
TABLICE
OD PRODUCENTA

Przejrzyj szeroki wachlarz tablic dla domów, firm, szkół, sektora HORECA oraz dla insty-
tucji administracji publicznej. Wkrocz w świat produktów ALLboards, a gwarantujemy 
Ci, że znajdziesz coś specjalnego dla siebie.

https://sklep-allboards.pl/


Legenda

powierzchnia ceramiczna P4

powierzchnia ceramiczna P3

gwarancja do 5 lat na powierzchnię

gwarancja do 2 lat na powierzchnię

powierzchnia suchościeralna

powierzchnia szklana

gwarancja do 10 lat na powierzchnię

wyprodukowano w Polsce

gwarancja do 25 lat na powierzchnię

na zamówienie

dostawa z wniesieniem

montaż

powierzchnia korkowa

powierzchnia filcowa / tekstylna

powierzchnia dostosowana do magnesów zwykłych

powierzchnia niemagnetyczna

powierzchnia dostosowana do magnesów neodymowych

powierzchnia kredowa

powierzchnia wodoodporna

Dowieziemy, wniesiemy, zamontujemy - skorzystaj z dodatkowej obsługi zamówienia

1. Transport - dostarczamy tablice pod wskazany adres

2. Wniesienie - wnosimy zamówione produkty we wskazane miejsce

3. Montaż - nasi eksperci zamontują tablicę w wybranym przez Ciebie miejscu

Więcej informacji na www.allboards.eu

https://sklep-allboards.pl/dostawa-wniesienie-montaz
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BIAŁE TABLICE MAGNETYCZNE SUCHOŚCIERALNE - DOSTĘPNE SERIE I ROZMIARY

ROZMIAR 
[CM] / 
SERIA

RAMA ALUMINIOWA RAMA DREWNIANA

EXPO MA7 WF

30x40 EX34 TM34D

30x70 TM37BK TM37S TM37W

60x40 EX64 MA764 TM64D TM64DB TM64B TM64P

60x45 MA7456

80x50 EX85 TM85D

90x60 EX96 MA796 TM96D TM96D TM96B TM96P

100x80 EX108 MA7108 TM108D

120x80 EX128 TSC7128

120x90 EX129 MA7129 TM129D

120x100 EX1210

150x100 EX1510 MA71510 TM1510D

150x120 EX1512 WF1512

160x120 MA71216

170x100 EX1710 WF1710

180x90 MA7189

180x100 EX1810 WF1810 TM1810D

180x120 EX1812 WF1812 TM1812D

200x100 EX2010 WF2010 TM2010D 

200x120 EX2012 WF2012 TM2012D

220x100 EX2210

220x120 EX2212

240x100 EX2410

240x120 EX2412

250x100 EX2510

250x120 EX2512

300x100 EX3010

300x120 EX3012

Białe tablice magnetyczne suchościeralne

• Klasyczne białe lakierowane powierzchnie 

• Właściwości suchościeralne oraz magnetyczne 

• Dostępne w ramach aluminiowych oraz drewnianych 

• Montaż w pionie oraz poziomie 

• Funkcjonalne narzędzie do gromadzenia i zapisywania informacji 

• Uniwersalne wyposażenie biur, sal konferencyjnych, szkół, uczelni oraz domów 

• Dostępne w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem na zamówienie 
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Tablica magnetyczna w ramie aluminiowej 
premium EXPO

Powierzchnia tablicy wykonana jest z wyso-
kiej jakości blachy lakierowanej na kolor biały 
po której można pisać markerami suchoście-
ralnymi. Łatwość czyszczenia przy pomocy 
suchej gąbki bądź papierowego ręcznika nie 
pozostawia odbarwień na powierzchni. Wła-
ściwości magnetyczne umożliwiają umiesz-
czanie notatek za pomocą magnesów.
Rama aluminiowa anodowana spełnia dosko-
nale dwie podstawowe funkcje: zapewnia ta-
blicy solidną sztywność i gwarantuje estetycz-
ny wygląd.

Seria: EXPO

Tablica magnetyczna w ramie aluminiowej 
classic A7

Powierzchnia tablicy wykonana jest z wyso-
kiej jakości blachy lakierowanej na kolor bia-
ły. Pokryta jest warstwą lakieru, która pozwala 
na łatwe usuwanie notatek bez pozostawiania 
plam za pomocą suchej gąbki bądź papiero-
wego ręcznika. Właściwości magnetyczne 
umożliwiają umieszczanie notatek przy uży-
ciu magnesów. Tego typu tablice doskonale 
sprawdzają się w biurach, salach konferencyj-
nych, lekcyjnych jak i w aulach wykładowych. 

Seria: A7

Tablica magnetyczna w ramie aluminiowej 
WF

Tablica biała WF posiada zarówno właściwości 
suchościeralne jak i magnetyczne. Po jej po-
wierzchni można pisać markerami oraz przy-
czepiać różnego rodzaju magnesy czy inne ak-
cesoria i pomoce dydaktyczne z magnesem. 
To sprawia, że stanowi idealne wyposażenie 
biur, sal konferencyjnych, szkół, uniwersyte-
tów, a nawet domu. Rama aluminiowa ano-
dowana wykonana z wysokiej jakości blachy 
łączona jest przy pomocy plastikowych naroż-
ników. Charakteryzuje się łatwym montażem 
zarówno w pionie jak i poziomie.  

Seria: WF
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Tablica magnetyczna w ramie drewnianej 
kolorowej

Powierzchnia tablicy o właściwościach sucho-
ścieralnych wykonana jest z wysokiej jakości 
blachy. Właściwości magnetyczne umożliwia-
ją umieszczanie notatek za pomocą magne-
sów. Sosnowe ramy w różnych kolorach stano-
wią estetyczny element wyposażenia każdego 
wnętrza. Doskonale sprawdzają się w salach 
konferencyjnych, lekcyjnych, aulach wykłado-
wych, jak również w pokojach dziecięcych.

Seria: TM

Tablica magnetyczna z nadrukiem*

Oferujemy wykonanie tablicy magnetycznej 
białej pod indywidualne zamówienie. Na po-
wierzchnię nanosimy dowolny nadruk w for-
mie zdjęcia, logo czy tematycznych grafik. Ist-
nieje również możliwość doboru ramy według 
własnych potrzeb. Można zmienić zarówno jej 
kolor jak i rodzaj materiału. Oferujemy pełną 
personalizację tablicy.

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

Tablica magnetyczna w ramie drewnianej

Powierzchnia tablicy wykonana jest z wyso-
kiej jakości blachy, lakierowanej na kolor biały, 
co zapewnia łatwość w czyszczeniu bez po-
zostawiania plam. Właściwości magnetyczne 
umożliwiają umieszczanie notatek za pomocą 
magnesów. Sosnowa naturalna rama stano-
wi estetyczny element wyposażenia każdego 
wnętrza gwarantując odporność na uszko-
dzenia. Tego typu tablice stanowią doskona-
łe wyposażenie biur, sal konferencyjnych, auli 
wykładowych, a także wnętrz domów.

Seria: TM
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Tablice ceramiczne magnetyczne suchościeralne 

• Posiadają trwałą powierzchnię pokrytą ceramiczną powłoką, która zwiększa odporność na zadrapania, 

zarysowania oraz promieniowanie UV 

• Posiadają właściwości suchościeralne oraz magnetyczne 

• Stanowią znakomite wyposażenie biur, sal konferencyjnych, szkół, uczelni oraz domu 

• Tablice P3 posiadają powierzchnię półmatową 

• Tablice P4 o powierzchni matowej mogą zostać wykorzystane jako ekran projekcyjny dla rzutnika 

• Tablice MEGAboards oferowane są w niestandardowych wymiarach unikalnych dla reszty rynku  
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ROZMIAR 
[CM] / 
SERIA

TABLICE CERAMICZNE PORCELANOWE MAGNETYCZNE SUCHOŚCIERALNE - DOSTĘPNE SERIE I ROZMIARY

CER P4 MEGA

90x60 CER96

100x80 CER108

120x90 CER129

150x100 CER1510 P41510

150x120 CER1512

150x150 MEGA1515

170x100 CER1710

180x90 P4189

180x100 CER1810

180x120 CER1812 P41218

180x150 MEGA1815

200x100 CER2010 P41020

200x120 CER2012 P41220

200x150 MEGA2015

240x120 CER2412 P41224

240x150 MEGA2415

300x120 CER3012

300x150 MEGA3015

400x120 CER4012
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Tablica ceramiczna magnetyczna P3 
w ramie aluminiowej 

Tablica charakteryzuje się trwałą, półmatową 
powierzchnią odporną na zadrapania i uszko-
dzenia, co umożliwia również łatwe usuwanie 
smug i zabrudzeń. Powierzchnia wykazuje 
właściwości magnetyczne i suchościeralne. 
Tablice ceramiczne w szczególnych przypad-
kach mogą być wykorzystywane jako ekran 
projekcyjny. Doskonale sprawdzają się w biu-
rach, salach konferencyjnych, lekcyjnych jak 
i w aulach wykładowych. Posiadają ramy alu-
miniowe anodowane zabezpieczone przed 
szarzeniem.  

Seria: CER

Tablica ceramiczna magnetyczna projekcyj-
na P4 w ramie aluminiowej 

Tablicę charakteryzuje trwała powierzchnia, 
która jest odporna na zadrapania czy inne 
uszkodzenia. Posiada również właściwości su-
chościeralne oraz magnetyczne. Tablice ce-
ramiczne P4 mogą być wykorzystywane jako 
ekran projekcyjny - zapewnia to matowa po-
wierzchnia, która nie powoduje powstawania 
refleksów. Świetnie komponują się w biurach, 
salach konferencyjnych, lekcyjnych czy aulach 
wykładowych. W trakcie prezentacji można 
pisać po ich powierzchni markerami sucho-
ścieralnymi.  

Seria: P4

Tablica ceramiczna magnetyczna projekcyj-
na P4 w ramie aluminiowej MEGAboards

Tablice MEGAboards oferowane są w nie-
standardowych długościach i szerokościach, 
unikalnych dla reszty rynku. Dzięki matowej, 
ceramicznej powierzchni tablica MEGAbo-
ards może służyć jako ekran do projektora, za-
chowując przy tym wszystkie funkcjonalności 
białej tablicy. Będzie stanowiła znakomite wy-
posażenie biura, firmy, sali konferencyjnej czy 
też sali szkolnej. Idealnie funkcjonować będzie 
również jako ekran projekcyjny w firmach oraz 
domach. 

Seria: MEGA
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Tablica ceramiczna kratka 5x5 cm*

Wzór kratki na tablicy białej ceramicznej. Sze-
rokość oraz wysokość każdej kratki wynosi 
50 mm (5 cm). Grubość linii: 1 mm. Kolor linii: 
czarny. 
Tablicę ceramiczną możesz zaprojektować 
według własnych potrzeb zmieniając wymia-
ry oraz rodzaj ramy.

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

Tablica ceramiczna pięciolinia*

Wzór pięciolinii na tablicy białej ceramicznej. 
Grafika posiada 4 rzędy pięciolinii o wysokości 
100 mmm (10 cm) z odstępami między liniami 
wynoszącymi 25 mm (2,5 cm). Odstęp między 
rzędami wynosi 120 mm (12 cm). Grubość po-
jedynczej linii wynosi 1 mm.  
Tablicę ceramiczną możesz zaprojektować 
według własnych potrzeb zmieniając wymia-
ry oraz rodzaj ramy.

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

Tablica ceramiczna trójlinia do nauczania 
początkowego*

Tablica ceramiczna biała o grafice dedykowa-
nej nauczaniu początkowemu. Pogrubiana 
trójlinia o kolorze czarnym. Odstęp między li-
niami wynosi 50 mm (5 cm). Grubość linii wy-
nosi kolejno od góry: 1 mm, 2 mm, 2mm.  
Tablicę ceramiczną możesz zaprojektować 
według własnych potrzeb zmieniając wymia-
ry oraz rodzaj ramy.

