvalitetsmæssigt
bedste magnetprodukt på markedet.

lydisolering, posters, gadeskilte, prisskilte, puslespil,
reklameartikler, micro DC-motor osv.

Det er udviklet til at have stor fleksibilitet, således at
det kan drejes, bøjes og klippes efter behov.

Magnetfolie har generelt en svag magnetisme, men de
multiple poler på den ene side af Larkos folier giver
maksimal magnetudnyttelse.

Vi fører både den vejrbestandige bil magnetfolie til
biler, både, campingvogne etc. samt Larko Flex
magnetfolien til alle andre former for inden- og
udendørs opgaver.

Larkos magnetfolier er skiltefirmaernes foretrukne
mærke takket være den høje kvalitet! Vi sender gerne
gratis prøver – kontakt os på post@larko.dk.

Den almindelige magnetfolie kan fx bruges til visitkort,
legetøj, displays, køleskabe, mærkning af lagerartikler,

Der kan vælges nedenstående typer magnetfolie fra
Larko:

BIL MAGNETFOLIE (AUTO SUPERIOR)
Materiale
Temperatur
Bredde

- Ferrit-barium
- 40 °C
- 615 – 1000 mm

Vnr. 10100-10120

| Overflade
| Styrke
| Højde

- Vinyl 0,1 mm.
- 40 gram per cm2
- 0,85 mm

Auto Superior Magnetfolien til fx biler, både og campingvogne er et
produkt af rigtig høj kvalitet, som kan bruges i mange henseender.
Flere års udvikling inden for magnetiske folier har gjort Larkos auto
magnetfolie til markedets bedste uden sammenligning

•
•
•
•
•
•

Magnetfolien er vejrbestandig
Den har UV filter
Folien er holdbar selv ved høje hastigheder
Folien fås i ruller på 10 eller 15 meter
Vælg mellem to forskellige bredder; 61,5 cm og 1 m
Standardfarven er mat hvid, men folien kan særbestilles i glossy

Folien er uden permanent tilklæbning og skal derfor aftages hver dag
iht. brugsvejledningen.

LARKO FLEX MAGNETFOLIE

Vnr. 10000-10061K
Materiale
Temperatur
Bredde

- Ferrit-barium
- 40 °C
- 615 mm

| Overflade - Vinyl 0,1 mm
| Styrke
- 40 gram per cm2
| Højde
- 0,40-0,75 mm

Denne magnetiske folie er udviklet ud fra et blandet ferritpulver og er hertil
pålagt vinyl.
Larko Flex magnetfolien bruges bl.a. til visitkort, legetøj, displays,
køleskabe, mærkning af lagerartikler, lydisolering, posters, gadeskilte,
prisskilte, puslespil, reklameartikler, micro DC-motor etc.

•
•
•
•
•
•
•

Larko Flex magnetfolien fås i farverne hvid mat og naturbrun
Folien i mat hvid fås i 15 meter ruller
Folien i den naturbrune farve fås i 15 og 30 meter ruller
Der kan skrives på hvid folie med en non permanent WB marker
Folien kan anvendes både inden- og udendørs
Varenummer 10061K er med klæb
Godkendelse i henhold til regulativer EN-71.3

Ved ønske om folie i andre farver kan der rettes henvendelse til
salgsafdelingen.
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MAGNETFOLIE

MAGNETFOLIE

MAGNETFOLIE A4 I FARVER
Materiale
Temperatur
Str.

- Ferrit-barium
- 40 °C
- A4

Vnr. 10065-10071
| Overflade
| Styrke
| Højde

- Vinyl 0,1 mm.
- 40 gram per cm2
- 0,4 mm

Denne magnetfolie er udført i A4 størrelse og kan derfor bruges til
mange forskellige opgaver samtidig med, at den er rigtig nem at
håndtere. Folien er udviklet ud fra et blandet ferritpulver og er hertil
pålagt vinyl.

• Magnetfolien i A4 str. fås i farverne hvid, sort, gul, rød, orange, blå
og grøn

• Der kan skrives på folien med en non permanent WB marker
• Magnetfolien kan anvendes både inden- og udendørs
• Godkendelse i henhold til regulativer EN-71.3
Kontakt gerne salgsafdelingen for fremsendelse af prøver på
magnetfolien i A4 størrelse.
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MAGNETFOLIE

MAGNETBÅND
Magnetbånd er nemme, fleksible og billige løsninger til
skiltning, lagerreoler, holdefunktioner mv.
Der er utallige anvendelsesmuligheder med disse
meget fleksible produkter.

