
Med plexiglass blir alt sammen klart! 

Et sett med plexiglassmodeller 
Vi har gleden av å tilby en kof-
fert som er utarbeidet i felless-
kap med et teknisk forlag i Pa-
ris.  
 
Elleve modeller som letter din 
oppgave som lærer, spesielt 
med henblikk på de elever som 
har vanskeligheter med å fores-
tille seg skjulte konturer på de 
forskjellige rissene. 
 
Du kan fritt fotokopiere oppga-
vene og distribuere dem i klas-
sen. Fasiten på overhead letter 
det møyefulle rettingsarbeidet. 
Den kan også brukes til kon-
troll av elevens arbeid ved å 
legge transparenten over for 
sammenligning. 

Et nytt, smart pedagogisk konsept 
har sett dagens lys! Modeller i klar 
akryl leveres sammen med et eget 
tilpasset oppgavehefte som du fritt 
kan fotokopiere for elevene dine. 
 
Vårt produkt er et uunværlig verk-
tøy for alle lærere som ønsker at 
samtlige elever skal mestre faget, 
spesielt de som har vanskeligheter 
med å kunne se skjulte linjer og kon-
turer. Disse nye plexiglassmodellene 
utgjør et pedagogisk grunnlag av 
første klasse. Det geniale med mo-
dellene er at de er utformet i mate-
rialet klar akryl. Det betyr at elevene 
med letthet kan se det de ikke 
kunne se før, nemlig modellenes 
skjulte linjer og konturerer. Teknisk 
tegning blir plutselig langt mer inte-
ressant, fordi man bedre forstår 
overgangen fra det konkrete (volum) 
til det abstrakte (projeksjon). 
 
Konseptet er spesielt utviklet med 
tanke på nybegynnere, men vår erfa-
ring er at selv etter lang tids øvelse i 
å lese projeksjon er kofferten vår 
nyttig på alle nivåer, på videregående 
skoler, tekniske skoler, i bedriftsin-
tern opplæring og i voksenopplæring 



 

Gjennomsiktige modeller  
 

for undervising av teknisk tegning 

Bestilling, sendes til : 
 
DE Undervisningsteknikk, Ødegårdssvingen 7 
N– 1405 Langhus eller per telefaks +47 64 86 92 99 

Beskrivelse Kode Antall Pris Totalt 

Sett med 11 plexglass-
modeller med øvinger og 
fasit, levert i en pen trans-
portkoffert 

0204  4350,-  

Tillegg for porto: 105,- 

 TOTALT : 

+ MVA  

Kontaktperson 

Skolens navn 

Adresse 

Telefon og mail 
 

Med modeller blir alt sammen så klart! 
 

 Internett : www.de.no 
 

På nettstedet vårt finner du mange modeller for en vellykket undervisning 


