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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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KONTOR OG REKLAME

TAVLE MAGNETER
Larkos reklamemagneter er af høj kvalitet og fås i
utallige farver og former.

de forskellige udgaver, så det bliver synligt over for
kunderne.

Det er udelukkende kundens ønsker, der sætter
begrænsningen, og det er derfor muligt at få et
produkt, som er skræddersyet til det aktuelle behov.

Disse magneter er blandt de mest solgte på det
skandinaviske marked, ikke mindst takket være
kvaliteten og prisniveauet.

Det også muligt at få påført et design eller logo på

Der kan vælges følgende typer reklamemagneter:

TAVLE MAGNETER - RUNDE
Materiale
Temperatur
Diameter

- NdFeb/ferrit | Overflade
- 40 °C
| Styrke
- 10 – 40 mm

Vnr. 25000-25110
- Kunststof
- Op til 35 N

Runde, flotte tavle magneter, som kan hjælpe med at holde styr på alle papirerne i
dagligdagen.

•
•
•
•
•
•
•

Fås i standardfarverne gul, rød, sort, hvid, blå, grøn og orange
Kan også fås i grå, pink, turkis eller brun ved større mængder
1-4-farvet tryk
Magneterne findes i flere forskellige dimensioner med magnet i enten ferrit eller
neodym
Høj kvalitet i udførelse af tryk. Alle farverne er RAL eller HKS bestemt
Hvis der ønskes tryk af logo/design skal der bestilles min. 1000 stk
Fremsendelse af billedformat 1200 dpi er optimalt, minimum 600 dpi er påkrævet

Forskellen på en tavlemagnet med enten ferrit eller neodym ligger i magnetstyrken.
Neodym magneten er en del kraftigere end ferrit materialet, og kundens krav til
holdekraften er derfor afgørende for valg af magnettype. Vi rådgiver gerne ved
tvivlsspørgsmål.

TAVLE MAGNETER - KVADRATISKE

Vnr. 25200-25270
Materiale
Temperatur
Længde

- NdFeb/ferrit
- 40 °C
- 11 - 55 mm

| Overflade
| Styrke

- Kunststof
- op til 48 N

Flotte kvadratiske tavle magneter med enten ferrit eller
neodym magnet.

• Fås i standardfarverne blå, gul, grøn, orange, rød, sort og
hvid

• Kan dog også fås i brun, grå, turkis, pink, lyseblå og violet
ved større mængder

• 1-4-farvet tryk
• Høj kvalitet i udførelse af tryk. Alle farverne er RAL eller HKS
bestemt

•

SE VIDEO
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KONTOR OG REKLAME

TAVLE MAGNETER
KØLESKABSMAGNETER MED LOGO

Vnr. 25550

Materiale
- Ferrit-barium | Overflade - PVC / gummi
Temperatur - 40 °C
| Styrke
- Svag
Disse fleksible/bløde køleskabsmagneter i magnetgummi er
velegnet til reklamebrug. Køleskabsmagneterne påføres
virksomhedens logo, design eller anden information og kan let
videresendes til kunderne.
Køleskabsmagneterne er en enkelt og meget rammende metode til
at få firmaets budskab ud til kunderne. Forskellige udførelser kan
arrangeres.

•
•
•
•

Køleskabsmagneten med varenummer 25550 er standard
dimensionen, men kontakt os gerne ved andre forslag
Alle modellerne på billederne har samme pris
Ved mindre mængder end 3000 stk. - kontakt venligst
salgsafdelingen
Der bruges normalt eps eller pdf filer til trykket

Leveringstid må påregnes ved disse tavlemagneter, da prøver
udarbejdes og fremsendes til kundens endelige accept.

TAVLE MAGNET PRINS PILFINGER

Vnr. 25300-25320

Materiale
- NdFeb
Temperatur - 40 °C
Diameter
- 19 - 29 mm

| Overflade
| Styrke

- Metal / krom
- Op til 130 N

Prins Pilfingeren er tavlemagneten, som alle vil have fingrene
i. Den er meget elegant og benyttes bl.a. til opslagstavler eller
indendørs plakatsøjler.