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
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Tablice magnetyczne bezramowe

• Unikatowe produkty na rynku 

• Bezramkowy design, który umożliwia łączenie dowolnej ilości tablic

• Posiadają właściwości suchościeralne oraz magnetyczne 

• Istnieje możliwość docięcia paneli do żądanego wymiaru tworząc wielkoformatowe powierzchnie 

w systemie panelowym 

• Nowoczesna funkcjonalność z zachowaniem gustownej aranżacji wnętrz 

• Dostępne w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem na zamówienie  
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ROZMIAR [CM] / SERIA
TABLICE MAGNETYCZNE BEZRAMOWE - DOSTĘPNE ROZMIARY

PANELE KLASYCZNE PANELE KREDOWE

29,7x21 PMS29,7x21

60x30 PMS60x30 NFCHALK63

90x30 PMS90x30 NFCHALK93

90x60 PMS90x60 NFCHALK96

122x105 PMS122x105

305x122 PMS305x122

ROZMIAR [CM] PANELE OKRĄGŁE

Ø 30 PMR30

Ø 40 PMR40

Ø 60 PMR60

Ø 80 PMR80

#office



Tablica magnetyczna bezramowa sucho-
ścieralna

Tablica stanowi alternatywne rozwiązanie dla
tradycyjnych tablic magnetycznych. Nowo-
czesny, bezramkowy design idealnie kompo-
nuje się z współczesnym wnętrzem. Gładka,
biała powierzchnia magnetyczna doskonale
nadaje się do prezentowania treści przy po-
mocy tradycyjnych magnesów oraz umiesz-
czaniaa treści za pomocą markerów sucho-
ścieralnych. Tablice ALLboards pozwalają 
prezentować ważne informacje przy jedno-
czesnym zachowaniu doskonałej aranżacji 
wnętrza.

Seria: PMS

Tablica magnetyczna bezramowa sucho-
ścieralna z nadrukiem*

Istnieje możliwość zaprojektowania tablicy 
bezramowej magnetycznej z nadrukiem. Wy-
konujemy spersonalizowane zamówienia we-
dług indywidualnych potrzeb. Umieszczamy 
dowolną grafikę na powierzchni panelu gwa-
rantując wysokiej jakości nadruk odporny na 
ścieranie. Można przesłać zarówno logo firmy, 
swoje zdjęcie, tematyczną grafikę – wykonu-
jemy każdy wzór. Tablica z nadrukiem nadal 
będzie posiadała właściwości magnetyczne 
oraz suchościeralne.

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

Tablica magnetyczna bezramowa kredowa-
czarna

Produkt ten wyróżnia się warstwą kredo-
wą umieszczoną na metalowej powierzchni, 
po której można pisać kredą oraz markerami 
kredowymi. Czarny kolor zapewnia eleganc-
ki wygląd znajdujący szerokie zastosowanie 
w nowoczesnych wnętrzach. Właściwości 
magnetyczne umożliwiają przyczepianie in-
formacji za pomocą różnych rodzajów ma-
gnesów: klasycznych, turystycznych, pamiąt-
kowych oraz neodymowych. Bezramowy 
design umożliwia indywidualne komponowa-
nie kilku paneli na raz tworząc wielkoformato-
wą kompozycję.

Seria: NFCHALK
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Tablica magnetyczna bezramowa sucho-
ścieralna okrągła

Tablica posiada właściwości magnetyczne 
oraz suchościeralne, dzięki niezwykle gład-
kiej powierzchni. Można po niej pisać marke-
rami oraz przyczepiać dowolne magnesy. Nie 
posiada ramy, co zapewnia elegancki wygląd 
pasujący do każdego wnętrza. Na odwrocie 
tablica posiada metalowy zaczep oraz piankę 
stabilizującą, które pozwalają na łatwy mon-
taż produktu. Jest niezwykle lekki oraz sztyw-
ny – waga nie przekracza 6,5 kg. Doskonale 
komponuje się w domach, biurze, restauracji 
czy szkole. 

Seria: PMR

Tablica magnetyczna bezramowa okrągła z 
nadrukiem*

Istnieje możliwość zaprojektowania tablicy 
okragłej z własnym nadrukiem. Wykonujemy 
spersonalizowane zamówienia według indy-
widualnych potrzeb. Umieszczamy dowolną 
grafikę na powierzchni gwarantując wysokiej 
jakości nadruk odporny na ścieranie. Tablica z 
nadrukiem nadal będzie posiadała właściwo-
ści magnetyczne oraz suchościeralne. Stano-
wi doskonałe wyposażenie każdego wnętrza.   

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

Tablica magnetyczna bezramowa moduło-
wa

Bezramkowy design umożliwia stworzenie 
unikatowej powierzchni dostosowanej do 
Twoich potrzeb. Tablice magnetyczne bez-
ramowe możesz dowolnie łączyć w systemie 
modułowym tworząc tym samym niestandar-
dowe rozmiary. Efektem jest uzyskanie pożą-
danego formatu idealnie dopasowanego do 
przestrzeni pomieszczenia. 
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ROZMIAR 
[CM] / 
SERIA

PLANERY SUCHOŚCIERALNE MAGNETYCZNE

PLANER TYGODNIOWY PLANER MIESIĘCZNY PLANER ROCZNY PLANER PIŁKA NOŻNA

90x60 PL96T PL96M_OVAL_PL PL96Y PL96PN

120x90 PL129T PL129M PL129Y

150x100 PL1510T PL1510M PL1510Y

Planery magnetyczne suchościeralne

• Tablice z nadrukowaną, tematyczną grafiką: plan roczny, miesięczny, tygodniowy 

oraz schemat boiska do gry w piłkę nożną

• Posiadają właściwości suchościeralne oraz magnetyczne 

• Planery umieszczone w ramie aluminiowej anodowanej 

• Wyposażenie szkół, firm, szkół treningowych oraz domu  

• Dostępne w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem na zamówienie 
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Planer tygodniowy w ramie aluminiowej

Planer tygodniowy ALLboards to tablica z na-
drukowaną, tematyczną grafiką – planem ty-
godnia. Suchościeralne właściwości pozwalają 
na zapisywanie informacji przy pomocy mar-
kerów oraz ich łatwe zmazywanie używając 
gąbki lub suchej ściereczki. Na powierzchnię 
można również przypinać magnesy każde-
go rodzaju. Planer posiada osiem kolumn ze 
wszystkimi dniami tygodnia oraz dodatkową 
kolumnę na zapiski. Pod kolumnami znajduje 
się miejsce na notatki. Tablicę montuje się do 
ściany poprzez otwory umieszczone w naroż-
nikach. Dostępna w ramie aluminiowej ano-
dowanej zabezpieczonej przed szarzeniem.

Seria: PL_T

Planer miesięczny w ramie aluminiowej

Planer miesięczny ALLboards to tablica z na-
drukowaną, tematyczną grafiką – planem 
miesiąca. Suchościeralne właściwości pozwa-
lają na zapisywanie informacji przy pomocy 
markerów oraz ich łatwe zmazywanie używa-
jąc gąbki lub suchej ściereczki. Na powierzch-
nię można również przypinać magnesy każ-
dego rodzaju. Planer posiada siedem kolumn 
ze wszystkimi dniami tygodnia oraz dodat-
kową kolumnę, w której znajduje się miejsce 
na plan w „następnym miesiącu” jak również 
dodatkowe pole na notatki. Tablicę montu-
je się do ściany poprzez otwory umieszczone 
w narożnikach. 

Seria: PL_M

Planer roczny w ramie aluminiowej

Planer roczny ALLboards to tablica z nadru-
kowaną, tematyczną grafiką – planem roku. 
Suchościeralne właściwości pozwalają na za-
pisywanie informacji przy pomocy markerów 
oraz ich łatwe zmazywanie używając gąbki 
lub suchej ściereczki. Na powierzchnię można 
również przypinać magnesy każdego rodzaju. 
Planer posiada dwanaście kolumn odpowia-
dającym ilości miesięcy w roku oraz 31 wierszy 
dedykowanych dniom miesiąca. Tablicę mon-
tuje się do ściany poprzez otwory umieszczo-
ne w narożnikach ramy aluminiowej anodo-
wanej.

Seria: PL_Y
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Planer sportowy

Planer tygodniowy ALLboards to tablica 
z nadrukowaną, tematyczną grafiką – planem 
boiska do piłki nożnej. Suchościeralne właści-
wości pozwalają na zapisywanie informacji 
przy pomocy markerów oraz ich łatwe zma-
zywanie używając gąbki lub suchej ściereczki. 
Na powierzchnię można również przypinać 
magnesy każdego rodzaju. Planer sportowy 
może służyć zarówno profesjonalnemu użyciu 
przez trenerów do prowadzenia szkoleń jak 
i dzieciom do zabawy. Tablicę montuje się 
do ściany poprzez otwory umieszczone w na-
rożnikach. Dostępna w ramie aluminiowej 
anodowanej zabezpieczonej przed szarze-
niem.

Seria: PL_PN

Planer z nadrukiem*

Dajemy możliwość pełnej personalizacji pla-
nerów ALLboards, aby spełnić Twoje indy-
widualne potrzeby. Prześlij dowolną grafikę, 
którą umieścimy na tablicy magnetycznej 
suchościeralnej w ramie aluminiowej anodo-
wanej. Możesz jednocześnie wybrać również 
planer według niestandardowych wymiarów. 

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
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Tablice tekstylne

• Wyprodukowane z szarej, niebieskiej, czerwonej oraz zielonej tkaniny 

• Na powierzchnię można przypinać informacje używając pinezek bądź rzepów 

• Tablice umieszczone w ramie aluminiowej anodowanej 

• Wyposażenie szkół, pokoi dziecięcych, biur oraz instytucji publicznych 

• Dostępne w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem na zamówienie 
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ROZMIAR 
[CM] / 
SERIA

TABLICE TEKSTYLNE (FILCOWE) W RAMIE ALUMINIOWEJ

SZARE NIEBIESKIE CZERWONE ZIELONE

60x40 TF64S TF64N TF64CE TF64Z

90x60 TF96S TF96N TF96CE TF96Z

120x90 TF129S TF129N TF129CE TF129Z

150x100 TF1510S TF1510N TF1510CE TF1510Z

180x100 TF1810S TF1810N TF1810CE TF1810Z

180x120 TF1812S TF1812N TF1812CE TF1812Z

200x100 TF2010S TF2010N TF2010CE TF2010Z

200x120 TF2012S TF2012N TF2012CE TF2012Z

240x120 TF2412S TF2412N

300x120 TF3012S TF3012FN
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Tablica tekstylna szara w ramie aluminiowej 

Powierzchnia tablicy wykonana jest z koloro-
wanego materiału filcowego. Informacje moż-
na mocować za pomocą pinezek lub rzepów. 
Materiał gwarantuje długotrwałe użytkowa-
nie bez widocznych nakłuć po pinezkach czy 
też zmechaceń po rzepach. Całość umiesz-
czona jest w ramie łączonej przy pomocy na-
rożników, która zapewnia tablicy sztywność i 
estetyczny wygląd. Stanowi ciekawą alterna-
tywę dla tablic korkowych. 

Seria: TF

Tablica tekstylna niebieska w ramie alumi-
niowej 

Powierzchnia tablicy wykonana jest z koloro-
wanego materiału filcowego. Informacje moż-
na mocować za pomocą pinezek lub rzepów. 
Materiał gwarantuje długotrwałe użytkowa-
nie bez widocznych nakłuć po pinezkach czy 
też zmechaceń po rzepach. Całość umiesz-
czona jest w ramie łączonej przy pomocy na-
rożników, która zapewnia tablicy sztywność i 
estetyczny wygląd. Stanowi ciekawą alterna-
tywę dla tablic korkowych. 

Seria: TF
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Tablica tekstylna czerwona w ramie alumi-
niowej 

Powierzchnia tablicy wykonana jest z koloro-
wanego materiału filcowego. Informacje moż-
na mocować za pomocą pinezek lub rzepów. 
Materiał gwarantuje długotrwałe użytkowa-
nie bez widocznych nakłuć po pinezkach czy 
też zmechaceń po rzepach. Całość umiesz-
czona jest w ramie łączonej przy pomocy na-
rożników, która zapewnia tablicy sztywność i 
estetyczny wygląd. Stanowi ciekawą alterna-
tywę dla tablic korkowych. 

Seria: TF
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Tablica tekstylna zielona w ramie aluminio-
wej 

Powierzchnia tablicy wykonana jest z koloro-
wanego materiału filcowego. Informacje moż-
na mocować za pomocą pinezek lub rzepów. 
Materiał gwarantuje długotrwałe użytkowa-
nie bez widocznych nakłuć po pinezkach czy 
też zmechaceń po rzepach. Całość umiesz-
czona jest w ramie łączonej przy pomocy na-
rożników, która zapewnia tablicy sztywność i 
estetyczny wygląd. Stanowi ciekawą alterna-
tywę dla tablic korkowych. 

