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TRIPTYCH K
Na ukázku sestava třídílné tabule TRIPTYCH K na STOJANU ZVEDACÍM AL.

Potřebujete dostatek místa pro popisy při výuce? Rádi byste zkombinovali povrch pro psaní fixem a 
povrch pro psaní křídou? Máte v plánu část tabule využít pro projekci? třídílná TRIPTYCH K ekoTAB® 
keramická tabule certifikovaná Technickým a zkušebním ústavem, nabízí vynikající podmínky 
pro kreativní výuku. 

25 LET
ZÁRUKA

NA POVRCH TABULE

ISIS V OM NV

3Třídílná tabule  je vyrobena z certifikované dvouvrstvé keramiky e , vypalované TRIPTYCH K ekoTAB®
při teplotě nad 800°C. Jedná se o magnetický povrch mimořádně odolný proti opotřebení, což zaručuje 
jeho dlouhou životnost. Díky svým vlastnostem splňuje náročné požadavky pro každodenní používání 
ve školách, včetně zdravotní nezávadnosti. Nedochází k blednutí barvy povrchu, a to ani v důsledku velmi 
intenzivního používání. Dokonale hladký povrch umožňuje bezvadnou a rychlou stíratelnost. Popisy 
setřete lehce, beze stop po křídě či fixu. 
Tabuli lze volit pro popis křídou, fixem nebo kombinaci obojího. Střed tabule je možné opatřit projekční 
keramikou s matným povrchem, která rovnoměrně rozptýlí světlo z dataprojektorů a nedochází tak 
k oslňování uživatelů.  můžete používat i jako magnetickou nástěnku, neboť povrch TRIPTYCH K ekoTAB®
je odolný vůči poškrábání magnety. Více místa pro psaní poskytují křídla tabule  TRIPTYCH K ekoTAB®
s ocelovými panty, která přesně dosedají na střed tabule.
Velmi žádané jsou potisky na povrchu tabule, vybírat můžete z nabídky tisků  jako jsou notová ekoTAB®
osnova, linky, mřížky nebo zvolit vlastní potisk.  Standardně je potisk proveden žlutou nebo černou 
barvou.Nevzhlednému kroucení tabule brání sendvičová konstrukce s tloušťkou 22 mm, což řadí 
TRIPTYCH K ekoTAB® mezi nejkvalitnější a nejpevnější tabule na trhu. Celkový vzhled podtrhuje 
elegantní hliníkový rám v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy. V případě zájmu Vám k tabuli 
vyrobíme i praktickou odkládací poličku se zaoblenými hranami ve volitelné délce.
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SPECIFIKACE  PRODUKTU

TRIPTYCH K
      >  Standardizované rozměry v uzavřeném stavu*:
                         120x100, 150x100, 200x100, keramika:
                                         180x120, 200x120

       200x120projekční keramika:
*Uvedené rozměry jsou pouze orientační, přesné rozměry jsou uvedeny 
v technickém listu. 

     >  Povrch tabule: 
3                 dvouvrstvá keramika e  nejvyšší kvality

      >  Certifikace tabule:
                 ČSN EN 71 Bezpečnost hraček

      >  Barva keramického povrchu:
          bílá,pro popis fixem:

                                       béžová,

                                       světle šedá.

         zelená,pro popis křídou: 

                                       černá,

                                       modrá.

      >  Možné kombinace (plocha 1, 2, 3, 4, 5):
                 BBBBB, ZZZZZ, BZZZB, ZBBBZ, BBLGBB, ZBLGBZ

     >  Potisk dle výběru (až do rozměru 200 x 120):
                 viz. vpravo

Určeno na:
ekoTAB®Stěnu nebo zvedací systémy  typu:

Stojan zvedací AL, PYLON AL

PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

  Magnetický odolný povrch s dlouhou>
     životností

>  Dostatečný prostor pro psaní

>  Stálobarevnost povrchu – nedochází
     k blednutí barev

>  Možnost zkombinovat povrch pro psaní
     fixem a křídou

>  Jednoduchá montáž

Záruka, doplňující informace

Na povrch tabulí poskytujeme záruku až 25 let.
Kompletní dodávka včetně montáže a servisu zajištěna.
Více informací najdete v Návodu k montáži – TRIPTYCH K a v Návodu k použití a údržbě – Tabule s keramickým 
povrchem a Technickém listu TRIPTYCH K.

ukaž na webu ekotab.cz

Třídílné tabule TRIPTYCH

Chemická odolnost Odolnost proti poškrábání Antibakteriální odolnost

Ohnivzdorné Odolnost proti znečištěníOdolnost proti graffiti

Pro příklad TRIPTYCH K 
na Stojanu zvedacím AL.

Pro příklad TRIPTYCH K 
na PYLONU AL jednoduchém.

Detaily pantu křídla
tabule TRIPTYCH K.
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Příklad kombinace barev povrchu tabule 
s označením ZBBBZ (ilustrační foto)

http://www.ekotab.cz/tridilne-tabule/
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