• Magneten er af materialet NdFeb, og den er så stærk, at der
skal en magnetløfter til at løsne magneten, hvilket vi
naturligvis også tilbyder
• Magneten er et klart alternativ til løsningen på "forsvundne"
magneter på arbejdspladsen
• Vær opmærksom på den meget høje magnetstyrke!
• Overfladebehandlet med nikkel

MAGNETLØFTER
Materiale
- Plast
Temperatur - 40 °C

Vnr. 25340-25350

| Overflade
| Diameter

- Plast
- 19 – 29 mm

Denne magnetløfter er beregnet til at løfte den stærke
magnet Prins Pilfinger.
Man tager magnetløfteren og skubber den hen over
magneten. Derved kan magneten fjernes, uden at
belægningen ridses eller ødelægges.

• Magnetløfteren fås i en flot rød plastudgave
• Prins Pilfingeren og magnetløfteren anvendes bl.a. på
steder, hvor svindet af magneter er stort

SE VIDEO
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KONTOR OG REKLAME

REKLAMEMAGNETER
Med Larkos reklamemagneter er man på forkant med
udviklingen inden for markedsføring.
Hvorfor benytte traditionelle
reklameprodukter/reklamebudskaber, når muligheden
for andre og mere kreative metoder er til stede!

NAVNESKILTE
Materiale
Temperatur

Reklamemagneterne tilbyder mange forskellige
funktioner alt efter formål og behov, og det er dermed
kun fantasien, som sætter grænserne for ideerne og
designet.
Der kan vælges følgende reklamemagneter fra Larko:

Vnr. 25400F-25410R

- NdFeb/metal
- 40 °C

| Overflade - Metal

Larkos magnetiske navneskilte (reversskilte) fås i rund eller rektangulær udgave.

•
•
•
•
•
•

Fås med selvklæbende effekt eller blot en metalplade
Indeholder henholdsvis én eller to stærke NdFeb magneter
Korrosionsbestandigt produkt, som ikke ødelægger tøjet
Solid magnetisk udførelse
F= firkantet, R= rund
Såfremt der kun ønskes metalplader med/uden klæb kan dette arrangeres i
henhold til mængde

Navneskiltene er et gennemført tysk kvalitetsprodukt, som er udviklet i samråd med
vores kunder.
Vi leverer det magnetiske navneskilt, mens selve trykket laves hos skiltemageren. Vi
hjælper gerne med kontakt til en skiltemager.

MAGNETFOLDER

Vnr. 68000
Materiale
Temperatur
Længde

- Ferrit-barium
- 40 °C
- 83 mm

| Overflade
| Styrke
| Højde

- Ferrit-barium / papir
- Svag
- 54 mm

Larkos mest solgte reklameartikel, som kaldes alt fra magnetkort,
lommemagnet, gummimagnetkort til vores egen magnetfolder.
Magnetfolderen fås som standard med 20 sider, der kan fyldes med
virksomhedens reklamebudskaber. Det kan være et produktkatalog,
informationer om virksomheden eller anden reklame.

• Rigtig god størrelse, som bl.a. kan ligge i pungen eller fx hænges på
•
•
•
•
•

opslagstavlen hos kunderne
Mulighed for at få op til 24 sider
Der bruges normalt EPS eller AI filer til trykket
Ved mindre mængder end 3000 stk. - kontakt venligst salgsafdelingen
Ved flere sider eller andre dimensioner - spørg venligst i
salgsafdelingen. Vi er specialister i store ordrer fra 100.000 stk. 500.000 stk
Prøver kan fremsendes

Vi hjælper gerne med forespørgslen - arranger AI eller EPS filen, så den er
klar til tryk, hvorefter vi udfører resten. Ved behov for hjælp til filen kan vi
arrangere professionel support.

SE VIDEO
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KONTOR OG REKLAME

REKLAMEMAGNETER

MAGNETISK BOGMÆRKE
Materiale
Temperatur

- Ferrit-barium
- 40 °C

Vnr. 66000
| Overflade
| Styrke

- Ferrit-barium
- 40-45 gram per cm2

Magnetisk bogmærke i en flot og eksklusiv udførelse. Få virksomhedens
grafiske design på bogmærket til direkte profilering over for kunderne.
Bogmærket er belagt med magnetfolie på begge sider, så når kortet
bukkes sammen, fremgår budskabet på begge sider af bogmærket for
optimal eksponering.

