NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TABULÍ
Mobilní tabule a flipcharty

OBECNÉ INFORMACE
Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Věříme, že vám bude při dodržování následujících pokynů
sloužit k plné spokojenosti dlouhou dobu.
Většina pojízdných tabulí v naší nabídce je zároveň otočná, někdy se jim také říká „revolverové tabule“.
Ty se otáčí okolo své horizontální osy. Jedinou vyjímkou z tohoto pravidla jsou tabule TDS, které jsou fixní
a fungují v podstatě jako oboustranný paraván. Tabule se otáčí kolem vodorovné osy a je možné ji
aretovat v jakékoliv pozici. Základna tabule je opatřena kolečky s brzdou aby bylo možné tabuli znehybnit.
Povrch tabule je magnetický a je určený k popisování smazatelnými popisovači. Vyznačuje se moderním
designem, stojan tabule i její rám jsou vyrobené z pevných hliníkových profilů, které zajišťují stabilitu
celé konstrukce. Povrch je magnetický, za sucha stíratelný, bílý. Rám je anodovaný hliník a konstrukce je
hliníková. Kolečka jsou pevná s brzdou, zabraňující přemístění tabule.
TABULE TDS JSOU OBOUSTRANNÉ, ALE NEOTÁČÍ SE.
Základna tabule je opatřena kolečky s brzdou aby bylo možné tabuli znehybnit. Povrch tabule je
magnetický a je určený k popisování smazatelnými popisovači.Povrch je magnetický, za sucha stíratelný,
bílý. Rám je anodovaný hliník a konstrukce je hliníková.Kolečka jsou také pevná s brzdou, zabraňující
přemístění tabule.
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 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.
Jedná se o tabuli vhodnou do interiéru. Tabule není vyrobena do vlhkého počasí nebo deště!!

Montáž otočné, pojízdné tabule

Montáž oboustranné, pojízdné tabule - NEOTÁČÍ SE!!

Allboards oboustranný magnetický mobilní flipchart 100 x 70 cm – model FL4DS

POPIS
Profesionální oboustranný flipchart s moderním designem. Povrch flipchartu je vyrobený z kvalitního
lakovaného plechu, je za sucha stíratelný a magnetický. Flipchart je oboustranný, což umožňuje psaní a
používaní magnetů po obou stranách flipchartu. Rozměr popisovatelné magnetické plochy je 100x70 cm.
Celková výška flipchartu je 185 cm.
Flipchart má šedou konstrukci s elegantními grafitovými prvky. Hliníkový rám zajišťuje stabilitu a zvyšuje
estetiku výrobku. Flipchart je navíc vybaven závěsnými hroty na upínací liště s nastavitelnou roztečí děr a s
pružinovým mechanismem, kterým lze volně pohybovat. Flipchart je vybavený pružinovým držákem pro
zavěšení bloku.
Pojízdná konstrukce je vybavená kolečky s uzamykacím systémem.
Sada obsahuje hliníkovou poličku na fixy.

Allboards magnetický flipchart s rameny 100 x 70 cm – model FL1R

POPIS
Flipchart s rameny má bílý lakovaný povrch, závěsné hroty na upínací liště s nastavitelnou roztečí děr a
je opatřený odkládací lištou.
Flipchart je upevněn na stabilním kovovém stojanu aretovatelném ve 3 výškách.
Rozměr desky flipchartu je 100 x 70 cm.
Vysouvací ramena umožňují připevnit pomocí magnetů již popsané listy flipchartového bloku a neztratit
tak nabyté poznatky z dohledu.

Allboards magnetický flipchart 100 x 70 cm – model FL1

POPIS
Flipchart má bílý lakovaný povrch, závěsné hroty na upínací liště s nastavitelnou roztečí děr a je
opatřený odkládací lištou.
Flipchart je upevněn na stabilním kovovém stojanu aretovatelném ve 3 výškách.
Rozměr desky flipchartu je 100x70 cm.

Allboards magnetický mobilní flipchart 100 x 70 cm – model FL3

POPIS
Náš mobilní flipchart uspokojí požadavky i toho nejnáročnějšího uživatele. Jedná se o pojízdný magnetický
flipchart elegantního vzhledu, který má bílý lakovaný povrch, závěsné hroty na upínací liště s nastavitelnou
roztečí děr a je opatřený kovovou odkládací lištou. Flipchart je z obou stran zarámován v hliníku.
Deska flipchartu je odkloněna od svislice, což zvyšuje uživateli pohodlí při jeho obsluze. Stojný mechanismus
flipchartu je výškově stavitelný (175-195 cm) a je vybaven kolečky s aretací.

Allboards magnetický mobilní flipchart s rameny 100 x 70 cm – model FL3R

POPIS
Náš mobilní flipchart s rameny uspokojí požadavky i toho nejnáročnějšího uživatele. Jedná se o pojízdný
magnetický flipchart elegantního vzhledu který má bílý lakovaný povrch, závěsné hroty na upínací liště
s nastavitelnou roztečí děr a je opatřený kovovou odkládací lištou. Flipchart je z obou stran zarámován
v hliníku. Deska flipchartu je odkloněna od svislice, což zvyšuje uživateli pohodlí při jeho obsluze.
Stojný mechanismus flipchartu je výškově stavitelný (175-195cm) a je vybaven kolečky s aretací.
Vysouvací ramena umožňují připevnit pomocí magnetů již popsané listy flipchartového bloku a neztratit
tak nabyté poznatky z dohledu.

Mobilní magnetický flipchart FL5EC
• Flipchart je vybaven rameny (skrytými na zadní straně flipchartu), které stačí otevřít a
připojit listy papíru.
•Flipchart má nastavitelnou výšku v rozsahu 175-195 cm, měřeno k nejvyššímu bodu.
Horní kolejnice flipchartu má sklopný panel, který po založení bloku zakryje háčky a díry,
tím dodává eleganci a konzistentní vzhled celé konstrukci. Po zavření je panel zajištěn
západkami, které také chrání listy před vypadnutím při pohybu flipchartu.
Flipchart má také magnetický povrch, který je určený k popisování smazatelnými
popisovači, lze tedy použít, aniž byste museli vkládat blok s papírovými listy.
Masivní konstrukce:
Konstrukce flipchartu je založená na pevném podkladu, který zajišťuje stabilitu.
Kolečka umožňují volný pohyb flipchartu mezi místnost. Kola mají navíc zámek, který
zabraňuje pohybu flipchartu během používání.