Seria: TF
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FLIPCHARTY

NAZWA / ROZMIAR [CM] POWIERZCHNI DO PISANIA 100x70 120x120

Flipchart magnetyczny na trójnogu BASIC TMF11

Flipchart magnetyczny na trójnogu CLASSIC FL1

Flipchart magnetyczny na trójnogu z ramionami CLASSIC FL1R

Flipchart magnetyczny mobilny na kółkach PREMIUM FL2

Flipchart magnetyczny mobilny na kółkach CLASSIC FL3

Flipchart magnetyczny mobilny na kółkach z ramionami PREMIUM FL3R

Flipchart magnetyczny mobilny DWUSTRONNY z uchwytem FL4DS

Flipchart magnetyczny mobilny na kółkach EXCLUSIVE FL5EC

Flipchart magnetyczny mobilny szeroki DWUSTRONNY TDS1212

Flipcharty

• Lekkie i łatwe w przenoszeniu tablice, posiadająca regulowaną wysokość 

• Biała powierzchnia posiada właściwości suchościeralne oraz magnetyczne 

• Umieszczone na stojakach-trójnogach bądź stelażach z kółkami gwarantującymi pełną mobilność 

produktu 

• Wyposażone w regulowane haczyki na kartki papieru 

• Funkcjonalne wyposażenie biur, sal konferencyjnych, ośrodków szkoleniowych, szkół

oraz uniwersytetów 

• Dostępne w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem na zamówienie 
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Flipchart magnetyczny na trójnogu BASIC

Konstrukcja flipcharta na trójnogu wspierana 
jest na trzech rozsuwanych nogach posiadają-
cych system regulacji wysokości. Posiada rów-
nież wyprofilowaną półkę na markery, gąbkę 
czy magnesy. Powierzchnia suchościeralna 
oraz magnetyczna pozwala na skuteczne pre-
zentowanie informacji bez konieczności wie-
szania bloku. Istnieje jednak dodatkowa 
możliwość umieszczenia arkuszy papieru na 
ruchomych haczykach. Przenośny flipchart 
stanowi doskonałe wyposażenie biur, sal kon-
ferencyjnych, szkoleniowych oraz lekcyjnych.

Model: TMF11

Flipchart magnetyczny na trójnogu CLASSIC

Flipchart posiada powierzchnię suchościeral-
ną, która pozwala na funkcjonalne przedsta-
wianie informacji. Dzięki właściwościom ma-
gnetycznym można przyczepiać magnesy, aby 
uatrakcyjnić sposób prezentacji. Regulowana 
wysokość flipcharta pozwala na łatwe jego 
użytkowanie. Regulowany rozstaw uchwytów 
na arkusze umożliwia stosowanie różnych for-
matów materiałów prezentacyjnych. Stanowi 
doskonałe wyposażenie biur, sal konferencyj-
nych, szkoleniowych a także szkół.

Model: FL1

Flipchart magnetyczny na trójnogu z ramio-
nami CLASSIC

Flipchart posiada dodatkowe dwa ramiona na 
arkusze papieru, które ułatwiają przedstawie-
nie dużej ilości informacji. Powierzchnia su-
chościeralna oraz magnetyczna umożliwia za-
pisywanie notatek za pomocą markerów oraz 
przyczepianie każdego rodzaju magnesów. 
Regulowana wysokość flipcharta pozwala na 
łatwe jego użytkowanie. Regulowany rozstaw 
uchwytów na arkusze umożliwia stosowanie 
różnych formatów materiałów prezentacyj-
nych. Stanowi doskonałe wyposażenie biur, 
sal konferencyjnych, szkoleniowych a także 
szkół.

Model: FL1R
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Flipchart magnetyczny mobilny na kółkach 
PREMIUM

Flipchart mobilny na kółkach dzięki swojej 
stabilnej konstrukcji umożliwia przemieszcza-
nie tablicy pomiędzy pomieszczeniami. Kółka 
dodatkowo posiadają blokadę zapobiegającą 
przesuwaniu się flipcharta podczas użytko-
wania. Umożliwia prosty i funkcjonalny spo-
sób prezentowania informacji dzięki właści-
wościom suchościeralnym i magnetycznym. 
Regulowane uchwyty na arkusze papieru po-
zwalają na umieszczenie dodatkowych blo-
ków kartek. Stanowi doskonałe dopełnienie 
sal konferencyjnych, lekcyjnych, szkolenio-
wych oraz biur. 

Model: FL2

Flipchart magnetyczny mobilny na kółkach 
CLASSIC

Flipchart mobilny na kółkach dzięki swojej 
stabilnej konstrukcji umożliwia przemieszcza-
nie tablicy pomiędzy pomieszczeniami. Kółka 
dodatkowo posiadają blokadę zapobiegającą 
przesuwaniu się flipcharta podczas użytko-
wania. Umożliwia prosty i funkcjonalny spo-
sób prezentowania informacji dzięki właści-
wościom suchościeralnym i magnetycznym. 
Regulowane uchwyty na arkusze papieru 
pozwalają na umieszczenie kartek o rozmia-
rze A1, a nawet większym. Stanowi doskonałe 
dopełnienie sal konferencyjnych, lekcyjnych, 
szkoleniowych oraz biur.

Model: FL3

Flipchart magnetyczny mobilny na kółkach 
z ramionami PREMIUM

Flipchart wyposażony jest w dwa rozkładane 
ramiona, które mogą służyć do rozwieszenia 
arkuszy papieru pozostawiając powierzch-
nię suchościeralną do prowadzenia szybkich 
notatek. Mobilna konstrukcja na kółkach 
umożliwia przemieszczanie tablicy pomiędzy 
pomieszczeniami. Kółka dodatkowo posia-
dają blokadę zapobiegającą przesuwaniu się 
flipcharta podczas użytkowania. Umożliwia 
prosty i funkcjonalny sposób prezentowania 
informacji dzięki właściwościom suchoście-
ralnym i magnetycznym. Stanowi doskonałe 
dopełnienie sal konferencyjnych, lekcyjnych, 
szkoleniowych oraz biur.

Model: FL3R
27
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Flipchart magnetyczny mobilny na kółkach 
EXCLUSIVE

Flipchart exclusive to nadzwyczaj funkcjonal-
ny produkt dla biur, sal konferencyjnych, szko-
leniowych oraz szkół. Wyposażony jest w dwa 
ramiona, na których możesz przypiąć zapisa-
ne arkusze papieru pozostawiając powierzch-
nię suchościeralną na dodatkowe zapiski. Co 
więcej, możesz regulować wysokość flipchar-
ta w zakresie 175-195 cm. Produkt zawiera rów-
nież 3 kółka z blokadą zapewniające mu pełną 
mobilność. Powierzchnia posiada właściwości 
suchościeralne i magnetyczne. Konstrukcja 
flipcharta nadaje mu elegancki i stylowy wy-
gląd pasujący do każdego wnętrza. 

Model: FL5EC

Flipchart magnetyczny mobilny DWU-
STRONNY

Flipchart wyróżnia się swoim rozmiarem. 
Dwustronna powierzchnia o wymiarach 
100x70cm przeznaczona do zapisywania no-
tatek tworzy niesamowicie funkcjonalny pro-
dukt dla biur, sal konferencyjnych czy szkół. 
Doskonale sprawdzi się, gdy potrzebujemy 
dużo miejsca na notatki. Wyposażony w kółka 
z blokadą, które umożliwiają łatwe i stabilne 
przemieszczanie flipcharta. Posiada zarówno 
właściwości suchościeralne jak i magnetycz-
ne. Regulowane uchwyty na arkusze papieru 
pozwalają na umieszczanie dodatkowych blo-
ków kartek. 

Model: FL4DS

Flipchart magnetyczny mobilny szeroki 
DWUSTRONNY

Flipchart wyróżnia się swoim rozmiarem. 
Podwójna oraz dwustronna powierzchnia o 
wymiarze 120x120cm przeznaczona do zapi-
sywania notatek tworzy niesamowicie funk-
cjonalny produkt dla biur, sal konferencyjnych 
czy szkół. Doskonale sprawdzi się, gdy potrze-
bujemy dużo miejsca na notatki. Wyposażony 
w kółka z blokadą, które umożliwiają łatwe i 
stabilne przemieszczanie flipcharta. Posiada 
zarówno właściwości suchościeralne jak i ma-
gnetyczne. Regulowane uchwyty na arkusze 
papieru pozwalają na umieszczanie kartek o 
rozmiarze A1 oraz większym.

Model: TDS1212
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Flipchart z nadrukiem*

Dajemy pełną możliwość personalizacji pro-
duktów. Istnieje możliwość zamówienia flip-
charta z dowolnym nadrukiem: logo, zdjęcie 
czy tematyczna grafika dbając o każdy szcze-
gół. Gwarantujemy wysoką jakość nadruku 
odpornego na ścieranie. Wykonujemy każde 
zamówienie według indywidualnych potrzeb 
klienta.

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
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Tablice mobilne obrotowo-jezdne suchościeralne

• Tablice umieszczone na stojakach posiadających kółka 

• Dwustronne powierzchnie oferują dwie praktyczne powierzchnie robocze 

• Posiadają właściwości magnetyczne oraz suchościeralne 

• Przydatne wyposażenie biur, klas szkolnych oraz pomieszczeń przeznaczonych do spotkań bizneso-

wych, prezentacji oraz planowania obowiązków zespołu pracowników 

• Dostępne w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem na zamówienie 
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ROZMIAR [CM] / 
SERIA

TABLICE DWUSTRONNE MOBILNE OBROTOWE

TOS TOS_P3 MOB TPJ

120x90 TOS129 FU TOS129P3 TPJ129

150x100 TOS1510 FU TOS1510P3 TPJ1510

150x120 TOS1512 FU

160x120 MOB1612

170x100 TOS1710 FU TOS1710P3

180x120 TOS1218 FU TOS1218P3 MOB1812 TPJ1812

200x100 TOS1020 FU

200x120 TOS1220 FU TOS1220P3

220X100 TOS1022 FU

220x120 MOB2212 TPJ2212

240x120 TPJ2412

250x120 TPJ2512
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Tablica mobilna dwustronna obrotowa
classic

Jest to rodzaj tablicy umieszczonej na funk-
cjonalnych stojakach aluminiowych, anodo-
wanych. Stojaki posiadają kółka, które gwa-
rantują prosty transport z pomieszczenia do 
pomieszczenia. Białe, lakierowane powierzch-
nie tablic posiadają właściwości suchoście-
ralne i magnetyczne. Tablice mobilne obro-
towo-jezdne są dwustronne (można pisać po 
obu stronach) oraz obracają się wokół własnej 
poziomej osi. Stelaże posiadają specjalne sys-
temy blokujące kółka, które zabezpieczają ją 
przed samoistnym przemieszczaniem się. 

Seria: TOS

Tablica mobilna dwustronna obrotowa 
premium

Idealna do zastosowań w salach szkolenio-
wych, konferencyjnych lub wykładowych, czyli 
wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości mon-
towania jej na stałe, a istnieje konieczność ła-
twego przemieszczenia tablicy. Dwustronna 
powierzchnia obraca się wokół własnej pozio-
mej osi czym gwarantuje wysoką funkcjonal-
ność. Tablica posiada półkę, która zapewnia 
dodatkową przestrzeń na markery czy inne 
akcesoria. Powierzchnia o właściwościach 
magnetycznych i suchościeralnych umożliwia 
pisanie markerami oraz przypinanie magne-
sów każdego rodzaju.  

Seria: MOB

Tablica mobilna dwustronna obrotowa 
ceramiczna 

Tablica mobilna do biura posiada trwałą po-
wierzchnię ceramiczną, którą cechuje wyso-
ka odporność na zadrapania, zarysowania i 
przebarwienia. Tablica ta została umieszczona 
na funkcjonalnych stojakach aluminiowych 
posiadających kółka, które gwarantują pro-
sty transport tablicy z pomieszczenia do po-
mieszczenia. Konstrukcja produktu jest dwu-
stronna – powierzchnia suchościeralna obraca 
się wokół własnej osi. Stelaże tablic mobilnych 
posiadają specjalne systemy blokujące kółka, 
które zabezpieczają ją przed przemieszcza-
niem się. 

Seria: TOS_P3
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Tablica mobilna z nadrukiem*

Każdą tablicę mobilną można spersonalizo-
wać według własnych potrzeb. Istnieje moż-
liwość naniesienia dowolnego nadruku na jej 
powierzchnię, np.: logo firmy, zdjęcia, harmo-
nogramu czy tematycznej grafiki, która świet-
nie sprawdzi się w salach konferencyjnych czy 
w biurze. Oferujemy również zmianę wymia-
rów tablicy, koloru oraz rodzaju ramy. 

