
NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TABULÍ

OBECNÉ INFORMACE

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Věříme, že vám bude při dodržování následujících pokynů 
sloužit k plné spokojenosti dlouhou dobu. 

Tabule je složená z dvou stejně velkých částí dle typu tabule:  

var.1) korkové části a bílé magnetické části 

Na korkovou část můžete připevňovat poznámky pomocí připínáčků, na bílou magnetickou část 
můžete psát smazatelnou fixou, a také můžete používat magnety.
Korková vrstva má tloušťku 1-2 mm. Tenkou vrstvu používáme proto, že korek se časem nevydrolí, 
tak jako vrstvy tlustší. Dalších 8 mm je měkká dřevovláknitá deska MDF (hobra) do které lze špendlík 
snadno zapíchnout. Ta zároveň zajišťuje dostatečnou tvarovou stálost tabule.

var.2) korkové části a černé magnetické křídové části

Na korkovou část můžete připevňovat poznámky pomocí připínáčků, na černou magnetickou 
křídovou část můžete psát křídami nebo křídovými popisovači, a také lze používat magnety.
Korková vrstva má tloušťku 1-2 mm. Tenkou vrstvu používáme proto, že korek se časem nevydrolí, 
tak jako vrstvy tlustší. Dalších 8 mm je měkká dřevovláknitá deska MDF (hobra) do které lze špendlík 
snadno zapíchnout. Ta zároveň zajišťuje dostatečnou tvarovou stálost tabule.

var.3) textilní modré části a bílé magnetické části

Na textilní modrou část můžete připevňovat poznámky pomocí připínáčků, na bílou magnetickou část 
můžete psát smazatelnou fixou, a také můžete používat magnety.

Kombinované tabule



Péče o korkový povrch

Korkové vývěsky mohou postupem času hromadit prach, nečistoty a dokonce i skvrny. 
Je proto důležité povrch tabule důkladně čistit. Před údržbou vždy z nástěnky odstraňte veškeré 
předměty. Pro setření povrchu od prachu a běžných nečistot vám stačí navlhčený hadřík. 
Jestliže se na nástěnce objeví skvrny, použijte roztok teplé mýdlové vody s kapkou octa a jemně 
desku omyjte. Pamatujte, že pravidelným čistěním prodloužíte životnost vaší nástěnky.

Péče o magnetický povrch

Používejte speciální popisovače.
Jednou z nejjednodušších věcí, kterou můžete udělat pro údržbu vaší desky, je výběr správného 
popisovače.
Ujistěte se, že používáte speciální fixy určené pro popis bílých tabulí (tzv. fixy pro suché mazání).
Tuto informaci naleznete přímo na popisovači. Správným výběrem také předejdete možnému 
zničení tabule při použití permanentních fixů nebo zvýrazňovačů. Každých 4-6 měsíců navíc 
doporučujeme výměnu popisovačů, a to i v případě, že fungují dobře. 
Tvoření tzv. duchů (pozůstatků nápisu po smazání) je připisováno mimo jiné starým markerům.

Správné mazání bílé magnetické tabule
Při koupi kvalitní tabule a dodržování předchozích rad se může zpočátku zdát, že pouhé mazání
postačí.  Pokud však nedochází k dalšímu čistění a ošetření plochy, její funkčnost se postupem 
času ztrácí. K údržbě povrchu používejte čisticí kapaliny určené pro magnetické desky. 
Tyto čističe obsahují speciální  recepturu, která nejen odstraňuje nečistoty, ale také chrání její 
povrch a udržuje stálé vlastnosti. Navíc Vám tato kapalina pomůže odstranit i stopy zanechané 
po nekvalitních popisovačích zakoupených „na rychlo“ či bez uvážení.
Varování: Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak vyčistit tabuli, vyvarujte se použití domácích 
čisticích prostředků, ředidel, odlakovačů apod. Jejich složení může povrch tabule nenávratně 
poškodit.

Péče o černý magnetický povrch

Na černý magnetický povrch lze psát křídami nebo křídovými popisovači. Povrch lze otřít vlhkou
houbičkou nebo hadříkem. Lze používat i magnety. Na tento povrch není vhodné používat silné 
neodýmové magnety, které by mohly povrch tabule poškodit.

Péče o textilní povrch

Na textilní modrou část můžete připevňovat poznámky pomocí připínáčků. Vývěsky mohou 
postupem času hromadit prach, nečistoty a dokonce i skvrny. 
Je proto důležité povrch tabule důkladně čistit. Před údržbou vždy z nástěnky odstraňte veškeré 
předměty. Pro setření povrchu od prachu a běžných nečistot vám stačí navlhčený hadřík. 

https://www.tabule-magneticke.cz/p/allboards-pripravek-pro-cisteni-bilych-tabuli-250-ml


Jedná se o tabule vhodné do interiéru. Tabule nejsou vyrobeny do vlhkého počasí nebo deště!! 

Montáž
Tabule se připevňuje k podkladu skrze otvory v každém ze 4 růžků, které spojují rám.
Tabuli můžete připevnit ke zdi jak vodorovně, tak svisle.


