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MANAŽER K

Vysoce kvalitní povrch a profesionální konstrukèní øešení vám nabízí  – keramická 
tabule pro popis fixem. Žádaná je v kanceláøích, uèebnách, prezentaèních místnostech a všude tam, kde 
je nezbytné používat tabuli velmi intenzivnì. Precizní výroba, odolný povrch a sendvièová konstrukce 
jsou zárukou dlouhé životnosti tabule . 

MANAŽER K ekoTAB®

MANAŽER K ekoTAB®

3Jednodílná tabule  je vyrobena z certifikované dvouvrstvé keramiky e , vypalované 
nad 800°C. Jedná se o magnetický povrch mimoøádnì odolný proti opotøebení, který díky svým 
vlastnostem splòuje nároèné požadavky pro každodenní používání ve školách i kanceláøích. Snadná 
údržba a bezvadná stíratelnost je docílena díky dokonale hladkému povrchu. Bez obav mùžete 

 používat i jako magnetickou nástìnku, nebo� povrch je odolný vùèi poškrábání 
magnety. Oblíbenou barvou povrchu je bílá, ale možné je i béžové nebo svìtle šedé provedení keramiky 

3e . Plochu tabule nebo její èást lze potisknout, a to standardní èernou barvou tisku. Vybírat mùžete 
z nabídky tiskù  jako jsou notová osnova, linky a møížky, nebo zvolit vlastní potisk. 
Nevzhlednému kroucení brání sendvièová konstrukce s tlouš�kou 22 mm, což øadí   
mezi nejkvalitnìjší a nejpevnìjší tabule na trhu. Vzhled celé tabule podtrhuje elegantní hliníkový rám 
v pøírodním odstínu s šedými plastovými rohy. Praktická odkládací polièka s bezpeènými zaoblenými 
hranami je souèástí tabule urèené pro umístìní na stìnu.

MANAŽER K ekoTAB®

MANAŽER K ekoTAB®

ekoTAB®
MANAŽER K ekoTAB®
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SPECIFIKACE  PRODUKTU

>  Standardizované rozmìry*:

>  Atypické rozmìry:

>  Povrch tabule: 

>  Certifikace tabule:

>  Barva povrchu:      

>  Potisk dle výbìru: 

Urèeno na:

 
     60x90, 120 x 90, 75x100, 120 x 100, 150 x 100,
     200 x 100, 225 x 100, 300 x 100, 120 x 120,
     150 x 120, 180 x 120, 200 x 120, 240 x 120,
     300 x 120, 350 x 120, 400 x 120 cm
     * Uvedené rozmìry jsou pouze orientaèní, mohou se lišit až o 2,5 cm. 

 max. do velikosti 600 x 120 cm

3 dvouvrstvá keramika e nejvyšší
     kvality

 ÈSN EN 71 Bezpeènost hraèek

bílá,     béžová,     svìtle šedá

Stìnu, STOJAN stabilní, Rám POJ nebo Nohy PARAVAN.
Pro umístìní na Trojnožku, Stojan zvedací AL nebo 
Pylon AL je nutná úprava tabule ve výrobì.

až do velikosti 200 x 120

PØEDNOSTI ØEŠENÍ

>

>

>

  >

  
     životností

  Snadné mazání popisù

  Odkládací plastová polièka

  Elegantní moderní rám

Jednoduchá montáž

Magnetický odolný povrch s dlouhou

>

Záruka, doplòující informace

Na povrch tabule poskytujeme záruku až 25 let.
Kompletní dodávka vèetnì montáže a servisu zajištìna.
Více informací najdete v Technickém listu – MANAŽER K a v Návodu na montáž tabulí manažer, škol, 
mapa, rozvrh, plán. kalendáø. a Návod k použití a údržbì – Tabule s keramickým povrchem. 

Chemická odolnost Odolnost proti poškrábání Antibakteriální odolnost

Ohnivzdorné Odolnost proti zneèištìníOdolnost proti graffiti

Pro pøíklad MANAŽER K 
na Pylonu jednoduchém AL 

Pro pøíklad MANAŽER K 
na Stojanu zvedacím AL 

ukaž na webu ekotab.cz

MANAŽER K

http://www.ekotab.cz/jednodilna-keramicka-tabule-popis-fixem-manazer-k/
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