Hos Larko udbyder vi følgende typer produkter inden
for kategorien magnetbånd:

MAGNETBÅND - HVID
Materiale
Temperatur
Bredde

- Ferrit-barium
- 60 °C
- 15 – 50 mm

Generelt for alle typer magnetbånd er, at deres
magnetisme er forholdsvis svag og er derfor lette at
flytte rundt på.

Vnr. 10515-10550
| Overflade
| Styrke
| Længde

- Vinyl 0,1 mm
- 50 gram per cm2
- 30000 mm

Magnetbåndet bruges især til lagerreoler, whiteboards og andre tavler, da
det er en nem og billig metode til at holde styr på indholdet. Skriv
beskeden på magnetbåndet og klip den ønskede størrelse - nemmere kan
det ikke gøres!

• Beregnet til indendørs brug
• Produktet er aftageligt, kan flyttes rundt og påsættes alle lige overflader
• Standardfarven er hvid

MAGNETBÅND - FARVET

Vnr. 10555-10580
Materiale
Temperatur
Længde

- Ferrit-barium
- 60 °C
- 10000 mm

| Overflade
| Styrke
| Bredde

- Vinyl 0,1 mm
- 50 gram per cm2
- 15 – 50 mm

Magnetbånd i flere forskellige farver gør det endnu lettere at holde styr på
reolerne! Magnetbåndet bruges oftest til at angive indhold på lagerreoler,
whiteboards samt andre tavler, og det er en let og billig metode til at
organisere og holde orden på indholdet.
Klip den ønskede størrelse af magnetbåndet, skriv teksten på båndet, og sæt
magnetbåndet på tavlen eller reolen – det er simpelt!

•
•
•
•
•

Magnetbåndet fås i farverne blå, gul, rød, grøn, sort og hvid (matte farver)
Magnetbåndet er beregnet til indendørs brug
Påsættes alle lige overflader
Den svage magnetisme gør, at produktet kan flyttes rundt
Længden er 10 meter og fås i forskellige bredder

SE VIDEO

Larko Magnet International ApS | Mesterlodden 5 | 2820 Gentofte
Tlf.: +45 39 65 48 00 | www.larko.dk |post@larko.dk

MAGNETFOLIE

MAGNETTAPE
Magnet tape – også kaldet selvklæbende magnetbånd
– er udført med klæb på den ene side og magnetisme
på den anden.
Magnet tape er et særdeles fleksibelt produkt, som kan
drejes, bøjes og skæres med en saks eller hobbykniv.
Længden på magnettapen kan derfor let afkortes efter
den konkrete opgave.
Magnetisk tape benyttes til rigtig mange forskellige
opgaver inden for et utal af brancher såsom

MAGNETTAPE
Materiale
Temperatur
Længde

byggebranchen, transportbranchen, reklamebranchen
og detailbranchen. Magnet tapens selvklæbende effekt
kan gøre den ønskede overflade magnetisk, selv om
overfladen ikke er af metal.
Magnettapen anvendes især til udstillingsbrig, displays,
skilte, som holdefunktion etc.
Se de forskellige magnetfolie produkter med klæb på
den ene side nedenfor:

Vnr. 10200-10230

- Ferrit-barium
| Overflade - Lim med film
- 70 °C
| Styrke
- 70-75 gram per cm2
- 15000-30000 mm | Bredde
- 12,7 – 61,5 mm

Selvklæbende magnettape fra Larko er magnetisk på den ene side og udført
med Tesa kvalitetstape/klæb på den anden side. Magnettapen er især
velegnet til displays, udstillingsbrug, skilte, som holdefunktion etc.

• Magnettapen er yderst fleksibel og kan drejes, bøjes og klippes efter
•
•
•
•

behov
Tape med en bredde på 12,7 mm fås med forskellige polretninger; A og B
Magnetbånd med tape har generelt en svag magnetisme
Klæbeeffekten forringes ved højere temperaturer end den angivne
Varenummer 10061K er magnetbånd med klæb på den ene side og
varierer derfor i størrelsen

MAGNETFOLIE MED KLÆB

Vnr. 10061K
Materiale
Temperatur
Bredde

- Ferrit-barium
- 40 °C
- 615 mm

| Overflade
| Styrke
| Højde

- Vinyl 0,1 mm
- 40 gram per cm2
- 0,5 mm

Denne magnetfolie er udført med klæb på den ene side og magnetisme
på den anden.
Den selvklæbende magnetfolie er en del af Larko Flex serien og benyttes
til alt lige fra mærkning af lagerartikler, som lydisolering, visitkort,
prisskilte, gadeskilte, posters, reklameartikler, displays og ved micro
DC-motorer.