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

Tablica mobilna przemysłowa                                                          

Produkt ten jest umieszczony na wzmocnio-
nych stojakach stalowych. Przez wzgląd na 
swoją wysoką wytrzymałość i odporność na 
uszkodzenia doskonale sprawdzi się w halach 
produkcyjnych, warsztatach i fabrykach. Sto-
jaki tablic posiadają wzmocnione kółka, które 
gwarantują prosty transport tablicy z pomiesz-
czenia do pomieszczenia. Tablice mobilne ob-
rotowo-jezdne są dwustronne. Stelaże posia-
dają specjalne systemy blokujące kółka, które 
zabezpieczają ją przed przemieszczaniem się. 

Seria: TPJ

33

#office

MOB129 TPJ1812P3





ROZMIAR / SERIA
W RAMIE DREWNIANEJ NATURALNEJ Z KOLOROWYM KORKIEM

90x60 TKBLACK96D TKDARKG96D TKGREY96D TKLIGHTG96D TKWHITE96D

ROZMIAR 
[CM] / 
SERIA

TABLICE KORKOWE

RAMA 
ALUMI-
NIOWA

W RAMIE DREWNIANEJ

CB NATU-
RALNA CZARNA SREBR-

NA SZARA BIAŁA GRANA-
TOWA

NIEBIE-
SKA

ZIELO-
NA

CZER-
WONA

RÓŻO-
WA

30x40 TK34D

60x40 TK64D TK64BK TK64S TK64GREY TK64W

80x50 TK85D

80x60 TK86D

90x60 CB96 TK96D TK96BK TK96S TK96GREY TK96W TK96DB TK96B TK96G TK96R TK96P

100X80 CB108 TK108D

120x90 CB129 TK129D TK129BK TK129S TK129GREY TK129W TK129DB TK129B TK129G TK129R TK129P

150x100 CB1510 TK1510D

180x100 CB1810 TK1810D

180x120 CB1812 TK1812D

200x100 CB2010 TK2010D

200x120 CB2012 TK2012D

240x100 CB2410

240x120 CB2412

250x120 CB2512

300x120 CB3012

Tablice korkowe

• Powierzchnie korkowe do których można przypinać informacje przy pomocy szpilek bądź pinezek

• Dostępne w ramach aluminiowych, drewnianych oraz drewnianych kolorowych 

• Doskonałe narzędzie do organizacji czasu oraz planowania obowiązków 

• Najpopularniejsze wyposażenie klas lekcyjnych, pokoi dziecięcych oraz biur 

• Dostępne w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem na zamówienie 
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Tablica korkowa w ramie drewnianej natu-
ralnej. 

Tablica korkowa idealnie nadaje się do upo-
rządkowania notatek jako organizer bądź do 
prezentacji zdjęć przy użyciu szpilek czy pine-
zek. Posiada szerokie zastosowanie zarówno 
w biurach, salach konferencyjncyh, lokalach 
użytkowych, a także w naszych domach. So-
snowa naturalna rama stanowi estetyczny ele-
ment wyposażenia każdego wnętrza. Zapew-
nia również trwałość oraz stabilność tablicy. 

Seria: TK

Tablica korkowa w ramie drewnianej natu-
ralnej z kolorowym korkiem

Tablica korkowa idealnie nadaje się do upo-
rządkowania notatek jako organizer bądź do 
prezentacji zdjęć przy użyciu szpilek czy pine-
zek. Posiada szerokie zastosowanie zarówno 
w biurach, salach konferencyjnych, a także w 
naszych domach. Sosnowa naturalna rama 
stanowi estetyczny element wyposażenia 
każdego wnętrza. Zapewnia trwałość oraz 
stabilność tablicy. Do wyboru korek w kolorze 
białym, czarnym oraz w różnych odcieniach 
szarości.

Seria: TK

Tablica korkowa w ramie drewnianej koloro-
wej 

Tablica korkowa to niezawodny sposób na 
przypinanie wszelakiego rodzaju informacji 
przy użyciu igieł bądź pinezek. Posiada szero-
kie zastosowanie zarówno w biurach, salach 
konferencyjnych, lokalach użytkowych, a tak-
że w naszych domach. Estetyczna sosnowa 
rama zapewnia trwałość, stabilność i eleganc-
ki wygląd tablicy. Występuje w kilku kolorach. 

Seria: TK
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Tablica korkowa w ramie aluminiowej                                               

Atutem tablicy korkowej jest jej wysokiej jako-
ści powierzchnia, do której w łatwy i estetycz-
ny sposób możesz przypiąć wszelakie infor-
macje za pomocą pinezek lub igieł. Solidnie 
wykonana z drobnoziarnistego korka zapew-
nia możliwość intensywnego używania tabli-
cy. Zastosowana elegancka, aluminiowa rama 
jest gwarantem stabilności oraz wytrzymało-
ści. Posiada szerokie zastosowanie zarówno 
do biura, baru, restauracji, a także mieszkania 
czy pokoju dziecięcego. 

Seria: CB
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TKWHITE96D





Tablice Combi

• Połączenie dwóch powierzchni: korkowej z magnetyczną, korkowej z magnetyczną kredową 

oraz filcowej z magnetyczną

• Białe części tablicy posiadają właściwości suchościeralne oraz magnetyczne 

• Na powierzchniach korkowych oraz filcowych można przypinać zarówno pinezki, szpilki oraz igły

• Występują w ramie aluminiowej lub drewnianej w różnych kolorach 

• Doskonałe wyposażenie szkół, domów kultury, salek prowadzących wykłady i warsztaty, 

a także biur oraz domów 

• Dostępne w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem na zamówienie 
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Tablica korkowo-suchościeralna combi 
w ramie aluminiowej 

Tablica combi stanowi połączenie białej tabli-
cy suchościeralnej magnetycznej, po której 
można pisać markerami oraz części korko-
wej, do której można przyczepiać notatki przy 
pomocy pinezek lub szpilek. Tablica w ramie 
aluminiowej gwarantuje stabilność oraz wy-
trzymałość przy zachowaniu eleganckiego 
wyglądu.

Tablica korkowo-kredowa combi 
w ramie aluminiowej 

Tablica combi oferuje wiele rozwiązań. Część 
korkowa pozwala na przyczepianie notatek 
przy pomocy pinezek lub szpilek. Powierzch-
nia czarna kredowa posiada również wła-
ściwości magnetyczne. Można po niej pisać 
zarówno kredą jak i markerami kredowymi. 
Całość konstrukcji w ramie aluminiowej za-
pewnia stabilność oraz elegancki wygląd.
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Tablica filcowo-suchościeralna combi 
w ramie aluminiowej

Tablica combi oferuje dwie powierzchnie. 
Część filcową można zagospodarować przy-
czepiając notatki przy użyciu szpilek lub pi-
nezek. Po drugiej stronie znajduje się biała 
tablica suchościeralna po której można pisać 
markerami. Posiada również właściwości ma-
gnetyczne. Tablica w ramie aluminiowej za-
pewnia wytrzymałość oraz elegancki wygląd. 

ROZMIAR [CM] MODEL

60x40 CO64

90x60 CO96

120x90 CO129

ROZMIAR [CM] MODEL

60x40 CO64BKB

90x60 CO96BKB

120x90 CO129BKB

ROZMIAR [CM] MODEL

60x40 CO64FS

90x60 CO96FS

120x90 CO129FS

#office
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Tablica filcowo-suchościeralna combi 
w ramie aluminiowej

Tablica combi o dwóch różnych powierzch-
niach. Biała część tablicy posiada właściwości 
suchościeralne i magnetyczne. Można po niej 
pisać markerami oraz przyczepiać magnesy. 
Powierzchnia filcowa pozwala na uporządko-
wanie notatek przyczepiając je szpilkami bądź 
pinezkami. Rama aluminiowa zapewnia sta-
bilność oraz elegancki wygląd.

Tablica korkowo-suchościeralna combi 
w ramie drewnianej 

Tablica combi pozwala na korzystanie z dwóch 
powierzchni jednocześnie. Po jednej stronie 
znajduje się część biała suchościeralna. Można 
po niej pisać markerami oraz przyczepiać róż-
nego rodzaju magnesy. Druga powierzchnia 
to biały korek do którego można przyczepiać 
notatki używając igieł bądź pinezek tworząc 
przestrzeń do organizacji pracy. Tablica combi 
w białej ramie drewnianej to połączenie funk-
cjonalności oraz stylowego wyglądu.

Tablica korkowo-suchościeralna combi 
w ramie drewnianej 

Talica combi to połączenie dwóch różnych po-
wierzchni. Po jednej stronie znajduje się biała 
tablica suchościeralna, która również posiada 
właściwości magnetyczne. Można po niej pi-
sać markerami oraz przyczepiać notatki uży-
wając różnych magnesów. Druga powierzch-
nia to szary, stylowy korek tworzący idealną 
przestrzeń do organizacji pracy. Można do 
niego przyczepiać informacje przy pomocy pi-
nezek lub igieł.

ROZMIAR [CM] MODEL

60x40 CO64FN

90x60 CO96FN

120x90 CO129FN

ROZMIAR [CM] MODEL

60x40 TMK64W

90x60 TMK96W

ROZMIAR [CM] MODEL

60x40 TMK64GREY

90x60 TMK96GREY
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Tablica korkowo-kredowa combi w ramie 
drewnianej 

Tablica combi o dwóch powierzchniach. Część 
korkowa pozwala na przyczepianie zdjęć przy 
pomocy igieł bądź pinezek. Po drugiej stronie 
znajduje się powierzchnia kredowa, po której 
można pisać kredą lub markerami kredowy-
mi. Posiada również właściwości magnetycz-
ne. Całość obudowana w ramę czarną, drew-
nianą, która nadaje eleganckiego wyglądu.

Tablica korkowo-kredowa combi w ramie 
drewnianej 

Tablica combi o dwóch różnych powierzch-
niach. Część korkowa pozwala na przycze-
pianie notatek za pomocą pinezek bądź igieł. 
Po drugiej stronie znajduje się powierzchnia 
kredowa, po której można pisać kredą oraz 
markerami kredowymi. Posiada również wła-
ściwości magnetyczne. Konstrukcja ramy 
drewnianej w połączeniu z czarnym korkiem 
tworzy niezwykle elegancki produkt. 

Tablica korkowo-suchościeralna combi 
w ramie drewnianej 

Tablica combi pozwala na korzystanie z dwóch 
powierzchni jednocześnie. Do korkowej mo-
żesz przywiesić notatki za pomocą pinezek 
bądź igieł, z kolei część suchościeralna posia-
da właściwości magnetyczne. Tablica combi z 
czarnym korkiem w czarnej ramie drewnianej 
to połączenie funkcjonalności oraz eleganc-
kiego wyglądu.

ROZMIAR [CM] MODEL

60x40 TMK64_0001

90x60 TMK96_0001

ROZMIAR [CM] MODEL

60x40 TMK64_0002

90x60 TMK96_0002

ROZMIAR [CM] MODEL

60x40 TMK64BK

90x60 TMK96BK
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CO96

TMK64_0001

TMK64GREY

TMK64BK

TMK96_0002

TMK96BK

CO64

TMK96W





ROZMIAR 
[CM] / SERIA

TABLICE SZKLANE DOSTĘPNE SERIE I ROZMIARY

BIAŁA PREMIUM 
SUPERWHITE CLASSIC BIAŁA TRANSPARENTNA CZARNA SZARA

50x50 TS50x50BK TS50x50GREY

60x40 TSO60X40 TS60x40W TS60x40BK TS60x40GREY

80x60 TS80x60W TS80x60BK

90x60 TSO90x60 TS90x60W TS90x60T TS90x60BK TS90x60GREY

100x70 TS100x70W TS100x70BK

100x80 TS100x80W TS100x80BK

120x90 TSO120x90 TS120x90W TT120x90 TS120x90BK

150x100 TSO150x100 TS150x100W TS150x100BK

150x120 TSO150x120 TT150x120 TS150x120BK

180x120 TSO180x120 TT180x120 TS180x120BK

200x100 TSO200x100 TT200x100 TS200x100BK

200x120 TSO200x120

Tablice szklane

• Wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 4 mm 

• Po powierzchni można pisać markerami suchościeralnymi lub kredowymi 

• Posiadają właściwości magnetyczne – na powierzchnię można przyczepiać specjalne 

magnesy neodymowe  

• Funkcjonalność w połączeniu z elegancją 

• Dostępne w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem na zamówienie 
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Tablica szklana transparentna niemagne-
tyczna

Tablica transparentna została wykonana ze 
specjalnego i bezpiecznego szkła hartowane-
go. W przypadku upuszczenia szkło popęka na 
mnóstwo drobnych kawałków. Powierzchnia 
tablic szklanych posiada właściwości sucho-
ścieralne (można po niej pisać markerami do 
tablic szklanych lub markerami kredowymi). 
Nie ma właściwości magnetycznych. Krawę-
dzie każdej tablicy są szlifowane, a narożniki 
ścięte do kąta prostego nadając tablicy efekt 
slim.  Występuje w dwóch wariantach monta-
żu.

