Bestilling

DE UNDERVISNINGSTEKNIKK - Ødegårdssvingen 7
1405 Langhus / Norway FAX. +47 64 86 92 99
WWW.DE.NO

Informasjon
Kontaktperson : ……………………… Skolens/bedriftens navn : ……………………………………...
Adresse : ……………………………………………Postnummer : ………… Sted : ……………………
Telefon ………………………
Artikel
nummer
2
3 G
3 U
10
30

32

33

36 N10
124
147
200

Telefaks ………………………. Mail : ……………………………….

Beskrivelse
Terning (100mm) med 3 flyttbare pyramider av lik størrelse
3-kantet likesidet prisme (200mm) med 3 demonterbare
pyramider
3-kantet prisme (200mm) med ulike sider bestående av 3
separate pyramider.
Lukket kjegle (260mm) med eliptisk, parabolisk og hyperbolisk
snitt
Fyllbare modeller for beregning og sammenligning av volum.
Halvkule, sylinder og kjegle med lik grunnflate.
Høyde = Diam. = 120mm
Terning (100mm) for visualisering av utfolding av flater.
Modellparet består av en modell i klar akryl og en utbrettbar
modell i tilnærmet samme størrelse. Den utbrettbare modellen
er i farget massiv plast og er "hengslet" i alle flatedelingene.
Passer inni modellen i klar akryl.
4-kantet pyramide (200mm) for å visualisere utfolding av flater.
Modellparet består av en modell i klar akryl og en utbrettbar
modell i tilnærmet samme størrelse. Den utbrettbare modellen
er i farget massiv plast og er "hengslet" i alle flatedelingene.
Sett med 10 kubikkdesimeter (dm 3)
4-kantet (klar) pyramide (110mm) med 3 bevegelige snitt
(fargetonede)
Fyllbare modeller for beregning og sammenligning av volum.
2 sylindre, 1 liter og 1/4 liter. Høyde: 200mm og Høyde:
160mm
Fyllbare modeller for sammenligning av volum
Terning og pyramide med lik grunnflate. Høyde: 100mm

Antall

Enhetspris
NOK

Totalpris
NOK

477 NOK
513 NOK
537 NOK
344 NOK
537 NOK

374 NOK

374 NOK

2 459 NOK
344 NOK
344 NOK
245 NOK

201

Fyllbare modeller for beregning og sammenligning av volum.
3-sidet prisme og 3-sidet pyramide med lik grunnflate.
Høyde: 150 mm.

293 NOK

202

Fyllbare modeller for beregning og sammenligning av volum.
4-sidet prisme og 4-sidet pyramide med lik runnflate.
Høyde: 150mm.

293 NOK

203

Fyllbare modeller for beregning og sammenligning av volum.
Kjegle og cylinder med lik grunnflate. Høyde: 150mm.

293 NOK

204

Fyllbare modeller for beregning og sammenligning av volum.
Halvkule, sylinder og kjegle med lik grunnflate. Høyde: 60mm,
Diam.120mm

480 NOK
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Artikel
nummer

Beskrivelse

205

Fyllbare modeller for beregning og sammenligning av volum.
8-sidet prisme og 8-sidet pyramide med lik grunnflate.
Høyde: 150mm.

293 NOK

206

OHP- modell for bestemmelse av sirkelpereferi ved å rulle en
sirkel på en rett linje

323 NOK

209
211

213

214

219

220

231

241 SK

Sylinder (200mm) med uttagbar folie. Modellen demonstrere
utfolding av flater og en omkrets. Folien passer inn i den klare
sylinderen.
Kule (120mm) med ekvatorisk snitt, aksielle tråder og pyramide
av grunnflate på 1 cm 2
4-kantet prisme (150mm) for visualisering av utfolding av flater.
Modellparet består av en modell i klar akryl og en utbrettbar
modell i tilnærmet samme størrelse. Den utbrettbare modellen
er i farget massiv plast og er "hengslet" i alle flatedelingene.
Passer utenpå modellen i klar akryl.
6-kantet pyramide for å visualisere utfolding av flater.
Modellparet består av en modell i klar akryl og en utbrettbar
modell i tilnærmet samme størrelse. Den utbrettbare modellen
er i farget massiv plast og er "hengslet" i alle flatedelingene.
4-kantet pyramide (110mm) for å visualisere utfolding av flater.
Modellparet består av en modell i klar akryl og en utbrettbar
modell i tilnærmet samme størrelse. Den utbrettbare modellen
er i farget massiv plast og er "hengslet" i alle flatedelingene.
Tetrahedron ( Likesidet pyramide ) (legeme med 4 likesidete
trekanter) (150mm) for visualisering av utfolding av flater.
Modellparet består av en modell i klar akryl og en utbrettbar
modell i tilnærmet samme størrelse. Den utbrettbare modellen
er i farget massiv plast og er "hengslet" i alle flatedelingene.
Passer inni modellen i klar akryl.
Kjegle (120mm) med uttagbar folie. Modellen demonstrere
utfolding av en den kone overflaten. Folien kan tas ut og settes
inn i akrylkjeglen.
Sett med 14 modeller samlet i en solid koffert for transport og
lagring. Modellene er fyllbare for volumberegning og
sammenligning av volum.

