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Neodymové magnety k tabuliam Artverum

Magnety niklové strieborné
Extra silné lesklé strieborné magnety z poniklovaného neodymu v tva-
re kocky ideálne na sklenené tabule udržia cca 8 hárkov papiera. Roz-
mery 10 × 10 × 10 mm.

Magnety titanové sivé
Štýlové neodymové magnety s lešteným povrchom v tvare kocky s vy-
sokokvalitným obalom z hliníka v titánovo sivej farbe udržia na skle-
nenej tabuli artverum® cca 8 hárkov papiera. Rozmery 11 × 11 × 11 mm.

Magnety hliníkové C10
4 veľmi silné magnety z  poniklovaného neodymu s  lešteným hliní-
kovým obalom v  tvare kocky udržia cca 15 hárkov papiera. Rozmery 
20 × 10 × 20 mm.

Magnety hliníkové C20
2 super silné magnety z  poniklovaného neodymu s  lešteným hliní-
kovým obalom v tvare kocky udržia cca 25 hárkov papiera. Rozmery 
20 × 20 × 20 mm.

Magnety hliníkové farebné C5
3 štýlové silné magnety z poniklovaného neodymu s  lešteným hliní-
kovým obalom v tvare kocky v modrej, červenej a zelenej farbe udržia 
cca 8 hárkov papiera. Rozmery 11 × 11 × 11 mm.

Obj. kód Názov MJ Cena €

7 SI0001 92 Silné niklové magnety SuperDym na sklenené tabule bal. 6 ks 13,20
8 SI0007 28 Silné titanové magnety SuperDym na sklenené tabule bal. 5 ks 17,50
9 SI0007 05 Silné magnety SuperDym C10 na sklenené tabule bal. 4 ks 18,70

10 SI0007 06 Silné magnety SuperDym C20 na sklenené tabule bal. 2 ks 14,–
11 SI0007 25 Silné magnety SuperDym C5 na sklenené tabule farebné bal. 3 ks 11,40

Magnetická stierka k tabuliam Artverum
Čierna stierka na  suché utieranie kriedy a  atramentu z  magnetic-
kých sklenených tabúľ.

Obj. kód Názov Cena €

4 SI0001 88 Magnetická stierka na magnetické sklenené tabule 11,40

Odkladacie lišty k tabuliam Artverum

Odkladacia lišta pod tabuľu
Odkladacia lišta z priehľadného akrylu na popisovače s lepiacim prúž-
kom pre ľahkú aplikáciu.

Obj. kód Názov Dĺžka Cena €

5 SI0001 99 Odkladacia lišta Artverum číra 17 cm 14,–

Odkladacia lišta zboku tabule
Lišta vhodná pre všetky perá do priemeru 20 mm na všetky štandard-
né sklenené tabule s hrúbkou 3 až 5 mm, s výnimkou podsvietených 
tabúľ artverum®. Lišta sa pripevňuje k tabuli zboku pomocou magne-
tickej spony (je súčasťou dodávky) a jej polohu môžete meniť. Nosnosť 
500 g.

Obj. kód Názov Dĺžka Cena €

6 SI0008 03 Odkladacia lišta Artverum antracitová 16 cm 16,90

Držiaky na popisovače k tabuliam Artverum
Držiaky na popisovače vhodné k skleneným tabuliam hrúbky 3 až 5 mm 
s výnimkou podsvietených. Upevňujú sa zboku tabule pomocou mag-
netickej spony a ich polohu je možné podľa potreby meniť. Vyrobené 
z vysokokvalitného syntetického materiálu.

Obj. kód Názov Nosnosť Cena €

1 SI0008 00 Držiak na popisovače priemeru 2 cm pre sklenené tabule 400 g 11,–
2 SI0008 01 Držiak na popisovače pre sklenené tabule S 500 g 16,90
3 SI0008 02 Držiak na popisovače pre sklenené tabule M 600 g 21,20

Doplnky k tabuliam z tvrdeného skla
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