
NK Vejkort – NYT kort i serien DitKort

Endelig kan vi udgive Nordisk Korthandels vejkortserie. Vi har valgt at kalde dem NK Vejkort.

Nordisk Korthandels vejkortserie kan bestilles på vores webshop www.scanmaps.dk. Du finder dem under 
Kort og emnet DitKort.

Det er enkelt og simpelt - det hele foregår i vores webshop. Du finder det område du gerne vil have, 
navngiver kortet og gennemfører din bestilling. Dagen efter printer vi det og sender det til dig, eller du kan 
afhente det i butikken. 

Nordisk Korthandels (NK) vejkortserie er en kortserie, hvor man tydelig kan se vejnavne, bygninger, grønne 
områder, parker, skove m.m. Du vælger dit eget område som papirskort, indrammet eller i en digital 
version.

Altid i en størrelse der passer dig
Du kan vælge fire forskellige størrelser på kortet, i høj og bredformat, så det passer til din væg, og det fås i 
2 forskellige detaljeringsgrader (målestokke) 1:7.000 og 1:13.000.

Størrelse på kortene er:
60 x 54 cm, 70 x 100 cm, 100 x 130 cm, 130 x 160 cm.
Priser fra 295,- kr.

www.scanmaps.dk/ditkort - vælg �NK Vejkort�.

http://www.scanmaps.dk/
http://www.scanmaps.dk/ditkort


Digital version
Som noget helt nyt kan du vælge at få dit eget digitale vejkort for dit område i en jpg version direkte til 
udprint eller til fortsat at arbejde med i et grafisk design program (f.eks. Photoshop eller Indesign), så der 
er mulighed for at indtegne dine virksomheder, butikker, arbejdsområder eller løberuter og 
moutainbikeruter på kortet. JPG udgaverne kommer i 508 DPI og svarer til printudsnit på: 60 x 54 cm, 70 x 
100 cm, 100 x 130 cm, 130 x 160 cm.
Priser fra 1.295,- kr.

www.scanmaps.dk/ditkort � vælg �NK Vejkort � Digital Trykklar fil�.

Få overblikket
NK Vejkort er velegnede til overblik over nærområdet - hvem bor her? hvor kan vi vandre? hvordan er 
vejnettet omkring et arbejdsprojekt? Alle disse spøgsmål kan nemt og overskueligt besvares med et NK 
Vejkort som en del af en planlægningsproces. Kortene vil være et glimrende arbejdsredskab og oversigt
hos ejendomsmæglere, skoler, biblioteker, fritidshjem og i private hjem. 

De mange muligheder med DitKort
Udover NK Vejkort findes der i DitKort serien også topografiske kort over Danmark i 1:25.000, 1:50.000 og 
1:100.000, historiske kort fra forskellige perioder samt kort over Sverige. 

Du finder alle valgmuligheder på vores webshop under Kort � DitKort. 

Se det hele på www.ditkort.dk.

http://www.ditkort.dk/
http://www.scanmaps.dk/ditkort

