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Rozvrhová tabule

Vyberte si jednu z Rozvrhových tabulí  a vytvořte si tak přehledný týdenní rozvrh hodin. ekoTAB®
I v současné době, kdy je kladen velký důraz na techniku a shromažďování veškerých dat v počítačových 
programech, zůstávají Rozvrhové tabule  značně oblíbené. Je zřejmé, že ve školství budou svoje ekoTAB®
užitečné místo nacházet i nadále, neboť rozvrh hodin je snadno přístupný pro všechny vyučující a 
provádění změn v rozvrhu je velmi jednoduché.  

Rozvrhové tabule ekoTAB® jsou magnetické, popisovatelné fixem na bílé tabule. Nabízíme je ve dvou 
velikostech, a to v provedení 26 tříd (0 – 8 hodin) a v provedení 40 tříd (1 – 12 hodin). Rozvrhové tabule 
ekoTAB® jsou standardně s bílým lakovaným povrchem, protože u tohoto typu tabule 
nepředpokládáme intenzivní popisování fixem. Pro vytvoření rozvrhu tříd na Rozvrhové tabuli  ekoTAB®
budete potřebovat pouze barevné magnetické pásky a permanentní popisovač. Standardní barva rastru 
je černá. 
Díky sendvičové konstrukci se tabule nekroutí. Rozvrhová tabule  je orámována elegantním ekoTAB®
hliníkovým rámem v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy. Součástí Rozvrhové tabule  je ekoTAB®
příslušenství pro zavěšení na stěnu. 

Pro příklad Rozvrhová tabule 40 (40 tříd, 1 – 12 hodin)

Pro příklad Rozvrhová tabule 26 (26 tříd, 0 – 8 hodin)
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SPECIFIKACE  PRODUKTU

Rozvrhová tabule 26
        70 x 100>  Standardní rozměr*:
                   bílý lakovaný povrch>  Povrch tabule:
                          8 kg>  Hmotnost:

Rozvrhová tabule 40
        135 x 100>  Standardní rozměr*:
                   bílý lakovaný povrch>  Povrch tabule:
                          15,5 kg>  Hmotnost:
*Uvedené rozměry jsou pouze orientační, mohou se lišit až o 2,5 cm.

Určeno na:
Stěnu nebo Nohy PARAVAN

PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

  Přehledně rozplánovaná výuka >
       v jednotlivých třídách

>  Jednoduchá výměna magnetických pásků

>  Potisk v českém jazyce

>  Elegantní moderní vzhled

>  Jednoduchá montáž

Záruka, doplňující informace

Na emailový povrch poskytujeme záruku 2 roky.
Kompletní dodávka včetně montáže a servisu zajištěna.
Více informací najdete v Technickém listu – Rozvrhová tabule a v Návodu na montáž tabulí manažer, škol, 
mapa, rozvrh, plán. kalendář.

Ukázka barevných magnetických pásků
 a permanentních popisovačů. 
Kompletní nabídku magnetických pásků 
najdete na .http://eshop.vms.cz/

Rozvrhová tabule
ukaž na webu ekotab.cz

Přehraj video!

Rozvrhová tabule

http://www.ekotab.cz/planovaci-tabule-rozvrh-hodin/
http://www.ekotab.cz/planovaci-tabule-rozvrh-hodin/
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http://www.youtube.com/watch?v=nsNLePbAUx0
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