
Základní,  ekonomy flipchart s rychlosvorkou papíru.

- lakovaný magnetický povrch, na sucho stíratelná stopa popisovače
- popisovatelná plocha 70 x 100 cm
- podstava libovolně stavitelná do výšky 1,85 m
- odkládací lišta po celé délce, sklopitelná
- kovové provedení zadní stěny pro vyšší stabilitu, hliníkový rámeček po obvodu 
- upevnění papíru pomocí rychlosvorky
- dodáváno ve smontovaném stavu
- odolný obal pro bezpečný transport při dodání

Flipchart Magnetoplan Junior SP Flipchart Magnetoplan Junior plus

Flipchart Magnetoplan Junior plus mobil Flipchart Magetoplan Young Edition plus

Flipchart Magnetoplan De Luxe mobil Flipchart Magnetoplan Evolution plus

 70 x 100 cm

    do 185 cm

Popisovatelná plocha 

Výška v rozsahu 

Hmotnost

Doporučená cena bez DPH            1.370,- Kč

             7 kg

Značkový, cenově atraktivní flipchart, splňující obvyklé požadavky na kvalitní prezentační pomůcku. 

    do 185 cm

Popisovatelná plocha    

Výška v rozsahu 

Hmotnost

Doporučená cena bez DPH            1.900,- Kč

          9,8 kg

- lakovaný magnetický povrch, krytý ochrannou fólií
- popisovatelná plocha 68 x 98 cm
- i po delší době snadno na sucho stíratelná stopa popisovače
- libovolně stavitelný do výšky 1,85 m, tři podpěry
- zadní podpěra zasunutelná do zadní konstukce šetří místo při skladování
- zaklapávací lišta, nastavitelné trny pro zavěšení papíru
- integrovaná odkládací lišta pro popisovače a příslušenství
- odolný obal pro bezpečný transport při dodání

 68 x 98 cm

Mobilní Flipchart s výklopnými rameny včetně startovní sady příslušenství. 
Velmi snadná manévrovatelnost, vhodný pro prezentace, konference, výuku.

- práškovým lakováním krytá, magnetická za sucha popisovatelná plocha velikosti  68 x 97 cm
- stabilní, kovová mobilní podstava
- výklopná ramena, zvětší prezentační plochu až na trojnásobek
- velmi snadno na sucho stíratelná stopa popisovače
- kovová zadní stěna, zaoblené hrany
- výklopná horní krycí plastová lišta, nastavitelné trny pro zavěšení papíru
- integrovaná, na okrajích otevřená odkládací lišta pro popisovače a příslušenství
- odolný obal pro bezpečný transport při dodání
- startovní sada obsahuje: popisovač, 3 listy flipchart papíru a 4 magnety

 68 x 97 cm

    do 175 cm

Popisovatelná plocha 

Výška v rozsahu 

Hmotnost

Doporučená cena bez DPH            3.360,- Kč

        14,4 kg

Flipchart s výklopnými rameny, splňující vysoké kvalitativní požadavky, vhodný pro prezentace, 
konference, výuku. 

    do 175 cm

Popisovatelná plocha    

Výška v rozsahu 

Hmotnost

Doporučená cena bez DPH            2.920,- Kč

        11,4 kg

- práškovým lakováním krytá za sucha popisovatelná plocha
- popisovatelná plocha 71 x 100 cm
- výklopná ramena, zvětší prezentační plochu až na trojnásobek
- velmi snadno na sucho stíratelná stopa popisovače
- libovolně stavitelný do výšky 1,75 m, tři podpěry
- zaoblené hrany, postranní úchop pro snadnou manipulaci
- zadní podpěra zasunutelná do zadní konstukce šetří místo při skladování
- výklopná horní krycí plastová lišta, nastavitelné trny pro zavěšení papíru
- integrovaná odkládací lišta pro popisovače a příslušenství
- odolný obal pro bezpečný transport při dodání

71 x 100 cm

Mobilní Flipchart De Luxe s lehce stavitelnou výškou a výklopnými rameny. Součástí startovní 
sada příslušenství. Velmi snadná manévrovatelnost, vhodný pro prezentace, konference, výuku.