• Magnetfolien med klæb kan anvendes i sin fulde længde eller skæres

til, så det får samme udformning som det selvklæbende magnetbånd.

• Magnetfolien fås i ruller på 15 meter
• Magnetfolien med klæb fås i naturbrun farve

SE VIDEO
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MAGNETFOLIE

MAGNETPAPIR
Når der ønskes flotte opsætninger på papir og ikke
magneter, er svaret Larkos fleksible magnetpapir.

reoler osv.

Det er uden tvivl markedets bedste grundet den høje
kvalitet i magnetisme og papir.
Magnetpapiret bruges især til displays, whiteboards,
udstillingsbrug, opslagstavler, lager-

SUPERIOR MAGNETPAPIR
Materiale
Temperatur
Bredde

- Ferrit-barium
- 40 °C
- 210 – 620 mm

Magnetpapiret skal bruges i inkjet printeren som
almindeligt papir.
Der kan vælges nedenstående type magnetpapir fra
Larko:

Vnr. 10400-10430
| Overflade
| Styrke
| Højde

- DIN papir
- 20 gram per cm2
- 0,25 mm

Dette hvide magnetpapir er beregnet til indendørs brug og fås i mat
eller glossy (glans) udgave. Det skal bemærkes, at papiret er af
mærket Superior, hvilket sikrer, at der fås et produkt af særdeles høj
kvalitet og med en stærk magnetisme.

• Magnetpapiret fås i enten A4 størrelse eller i ruller af 60 meter med
en bredde på 620 mm

• Tykkelsen er 0,25 mm, hvoraf de 0,05 mm udgør selve papiret
• Der skal anvendes inkjet printer ved brug af magnetpapiret
Vi kan desuden arrangere pakning af A4 papirerne, hvis dette ønskes.
Ring gerne for prøver på magnetpapiret eller lav en forespørgsel via
vores hjemmeside.

SE VIDEO
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MAGNETFOLIE

MAGNETLOMMER
Larkos fleksible magnetlommer letter arbejdet med at
holde styr på dokumenterne.
Med magnetlommer undgås der, at de vigtige
dokumenter bliver krøllet eller støvet, og der sikres,

at informationerne opbevares et synligt sted for alle.
Nedenstående magnetlommer er alle solide produkter
af høj kvalitet.
Der kan vælges følgende typer magnetlommer fra
Larko:

SUPERIOR MAGNETLOMME - LUKSUS
Materiale
Temperatur
Bredde

- Ferrit-barium
- 40 °C
- 225 mm

| Overflade
| Styrke
| Højde

Vnr. 40200
- Vinyl / plast
- 40 gram per cm2
- 310 mm

Dette er luksusmodellen blandt magnetlommer! Magnetlommen er
yderst fleksibel, lige til at hænge op, og indholdet kan udskiftes efter
behov.
Magnetlommen er let at håndtere og giver gode muligheder for at
synliggøre budskabet.

• Magnetlommen er i A4 størrelse
• Magnetlommen er åben i både side og top, der sikrer nem og hurtig
isætning af papirer

• Regelmæssig vedligeholdelse af magnetlommen kræves
Vnr. 40210
Materiale
Temperatur
Højde

SUPERIOR MAGNETLOMME – ÅBEN TOP
- Ferrit-barium
- 40 °C
- 225 mm

| Overflade
| Styrke
| Længde

- Vinyl/plast
- 40 gram per cm2
- 310 mm

Denne magnetlomme af mærket Superior er åben i toppen og udført i en
særdeles god kvalitet. Magnetlommen er et yderst fleksibelt produkt
takket være magnetfolien, og magnetlommen kan hænges overalt, hvor
der er en metaloverflade. Udskift nemt indholdet efter behov, og flyt
magnetlommen hen, hvor der er mest brug for den.
Magnetlommen er let at håndtere og giver gode muligheder for at
synliggøre budskabet.

• Magnetlommen er i A4 størrelse
• Magnetlommen er åben i toppen
• Regelmæssig vedligeholdelse af magnetlommen kræves
MAGNETLOMMER - HYLDEFORKANT
Materiale
Temperatur
Højde

- Ferrit-barium
- 40 °C
- 30 mm

| Overflade
| Styrke
| Længde

Vnr. 10810-10820
- Vinyl/plast
- 40 gram per cm2
- 50 - 75 mm

Den lille magnetlomme, der bruges som etiket til fx hyldeforkanter har en
forside af klar plast til papirinformation.
Magnetlommen er et fleksibelt og flytbart produkt, som er perfekt til
lagerreolen eller arkivet, hvor der sættes ny information ind efter behag.