• 157 gram double copper papir med PP 4-colour offset print
• Der benyttes primært AI eller eps filer til trykket
• Dette bogmærke er en luksusmodel, men en billigere type kan også
arrangeres

• Kontakt os venligst ved mængder mindre end 3000 stk. eller hvis der
ønskes andre dimensioner end de angivne
Vi hjælper gerne med råd og vejledning - selve budskabet og ideerne er
baseret på kundens ønsker, men kontakt os gerne for yderligere
rådgivning.
Kontakt evt. et reklamebureau / trykkeri for hjælp til filen - eller arranger
den selv. Vi hjælper gerne med en henvisning.

Vnr. 25700-25710
Materiale
Temperatur

MAGNETISK INDKØBSPOLET
- Plast / NdFeb
- 40 °C

| Overflade
| Styrke

- Plast
- Op til 55 N

Den magnetiske polet til indkøbsvognen er et genialt produkt til
virksomheden, som på en nem og billig måde ønsker at få sit budskab ud
til kunderne.
Få trykt virksomhedens logo, slogan eller noget helt tredje på
indkøbspoletten, og øg synligheden over for kunderne!

• POLETTO CHIPPEN løsner både indkøbsvognen og holder indkøbssedlen
fast

• Læg indkøbssedlen på indkøbsvognens håndtag og placer magneten
•
•
•
•

oven på indkøbssedlen. Så mistes indkøbssedlen ikke
Indkøbspoletterne produceres i en standard- og luksusudgave
Tryk på poletten er ikke inkluderet i prisen
Varenr. 25700 er standardudgave
Varenr. 25710 er luksusudgaven

Spørg gerne til andre modeller i henhold til ønske.

SE VIDEO
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KONTOR OG REKLAME

DEKORATIONSMAGNETER
Det er her muligt at vælge mellem et bredt udvalg af
forskellige dekorationsmagneter alt efter smag og
behov.

Brug dem fx til at holde styr på papirerne på
opslagstavlen eller som et mere dekorativt middel.
Der kan vælges følgende typer dekorationsmagneter:

Magneterne er meget populære takket være deres
flotte ydre, stærke holdekraft og deres mange
anvendelsesmuligheder.

DEKOMAGNET MED TVÆRSNIT
Materiale
Temperatur
Højde

- NdFeb/metal
- 50 °C
- 12 mm

| Overflade
| Styrke
| Diameter

Vnr. 31600-31610
- Nikkel/hvid lakering
- 55 N
- 12 mm

Denne type magnet er af materialet neodymium, og det er en af de mest
populære magneter til holdefunktion takket være dens glimrende
egenskaber og flotte udførsel, som er udviklet efter kundernes ønsker.

• Benyttes som holdefunktion på bl.a. opslagstavler, whiteboards og
chatboards

• Produktet fås enten hvidlakeret eller overfladebehandlet med nikkel
• Utroligt god holdekraft
• Udført med et tværsnit, der kan bruges som ekstra holdefunktion

MIKROMAGNET - FORNIKLET

Vnr. 70100
Materiale
Temperatur
Diameter

- NdFeb
- 40 °C
- 6 mm

| Overflade
| Styrke

- Ni-Zn-Ni
- Stærk

Mikromagneten er en meget lille magnet med en rigtig stor
holdekraft.
Magneten anvendes bl.a. til at hænge diagrammer,
dokumenter, fotos eller anden information på opslagstavlen.

• Flot blank udførelse
• Der anvendes stærke NdFeb magneter
• Lille og eksklusivt magnetprodukt

SE VIDEO
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KONTOR OG REKLAME

GRIBEMAGNETER
Larkos serie af flotte og elegante gribemagneter kan
anvendes til både tavler, chat- og whiteboards.
Magneterne fås i flere forskellige udgaver alt efter
deres funktion.

Der kan vælges følgende typer af gribemagneter:

HVIDLAKERET
Materiale
Temperatur
Højde

Selve grebet gør det let at vippe magneten af
overfladen, og de kan fastholde alt lige fra aviser og
blade til folie samt meget andet.