- práškovým lakováním krytá, magnetická za sucha popisovatelná plocha velikosti  68 x 97 cm
- stabilní, kovová mobilní podstava s komfortně stavitelnou výškou v rozsahu 1,75 - 2,0 m
- sloup podstavy má uvnitř pružinu pro usnadnění pohybu
- výklopná ramena, zvětší prezentační plochu až na trojnásobek
- velmi snadno na sucho stíratelná stopa popisovače
- kovová zadní stěna, zaoblené hrany
- výklopná horní krycí plastová lišta, nastavitelné trny pro zavěšení papíru
- integrovaná, na okrajích otevřená odkládací lišta pro popisovače a příslušenství
- odolný obal pro bezpečný transport při dodání
- startovní sada obsahuje: popisovač, 3 listy flipchart papíru a 4 magnety

 68 x 97 cm

 175-200 cm

Popisovatelná plocha 

Výška v rozsahu 

Hmotnost

Doporučená cena bez DPH            5.090,- Kč

 19,6 kg

Design Flipchart splňující nejvyšší nároky na komfort a vzhled. Výškově lehce stavitelná podstava. 
Díky skrytým magnetům lze nastavit a fixovat tabuli flipchartu do libovolné výšky až 2,0 m a to bez 
nutnosti užití aretačního šroubu. 

 až 200 cm

Popisovatelná plocha    

Výška v rozsahu 

Hmotnost

Doporučená cena bez DPH           7.230,- Kč

          16 kg

- práškovým lakováním krytá, magnetická za sucha popisovatelná plocha velikosti  68 x 97 cm
- stabilní mobilní podstava vybavená čtyřmi aretovatelnými pojezdovými kolečky o průměru 80 mm
- výsuvná ramena, zvětší prezentační plochu až na trojnásobek
- velmi snadno na sucho stíratelná stopa popisovače
- kovová zadní stěna, zaoblené hrany
- výklopná horní krycí designová lišta, nastavitelné trny pro zavěšení papíru
- integrovaná, na okrajích otevřená odkládací lišta pro popisovače a příslušenství
- sdolný obal pro bezpečný transport při dodání
- startovní sada obsahuje: popisovač, 3 listy flipchart papíru a 4 magnety

 68 x 97 cm



Korková tabule Magnetoplan SP optimal je vsazena do hliníkového eloxovaného rámu. Rohy tabule jsou 
tvořeny zaobleným plastovým dílem šedé barvy. Tvarovou stálost zajišťuje robustní konstrukce 
s kovovou zadní stranou. Tabule SP optimal Magnetoplan se hodí jako nástěnka na umístění poznámek,
fotografií, vizitek atd. pomocí připínáčků. Vhodná pro kancelář i domácnost. 

- odolný lisovaný korkový povrch
- použitý přírodní korek zacelí stopy po vpichu připínáčků 
- designový hliníkový rám se zaoblenými rohy
- lze upevnit na stěnu na šířku i na výšku
- dodáváno s montážním materiálem pro upevnění na zeď
- kvalitní obal pro bezpečný transport

Korková tabule Magnetoplan SP optimal ALU

  90 x   60 cm   660,- Kč

120 x   90 cm  1.220,- Kč

150 x 100 cm  1.640,- Kč

180 x 120 cm 2.240,- Kč

Rozměry A  x  B         Doporučená cena bez DPH

Tabule s kombinovaným korkovým a magnetickým povrchem SP optimal je vsazena do hliníkového
eloxovaného rámu. Rohy tabule jsou tvořeny zaobleným plastovým dílem šedé barvy. Tvarovou stálost 
zajišťuje robustní konstrukce s kovovou zadní stranou. Univerzální kombinovaná tabule SP optimal 
Magnetoplan se hodí jako popisovatelná plocha a současně jako nástěnka na umístění poznámek, 
fotografií, vizitek atd. pomocí buď připínáčků nebo magnetů. Vhodná pro kancelář i domácnost.

Kombinovaná tabule Magetoplan SP optimal korek/magnet

120 x   90 cm 1.540,- Kč

 Rozměry A  x  B         Doporučená cena bez DPH 

- odolný lisovaný korkový povrch
- použitý přírodní korek zacelí stopy po vpichu připínáčků 
- odolný lakovaný magnetický povrch bílé barvy
- za sucha snadno stíratelná stopa popišovače
- designový hliníkový rám se zaoblenými rohy
- lze upevnit na stěnu na šířku i na výšku
- dodáváno s montážním materiálem pro upevnění na zeď
- kvalitní obal pro bezpečný transport

Tabule SP optimal Magnetoplan je vsazena do hliníkového eloxovaného rámu. Rohy tabule jsou tvořeny 
zaobleným plastovým dílem šedé barvy. Tvarovou stálost zajišťuje robustní konstrukce s kovovou zadní 
stranou. Hodí se jako plocha na psaní nebo plocha na umístění poznámek, fotografií, vizitek atd. pomocí 
magnetu.

