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Plánovací tabule

Efektivní plánování je nepostradatelnou souèástí osobního i pracovního života. Naplánovat pøehlednì 
jednotlivé èinnosti, a� už v domácnosti nebo ve firmì, mùže být pomìrnì problematické. Udržet 
plánování pod kontrolou vám pomohou . Plánovací tabule ekoTAB®

Plánovací tabule ekoTAB®

Plánovací tabule ekoTAB®

Plánovací tabuli ekoTAB®

Plánovacích tabulí ekoTAB®

Plánovací tabule ekoTAB®

 umožòují získat okamžitý pøehled o naplánovaných èinnostech a navíc je 
mùžete snadno aktualizovat. Už žádné poškrtané nebo nìkolikrát pøepisované údaje. 

 jsou magnetické a popisovatelné fixem, neaktuální informace tedy jednoduše 
smažete a místo nich napíšete nové. Informace tak neustále obmìòujete a doplòujete, a protože datum 
není na  pøedtištìno, mùžete zapsat i údaje s datem až v následujícím týdnu. 
Tímto vzniká nepøetržitý cyklický kalendáø. 
Na popisy, které potøebujete uchovat delší dobu je výborným pomocníkem permanentní popisovaè, 
který se stìrkou nesmaže. Samozøejmostí je dostatek místa pro psaní a potisk v èeském jazyce. Prázdný 
sloupec vyèlenìný pro poznámky zcela jistì využijete na rùzné vysvìtlivky, doplòující údaje a podobnì.
Co se týká povrchu , vybrat si mùžete mezi bílým lakovaným povrchem a 

3odolnìjší bílou dvouvrstvou keramikou e  nejvyšší kvality. Díky sendvièové konstrukci se tabule nekroutí. 
Tabulové desky jsou orámovány elegantním hliníkovým rámem v pøírodním odstínu s šedými plastovými 
rohy. Souèástí  je pøíslušenství pro zavìšení na stìnu a odkládací plastová 
polièka v délce devadesát šest centimetrù. 

Pro pøíklad standardní plánovací tabule 
mìsíèní - PK 70x100 mìsíc.

Pro pøíklad standardní plánovací tabule 
týdenní - PK 70x100 týden. 

Plánovací tabule týdenní PK 70x100 týden
Týdenní plánovaè je potištìn dny v týdnu a linkami. Pøíslušné datum a èasové údaje si zvolíte sami, 
podle Vašich potøeb. Standardní barva rastru støíbrná.

Plánovací tabule mìsíèní PK 70x100 mìsíc
Mìsíèní plánovaè je rozdìlen na 35 oken, umožòuje tedy plánovat èinnosti pro každý den v mìsíci. 
Natisknuty jsou opìt pouze dny v týdnu, takže jednotlivá denní okna popíšete pøíslušnými daty dnù v 
mìsíci. Standardní barva rastru èerná.
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SPECIFIKACE  PRODUKTU

>  Maximální velikost:

>  Hmotnost:

PK K 70 x 100 týden
>  Standardní rozmìr*:
>  Maximální velikost:
>  Povrch tabule:

>  Hmotnost:

PK L 70 x 100 mìsíc
>  Standardní rozmìr*:

 

>  Maximální velikost:
>  Povrch tabule:
>  Hmotnost:

PK K 70 x 100 mìsíc
>  Standardní rozmìr*:
>  Maximální velikost:
>  Povrch tabule:

>  Hmotnost:

Urèeno na:

PK L 70 x 100 týden
>  Standardní rozmìr*:

>  Povrch tabule:

        70 x 100 cm
 

                 bílý lakovaný povrch

* Uvedené rozmìry jsou pouze orientaèní, mohou se lišit až o 2,5 cm.

        200 x 100 cm

                        8 kg

        70 x 100 cm
 

        200 x 100 cm
                 bílá dvouvrstvá keramika

3                                                e  nejvyšší kvality
                        7,5 kg

        70 x 100 cm
        200 x 100 cm
                 bílý lakovaný povrch
                        8 kg

        70 x 100 cm
 

        200 x 100 cm
                 bílá dvouvrstvá keramika

3                                                e  nejvyšší kvality
                        7,5 kg

Stìnu nebo Nohy PARAVAN

PØEDNOSTI ØEŠENÍ

>

>

>

>

  
       èinnostech

  Dostateèný prostor pro psaní a 
     pro poznámky

  Potisk v èeském jazyce
  Elegantní moderní vzhled
  Jednoduchá montáž

Pøehledné informace o naplánovaných 

>

Záruka, doplòující informace

Na keramický povrch tabulí poskytujeme záruku až 25 let.
Na emailový povrch poskytujeme záruku 2 roky.
Kompletní dodávka vèetnì montáže a servisu zajištìna.
Více informací najdete v Technickém listu – Plánovací tabule a v Návodu na montáž tabulí manažer,
 škol, mapa, rozvrh, plán. kalendáø.

ukaž na webu ekotab.cz
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