Seria: TT

Tablica szklana magnetyczna CLASSIC biała

Tablica szklana classic wykonana jest ze szkła 
hartowanego typu float o grubości 4 mm ma-
jącego lekko zielonkawy odcień. Dzięki pod-
daniu procesowi hartowania tablica jest bez-
pieczna w użytkowaniu. Szklana powierzchnia 
idealnie służy do pisania markerami sucho-
ścieralnymi oraz kredowymi ze 100% gwaran-
cją ścieralności. Tył wzmocniony jest ocynko-
waną blachą ferromagnetyczną nadając jej 
właściwości magnetyczne. 

Seria: TS_W

Tablica szklana magnetyczna PREMIUM 
superwhite

Szklana tablica magnetyczna wykonana jest 
ze specjalnego jasnego szkła, który pozbawio-
ny jest zielonkawego odcienia. Dzięki inten-
sywnej bieli tablice szklane superwhite wyjąt-
kowo wyróżniają się na ścianie. Wytworzone z 
wysokiej jakości szkła, dzięki czemu po ich po-
wierzchni można pisać markerami suchoście-
ralnymi oraz kredowymi ze 100% gwarancją 
ścieralności. Tył tablicy superwhite wzmoc-
niony jest ocynkowaną blachą ferromagne-
tyczną, nadając jej właściwości magnetyczne. 

Seria: TSO
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Tablica szklana magnetyczna szara

Szklana tablica Allboards posiada szary kolor 
dzięki  umieszczeniu między szkłem, a lami-
natem powierzchni termozgrzewalnej, z na-
niesionym szarym barwnikiem. Wykonana 
jest z bezpiecznego szkła hartowanego o gru-
bości 4mm. W przypadku upuszczenia, szkło 
popęka na mnóstwo drobnych kawałków, któ-
re zostaną zatrzymane na powierzchni przez 
specjalną warstwę. Powierzchnia tablic szkla-
nych posiada właściwości suchościeralne oraz 
właściwości magnetyczne.

Seria: TS_GREY

Tablica szklana magnetyczna czarna                                         

Tablica wykonana jest ze szkła hartowanego o 
grubości 4 mm.  Czarny kolor tablicy uzyskany 
jest poprzez pomalowanie specjalnego lami-
natu, który znajduje się za powierzchnią szkla-
ną. Po jej powierzchni można pisać markera-
mi suchościeralnymi oraz kredowymi ze 100% 
gwarancją ścieralności. Tył tablicy wzmocnio-
ny jest ocynkowaną blachą ferromagnetyczną 
nadając jej właściwości magnetyczne.

Seria: TS_BK

Tablica szklana z własnym nadrukiem*

Spersonalizuj swoją tablicę szklaną. Dopasuj 
wymiar według własnych potrzeb. Prześlij 
nam dowolną grafikę, którą naniesiemy na 
powierzchnię tablicy. Wykonujemy wszelakie 
indywidualne zamówienia. Tablica nadal po-
siada właściwości suchościeralnej oraz ma-
gnetyczne.

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
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Tablica szklana magnetyczna COLORFULL*

Szklana tablica ALLboards jednobarwna do-
stępna jest w 56 różnych kolorach. Jej po-
wierzchnia posiada właściwości suchościeral-
ne (można po niej pisać markerami do tablic 
szklanych lub markerami kredowymi) oraz 
właściwości magnetyczne (można do niej 
przyczepiać magnesy neodymowe). Wykona-
na jest z bezpiecznego szkła hartowanego o 
grubości 4mm. Dostępna w kilkudziesięciu 
rozmiarach. Każda z nich produkowana na in-
dywidualne zamówienie.

Seria: TS

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
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FMK-17-040 FMK-18-043 FMK-19-042 FMK-20-041 FMK-21-045

FMK-12-047 FMK-13-034 FMK-14-036 FMK-15-035 FMK-16-404

FMK-07-026 FMK-08-312 FMK-09-030 FMK-10-031 FMK-11-032

FMK-02-020 FMK-03-019 FMK-04-021 FMK-05-022 FMK-06-025

#office
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FMK-52-073 FMK-53-071 FMK-54-076 FMK-55-074 FMK-56-072

FMK-47-083 FMK-48-081 FMK-49-082 FMK-50-023 FMK-51-070

FMK-42-068 FMK-43-062 FMK-44-064 FMK-45-063 FMK-46-080

FMK-37-054 FMK- 38-055 FMK-39-060 FMK-41-061 FMK-42-068

FMK-32-052 FMK-33-084 FMK-34-053 FMK-35-056 FMK-36-066

FMK-27-086 FMK-28-067 FMK-29-057 FMK-30-051 FMK-31-098

FMK-22-562 FMK-23-518 FMK-24-050 FMK-25-065 FMK-26-049

#office





ROZMIAR [CM] / 
SERIA

TABLICE DEDYKOWANE DO SZKÓŁ I INSTYTUCJI

TRYPTYKI 
BIAŁE

TRYPTYKI  
CERAMICZNE

TRYPTYKI 
ZIELONE

ZIELONE 
TABLICE

BIAŁE TABLICE Z NADRUKIEM

KRATKA PIĘCIOLINIA TRÓJLINIA
UKŁAD 

WSPÓŁ-
RZĘDNYCH

80x95

90x60 GB96

100x80 GB108 PL108UW

120x90 // 240 TRB129 TRZ129

120x90 GB129 PL129KR PL1293L

150x100 // 300 TRB1510 TRB1510P3 TRZ1510

150x100 GB1510 PL1510KR PL15103L

170x100 // 340 TRB1710 TRB1710P3 TRZ1710

170x100 GB1710 PL1710KR PL17105L PL17103L

180x100 GB1810

180x120 // 360 TRB1812

200x100 // 400 TRB2010 TRZ2010

200x100 GB2010

240x100 GB2410

240x120 GB2412

Tablice do szkół i instytucji

• Szeroka gama produktów: białe tablice magnetyczne suchościeralne, tablice z nadrukiem, tablice ce-

ramiczne magnetyczne suchościeralne, czarne i zielone tablice magnetyczne oraz tablice typu tryptyk 

• Tablice typu tryptyk można rozkładać tworząc dodatkową powierzchnię roboczą 

• Doskonałe wyposażenie przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, uczelni wyższych, a także placó-

wek prowadzących szkolenia, zajęcia językowe i warsztaty 

• Możliwy nadruk linii do nauki pisania, kratki bądź pięciolinii na powierzchni tablicy 
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POMOCE DYDAKTYCZNE

ROZMIAR 
[CM] / 
SERIA

NAKŁADKA MAGNETYCZNA

KRATKA PIĘCIOLINIA TRÓJLINIA UKŁAD 
WSPÓŁRZĘDNYCH

80x95 NM-KR NM-5L NM-3L NM-UW

#school



Tablica szkolna typu tryptyk w ramie 
aluminiowej 

Tryptyk to tablica, którą można rozłożyć, 
a dzięki temu zyskać dodatkową, niezwykle 
przydatną powierzchnię roboczą do nauki 
każdego przedmiotu. Posiada właściwości 
suchościeralne oraz magnetyczne. Rama alu-
miniowa anodowana spełnia doskonale dwie 
podstawowe funkcje: zapewnia tablicy solid-
ną sztywność i gwarantuje estetyczny wygląd. 
Stanowi doskonałe wyposażenie sal lekcyj-
nych.  

Seria: TRB

Tablica szkolna typu tryptyk ceramiczny 
w ramie aluminiowej

Ceramiczna powierzchnia tablicy charak-
teryzuje się dużą wytrzymałością na ściera-
nie. Zapewnia wysoką odporność na zadra-
pania, zarysowania oraz inne uszkodzenia. 
Powierzchnia pokryta specjalną powłoką 
posiada również właściwości magnetyczne 
i suchościeralne. Boczne skrzydła tworzą do-
datkową powierzchnię roboczą do pisania, 
która jest niesamowicie przydatna do nauki 
każdego przedmiotu w szkole.  

Seria: TRB_P3

Tablica szkolna typu tryptyk zielony w ramie 
aluminiowej  

Powierzchnia tablicy wykonana jest z blachy 
stalowej, lakierowanej. Można po niej pisać 
zarówno kredą jak i markerami kredowymi. 
Posiada także właściwości magnetyczne. Za-
stosowane ramy aluminiowe anodowane 
zabezpieczają tablicę przed szarzeniem. Ta-
blicę można rozłożyć zyskując dodatkową po-
wierzchnię roboczą do nauki w szkole.  

Seria: TRZ
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Tablica szkolna zielona kredowa w ramie 
aluminiowej 

Powierzchnia tablicy wykonana jest z blachy 
stalowej, lakierowanej. Można po niej pisać 
zarówno kredą jak i markerami kredowymi. 
Posiada także właściwości magnetyczne. Za-
stosowane ramy aluminiowe anodowane za-
bezpieczają tablicę przed szarzeniem. Możli-
wy montaż zarówno w pionie i w poziomie.  

Seria: GB

Tablica szkolna z nadrukiem*

Magnetyczna powierzchnia tablicy posiada 
nadrukowaną grafikę - linie do nauki pisania, 
kratkę, pięciolinię lub układ współrzędnych, 
co stanowi wyjątkową pomoc podczas prowa-
dzenia lekcji w szkole. Powierzchnia posiada 
właściwości magnetyczne oraz suchościeral-
ne - można po niej pisać markerami, a zapi-
sany tekst z łatwością ścierać gąbką lub ście-
reczką.

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

Tablica szkolna typu tryptyk z nadrukiem*

Na powierzchnię tablicy typu tryptyk nano-
simy dowolną grafikę np. linie do nauki pisa-
nia, kratkę, pięciolinię, układ współrzędnych. 
Stanowią one doskonałą pomoc dydaktyczną 
dla każdego rodzaju szkoły. Tablica z grafiką 
nadal posiada właściwości suchościeralne 
oraz magnetyczne. Dajemy możliwość perso-
nalizacji tablicy typu tryptyk. Wybierz rodzaj 
powierzchni, wielkość oraz rodzaj nadruku i 
stwórz tablicę dla swoich potrzeb. 

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
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Nakładka magnetyczna 3-linia

Nakładka w trójlinię dedykowana jest na-
uczaniu początkowemu. Posiada powierzch-
nię suchościeralną wielokrotnego użytku. Tył 
nakładki pokryty jest specjalną, czarną folią 
magnetyczną co zapewnia idealne przylega-
nie do tablicy magnetycznej każdego rodzaju. 
Można ją przyczepić do tablic białych magne-
tycznych, tablic ceramicznych, tryptyków oraz 
tablic mobilnych. Nie może być wykorzystana 
do tablicy szklanej. 

Seria: NM

Nakładka magnetyczna 5-linia

Nakładka magnetyczna w pięciolinię stanowi 
funkcjonalną pomoc dydaktyczną dla szkół. 
Posiada powierzchnię suchościeralną wie-
lokrotnego użytku, którą czyści się w prosty 
sposób. Dzięki zastosowanej czarnej folii ma-
gnetycznej na odwrocie nakładka idealnie 
przylega do każdego rodzaju tablicy magne-
tycznej. Można ją przyczepić do tablic białych 
magnetycznych, tablic ceramicznych, trypty-
ków oraz tablic mobilnych. Nie może być wy-
korzystana do tablicy szklanej. 

Seria: NM

Nakładka magnetyczna kratka

Nakładka magnetyczna w kratkę to dosko-
nałe wyposażenie sal lekcyjnych. Posiada po-
wierzchnię suchościeralną po której można 
pisać wielokrotnie markerami oraz czyścić ją 
za pomocą gąbki, ściereczki czy też ręcznika 
papierowego. Może być wykorzystana z tabli-
cami białymi magnetycznymi, tablicami cera-
micznymi, tryptykami oraz tablicami mobil-
nymi. Nakładka nie będzie przyczepiać się do 
tablicy szklanej. 

Seria: NM
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Nakładka magnetyczna układ współrzęd-
nych 

Nakładka o wzorze układu współrzędnych to 
funkcjonalna pomoc dydaktyczna dla szkół. 
Można w prosty sposób przyczepić i zdjąć ją z 
tablicy białej magnetycznej, tablicy ceramicz-
nej, tryptyków oraz tablic mobilnych. Posiada 
powierzchnię suchościeralną wielokrotnego 
użytku. Nakładka nie będzie przyczepiać się 
do tablicy szklanej. 

