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Sklenené tabule GLASSBOARD farebné
Dekoratívne tabule s funkcionalitou štandardných bielych tabúľ na in-
tenzívne a dlhodobé používanie. Dizajn z tvrdeného skla hrúbky 4 mm 
s perfektne hladkým povrchom, na ktorý sa vynikajúco píše. Za pred-
pokladu používania príslušenstva Legamaster výrobca garantuje 
25-ročnú záruku. Na špeciálny magnetický povrch sú špeciálne vyvi-
nuté extra silné magnety na sklo. Na zotretie atramentu z permanent-
ných popisovačov môže byť použitá stierka Magic Wipe. Tabule sú do-
dávané s 2 super silnými magnetmi, popisovačom, montážnou sadou 
a inštrukciami na montáž. Možnosť montáže na výšku alebo šírku.

1 Obj. kód Rozmery v × š Farba Cena €

LM1045 35  40 × 60 cm biela 57,80
LM1045 43  60 × 80 cm biela 83,–
LM1045 54  90 × 120 cm biela 171,–
LM1045 63 100 × 150 cm biela 221,–
LM1048 35  40 × 60 cm modrá 57,80
LM1048 43  60 × 80 cm modrá 83,–
LM1048 54  90 × 120 cm modrá 171,–
LM1048 63 100 × 150 cm modrá 221,–
LM1046 35  40 × 60 cm čierna 57,80
LM1046 43  60 × 80 cm čierna 83,–
LM1046 54  90 × 120 cm čierna 171,–
LM1046 63 100 × 150 cm čierna 221,–

Sklenené tabule GLASSBOARD na kolieskach
Mobilné elegantné tabule GLASSBOARD do  kancelárie s  funkčným 
a inovatívnym dizajnom. Ľahko sa utierajú a nezaberú veľa miesta. Di-
zajn z  tvrdeného skla hrúbky 4 mm s perfektne hladkým povrchom, 
na ktorý sa vynikajúco píše. Tabule sú vhodné na spoločné stretnutie 
za účelom jednania, plánovania a pod. Ideálne je umiestniť ich do za-
sadačiek a všade tam, kde sa rokuje. Za predpokladu používania príslu-
šenstva Legamaster výrobca garantuje 25-ročnú záruku. Na špeciálny 
povrch sú vyvinuté extra silné magnety na sklo, na zotretie atramentu 
z permanentných popisovačov môže byť použitá stierka Magic Wipe.

Obj. kód Rozmery v × š Farba Cena €

2 LM1051 00  90 × 175 cm biela 882,–
3 LM1052 00  90 × 175 cm čierna 882,–

Tabule z tvrdeného skla
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