Sett med 10 modeller samlet i en solid koffert for transport og
lagring. Modellene er fyllbare for volumberegning og
sammenligning av volum. Parvis (eksempelvis kjegle og
241 SK10
sylinder) med lik grunnflate. 3-sidet prisme+pyramide, 4-sidet
prisme + pyramide, 8-sidet prisme + pyramide, kjegle +
sylinder. Høyde:150 mm, terning + kule 100 mm.
Rektangulært prisme (200mm) for visualisering av utfolding av
flater. Modellparet består av en modell i klar akryl og en
utbrettbar modell i tilnærmet samme størrelse. Den utbrettbare
275
modellen er i farget massiv plast og er "hengslet" i alle
flatedelingene. Passer utenpå modellen i klar akryl.
5 delers sett i solid polyetylen koffert. Grunnleggende og mye
anvandte modeller:
-Sylinder i klar akryl med utbrettbar folie som kan tas ut fra
sylinderen
-Kjegle i klar akryl med utbrettbar folie som kan tas ut av
kjeglen
300
-Firkantet prisme i klar akryl og en utbrettbar prisme i samme
størrelse. Den utbrettbare firkantede prismen er "hengslet" i
alle flatedelingene. Passer inn i prismen i klar akryl. Høyde
150mm.
-Terning i klar akryl og en utbrettber terning i samme størrelse.
Høyde 100 mm.Kubikkcentimeter terning.(se No 936/E s.13.)

Antall

Enhetspris
NOK

Totalpris
NOK

253 NOK
293 NOK

236 NOK

293 NOK

223 NOK

223 NOK

238 NOK

1 634 NOK

1 116 NOK

410 NOK

1 381 NOK
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Artikel
nummer

301

302

303

510

Beskrivelse

Antall

6 delers sett med "utbrettbare" modeller i koffert.
Modellene består av en modell i klar akryl og en utbrettbar
modell i samme størrelse. De utbrettbare modellene er i farget
massiv plast og er "hengslet" i alle flatedelingene. Passer inn i
modellene i klar akryl.
Rektangulær prisme (200mm), terning (100mm), firkantet
prisme (150mm) tetrahedron (150mm), 4-sidet pyramide
(200mm),
firkantet pyramide ( 100 mm)
5 delers sett med "utbrettbare" modeller i koffert. (se Nr. 300)
Kjegle (120mm) og sylinder (150mm) med overflaten av folie,
terning (100mm), rektangulær prisme (200mm) og pyramide
(200mm) med "utbrettbare" overflater.
9 delers sett av modeller for utbretting/utfolding av overflate,
samlet i en koffert:Terning (100mm), firkantet pyramide
(100mm). firkantet prisme (150mm), rektangulæ prisme
200mm), 6-sidet pyramide (150mm), 4 sided pyramide, kjegle
(120mm), og en sylinder (150mm)
Modellparene som er utbrettbare består av en modell i klar
akryl og en utbrettbar modell i samme størrelse. De utbrettbare
modellene er i farget massiv plast og er "hengslet" i alle
flatedelingene. Passer inni eller utenpå modellene i klar akryl.
Modellene med folie viser også utfolding av en flate. Folien kan
settes inn i akrylkjeglen.
Parallelogram med bevegelige vinkler og transportør og med
flyttbar høydegraderimg. Lengde av sidene: 320mm x 220mm

521 T

OHP-modell for Pythagoras´. Thale´s og Euklid´teori.
OHP-modell for bestemmelse av areal av en sirkel ved å
benytte et rektangel med sirkelsegmenter

615

Variabel firkant med 4 transportører/vinkelmåler for påvisning
av summen av vinklenene. Dimensjon: 390mm x 240mm

511

626
698
932 Z

Variabel trekant med tre transportører, vinkelmålere for
påvisning av summen av vinklene i en trekant. Dimensjon:
350mm x 280mm
Sylinder (200mm) med utskiftbar gjennomsiktig overflate.
Gradene er markert og delt inn i 12 deler på hver 30 grader
Terning (120mm), kan demonteres til 6 like pyramider

Enhetspris
NOK

Totalpris
NOK

1 821 NOK

1 562 NOK

2 648 NOK

513 NOK
537 NOK
480 NOK
537 NOK
579 NOK
428 NOK
636 NOK

3

936 E
0204

Kubikk decimeter (dm ) terning (100mm), med firkantede
staver av varierte lengder og 100 små terninger av 1cm 3

383 NOK

11 modeller for teknisk tegning + tlepasset øvinghefte + fasit
på overhead.

4350 NOK

Roberval-vekt, 2 kg
01080

1450 NOK
Vekter for Roberval-vekt

01082

565 NOK
Solkvadran

02841

185 NOK
12 tremodeller

28295

290 NOK
Plastvekt for barneskolen med vekter, 2000 g

28299

715 NOK
Plastvekt for barneskolen

28300

250 NOK

03690

Digital vekt 200 g / 0,1 g - New design; - LCD skjerm med høy
kontrast

1247 NOK

03691

Digital vekt 2000 g / 1 g - New design; - LCD skjerm med høy
kontrast

1021 NOK
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Artikel
nummer

Beskrivelse

Antall

Enhetspris
NOK

04467

Cosmografen : Cosmografen klarlegger de forskjellige
astronomiske fenomener

1690 NOK

04468

Tilleggsutstyr for cosmografen. Gir deg muligheten til å erstatte
sola med en lyskilde

200 NOK

10045

Pyromaxi apparat - Varmer opp til 750 grader uten fare! Går på
strøm.

2690 NOK

10044

Pyromega apparat - Varmer opp til 900 grader uten fare! Går
på strøm.

4120 NOK

Totalpris
NOK

Tavletegneutstyr 7 deler med instrumenttavle
WS2

995 NOK
Frakt

105, -

MVA
Totalt
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