Seria: NM

Pomoce dydaktyczne

Oferujemy pomoce dydaktyczne dla szkół. 
Przybory PCV można przyczepiać do każde-
go rodzaju tablicy. W skład zestawu wchodzi: 
kątomierz, liniał tablicowy, ekierka, wskaźnik 
PCV oraz cyrkiel tablicowy. 
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Gabloty informacyjne

• Narzędzia do prezentowania informacji wymagających wyróżnienia oraz ochrony 

• Zamknięcie ze szkła akrylowego gwarantuje bezpieczeństwo ogłoszeń 

• Możliwa powierzchnia korkowa, suchościeralna oraz filcowa 

• Funkcjonalne wyposażenie biur, szkół oraz placówek publicznych 

• Dostępne w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem na zamówienie 
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ROZMIAR 
[CM] / SERIA

GABLOTY DOSTĘPNE SERIE I ROZMIARY

SUCHOŚCIERALNA KORKOWA FILCOWA SZARA FILCOWA NIEBIESKA

90x60 SC96WB SC96C SC96FS SC96FN

120x90 SC129WB SC129C SC129FS SC129FN

120x120 SC1212WB SC1212C SC1212FS SC1212FN

150x100 SC1510WB SC1510C SC1510FS SC1510FN

180x120 SC1812WB SC1812C SC1812FS SC1812FN

240x120 SC2412WB SC2412C SC2412FS SC2412FN
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Gablota ogłoszeniowa filcowa

Filcowa gablota ogłoszeniowa umożliwia 
przypinanie dokumentów za pomocą pine-
zek bądź igieł. Zamknięcie wykonane ze szkła 
akrylowego gwarantuje bezpieczeństwo in-
formacji. Konstrukcja ze sztywnej ramy alum-
iniowej zapewnia długoletnią wytrzymałość. 
Jednoskrzydłowa gablota cechuje się łatwym 
montażem w pionie oraz poziomie. Stanowi 
doskonałe wyposażenie szkół, biur oraz innych 
placówek. Filcowa powierzchnia oferowana 
jest w dwóch kolorach: niebieski oraz szary. 

Seria: SC_F

Gablota ogłoszeniowa suchościeralna

Biała powierzchnia gabloty pozwala na za-
pisywanie ogłoszeń używając markerów su-
chościeralnych. Posiada również właściwości 
magnetyczne umożliwiając łatwe przypina-
nie dokumentów przy pomocy magnesów. 
Solidne zamknięcie gabloty wykonane ze 
szkła akrylowego gwarantuje bezpieczeństwo 
umieszczonych informacji. Nowoczesny, jed-
noskrzydłowy design doskonale prezentuje 
się w szkołach, biurach oraz budynkach ad-
ministracji publicznej. Gablota charakteryzuje 
się również łatwym montażem w pionie oraz 
poziomie. 

Seria: SC_WB
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Gablota ogłoszeniowa korkowa

Korkowa gablota ogłoszeniowa pozwala na 
przyczepianie wszelkiego rodzaju informacji 
za pomocą igieł bądź pinezek. Najwyższa ja-
kość korka gwarantuje wieloletnią wytrzyma-
łość oraz możliwość intensywnego używania. 
Gablota ALLboards pozwala w łatwy sposób 
wyeksponować ogłoszenia oraz informacje, 
które wymagają szczególnego wyróżnienia 
lub dodatkowej ochrony. Drzwi gabloty wy-
konane są z solidnego szkła akrylowego, po-
tocznie zwanego pleksą czy pleksiglasem. Do 
zamknięcia wykorzystany został zamek im-
busowy. Stanowi funkcjonalne wyposażenie 
szkół, biur czy budynków administracji pu-
blicznej.

Seria: SC_C
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Gablota ogłoszeniowa korkowa 
dwuskrzydłowa

Gablota jest zaprojektowana z myślą o użyt-
kownikach ceniących sobie bezpieczeństwo 
informacji. Posiada dwa skrzydła otwierane 
na boki pozwalające na pełne wykorzystanie 
po-wierzchni. Korkowa część umożliwia za-
mieszczanie ogłoszeń za pomocą igieł bądź 
pinezek. Drzwi gabloty wykonane ze szkła 
akrylowego, potocznie zwanego pleksą czy 
pleksiglasem. Stanowi wielofunkcyjne wypo-
sażenie szkół, biur czy budynków administra-
cji publicznej.

Seria: SC_C

Gablota ogłoszeniowa suchościeralna 
dwuskrzydłowa 

Gablota suchościeralna charakteryzuje się po-
wierzchnią po której możesz pisać specjalny-
mi markerami suchościeralnymi. Posiada rów-
nież właściwości magnetyczne, co podkreśla 
wielofunkcyjność produktu. Konstrukcja z wy-
trzymałego szkła akrylowego zapewnia bez-
pieczeństwo oraz ochronę informacji przed 
zniszczeniem. Cechuje się łatwym montażem 
w pionie oraz poziomie. Gablota posiada dwa 
skrzydła, które można rozkładać na boki.  

Seria: SC_WB

Gablota ogłoszeniowa filcowa dwuskrzydło-
wa

Powierzchnia filcowa gabloty pozwala na ła-
twe przypinanie ogłoszeń za pomocą pinezek 
bądź igieł. Szary lub niebieski kolor filcu do-
skonale pasuje do każdego wnętrza. Gablota 
posiada dwa skrzydła, które można rozkładać 
na boki oferując więcej przestrzeni. Produkt 
przeznaczony do eksponowania ogłoszeń wy-
magających wyróżnienia oraz jednoczesnej 
ochrony. Konstrukcja wykonana z wytrzyma-
łego szkła akrylowego zabezpiecza powieszo-
ne informacje przed uszkodzeniem bądź ze-
rwaniem.  

Seria: SC_F
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DESKI SZKLANE ZE SZKŁA HARTOWANEGO DO KUCHNI DOSTĘPNE WZORY I ROZMIARY

SERIA
ROZMIAR 

[CM] / 
WZÓR

DK 40x30 DK30x40 
_00012

DK30x40 
_00013

DK30x40 
_00014

HC 2 x 52x30 HC52x30 
_00012

HC52x30 
_00013

HC52x30 
_00014

HC52x30 
_00015

HC52x30 
_00016

HC52x30 
_00017

HC52x30 
_00018

FC 60x52 FC60x52 
_00012

FC60x52 
_00013

FC60x52 
_00014

FC60x52 
_00015

FC60x52 
_00016

FC60x52 
_00017

FC60x52 
_00018

SB 65x60 SB60x65 
_00012

SB60x65 
_00013

SB60x65 
_00014

SB60x65 
_00015

SB60x65 
_00016

SB60x65 
_00017

SB60x65 
_00018

Szklane obrazy i deski kuchenne

• Szklane obrazy posiadają warstwę magnetyczną na którą można przypinać magnesy neodymowe

• Po ich powierzchni można pisać markerami kredowymi i ścieralnymi

• Wykonane ze szkła hartowanego odpornego na zarysowania oraz wysokie temperatury

• Szklane deski kuchenne znajdują zastosowanie jako deska do krojenia, ochrona na kuchenkę, taca do 

serwowania posiłków, podkładka pod gorące naczynia oraz dodatkowa powierzchnia robocza w kuchni

• Szklane obrazy oraz deski kuchenne dostępne są w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem 

na zamówienie
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ROZMIAR 
[CM] / 
WZÓR

OBRAZY SZKLANE MAGNETYCZNE SUCHOŚCIERALNE - DOSTEPNE WZORY I ROZMIARY

60x40 TS64_30001 TS64_30002 TS64_30003 TS64_30007 TS64_30008 TS64_30011

90x60 TS96_40002 TS96_40003 TS96_40007 TS96_40008 TS96_40011 TS96_40012

ROZMIAR 
[CM] / 
WZÓR

OBRAZY SZKLANE MAGNETYCZNE SUCHOŚCIERALNE - DOSTEPNE WZORY I ROZMIARY

60x40 TS64_30013 TS64_30014 TS64_30015 TS64_30017 TS64_30018 TS64_30019 TS64_30020 TS64_30021

90x60 TS96_40013 TS96_40014 TS96_40018 TS96_40019 TS96_40021

DESKI SZKLANE ZE SZKŁA HARTOWANEGO DO KUCHNI DOSTĘPNE WZORY I ROZMIARY

SERIA
ROZMIAR 

[CM] / 
WZÓR

DK 40x30 DK30x40 
_00007

DK30x40 
_00010

DK30x40 
_00011

HC 2 x 52x30 HC52x30 
_00001

HC52x30 
_00002

HC52x30 
_00003

HC52x30 
_00005

HC52x30 
_00010

HC52x30 
_00011

FC 60x52 FC60x52 
_00007

SB 65x60 SB60x65 
_00010

SB60x65 
_00011

#home



Obraz szklany

Szklane obrazy na ścianę to modny i nowator-
ski element wykończenia Twojego domu sta-
nowiący ciekawą dekorację wnętrza. Tablica 
szklana z nadrukiem posiada również właści-
wości magnetyczne. Można na nią przypinać 
magnesy neodymowe i pisać po niej marke-
rami kredowymi i ścieralnymi. Obraz na szkle 
posiada nasycone kolory oraz wysoki kontrast 
z widocznym każdym detalem rysunku.

Seria: TS

Obraz szklany z własnym nadrukiem*

Oferujemy pełną personalizację produktu. 
Wykonujemy obrazy szklane pod indywidual-
ne zamówienie. Prześlij dowolną grafikę, którą 
naniesiemy na powierzchnię obrazu. Wybierz 
dogodny dla Ciebie rozmiaru produktu.

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

Szklana deska kuchenna

Jest to produkt zapewniający najwyższy po-
ziom higieny w kuchni. Dzięki gładkiej po-
wierzchni w płytę nie wnikają resztki jedzenia, 
płyny czy bakterie. Jest to zdecydowana prze-
waga nad deskami wykonanymi z drewna czy 
też plastiku. Szklana powierzchnia zapobie-
ga również wnikaniu zapachów. Dodatkowo 
szkło jest bardzo łatwe do mycia i pomaga 
w zachowaniu czystości w codziennym użyt-
kowaniu. Do wykonania deski zostało wyko-
rzystane szkło hartowane o grubości 4mm. 
Krawędzie szkłą są szlifowane, a narożniki za-
okrąglone. 

Rozmiar: 30x40cm
Seria: DK
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Szklana deska kuchenna

Jest to produkt zapewniający najwyższy po-
ziom higieny w kuchni. Dzięki gładkiej po-
wierzchni w płytę nie wnikają resztki jedzenia, 
płyny czy bakterie. Jest to zdecydowana prze-
waga nad deskami wykonanymi z drewna czy 
też plastiku. Szklana powierzchnia zapobie-
ga również wnikaniu zapachów. Dodatkowo 
szkło jest bardzo łatwe do mycia i pomaga 
w zachowaniu czystości w codziennym użyt-
kowaniu. Do wykonania deski zostało wyko-
rzystane szkło hartowane o grubości 4mm. 
Krawędzie szkła są szlifowane, a narożniki za-
okrąglone. 

Rozmiar: 52x60cm
Seria: FC

Szklana deska kuchenna

Tablice zostały wykonane ze specjalnego i bez-
piecznego szkła hartowanego. W przypadku 
upuszczenia szkło popęka na mnóstwo drob-
nych kawałków o łagodnych, niekaleczących 
krawędziach. Powierzchnia tablic szklanych 
posiada właściwości suchościeralne (można 
po niej pisać markerami do tablic szklanych 
lub markerami kredowymi). Krawędzie każ-
dej tablicy są szlifowane, a narożniki ścięte do 
kąta prostego nadając tablicy efekt slim. 

Rozmiar: 2 sztuki każda 52x30cm
Seria: HC

Szklana płyta ochronna na ścianę

Płyta ochronna ALLBoards to produkt wyko-
nany z najwyższej jakości szkła hartowanego 
niepodatnego na zarysowania i uszkodzenia. 
Szkło hartowane jest też w pełni odporne 
na wysokie temperatury, gorący tłuszcz oraz 
wszelkie zabrudzenia. Płyta ochronna mon-
towana na ścianie za kuchenką chroni przed 
zachlapaniami z gorącego tłuszczu, wrzącej 
wody i innych efektów ubocznych pracy z ku-
chenką. Płyta jest także całkowicie odporna 
na temperaturę i bardzo łatwa do mycia. 