- odolný lakovaný magnetický povrch bílé barvy
- za sucha snadno stíratelná stopa popišovače
- designový hliníkový rám se zaoblenými rohy
- odkládací lišta po celé delší straně
- dodáváno s montážním materiálem pro upevnění na zeď 
- kvalitní obal pro bezpečný transport

Magnetická tabule Magnetoplan SP optimal

60 x   45 cm  660,- Kč

 90 x   60 cm 860,- Kč

   120 x   90 cm 1.540,- Kč

150 x 100 cm 2.390,- Kč

Rozměry A  x  B         Doporučená cena bez DPH 

Tabule Magnetoplan CC elegant s vypalovaným emailovým lakem keramické hladkosti je vsazena do 
hliníkového eloxovaného rámu. Povrch tabule je vypalován při vysoké teplotě a je vysoce odolný proti 
poškrábání. Veškeré hrany hiníkového rámu včetně odkládací lišty jsou zaoblené. Tvarovou stálost 
zajišťuje kovová výztuha na zadní stěně. Na psací plochu tabule je možné pomocí magnetů upevnit další 
poznámky - fotografie, vizitky, atd.

Magnetická tabule Magetoplan CC keramická elegant
 Rozměry A  x  B         Doporučená cena bez DPH 

- odolný magnetický povrch s vypalovaným emailovým lakem keramické hladkosti 
- za sucha snadno stíratelná stopa popisovače 
- designový hliníkový rám se zaoblenými hranami 
- odkládací lišta po celé delší straně 
- dodáváno s montážním sadou pro upevnění na zeď 
- skrytý systém zavěšení
- kvalitní obal pro bezpečný transport 

Mobilní tabule SP optimal Magnetoplan s oboustranným bílým magnetickým povrchem. Mobilní tabule 
SP optimal Magnetoplan s oboustranným bílým magnetickým povrchem. Je vsazena do hliníkového 
eloxovaného rámu. Rohy tabule jsou tvořeny zaobleným plastovým dílem šedé barvy. Tato pojízdná tabule 
se hodí jako prezentační plocha na psaní. Tabule je otočná o 360°. Celková výška/ hloubka: 1834/590 mm.

- mobilní robustní podstava, aretace náklonu tabule, aretace pohybu
- odolný lakovaný oboustranný magnetický povrch bílé barvy
- za sucha snadno stíratelná stopa popisovače
- designový hliníkový rám se zaoblenými rohy
- odkládací kovová police na podstavě, pod spodní hranou tabule
- kvalitní obal pro bezpečný transport, dodáváno ve dvou samostatných kartonech (tabule, podstava)

Mobilní magnetická tabule Magnetoplan SP optimal

  120 x   90 cm             4.010,- Kč

 150 x 100 cm             5.360,- Kč

180 x 120 cm             6.450,- Kč

Rozměry A  x  B         Doporučená cena bez DPH 

150 x 120 cm 2.540,- Kč

 180 x 120 cm 3.510,- Kč

  200 x 100 cm 3.810,- Kč

220 x 120 cm  4.820,- Kč

240 x 120 cm 4.990,- Kč

90 x   60 cm 1.550,- Kč

  120 x   90 cm 2.870,- Kč

   150 x 100 cm 4.170,- Kč

150 x 120 cm 5.050,- Kč

180 x 120 cm 6.060,- Kč

  200 x 100 cm 5.710,- Kč

    220 x 120 cm 7.460,- Kč

Magnetoplan - spotřební materiál - MAGNETY 

Discofix - Tvarovaný okraj plastového pouzdra pro snadné uchopení. Povrch magnetu speciálně 

upraven teflonovou vrstvou s cílem eliminovat možné poškrábání tabule. V nabídce průměr 30 mm a 20 

mm, široká barevná škála.

Ergo medium - Ergonomicky tvarovaný okraj pro snadné uchopení. Elegantní vzhled plastového 

pouzdra. Povrch magnetu speciálně upraven teflonovou vrstvou s cílem eliminovat možné poškrábání 

tabule. V nabídce průměr 30 mm. Barvy: bílá, černá a velmi elegantní štříbrná.

Design Acryl - Designový magnet s neodymovým extra silným jádrem. 

V nabídce průměr 20 mm, 25 mm a 30 mm.

Smile - Dodají „úsměv“ vaší prezentaci nebo výuce. V nabídce průměr 20 mm a 30 mm.
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