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Plánovací tabule
®  ekoTABMagnetická Plánovací tabule popisovatelné fixem.

Plánovací tabule  vám zajistí plánování pod kontrolou.

Standardnì se vyrábí s týdenním nebo mìsíèním potiskem, pøièemž pøedtištìny jsou pouze dny v týdnu a linky. 

Tabule jsou potisknuty kvalitní sítotiskovou barvou GLASFARBE GL s výbornými krycími vlastnostmi, která je 

odolná proti poškrábání a na povrchu velmi dobøe pøídržná. Rastr plánovací tabule PK týden je støíbrné barvy, 

pøièemž tlouš�ka èar rastru je 1,5 mm a 3 mm. Rastr plánovací tabule PK mìsíc je èerné barvy, tlouš�ka èar rastru je 

1 mm. 

Plánovací tabule  je vyrábìna ve dvou povrchových variantách - bílý lakovaný povrch nebo bílá 
3

dvouvrstvá keramika e  nejvyšší kvality. Pro každodenní používání doporuèujeme kvalitnìjší dvouvrstvou 
3keramiku e  nejvyšší kvality, která má nesrovnatelnì delší životnost pøi velmi intenzivním provozu a je také 

odolnìjší proti odìru. 

Plánovací tabule disponují sendvièovou konstrukcí, díky které se tabule nekroutí. Síla tabulové desky je 16 mm. 

Rám tabule je vyroben z hliníku s eloxovaným povrchem, plastové rohy. Síla rámu je 22 mm. 

Tabuli je možné upevnit na stìnu nebo Nohy PARAVAN. Souèástí tabule je odkládací plastová polièka v délce 

96 cm.
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TECHNICKÉ PARAMETRY

Doplòující informace

BALENÍ

Další informace naleznete v dokumentech:  Katalogový list – Plánovací tabule a v Návodu na montáž tabulí 
manažer, škol, mapa, rozvrh, plán. kalendáø. 

Varianta tabule
Rozmìr balíku 

(mm) 

Hmotnost 

balíku (kg)

PK L 70x100 týden 1070 x 732 x 35 12,0

PK L 70x100 mìsíc 1070 x 732 x 35 12,0

PK K 70x100 týden 1070 x 732 x 35 11,5

PK K 70x100 mìsíc 1070 x 732 x 35 11,5

Varianta tabule
Rozmìr tabule 

(mm) 

Hmotnost 

tabule (kg)

PK L 70x100 týden 1 023 x 685 8,0

PK L 70x100 mìsíc 1 023 x 685 8,0

PK K 70x100 týden 1 023 x 685 7,5

PK K 70x100 mìsíc 1 023 x 685 7,5
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