Vnr. 25900-25930
| Overflade
| Styrke
| Diameter

- Ferrit/metal
- 40 °C
- Op til 30 mm

- Hvid lakering
- Op til 125 N
- Op til 40 mm

Denne hvidlakerede gribemagnet med ferrit som magnetisme er en rigtig
stærk gribemagnet med mange anvendelsesmuligheder.

•
•
•
•

Rigtig flot udførelse
Meget holdbart produkt
Bruges især til tavler
Der kan vælges andre farver iht. RAL tabellen, hvis der som minimum
bestilles 1000 stk

PLAST

Vnr. 25810+15+30
Materiale
Temperatur
Diameter

- Plast/NdFeb
- 40 °C
- 17 mm

| Overflade
| Styrke
| Højde

- Plast
- 35 N
- 22,50 mm

Disse gribemagneter er udstyret med magnet af
materialet neodym og har derfor en rigtig god
holdekraft.
Gribemagneterne er primært beregnet til chat- og
whiteboards.

• De fås med lukket bøjlegreb eller med en helstøbt
gribefunktion

• Standardfarverne er rød, sort og hvid
Magneten kan ved mængder på min. 1000 stk. fås i
andre farver iht. RAL tabellen.

KROM ELLER NIKKEL
Materiale
Temperatur
Diameter

- NdFeb/kunststof
- 40 °C
- Op til 17 mm

Vnr. 25800-25840
| Overflade
| Styrke
| Højde

- Nikkel/kunststof
- Op til 55 N
- Op til 22,5 mm

Denne gribemagnet fås i enten krom eller nikkel.

• Findes både med lukket bøjlegreb og med en helstøbt gribefunktion
• Magnettypen er af materialet neodym, hvilket gør magnetens
holdekraft særdeles stor

• Magneterne er ikke beregnet som legetøj
• Varenr. 25820 (billede 1) og 25840 (billede 3) er udført i kunststof i
kromsølv

• Varenr. 25840 er udstyret med hul

SE VIDEO
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KONTOR OG REKLAME

MAGNETISKE HOLDERE
Med Larkos brede udvalg af magnetholdere er der nu
altid styr på dokumenterne.

Der kan vælges følgende magnetiske holdere hos
Larko:

Disse elegante og holdbare produkter beskytter
indholdet og gør det nemmere for

BROCHURE- PAPIR- & KORTHOLDER
Materiale
Temperatur
Højde

- Ferrit
- 40 °C
- Op til 245 mm

| Overflade
| Styrke
| Bredde

medarbejderen at placere og finde sine papirer.

Vnr. 40300-40310
- Akrylplast
- Middel
- Op til 220 mm

Denne flytbare magnetholder til brochurer o.a. er udført i plast og har
magnetisk bagside.
Brochuren sættes i plastikdelen, og informationen er offentlig tilgængelig.
Ganske enkelt og uden behov for skruer, søm eller klæb.

•
•
•
•

Udført i akryl
Produktet er især brugt på ståldøre og reoler
Vær opmærksom på, at indholdet ikke må være for tungt
To typer kan vælges: A4 (vnr. 40300) eller A5 (vnr. 40310)

TAVLEMAGNETER MED HÅNDTAG

Vnr. 40610
Materiale
Højde

- Ferrit/stål/plast
- 34 mm

| Diameter - 67 mm

Denne tavlemagnet er udstyret med håndtag, så den nemt
kan løftes og flyttes.
Tavle magneterne anvendes især på whiteboards og andre
opslagstavler men kan også bruges til reoler og andre
metalliske overflader.

• Magneterne til tavle holder effektivt dokumenter,
brochurer og andet materiale fast på tavlen

• Tavlemagneterne kan også bruges som holdefunktion via
•
•

håndtaget, så materiale med strop eller snor kan påsættes
magneten
Tavlemagneten har et tyndt lag velour påført selve
magneten for at undgå ridser
Tavlemagnetens styrke afhænger af den overflade, som
magneten fastgøres på

Styrke: Ca. 5 kg.
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KONTOR OG REKLAME

MAGNETISKE HOLDERE

MAGNETISK CLIPBOARD
Materiale
Temperatur
Højde

- Metal / Plast
- 40 °C
- 315 mm

Vnr. 40600
| Overflade
| Styrke
| Bredde

- Krom / gummi
- Svag
- 230 mm

Det magnetiske clipboard er udstyret med en magnetklemme til
papirer og andre vigtige dokumenter mv.
Notér på skriveblokken og hæng den på lagerreolen, bilen eller
whiteboardet - kun fantasien sætter grænser.