Rozmiar: 60x65cm
Seria: SB
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Metalowe obrazy i szafki na klucze

• Tablice METALboards to realistyczne grafiki naniesione na metalową blachę o zagiętych brzegach 

tworzących efekt 3D

• METALboards posiadają właściwości magnetyczne oraz suchościeralne

• Szafki na klucze wykonane są ze szkła hartowanego gwarantującego odporność na rozbicia 

oraz zadrapania

• Szklana powierzchnia magnetyczna szafek pozwala na przyczepianie magnesów neodymowych 

oraz pisanie markerami suchościeralnymi po ich powierzchni

• METALboards oraz szafki na klucze dostępne są w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem 

na zamówienie 
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ROZMIAR [CM] / 
WZÓR

METALBOARDS 3D - DOSTĘPNE ROZMIARY I WZORY

60x40 MB64_00002 MB64_00004 MB64_00007 MB64_00008 MB64_00011 MB64_00012

90x60 MB96_00002 MB96_00004 MB96_00007 MB96_00008 MB96_00011 MB96_00012

ROZMIAR [CM] / 
WZÓR

METALBOARDS 3D - DOSTĘPNE ROZMIARY I WZORY

60x40 MB64_00014 MB64_00021 MB64_00026 MB64_00027 MB64_00029 MB64_00030

90x60 MB96_00014 MB96_00021 MB96_00026 MB96_00027 MB96_00029 MB96_00030

ROZMIAR [CM] / 
WZÓR

METALBOARDS 3D - DOSTĘPNE ROZMIARY I WZORY

60x40 MB64_00031 MB64_00032 MB64_00034 MB64_00035 MB64_00036 MB64_00037 MB64_00038

90x60 MB96_00031 MB96_00032 MB96_00034 MB96_00035 MB96_00036 MB96_00037 MB96_00038

120x90 MB129_00037 MB129_00038

150x90 MB159_00037 MB159_00038

ROZMIAR [CM] / 
WZÓR

SKRZYNKI NA KLUCZE - DOSTĘPNE ROZMIARY I WZORY

30x30 KB30x30MIR KB30x30BK KB30x30W KB30x30_00007 KB30x30_00008 KB30x30_00012 KB30x30_00018

#home



Tablica magnetyczna METALboards 
60x40cm i 90x60cm

Tablica METALboards to niekonwencjonalna 
i nowatorska ozdoba dla pomieszczenia. Jej 
zagięte brzegi powodują efekt 3D. Do zalet ta-
blicy, poza futurystycznym wyglądem, należy 
także gładkość powierzchni i delikatny połysk. 
Zastosowanie nowoczesnych metod produk-
cji poskutkowało nadzwyczajnym realizmem 
przedstawionych grafik. Kolory są nasycone 
i wiernie odwzorowane. Stosowana technika 
wykonania pozwala na zabezpieczenie grafiki 
i jej ochronę przed blaknięciem kolorów.

Seria: MB

Tablica magnetyczna METALboards z wła-
snym nadrukiem*

Oferujemy wykonanie tablicy METALboards 
pod indywidualne zamówienie. Na powierzch-
nię nanosimy dowolny nadruk w formie zdję-
cia, logo czy tematycznych grafik. Dajemy 
również możliwość wyboru dowolnego roz-
miaru produktu.

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
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Szafka na klucze

Szafki na klucze to niezwykle pomocne roz-
wiązanie w domu. Pozwalają na uporządko-
wanie kluczy i powieszenie ich we właściwym 
miejscu. Jest to także znakomity sposób, aby 
zapobiec zgubieniu klucza. Do wyboru w róż-
nych kolorach oraz z różnymi grafikami na 
powierzchni, dzięki czemu stanowią dodatko-
wo estetyczny element wykończenia wnętrza. 
Szafki posiadają front magnetyczny i sucho-
ścieralny. Można w nich przechowywać aż 52 
klucze. 

Seria: KB
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Produkty dedykowane najmłodszym

• Zapewniają doskonałą zabawę, kreatywną naukę oraz zrównoważony rozwój dziecka 

• Lekka i bezpieczna konstrukcja zaprojektowana pod wymiary dzieci i młodzieży 

• Tablice posiadają powierzchnie kredowe oraz suchościeralne 

• Sztalugi stanowią dodatkową podporę pod tablice oraz płótna, można regulować ich wysokość 

• Tablice dostępne są w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem na zamówienie 
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PRODUKTY DEDYKOWANE NAJMŁODSZYM

DWUSTRONNA TABLICA
SUCHŚCIERALNO-KREDOWA

TABLICA KREDOWA Z RAMĄ 
DREWNIANĄ "DOMEK"

SZTALUGA
DREWNIANA

SZTALUGA
STALOWA

HM96D

KIDS-EASEL01

EW01

EA165BK

#kids
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Sztaluga lakierowana stalowa czarna

Sztaluga przeznaczona do podtrzymywania 
tablic ALLboards oraz wszelakiego rodzaju 
płócien. Umożliwia tworzenie rysunków oraz 
obrazów na dogodnej wysokości dla dzieci, 
młodzieży, a także dorosłych dzięki regulo-
wanej długości nóżek blokowanych klipsem. 
Stalowa konstrukcja zapewnia stabilność oraz 
lekkość. Łatwa do złożenia oraz przechowywa-
nia w dowolnym miejscu spinając sztalugę w 
całość przy użyciu mocnego rzepa. Najmniej-
szy rozmiar użytkowy to 55x25cm, największy 
170x120cm.

Seria: EA165BK

Tablica kredowa magnetyczna DOMEK 
w ramie drewnianej

Kredowa powierzchnia tablicy posiada właści-
wości magnetyczne. Można po niej pisać kredą 
lub markerami kredowymi oraz przyczepiać 
magnesy (zarówno klasyczne, neodymowe 
oraz inne magnetyczne akcesoria). Konstruk-
cja wykonana ze stabilnej, naturalnej, drew-
nianej ramy. Tablica w kształcie domku jest 
niezwykle funkcjonalna, a dodatkowo stanowi 
idealną dekorację pokoju dziecka. Skutecznie 
sprawdzi się jako powierzchnia do kreatywnej 
nauki oraz zabawy.

Seria: HM

Tablica kredowo-suchościeralna dwustron-
na KIDSboards

Tablica posiada dwie powierzchnie: kredo-
wą oraz białą magnetyczną, co pozwala na 
korzystanie zarówno z kredy jak i markerów. 
Lekka konstrukcja wykonana z solidnego 
drewna wyposażona jest w specjalną, składa-
ną półkę przeznaczoną do przechowywania 
akcesoriów. Tablica dedykowana dla dzieci. 
Doskonała do kreatywnej nauki, zabawy czy 
przyczepiania magnesów/pamiątek, a także 
odrabiania prac domowych.    

Seria: KIDS-EASEL01

#kids
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Stojak sztaluga drewniana trójnożna

Sztaluga wykonana z solidnego drewna buko-
wego gwarantuje wysoką jakość oraz stabil-
ność konstrukcji. Stanowi podporę dla płócien 
oraz tablic ALLboards od 30cm do 105 cm. Jest 
niezwykle funkcjonalna: można ją wykorzy-
stać do zabawy przez dzieci, do nauki rysunku 
dla młodzieży, a także do pracy studyjnej czy 
plenerowej. Sztalugę można dowolnie regu-
lować do swoich potrzeb. Maksymalna wyso-
kość wynosi 145 cm.          
                                     
Seria: EW01

#kids
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KIDS-EASEL01

HM96D

EW01





Czarne tablice kredowe

• Posiadają kredową powierzchnię 

• Część z tablic posiada właściwości magnetyczne 

• Dostępne w ramach drewnianych naturalnych, kolorowych oraz ramach aluminiowych 

• Po powierzchni można pisać kredą lub markerami kredowymi 

• Dostępne w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem na zamówienie 
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TABLICE KREDOWE - DOSTĘPNE SERIE I ROZMIARY

TYP RAMY DREWNIANA

SERIA STANDARDOWA

ROZMIAR [CM] / 
KOLOR RAMY

50x40 TB54

60x40 TB64D TB64DRE TB64CA TB64B

70x50 TB75 TB75NAT TB75BK

80x50

90x60 TB96 TB96NAT TB96BK TB96B TB96GREY TB96W

100x80 TB108

120x90 TB129 TB129NAT TB129BK

150x100 TB1510

180x120

200x100 TB2010

200x120 TB2012

TABLICE KREDOWE - DOSTĘPNE SERIE I ROZMIARY

TYP RAMY DREWNIANA ALUMINIOWA

SERIA ZAOKRĄGLONA WODOODPORNA MAGNETYCZNA MAGNETYCZNA

ROZMIAR [CM] / 
KOLOR RAMY

50x40

60x40 MTB64 TM64BKB BKB64EX

70x50

80x50 TM85BKB

90x60 TB96iPC TB96iPB TB96WR MTB96 TM96BKB BKB96EX

100x80 TB108WR MTB108

120x90 TB129WR MTB129 BKB129EX

150x100 TB1510WR MTB1510 BKB1510EX

180x120 MTB1812 BKB1812EX

200x100 TB2010WR MTB2010 BKB2010EX

200x120 MTB2012 BKB2012EX

240x120 BKB2412EX

300x120 BKB3012EX

#horeca
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Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 
lakierowanej 

Powierzchnia tablicy kredowej wykonana jest 
z wysokiej jakości płyty HDF o dużej gęstości. 
Staranne pokrycie powierzchni specjalnym la-
kierem zapewnia odpowiedni kontrast i spra-
wia, że pył z kredy i markerów kredowych nie 
wnika w głąb powierzchni i jest łatwo usuwal-
ny. Rama została wykonana z wysokiej jakości 
drewna. Zostało ono polakierowane, co za-
pewnia mu elegancki kolor, zachowując przy 
tym naturalną strukturę drewna i układ sło-
jów. 

Seria: TB

Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 
naturalnej 

Powierzchnia tablicy kredowej wykonana jest 
z wysokiej jakości płyty HDF o dużej gęstości. 
Staranne pokrycie powierzchni specjalnym la-
kierem zapewnia odpowiedni kontrast i spra-
wia, że pył z kredy i markerów kredowych nie 
wnika w głąb powierzchni i jest łatwo usu-
walny Rama została wykonana z drewna so-
snowego w kolorze naturalnym. Dzięki swojej 
konstrukcji jest uniwersalna - świetnie nadaje 
się zarówno do restauracji, biura jak i wnętrza 
domu. 

Seria: TB_NAT

Tablica kredowa czarna wodoodporna 
w ramie drewnianej

Powierzchnia tablicy kredowej wykonana jest 
z tworzywa sztucznego ABS. Zapewnia jej to 
pełną odporność na wodę. Jest bardzo trwa-
ła, można po niej pisać kredą oraz markerami 
kredowymi. Rama wykonana jest z wysokiej 
jakości drewna. Zostało ono zaimpregnowa-
ne, co zapewnia mu elegancki brązowy kolor 
oraz wodoodporność, zachowująć przy tym 
naturalną strukturę drewna i układ słojów. Ta-
blica jest uniwersalna - można ją wykorzystać 
zarówno w restauracji, biurze jak i wnętrzach 
domu. 

Seria: TB_WR

#horeca



Tablica kredowa czarna magnetyczna 
w ramie aluminiowej 

Jest to tablica wykonana z czarnej, kredowej 
blachy o dużej wytrzymałości i sztywności. 
Posiada właściwości magnetyczne. Można po 
niej pisać kredą lub markerami kredowymi. 
Na jej powierzchnię można przypinać zwykłe 
magnesy oraz neodymowe jak również inne 
magnetyczne akcesoria. Tablicę czyścimy 
za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki. Do-
stępna jest w ramach aluminiowych anodo-
wanych, czyli zabezpieczonych przed szarze-
niem. Do tablicy dodawana jest aluminiowa 
półka o długości 30cm.

Seria: BKB_EX

Tablica kredowa czarna magnetyczna 
w ramie drewnianej

Tablica kredowa wykonana jest z blachy czar-
nej, matowej o solidnej i trwałej konstrukcji. 
Posiada właściwości magnetyczne, a po jej 
powierzchni można pisać zarówno kredą jak i 
markerami kredowymi, a także przypinać ma-
gnesy zwykłe czy neodymowe. Tablica kredo-
wa w ramie drewnianej stanowi estetyczny i 
uniwersalny element wyposażenia każdego 
wnętrza. Wspaniale nada się zarówno do re-
stauracji, kawiarni, barów, jak również biur czy 
wnętrz prywatnych domów. 

