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KERÁMIA–ACÉL FALITÁBLA – zöld felülettel

típus méret

AS-141010G 100×100 cm

AS-141210G 120×100 cm

AS-141510G 150×100 cm

AS-142010G 200×100 cm

AS-142012G 200×120 cm

AS-142510G 250×100 cm

AS-142512G 250×120 cm

AS-143010G 300×100 cm

AS-143012G 300×120 cm

AS-144010G 400×100 cm

KERÁMIA-ACÉL FALITÁBLA – fehér felülettel

típus méret

AS-141010W 100×100 cm

AS-141210W 120×100 cm

AS-141510W 150×100 cm

AS-142010W 200×100 cm

AS-142012W 200×120 cm

AS-142510W 250×100 cm

AS-143010W 300×100 cm

AS-143012W 300×120 cm

AS-144010W 400×100 cm

PARAFA FALI kitűzőtábla

típus méret

AS-141010N 100×100 cm

AS-141510N 150×100 cm

AS-142010N 200×100 cm

AS-142510N 250×100 cm

Zöld tábla vonalazása: 

TARTOZÉKOK

megnevezés

filctollkészlet 4 színű

mágneses törlő filces táblához 

mágneses törlőhöz pótfilc

mágneses filctolltartó (4 db filc)

ROBECOLOR fehér kréta 100 db/cs.

ROBECOLOR színes kréta 100 db/cs.

képtartó sín 4 db csipesszel 1 fm

vonalazás zöld felületen 1 m2

vonalazás fehér felületen 1 m2

kréta- és szivacstartó 30 cm

Mágneses filctolltartó Külön is rendelhető 
nagyméretű kréta- és 

szivacstartó

Oldalszárnyas táblák 
dupla nagyméretű  

szivacstartó.

Sínen mozgatható 
képtartó csipesz 4 db/

fm

Krétaporfogó, fehér 
tábla esetén filctolltartó 

sín.

Krétával írható táblafelületek Filctollal írható táblafelületek kitűző

zöld szürke kék fekete fehér-fényes fehér-félmatt parafa

Kitűzőtábla szövet bevonattal

szürke világos szürke zöld bézs bordó kék fekete

MŰSZAKI LEÍRÁS – A MINŐSÉG A RÉSZLETEKBEN REJLIK 

Szerkezete: Kerámia–acél lemez, szendvicskonstrukciós hordozólapra ragasztva, vastagság: 24 mm. 
A táblák írófelülete: Speciális kerámia–acél felület, melyre magas hőmérsékleten (800 0C) kerámiaás-
ványt égetnek. Az így keletkezet felület rendkívül tartós, karc- és kopásálló, újrafestést nem igényel.  
Az acéllemez hordozófelület biztosítja a mágneses applikáció használatát. A zöld és a kék felület pormentes krétával, a fehér és bézs 
felület speciális, szárazon törölhető filctollal írható, a mattfehér felület vetítésre alkalmas, a fényt nem tükrözi vissza, ezáltal védi a 
szemet. A hirdető-kitűző táblák felülete természetes natúr parafa 4 mm vastag.
Lezárás: A táblák biztonságos használata és hosszú élettartama érdekében a táblaélek vízzáró, eloxált alumíniumprofillal vannak 
körbeszegve, a tábla sarkai lekerekített műanyag elemmel kerülnek lezárásra. A krétaporfogók és a nagyméretű szivacstartók eloxált 
alumíniumból készülnek, lekerekített műanyag élzárással.
Vonalazás: Minden felületen beégetett vonalazással készül, letörölhetetlen. 
Zöld és kék kerámia–acél táblák szériatartozékként krétaporfogóval készülnek.

Tisztítás: 
Zöld és kék felületek – száraz vagy vizes 
szivacs, havonta egyszer folyékony moso-
gatószeres kinyomott szivaccsal zsírtalaní-
tani ajánlott.
Fehér és bézs felületek, napi használat 
esetén mágneses filcbetétes törlővel, ha-
vonta egyszer alkoholos ablaktisztítóval 
ajánlott letisztítani.
Mattfehér felület – filctollas használat ese-
tén a mattfehér felületet alkoholos ablak-
tisztítóval lehet tisztítani. 

A kitűzőfelület 4 mm vastag természetes parafa

A fehér táblákhoz opcionálisan 
filctartó sín rendelhető,  

ami utólag nem szerelhető!

Fehér tábla vonalazása: 