• Magnetlommens QuickLoad åbning i begge sider gør det nemt at udskifte
informationen efter behov.

SE VIDEO
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MAGNETFOLIE

MAGNETFOLIE HOLDER
Med magnetfolie holderen kan der nemt og effektivt
opsættes folie på biler og metalflader - uden at skulle
bede om unødig hjælp fra andre kollegaer.

Folieholderen er især henvendt til skiltemageren, hvor
den er med til at lette arbejdet betydeligt.
Der kan vælges nedenstående type magnetiske
folieholder fra Larko:

FOLIEHOLDER M. NDFEB MAGNET
Materiale
Temperatur
Diameter

- NdFeb
- 40 °C
- 43 mm

| Overflade
| Styrke

Vnr. 31700
- Santoprene
- Middel

Denne folieholder er blandt de mest solgte på markedet, og produktet
blev efter talrige forespørgsler fra vores kunder udviklet i slutningen af
1990´erne.

•
•
•
•

Stærke NdFeb-magneter er støbt i gummimaterialet santoprene
Det forholdsvist lange håndtag yder en god holdefunktion
Længden på håndtaget er 60 mm (fra bund)
Højden på selve gummimagneten er 6 mm

Effekten af de stærke magneter og en solid holdeevne gør dette
produkt uundværligt.
Folieholderen er påført Larkos logo, men den kan også købes uden logo.
Kontakt os venligst for pris på dette.
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MAGNETFOLIE

MAGNETBRIKKER OG -TEGN
Nu kan man være kreativ med skiltningen – disse
magnetprodukter bruges på fx lagerreoler, tavler eller
som hjælp i børnehaveklasse-undervisningen.
De har alle en svag magnetisme, så de er lette at
flytte.

Der kan, som et alternativ til magnetbrikker og -tegn,
også købes de såkaldte magnetfolieruller eller
magnetfolie ark, som man selv kan tilskære efter
behov.
Vi fører følgende produkter inden for magnetbrikker og
magnettegn:

WHITEBOARD UGENUMRE
Materiale
Temperatur
Længde

- Ferrit-barium
- 40 °C
- 123 mm

Vnr. 10900
| Overflade - Vinyl 0,6 mm
| Styrke
- 40 gram per cm2
| Bredde
- 103 mm

Ugenumrene er udstyret med fortrykt blå magnetfolie med tal fra 1 til 53.
De er ideelle til whiteboard tavler, hvor planlægning eller undervisning er i
højsæde.

• De er trykt på fleksibelt magnetfolie og giver mange forskellige
anvendelsesmuligheder

• Hvert enkelt magnetfolieark er indpakket i en gennemsigtig plastpose
• Dimension for hele arket er 123 mm x 103 mm
MAGNETFOLIE BRIKKER

Vnr. 10905-10980
Materiale
Temperatur

- Ferrit-barium
- 40 °C

| Overflade
| Styrke

- Vinyl 0,1 mm
- 30 gram per cm2

Magnetfolie brikker er et fleksibelt magnetprodukt med mange
anvendelsesmuligheder. Magnetfoliebrikkerne tages fra posen og
sættes på fx reoler eller tavler. Skriv på dem med en whiteboard
marker og få budskabet tydeligt ud.

• De er gode til undervisningsbrug og lette at påføre takket være
magnetismen

• Brikkerne fås i flere forskellige dimensioner og i farverne gul, rød,
brun, orange, blå og hvid

MAGNETBOGSTAVER OG -TAL
Materiale
Temperatur
Højde

- Ferrit-barium
- 40 °C.
- 35 mm

| Overflade
| Styrke

Vnr. 10580-10585Fa
- Vinyl 0,1 mm
- 40 gram per cm2

Disse fleksible magnetbogstaver og tal er lette at sætte på fx reoler og
tavler, og de fås i mange forskellige farver og størrelser.

• Dansk kvalitet, som produceres ud fra dine individuelle behov
• Prisen er for et sæt af det danske alfabet eller et sæt tal fra 0 – 9
• Varenr. 10585FA er angivet med farve og koster i opstart kr. 500,00 for
print og montering

Alternativ: køb en rulle magnetfolie og klip selv (vnr. 10050, dimension
0,5 x 615 x 15000 mm)
Ønskes andre udgaver, dimensioner etc. (fx foliepile) skal der rettes
henvendelse til salgsafdelingen.
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