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Pojízdná tabule

Dvě psací plochy, které rychle a kdykoli odvezete jinam, získáte díky Pojízdné tabuli . Popis ekoTAB®
křídou, fixem nebo kombinace obojího. U Pojízdné tabule  nemusíte hledat žádnou střední ekoTAB®
cestu.

Pojízdná tabule ekoTAB® je oboustranná tabule s pojízdným ocelovým stojanem stříbrné barvy. Díky 
otočné konstrukci plochu tabule jednoduše otočíte a ihned píšete na druhou stranu. 
Povrch tabule můžete volit mezi bílým lakovaným povrchem nebo povrchem z certifikované dvouvrstvé 

3
keramiky e . Pro každodenní psaní doporučujeme keramický povrch, který je vysoce kvalitní, výborně 
stíratelný a odolný proti blednutí barev. Psací plochu  s keramický povrchem Pojízdné tabule ekoTAB®
nabízíme v různých barvách. Vybírat můžete ze tří barev pro popis fixem a ze tří barev pro popis křídou. 
Potřebujete kombinovat fix a křídu? Stačí pro jednu stranu tabule vybrat keramický povrch pro popis 
křídou a pro druhou keramický povrch pro popis fixem.
Snadnou manipulaci se stojanem zajišťují dostatečně velká brzděná kolečka, která jsou po zabrzdění 
stabilní, a stojan při práci s tabulí neujíždí. Boční šířka stojanu  je sedmdesát Pojízdné tabule ekoTAB®
centimetrů, což zaručuje snadný průjezd standardními dveřmi. 
Kroucení tabule brání několikavrstvá konstrukce, která je zárukou dlouhé životnosti tabule. Tabulová 
deska je orámována elegantním hliníkovým rámem v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy. 
Součástí tabule je odkládací plastová polička v délce třiceti centimetrů.
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PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

  Odkládací plastová polička>

  Snadná a pohodlná manipulace>

  Brzděná kolečka>

  Profesionální ocelová konstrukce>

  Elegantní moderní design>

>  Jednoduchá montáž

Záruka, doplňující informace

Na keramický povrch tabulí poskytujeme záruku až 25 let.
Na emailový povrckh poskytujeme záruku 2 roky.
Záruka na konstrukci je 2 roky.
Kompletní dodávka včetně montáže a servisu zajištěna.
Více informací najdete v Technickém listu – Pojízdná tabule, v Návodu na montáž - Stojan POJ, 
v Návodu k použití a údržbě – Tabule s emailovým povrchem a v Návodu k použití a údržbě – 
Tabule s keramickým povrchem.

ukaž na webu ekotab.cz

Pojízdná tabule

SPECIFIKACE  PRODUKTU

Pojízdná tabule
      >  Standardizované rozměry*:
                 75 x 100, 120 x 100, 150 x 100, 200 x 100
                 150 x 120, 200 x 120 cm
*Uvedené rozměry jsou pouze orientační, přesné rozměry jsou uvedeny 
v technickém listu.

      >  Volitelný povrch:
3                 - dvouvrstvá keramika e  nejvyšší kvality 

                 - email

     >  Barva emailového povrchu
          bílápro popis fixem:

            >  Barva keramického povrchu:
          bílápro popis fixem:

                                       béžová

                                       světle šedá

     pro popis křídou:       zelená

                                       černá

                                       modrá

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

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