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Potřebujete dostatek místa pro popisy při výuce? Rádi byste zkombinovali povrch pro psaní fixem
a povrch pro psaní křídou? Máte v plánu část tabule využít pro projekci?
TRIPTYCH K třídílná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem e3 nejvyšší kvality,
certifikovaná Technickým a zkušebním ústavem, uspokojí vaše potřeby ve všech směrech.

TRIPTYCH K
Na ukázku sestava třídílné tabule TRIPTYCH K na STOJANU ZVEDACÍM AL.

Povrch tabule je tvořen certifikovanou dvouvrstvou keramikou e3, vypalovanou při teplotě
nad 800°C. Svými vlastnostmi zaručuje mimořádnou odolnost proti opotřebení, poškrábání a
s časem nemění své vlastnosti. Samozřejmostí je sendvičová konstrukce, díky které se tabule
nekroutí. Tabulové desky jsou opatřeny elegantním hliníkovým rámem v přírodním odstínu a
šedými plastovými rohy. Díky křídlům tabule je dostatek místa i na další poznámky a popisky.
Povrch je možné volit pro popis křídou, fixem, nebo kombinaci obojího. Nabízíme také možnost
potisku jednotlivých ploch tabule rastry podle vašich potřeb. Tabuli je možné umístit na stěnu
nebo zvedací systém, který umožňuje pohodlnou práci jak žákům s výškovými rozdíly tak
učitelům.
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SPECIFIKACE PRODUKTU

PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

TRIPTYCH K

> Dostatečný prostor pro psaní
> Možnost zkombinovat povrch pro psaní
fixem a křídou

> Standardizované rozměry v uzavřeném stavu:
120x100, 150x100, 200x100, 180x120, 200x120

> Elegantní moderní design

3

> Povrch tabule: dvouvrstvá keramika e nejvyšší
kvality

> Jednoduchá montáž

> Certifikace tabule: ČSN EN 71 Bezpečnost hraček
> Barva povrchu:
pro popis fixem: bílá, béžová, světle šedá
pro popis křídou: zelená, černá, modrá
> Potisk dle výběru:

Určeno na:
Stěnu nebo zvedací systémy ekoTAB® typu:
Stojan zvedací AL, PYLON AL

Záruka, doplňující informace
Na povrch tabulí poskytujeme záruku až 25 let.
Kompletní dodávka včetně montáže a servisu zajištěna.
Více informací najdete v Návodu k montáži – TRIPTYCH K a v Návodu k použití a údržbě – Tabule s keramickým
povrchem a Technickém listu TRIPTYCH K.

PRODUKTY PRO VIZUÁLNÍ KOMUNIKACI
KL-2013-00002-2

www.ekotab.cz

