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Plánovacie tabule, doplnky k plánovaniu

Rozdeľovacie pásky
Samolepiace rozdeľovacie pásky umožňujú rýchlo a presne rozdeliť ta-
buľu na riadky a stĺpce. Tvoria vhodný doplnok k plánovacím tabuliam, 
resp. z bielej tabule vytvoria plánovaciu.

3 Obj. kód Názov Rozmery Farba Cena €

LM4331 01 Rozdeľovacia páska 1 mm × 16 m čierna 7,80
LM4332 01 Rozdeľovacia páska 2,5 mm × 16 m čierna 9,30
LM4332 03 Rozdeľovacia páska 2,5 mm × 16 m modrá 9,30
LM4333 01 Rozdeľovacia páska 3,5 mm × 8 m čierna 10,30

Magnetické menovky
Rovný C-profi l na vkladanie popísaných papierových štítkov na ozna-
čenie objektov alebo mien na plánovacích tabuliach. V cene magnetic-
kých menoviek je aj sada bielych papierových štítkov.

Obj. kód Rozmery MJ Cena €

4 LM4501 00 Magnetické menovky 10 × 60 mm bal. 72 ks 24,90
5 LM4502 00 Magnetické menovky 15 × 60 mm bal. 63 ks 24,90
6 LM4504 00 Magnetické menovky 20 × 60 mm bal. 54 ks 24,90

Mesačný plánovač ACCENTS
Plánovač v 6-mesačnom formáte. Magnetický popisovateľný povrch, 
grafi cký rám modrej farby a plastové rohové spojky. Keďže názvy me-
siacov nie sú predtlačené, plánovanie možno začať ľubovoľným mesia-
com. Veľkosť okna 104 × 91 mm. Súčasťou je montážna sada, sada stie-
rateľných popisovačov TZ 111 a magnetických symbolov.

Obj. kód Rozmery v × š Cena €

1 LM4895 00 60 × 90 cm 62,–

Týždenný plánovač ACCENTS
Týždenný plánovač bez vyznačenia názvov dní. Magnetický popi-
sovateľný povrch, grafi cký rám modrej farby a plastové rohové spoj-
ky. Veľkosť okna plánovača 104 × 13  mm. Súčasťou je montážna sa-
da, sada stierateľných popisovačov TZ 111 a magnetických symbolov.

Obj. kód Rozmery v × š Cena €

2 LM4900 00 60 × 90 cm 62,–

Technické parametre:

• popisovateľný magnetický špeciálne natieraný povrch
• hmotnosť 5 kg / m².

Technické parametre:

• popisovateľný magnetický špeciálne natieraný povrch
• hmotnosť 5 kg / m².
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