
KATALOGOVÝ LIST    |    Lištový systém HORIZONT

KL-2015-00006-1

PRODUKTY PRO VIZUÁLNÍ KOMUNIKACI

www.ekoTAB.cz

 1/2 

Lištový systém HORIZONT
Pro příklad sestava  s tabulemi a doplňkovými komponenty Lištového systému Horizont ekoTAB® ekoTAB®  
zkonstruovanými speciálně pro Lištový systém Horizont.

V současné době je již zcela běžné během prezentace používat několik typů tabulí. V jednu chvíli 
potřebujete psát na tabuli, o něco později sdílet důležité grafy a informace, které jste si připravili 
na nástěnce nebo rychle načrtnout nějaké schéma na papír a ten dát k dispozici posluchačům. Jak ale 
umístit co nejvíce tabulí na jednom místě? Sestava tabulí s horizontálním posunem – Lištový systém 
HORIZONT – tento problém snadno vyřeší, a to i v malém prostoru. 

Lištový systém Horizont je nástěnný systém, který slouží k horizontálnímu posunu zavěšených tabulí 
nebo doplňků. Délku lze zvolit tak, aby vybraná sestava tabulí pokryla celou stěnu místnosti. Vzájemné 
překrývání tabulí umožňují vnitřní a vnější závěsy tabulí, což ocení zejména ti, kteří potřebují využít více 
tabulí různého typu a zaměňovat je podle potřeby. Tabule jsou opatřeny kolečky, pomocí kterých je 
pohyb v kolejnici snadný a plynulý. 
Aby bylo možné umístit co nejvíce komponent, které se pohybují nezávisle na sobě, disponuje Lištový 
systém Horizont čtyřmi liniemi. První linie – lišta – je umístěná nejblíže zdi, slouží pro výkresy a plakáty, 
které se zachytí pouhým nasunutím do lišty. Druhá linie – kolejnice – je určená pro vnitřní tabule nebo 
nástěnky, které se do kolejnice opět jen nasadí a mohou se pohybovat pomocí koleček. Na stejném 
principu funguje třetí linie pro vnější tabule a nástěnky a čtvrtá linie pro nasazení , Flipchartu K LS Poličky 
trojdílné LS Zásobníku na prospekty LS a . Všechny komponenty se dají velice jednoduše sejmout a znova 
nasadit. Součástí tabulí a nástěnek ve vnější kolejnici a  je plastová polička v délce šedesáti Flipchartu K LS
centimetrů. 
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SPECIFIKACE  PRODUKTU

Lištový systém Horizont
      >  Délka lišt:
                 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 a 600 cm
      >  Barva lišt:
             přírodní odstín eloxovaného hliníku

Určeno pro:
ekoTAB®Tabule  typu:

MANAŽER K LS, ŠKOL K LS, TEXTIL LS, KOREK LS
 100x120, 120x120, 150x120, 180x120, Standardní varianty tabulí MANAŽER K LS  a ŠKOL K LS*:

                                                                                                                      200x120, 240x120, 300x120
                       100x120, 120x120, 150x120, 180x120Standardní varianty tabulí TEXTIL LS a KOREK LS*:

*Uvedené rozměry jsou pouze orientační, přesné rozměry jsou uvedeny v technickém listu.

Doplňkové komponenty pro Lištový systém HORIZONT:     Flipchart K LS, Polička trojdílná LS,
                                                                                                       Zásobník na prospekty LS

                                             Závěs tabule vnitřní (sada), Závěs tabule vnější (sada)Závěsy pro zavěšení komponent:

PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

  Využití celé šířky stěny místnosti>

>  Možnost kombinovat tabule různého 
          druhu

>  Elegantní moderní design

>  Pevnost horní lišty zachována 
     i při montáži na nerovnou stěnu

>  Čtyři linie pro uchycení tabulí a 
      doplňkových komponent

Záruka, doplňující informace

Na konstrukci lištového systému poskytujeme záruku 2 roky.
Kompletní dodávka včetně montáže a servisu zajištěna.
Více informací najdete v Technickém listu – Lištový systém HORIZONT, v Návodu k použití a údržbě 
Lištového systému HORIZONT a v Návodu na montáž Lištového systému.

ukaž na webu ekotab.cz

Lištový systém HORIZONT

Přehraj video!

Lištový systém HORIZONT 

http://www.ekotab.cz/listovy-system-horizont/
http://www.youtube.com/watch?v=BNPQbmP_x48
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