
HLR & Luftvägsstopp i ny utgåva från Kunskapstavlan®

Sedan 2016 har Kunskapstavlan® tagit fram en rad tavlor med viktiga och lärorika budskap genom snygg design. Nu kommer ett av de
första livsviktiga motiven i samarbete med Camilla Thurell och Life in Mind tillbaka i en uppdaterad utgåva, Ida & August.  

- Vår resa med Kunskapstavlan® började i och med vår första och absolut viktigaste tavla HLR & Luftvägstopp Barn. Vi kallar den för
”Livräddande Design”. Nu har vi tagit fram ytterligare en designupplaga så att du, oavsett inredningsstil kan ha en av dessa tavlor i
hemmet. Alla behöver få en daglig påminnelse om kunskapen kring HLR -och luftvägsstopp, säger grundarna Jennie B Lindfors och
Agneta Norlin.

Ida & August har en skissad illustration och förutom att tavlan från Kunskapstavlan® lär ut om HLR & luftvägsstopp på barn, lär den
dessutom indirekt ut metoderna för att rädda liv på vuxna. Syftet med tavlorna är att skapa en påminnelse och en naturlig repetition i
vardagen. Tavlorna kommer i set om två (HLR + Luftvägsstopp).

"Kunskapstavlan® skapar design som förmedlar kunskap. För alla rum, för honom och henne, för stor och liten. Vårt mål och mission är att skapa något
mer än bara design och vacker konst. Att utmana den klassiska designen och skapa hållbar inredning. Kunskapstavlan® trycks på ett miljövänligt och
åldersbeständigt premiumpapper som både är certifierade med EU Ecolable och FSC. Kunskapstavlan® produceras i Sverige på vårt Svanencertifierade
tryckeri.”

Tavlan HLR Ida & August

• Finns att köpa på www.kunskapstavlan.se

• Kommer i formaten 30x40cm

• Kostar 425kr



Eko och Premium

Alla tavlor från Kunskapstavlan® signeras med ett handpräglat sigill vilket gör varje tavla unik. Tavlorna produceras på ett högkvalitativt 200 g/m2 respektive
300 g/m2 matt papper som både är åldersbeständigt samt miljömärkt med EU Ecolabel och FSC.

Kunskapstavlan.se

När du beställer tavlorna HLR & Luftvägstopp genom kunskapstavlan.se får du en rabatt på en livräddningskurs hos Life in Mind. Efter ett genomfört köp får
du hem ett mail med instruktioner om rabatten på kursen.

För ytterligare information och varuprover, vänligen kontakta:

EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail:info@ekpr.com

Högupplösta bilder finns på: www.ekprbildbank.com 


