
4.
 T

ab
ul

e a
 p

re
ze

nt
ác

ia

214

Keramické a skladacie tabule

Skladacie tabule PROFESSIONAL
Tabule vhodné ku  schôdzam, do  seminárnych miestností, školských 
tried a pod. Kvalita tabule – trieda Professional. Šetria miesto a dispo-
nujú veľkou písacou plochou. Keramický povrch, obojstranne popiso-
vateľné krídla, hliníkový rám so  sivými plastovými rohovými spojka-
mi. Dodávané s montážnou sadou, odkladacou lištou a popisovačom.

Obj. kód Rozmery tabule v × š / celková šírka Rozmery krídiel v × š Cena €

LM1003 54  90 × 120 / 240 cm  90 × 60 cm 553,–
2 LM1003 63 100 × 150 / 300 cm 100 × 75 cm 708,–

LM1003 64 100 × 200 / 400 cm 100 × 100 cm 882,–

Technické parametre:

• popisovateľný magnetický vysoko kvalitný keramický povrch
• 25-ročná záruka na popisovateľnosť a stierateľnosť povrchu
• hliníková odkladacia lišta po celej dĺžke tabule
• hmotnosť cca 22, 30 a 38 kg
• doporučené príslušenstvo profesionálna sada doplnkov obj. kód LM1255 00.

Skladacie tabule ECONOMY
Skladacie magnetické tabule triedy economy sú riešením, ak treba šet-
riť miestom a fi nanciami zároveň. Disponujú veľkou písacou plochou 
– krídla tabule, ako aj tabuľa samotná sú obojstranne popisovateľné 
za sucha stierateľnými popisovačmi Legamaster. Hliníkový rám má si-
vé plastové rohové spojky. Tabule sú dodávané s  montážnou sadou 
a odkladacou lištou.

Obj. kód Rozmery tabule v × š / celková šírka Rozmery krídiel v × š Cena €

LM1002 54  90 × 120 / 240 cm  90 × 60 cm 150,–
3 LM1002 63 100 × 150 / 300 cm 100 × 75 cm 185,–

LM1002 64 100 × 200 / 400 cm 100 × 100 cm 226,–

Technické parametre:

• popisovateľný magnetický lakovaný povrch
• 5-ročná záruka na popisovateľnosť a stierateľnosť povrchu
• 30 cm dlhá hliníková odkladacia lišta
• hmotnosť cca 8, 12 a 15 kg
• doporučené príslušenstvo základná sada doplnkov obj. kód LM1250 00.

Biele tabule UNIVERSAL plus
Model bielych tabúľ s  keramickou úpravou povrchu, odolnou voči 
drobnému poškriabaniu. Výhodný pomer kvality a ceny. Magnetický 
povrch vhodný na  popisovanie za  sucha stierateľnými popisovačmi 
Legamaster. Hliníkový rám so svetlosivými rohovými spojkami z plastu 
s otvormi na inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Tabule dodá-
vané s odkladacou lištou a montážnou sadou.

Obj. kód Rozmery v × š Cena €

LM1021 43  60 × 90 cm 69,30
1 LM1021 54  90 × 120 cm 111,–

LM1021 56  90 × 180 cm 179,–
LM1021 63 100 × 150 cm 162,–
LM1021 64 100 × 200 cm 205,–

Technické parametre:

• popisovateľný magnetický keramický povrch odolný voči drobnému poškriabaniu
• hliníková odkladacia lišta 30 cm
• hmotnosť 11 kg / m²
• doporučené príslušenstvo štartovacia sada doplnkov obj. kód LM1250 00.
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