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FLIPCHART

Usnadněte si vaši prezentaci nebo školení pomocí tabule  .  je snadno Flipchart ekoTAB® Flipchart
přenositelný, proto může být vždy po ruce. Nepotřebujete zrovna používat papír? Využijte  Flipchart
ekoTAB® i jako magnetickou popisovatelnou tabuli.

Flipchart ekoTAB® je bílá magnetická tabule na trojnožce s výklopným ramenem pro zavěšení 
papírových archů. Potřebujete papírů víc? Pomocí lišty, která pevně drží na tabuli můžete uchytit i celý 
blok papíru. Popsaný papír se nemusíte bát utrhnout, lišta v žádném případě nespadne.
Povrch tabule můžete volit mezi bílým lakovaným povrchem nebo povrchem z bílé certifikované 

3dvouvrstvé keramiky e . Pro každodenní psaní doporučujeme keramický povrch, který je vysoce odolný 
proti poškrábání a výborně stíratelný. 
Stabilní konstrukce na třech nohách zaručuje, že se  nepřeváží. Je možné jej nastavit až Flipchart ekoTAB®
do výšky 195 cm, přičemž tabule v nastavené výšce drží pevně a nesklouzává dolů. 
Kroucení tabule brání několikavrstvá konstrukce, která je zárukou dlouhé životnosti. Tabulová deska je 
orámována elegantním hliníkovým rámem v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy. Součástí 
tabule je lišta na upevnění papírových bloků a odkládací plastová polička v délce třiceti centimetrů. 
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SPECIFIKACE  PRODUKTU

FLIPCHART K
 
     >  Standardizované rozměry*:

                 75 x 100, 150 x 100

      >  Povrch tabule:
3                 dvouvrstvá keramika e  nejvyšší kvality

      >  Barva povrchu:
                 bílá   

FLIPCHART L
      >  Standardizované rozměry*:
                 75 x 100, 150 x 100

      >  Povrch tabule:
                 email

      >  Barva povrchu:
                 bílá   

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

PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

  Lišta na upevnění papírových bloků>

>  Výklopná ramena pro zavěšení papíru

>  Nastavitelná výška 

>  Stabilní konstrukce

>  Elegantní moderní design

Záruka, doplňující informace

Na keramický povrch tabulí poskytujeme záruku až 25 let.
Na emailový povrch poskytujeme záruku 2 roky.
Záruka na konstrukci 2 roky.
Více informací najdete v Technickém listu – FLIPCHART, 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

FLIPCHART

http://www.ekotab.cz/flipcharty/
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