• Et handy magnetprodukt, som er meget efterspurgt blandt
•
•
•
•
•

lagerpersonale
Magnetisk bagside takket være magnetklemmer
Magnetklemmen er gummibelagt og ridser derfor ikke
Nem at flytte rundt på
Alle metaldele er forkromet
Clipboardet kommer i A4 størrelse og er træfarvet
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KONTOR OG REKLAME

METALLISTER
Med disse metallister og magnetskinner er der altid styr
på dokumenterne og papirerne på kontoret.

alt efter behovet, og de kan monteres med enten
skruer eller klæb afhængig af modellen.

Listerne fås i flere forskellige dimensioner og materialer

Der kan vælges følgende typer metallister hos Larko:

METALLISTER
Materiale
Temperatur
Bredde

Vnr. 25520-40

- Metal
- 40 °C
- 80 mm

| Overflade
| Længde

- Metal
- 1000 mm

Disse metallister af mere eksklusiv karakter kan påsættes på overflader, som
ikke er magnetiske.
De monteres ved hjælp af skruer, og fås i flere forskellige farver og
dimensioner.

• Skinnerne fås i generelle standardmål
• Metallisterne leveres med fire NdFeb magneter og et montagesæt pr. skinne
• Der er mulighed for at erhverve metalskinnerne i grå, sort og hvid

METALSKINNE - KLÆB

Vnr. 25500-25510
Materiale
Temperatur
Bredde

- Metal
- 40 °C
- 40 mm

| Overflade
| Længde

- Metal/klæb
- 300 - 500 mm

Denne metalliste med klæb anvendes ofte til kontoret eller fx
undervisningslokalet, hvor muligheden for at kunne flytte
metalskinnen igen skal være til stede.
Klæbet på bagsiden af metalskinnen gør produktet egnet til mange
forskellige midlertidige såvel som permanente opgaver, da der
undgås at skulle bores i væggene.

• Metalskinnerne fås i 2 standardmål
• Klæb på begge typer metallister
• Metalskinnerne er udført i hvid farve

SE VIDEO
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KONTOR OG REKLAME

MAGNETISK LUKKE- OG KLEMMEFUNKTION
Der kan her vælges forskellige magneter med klemmeog lukkefunktion. Klemmerne med magneter kan fx
anvendes til opslagstavlen eller lagerreolen.
Metalskiverne holder effektivt og professionelt
brochuren eller kataloget sammen ved hjælp af en lille

METALSKIVER
Materiale
Temperatur
Højde

neodym magnet.
Enkle og funktionelle magnetprodukter, som holder
dokumenterne solidt på plads.
Der kan vælges følgende magneter med lukke- eller
klemmefunktion:

Vnr. 21600-21670

- Metal
- 40 °C
- 2,0 - 2,5 mm

| Overflade
| Diameter

- Hvid lakering / zink
- Op til 60 mm

Disse metalskiver er blevet særdeles populære som lukkemekanismer
til kataloger etc.
• Den runde metalskive og magneten tiltrækker hinanden, så
lukkemekanismen opstår
• Metalskiverne fås også med dobbeltklæbende tape på bagsiden
• Fås i hvid og zink udgave

MAGNETKLEMME

Vnr. 40000-40010
Materiale
Temperatur
Diameter

- Metal / NdFeb
- 40 °C
- 28 - 36 mm

| Overflade
| Styrke

- Krom
- Middel

Magnetklemme med stor holdekraft, som klemmer papirerne
godt fast under holderen.

• Magnetklemmen sidder solidt på metalpladen med enkelt- eller
dobbeltsystem

• Klemmen rykker sig ikke
• Kan klare flere A4 papirer
• Vælg mellem 2 typer - enten ring- eller lang klemmemagnet
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