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Zjednodušte si komunikaci s rodiči svých žáků nebo se zákazníkem. Pomocí Paravanu ekoTAB® si můžete
vytvořit místo, kde ukázat v čem jste úspěšní, a co právě chystáte. S Paravany ekoTAB® budou všechny
důležité informace všem na očích.

PARAVAN
Pro příklad sestava korkového, keramického a textilního Paravanu ekoTAB® na stojkách NOHA T ekoTAB®.

PARAVAN ekoTAB® je elegantní oboustranná tabule, která nabízí široké možnosti využití. Nejvíce žádané
jsou jako prezentační tabule, nebo dělící stěny. Máte open-space kancelář? Pořiďte vašim pracovníkům
PARAVAN ekoTAB® a umožněte jim více soukromí pro svoji práci. Plochu paravánu zároveň využijí jako
nástěnku nebo tabuli pro popis fixem.
Nabízíme čtyři varianty provedení povrchu:
PARAVAN KOR ekoTAB® z přírodního drceného korku o síle 3 mm. Takto silný korek se netrhá a zaručí vám
snadné vpichování špendlíků.
PARAVAN TEXT ekoTAB® z kvalitního textilu s krátkým vlasem je speciálně pro výstavní plochy,
PARAVAN BT L ekoTAB® s lakovaným povrchem a PARAVAN BT K ekoTAB® s povrchem z certifikované
dvouvrstvé keramiky e³.
Pokud plánujete sestavu z několika paravánů, jednotlivé typy povrchů můžete snadno zkombinovat.
PARAVAN ekoTAB® má pevnou konstrukci o šířce 16 mm, která je složena z několika vrstev. Jedná se tedy
o velice pevnou tabuli, která se po nějaké době rozhodně nezkroutí. Rám paravánu je z eloxovaného
hliníku v přírodním odstínu, sladěný se stojkami (Nohy PARAVAN ekoTAB®), které si můžete vybrat ze
čtyř nabízených variant. Sestavení paravánu je velice jednoduché. Stačí jej připevnit na Nohy PARAVAN
ekoTAB® plastovými spojkami, které jsou součástí balení Paravanu ekoTAB®. Nohy PARAVAN jsou
samostatným výrobkem a je nutné je doobjednat zvlášť.
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SPECIFIKACE PRODUKTU
PARAVAN
> Standardizované rozměry*:
75 x 100, 90 x 120, 150 x 100, 150 x 120
*Uvedené rozměry jsou pouze orientační, přesné rozměry jsou uvedeny
v technickém listu.

> Volitelný povrch:
dvouvrstvá keramika e³ nejvyšší kvality,
email, korek nebo textil
> Certifikace:
ČSN EN 71 Bezpečnost hraček
> Barva emailového povrchu: bílá
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PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ
>
>
>
>
>

Široké možnosti využití
Volitelný povrch
Praktické uchycení paravanu na stojky
Snadné poskládání sestav
Moderní design

> Barva keramického povrchu: bílá
> Barva korkového povrchu:

přírodní

> Barva textilního povrchu:

červená,

Noha DISK ocel

Noha DISK litina

Noha T železná

Noha I železná

modrá,
šedá,
hnědá,
žlutá,
zelená.

Určeno na:
Nohy PARAVAN**

Paravány

** Nejsou součástí výrobku.

Detail spojky

ukaž na webu ekotab.cz

Záruka, doplňující informace
Na keramický povrch tabulí poskytujeme záruku až 25 let.
Záruka 2 roky.
Kompletní dodávka včetně montáže a servisu zajištěna.
Více informací najdete v dokumentech Technický list – PARAVAN, Návod na montáž (Paravanu), Návod
k použití a údržbě – Tabule s keramickým povrchem a Návod k použití a údržbě – Tabule s emailovým
povrchem.
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