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Tabule Space-Up

Wall-Up, Board-Up, Wrap-Up

Pozrite sa, ako sa dajú vďaka tabuliam Wall-Up a Board-Up alebo fóliám Wrap-Up priniesť najlepšie nápady do života.

S ponukou kolekcie Space-Up ľahko zmeníte stenu na tabuľu, na ktorej sa formujú najlepšie nápady. Vyberte si z troch možností tú, 
ktorá najlepšie vyhovuje vám a vášmu prostrediu:

• Wall-Up – XL stena s bielou tabuľou najvyššej kvality

• Board-Up – kombinovanie a vytváranie jedinečnej bielej tabule na stene

• Wrap-Up – fl exibilná tabuľa z fólie, ktorú je možné použiť na akúkoľvek stenu.

Tabuľa Wall-Up
Riešenie, pomocou ktorého vytvoríte z kancelárskej steny nekonečnú 
plochu na písanie. Wall-Up znamená kvalitu a intenzívne používanie. 
Zmeňte každú stenu na vysokokvalitný keramický, zapisovateľný, zma-
zateľný a magnetický povrch bielej tabule, odolný voči poškriabaniu. 
Tabuľové dosky bez rámu v troch veľkostiach možno zavesiť vertikál-
ne alebo horizontálne a kombinovať ich do jedného veľkého písacieho 
povrchu. Za predpokladu používania príslušenstva Legamaster výrob-
ca garantuje 25-ročnú záruku. Súčasťou balenia je upevňovacia súpra-
va, montážny návod, šablóna na vŕtanie a návod na čistenie.

1 Obj. kód Rozmery v × š Cena €

LM1061 12 119,5 × 200 cm 483,–
LM1061 21 200 × 119,5 cm 483,–
LM1061 26 200 × 59,5 cm 313,–

Tabuľa Board-Up
Kombináciou lakovaných tabuľových dosiek Board-Up vytvoríte jeden 
veľký a  zároveň magnetický povrch na  písanie. Jednotlivé tabuľové 
dosky bez rámu možno zavesiť vertikálne aj horizontálne a sú vhodné 
na denné používanie. Za predpokladu používania príslušenstva Lega-
master výrobca garantuje 10-ročnú záruku. Súčasťou balenia je upev-
ňovacia súprava, montážny návod, šablóna na vŕtanie a návod na čis-
tenie.

2 Obj. kód Rozmery v × š Cena €

LM1063 10  75 × 100 cm 87,20
LM1063 75  75 × 75 cm 73,50
LM1063 50  75 × 50 cm 62,–

Magnetická fólia Wrap-Up
So samolepiacou fóliou Wrap-Up môžete zmeniť akýkoľvek hladký po-
vrch, napr. sadrokartón, sklo, kovový povrch, drevo, dvere, skrine a ste-
ny na magnetickú tabuľu bez vŕtania. Fólia môže byť narezaná do rôz-
nych tvarov, čím je možné vytvoriť široké magnetické písacie plochy, 
zakryjete ňou celé steny alebo vytvoríte kreatívne tvary. Za predpo-
kladu používania príslušenstva Legamaster výrobca garantuje 3-roč-
nú záruku.

3 Obj. kód Názov Rozmery v × š Cena €

LM1062 01 Magnetická fólia Wrap-Up 101 × 150 cm 145,–
LM1062 03 Magnetická fólia Wrap-Up 101 × 300 cm 225,–
LM1062 06 Magnetická fólia Wrap-Up 101 × 600 cm 407,–
LM1062 12 Magnetická fólia Wrap-Up 101 × 1 200 cm 719,–
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