Tábla vonalazás krétával írható felületen

Vonalas Vonalas Négyzethálós Hangjegyvonalas Keresztpontos

1. o.  5 cm 3. o.  10 cm 5×5 cm 2,5 cm 5×5 cm

2. o.  4 cm 4–8 o.7,5 cm 10×10 cm 5 cm 10×10 cm

Vonalas Négyzethálós Hangjegyvonalas Keresztpontos

10 cm 5×5 cm 2,5 cm 5×5 cm
10×10 cm 10 cm

Kerámia-acél táblák Termékválaszték

A táblák TÜV-GS termékbiztonsági tanúsítvánnyal 
rendelkeznek,

25 év gyártói garanciát vállalunk – minden alkat-
részre.
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Oszlopállványos egyfelületű tábla

típus méret

AS-302010G 200×100 cm zöld

AS-302510G 250×100 cm zöld

AS-303010G 300×100 cm zöld

AS-302010W 200×100 cm fehér

AS-302510W 250×100 cm fehér

AS-303010W 300×100 cm fehér

Oszlopállványos kétfelületű függetlenül mozgatható tábla

típus méret

AS-322010G 200×100 cm zöld

AS-322510G 250×100 cm zöld

AS-323010G 300×100 cm zöld

AS-322010W 200×100 cm fehér

AS-322510W 250×100 cm fehér

AS-323010W 300×100 cm fehér

Oszlopállványos oldalszárnyas tábla

típus méret

AS-342010G
200×100+2× 

100×100 cm zöld

AS-342012G
200×120+2× 

100×120 cm zöld

AS-342010W
200×100+2× 

100×100 cm fehér

AS-342012W
200×120+2× 

100×120 cm fehér

Állványos kétoldalas átfordítható mobil tábla 

típus méret

AS-031210G 120×100 cm zöld

AS-031510G 150×100 cm zöld

AS-032010G 200×100 cm zöld

AS-031210W 120×100 cm fehér

AS-031510W 150×100 cm fehér

AS-032010W 200×100 cm fehér

OLDALSZÁRNYAS fali tábla nagyméretű szivacstartóval DeLUX

típus méret

AS-182010G
200×100+2× 

100×100 cm zöld

AS-182012G
200×120+2× 

100×120 cm zöld

AS-182010W
200×100+2× 

100×100 cm fehér

AS-182012W
200×120+2× 

100×120 cm fehér

OLDALSZÁRNYAS/SZIMPLA oldalszárnyas fali tábla Special

típus méret

AS-182010G
200×100+2× 

100×100 cm zöld

AS-182010W
200×100+2× 

100×100 cm fehér

AS-182010Gs 
szimpla

200×100+1× 
100×100 cm zöld

AS-182010Ws 
szimpla

200×100+1× 
100×100 cm fehér

Ellensúlyos OLDALSZÁRNYAS fali tábla

típus méret

AS-242010G
200×100+2× 

100×100 cm zöld

AS-242012G
200×120+2× 

100×120 cm zöld

AS-242010W
200×100+2× 

100×100 cm fehér

AS-242012W
200×120+2× 

100×120 cm fehér

Ellensúlyos EGYFELÜLETŰ fali tábla

típus méret

AS-262010G 200×100 cm zöld

AS-262510G 250×100 cm zöld

AS-263010G 300×100 cm zöld

AS-262010W 200×100 cm fehér

AS-262510W 250×100 cm fehér

AS-263010W 300×100 cm fehér

Figyelem! Oszlopállványos és mozgatható táblákat, a standard rögzítési móddal, csak teherbíró főfalra lehet rögzíteni. 
Nem teherbíró falazat esetén ajánlat készítéshez helyszíni felmérés szükséges. 

Oszlopállványos táblák szerelési költsége a táblaár 10%-a+90 Ft/km kiszállási költség Makó telephelyről.

Pilon magasság: 270 cm. Függőlegesen mozgatható tábla – mozgatási alsósík padlótól a tábla alsó széle 15 cm, mozgatási 
felsősík a pilon magasság –1 cm. 

Pilon magasság: 290 cm. Függőlegesen mozgatható tábla – mozgatási alsósík padlótól a tábla alsó széle 15 cm, mozgatási 
felsősík a pilon magasság –1 cm. 

Pilon magasság: 270 cm. Függőlegesen mozgatható tábla – mozgatási alsósík padlótól a tábla alsó széle 15 cm, mozgatási 
felsősík a pilon magasság –1 cm. 

Eltérő méret vagy vegyes (fehér és zöld) 
felületi igény esetén kérje árajánlatunkat!

Nyíló szárnyakon krétatartó sínnel

Függőlegesen mozgatható tábla – mozgatási alsósík padlótól a tábla alsó széle 41 cm, mozgatási felsősík a padlótól tábla felső 
széle 219 cm

Szimpla oldalszárnyas tábla

Függőlegesen mozgatható táblák! 

Kerámia-acél táblák Termékválaszték

A táblák TÜV-GS termékbiztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek,      25 év gyártói garanciát vállalunk – minden alkatrészre.
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PARAVÁN kétoldalas prezentációs tábla 

Méret modul Lábszerkezet

tipus AS-1216 AS-1612 AS-1220 AS-2012 Fix talpas Görgős

méret 120x160 cm 160x120 cm 120x200xcm 200x120 cm F G

PARAVÁN és SÍNES tábla felület anyag és szín választék  92. oldal alján található

SINRENDSZERES prezentációs tábla 

tipus AS-500906 AS-500609 AS-501210 AS-501012 AS-501212

méret 90x60 cm 60x90 cm 120x100xcm 100x120 cm 120x120 cm

A sínrendszerre szeretl  táblák 2 sorban egymás felett mozgathatók 

bővebb információ:  www.iskolatabla.hu

PARAVÁNOK, SÍNrendszeres TÁBLÁK

AS-1216 AS-1220 AS-1612
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