Seria: TM_BKB

Tablica kredowa czarna magnetyczna 
w ramie drewnianej lakierowanej

Powierzchnia tablicy jest wyjątkowo trwała 
oraz łatwa w codziennej pielęgnacji. Posiada 
właściwości magnetyczne - można przypinać 
do niej każdy rodzaj magnesów. Do pisania 
wykorzystuje się kredę bądź markery kredo-
we. Rama została wykonana z wysokiej jako-
ści drewna. Zostało ono polakierowane, co za-
pewnia mu elegancki brązowy kolor. Tablica 
kredowa jest uniwersalna - można ją wykorzy-
stać w każdej przestrzeni, zarówno w biurze, 
restauracji czy domu. 

Seria: MTB
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Tablica kredowa w ramie drewnianej*

Dajemy możliwość pełnej personalizacji pro-
duktu. Możesz nanieść dowolny nadruk na 
powierzchnię tablicy. Wybierz dogodny dla 
ciebie rozmiar, a także kolor ramy i jej mate-
riał (drewniana czy aluminiowa). Wykonujemy 
indywidualne zamówienia dopasowane do 
Twoich potrzeb.

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 
kolorowej

Powierzchnia tablicy kredowej wykonana jest 
z wysokiej jakości płyty HDF o dużej gęstości 
polakierowanej na kolor czarny. Staranne po-
krycie powierzchni specjalnym lakierem za-
pewnia odpowiedni kontrast i sprawia, że pył 
z kredy i markerów kredowych nie wnika w 
głąb powierzchni i jest łatwo usuwalny.  Rama 
została wykonana z wysokiej jakości drewna. 
Został na nią naniesiony kolor zachowując 
przy tym naturalną strukturę drewna i układ 
słojów. 

Seria: TB

Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 
pastelowej

Powierzchnia tablicy kredowej wykonana jest 
z wysokiej jakości płyty HDF o dużej gęstości 
polakierowanej na kolor czarny. Staranne po-
krycie powierzchni specjalnym lakierem za-
pewnia odpowiedni kontrast i sprawia, że pył 
z kredy i markerów kredowych nie wnika w 
głąb powierzchni i jest łatwo usuwalny.  Rama 
została wykonana z wysokiej jakości drewna. 
Został na nią naniesiony pastelowy kolor (nie-
bieski, różowy, szary lub biały) zachowując 
przy tym naturalną strukturę drewna i układ 
słojów.

Seria: TB_iP
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Tablica kredowa czarna w ramie drewnianej 
czarnej

Powierzchnia tablicy wykonana z płyty HDF 
po której można pisać zarówno kredą jak i 
markerami kredowymi. Rama drewniana po-
malowana na kolor czarny zachowuje natu-
ralną strukturę drewna. Uniwersalny produkt, 
który wykorzystasz: w restauracji, firmie, barze 
czy kawiarni jako nośnik reklamy oraz infor-
macji. Stanowi również kreatywny prezent dla 
dziecka.

Seria: TB_BK
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Potykacze

• Tablice reklamowe składają się z dwóch tablic kredowych 

• Łatwa w przenoszeniu konstrukcja produktu po rozłożeniu przypomina literę A 

• Znajdują zastosowanie w sektorze hotelarskim i gastronomicznym HORECA  

• Dostępne potykacze w wersji wodoodpornej oraz magnetycznej 

• Dostępne w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem na zamówienie 
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ROZMIAR 
[CM] /

KOLOR 
RAMY

POTYKACZE - DOSTĘPNE SERIE I ROZMIARY

STANDARDOWE

100x60 PK75 PK75NAT PK75BK PK75SILVER PK75GOLD

118x61 PK96 PK96NAT PK96BK PK96GREY PK96P PK96B PK96W

150x61 PK126

ROZMIAR 
[CM] /

KOLOR 
RAMY

POTYKACZE - DOSTĘPNE SERIE I ROZMIARY

Z SZEROKĄ 
LISTWĄ

Z LISTWĄ TYPU 
FALA MAGNETYCZNE WODOODPORNE PREMIUM

100x60 PK75TOP PK75WAVE PK75WR PK75WRBK

118x61 MPK96 PK96WR PK96WRBK PK96MAXWR

150x61
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Potykacz w ramie drewnianej lakierowanej

Posiada dwustronną tablicę kredową, której 
powierzchnia wykonana jest z wysokiej jako-
ści płyty HDF polakierowanej na kolor czarny, 
po której można pisać kredą bądź markerami 
kredowymi. Rama potykacza wykonana jest z 
naturalnego drewna pomalowanego  bejcą, 
która wnika w strukturę drewna i trwale barwi 
je na kolor brązowy, zachowując przy tym wi-
doczny, naturalny układ słojów. Potykacz ma 
ogranicznik otwierania w formie eleganckie-
go łańcuszka, który zapobiega jego rozkłada-
niu i przewracaniu się.

Seria: PK

Potykacz w ramie drewnianej lakierowanej 
kolorowej.

Potykacz posiada dwustronną tablicę kredo-
wą, której powierzchnia wykonana jest z pły-
ty HDF polakierowanej na kolor czarny. Rama 
drewniana wysokiej jakości została pokryta 
kolorowym lakierem, co zapewnia jej wyrazi-
sty oraz niepowtarzalny wygląd. Potykacz ma 
ogranicznik otwierania w formie eleganckiego 
łańcuszka, który zapobiega jego rozkładaniu 
i przewracaniu się. Tablicę można przenosić 
i ustawić w dowolnym miejscu, w zależności 
od potrzeb.

Seria: PK

Potykacz w ramie drewnianej naturalnej

Potykacz posiada dwustronną tablicę kredo-
wą, której powierzchnia wykonana jest z wy-
sokiej jakości płyty HDF w kolorze czarnym. 
Drewniana rama polakierowana bezbarnwym 
lakierem zapewnia tablicy naturalny kolor, 
strukturę drewna oraz słojów. Potykacz ma 
ogranicznik otwierania w formie eleganckiego 
łańcuszka, który zapobiega jego rozkładaniu i 
przewracaniu się. Stojak kredowy jest dosko-
nałym nośnikiem reklamy i informacji zarów-
no w restauracjach, kawiarniach, barach, a na-
wet w firmach czy wnętrzach domów. 

Seria: PK_NAT
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Potykacz w ramie drewnianej ozdobnej

Potykacz posiada dwustronną tablicę kredo-
wą, której powierzchnia wykonana jest z wy-
sokiej jakości płyty HDF w kolorze czarnym. 
Rama potykacza z naturalnego drewna zosta-
ła pomalowana brązową bejcą, która wnika w 
strukturę drewna i trwale barwi ją zachowu-
jąc przy tym widoczny, naturalny układ słojów. 
Rama zawiera ozdobny nagłówek. Potykacz 
ma ogranicznik otwierania w formie eleganc-
kiego łańcuszka, który zapobiega jego rozkła-
daniu i przewracaniu się. Stojak kredowy jest 
doskonałym nośnikiem reklamy i informacji. 

Seria: PK_WAVE, PK_TOP

Potykacz wodoodporny

Potykacz posiada dwustronną tablicę kredo-
wą, której powierzchnia wykonana jest z two-
rzywa sztucznego ABS. Zapewnia jej to pełną 
odporność na wodę. Jest bardzo trwała, moż-
na po niej pisać kredą oraz markerami kredo-
wymi. Rama wykonana jest z wysokiej jakości 
drewna. Zostało ono zaimpregnowane, co za-
pewnia mu elegancki, brązowy kolor oraz wo-
doodporność, zachowująć przy tym naturalną 
strukturę drewna. Potykacz ma ogranicznik 
otwierania w formie eleganckiego łańcuszka, 
który zapobiega jego rozkładaniu i przewraca-
niu się. 

Seria: PK_WR

Potykacz magnetyczny

Posiada czarną, kredową i wytrzymałą po-
wierzchnię, po której można pisać kredą lub 
markerami kredowymi oraz przypinać ma-
gnesy. Rama potykacza wykonana jest z na-
turalnego drewna pomalowanego brązową 
bejcą, która wnika w strukturę drewna i trwale 
barwi ją, zachowując przy tym widoczny, na-
turalny układ słojów. Potykacz ma ogranicznik 
otwierania w formie eleganckiego łańcuszka, 
który zapobiega jego rozkładaniu i przewraca-
niu się. 

Seria: MPK
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Potykacz wodoodporny PREMIUM

Potykacz niewywracalny PREMIUM to masyw-
na tablica o masie 10 kg zapewniającej pełną 
stabilność na podłożu. Gwarantuje wytrzy-
małość na wszelakie warunki atmosferyczne. 
Stanowi idealny wybór dla lokali chcących 
umieścić potykacz na zewnątrz. Posiada wła-
ściwości suchościeralne. Powierzchnia wyko-
nana z tworzywa sztucznego oraz lakierowana 
rama gwarantuje wodoodporność. 

Seria: PK_MAXWR

Potykacz w ramie drewnianej*

Oferujemy wykonanie potykacza pod indy-
widualne zamówienie. Na powierzchnię kre-
dową nanosimy Twój dowolny nadruk. Może-
my zmienić kolor ramy oraz nanieść grawer. 
Spersonalizowany potykacz może również 
posiadać właściwości magnetyczne oraz wo-
doodporne. Oferujemy pełną personalizację 
potykacza. 

*DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
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PK75NATPK75GOLD

MPK96PK75SILVER

PK75TOPPK75BK

PK75BPK75GREY
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Tabliczki dwustronne

• Małe tabliczki kredowe przeznaczone są do ustawienia na stoliku bądź ladzie w restauracji 

czy hotelu do zapisywania informacji 

• Tabliczki umieszczone są na drewnianych stojakach 

• Posiadają dwustronną, niemagnetyczną powierzchnię 

• Znajdują zastosowanie w sektorze hotelarsko-gastronomicznym HORECA 

• Dostępne w dowolnym rozmiarze oraz z dowolnym nadrukiem na zamówienie 
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TABLICZKI KREDOWE - MODELE I ILOŚCI

MODEL / ILOŚĆ TYP TABLICZKI ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE

KPL-TBA6 Tabliczka kredowa rozmiar A6 4

KPL-TBA5 Tabliczka kredowa rozmiar A5 4

KPL-TBA4 Tabliczka kredowa rozmiar A4 4

KPL-HOLD4 Tabliczka kredowa z uchwytem 4

KPL-MINI10 Mini tabliczki kredowe klasyczne 10

KPL-DECO10 Małe tabliczki w dekoracyjnym kształcie 10

KPL-OVAL10 Małe tabliczki w owalnym kształcie 10

KPL-PIZZA4 Tabliczka kredowa w kształcie pizzy 4

KPL-ICE4 Tabliczka kredowa w kształcie lodów 4

KPL-BEER4 Tabliczka kredowa w kształcie piwa 4

KPL-COFFEE4 Tabliczka kredowa w kształcie kawy 4

KPL-CUT4 Tabliczka kredowa w kształcie deski do krojenia 4

KPL-WINE4 Tabliczka kredowa w kształcie wina 4

KPL-RE4-PL Tabliczka kredowa z napisem „REZERWACJA” 4

#horeca



Tabliczka dwustronna kredowa ze wzorem

Tablica posiada dwustronną powierzchnię 
kredową do pisania kredą lub markerami kre-
dowymi stanowiąc idealny dodatek na stolik 
czy ladę. Stojak tablicy wykonany jest z drew-
na, zabezpieczony lakierem. Kredowa, ście-
ralna powierzchnia pozwoli na różnorodne 
wykorzystanie tablicy: zarówno do restauracji, 
barów, kawiarni, hotelów, sklepów, a także do 
własnego użytku. Posiada potrójną warstwę 
o wysokiej ścieralności zabezpieczoną przed 
przypadkowymi uszkodzeniami. 
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KPL-BEER4

KPL-COFFEE4

KPL-CUT4

KPL-DECO10
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KPL-OVAL10

KPL-MINI10

KPL-ICE4

KPL-HOLD4

KPL-PIZZA4

KPL-RE4-PL

KPL-WINE4

KPL-TBA4
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Akcesoria

• Akcesoria do pisania po różnych powierzchniach tablic: markery suchościeralne, 

markery kredowe oraz kredy w różnych kolorach. Również dostępne w zestawach.

• Akcesoria do ścierania notatek: gąbki magnetyczne, gąbki do tablic kredowych 

oraz ściereczki z mikrofibry.

• Magnesy dla tablic suchościeralnych oraz neodymowe dla powierzchni szklanych o różnych kształtach

• Akcesoria ułatwiające korzystanie z tablicy: uchwyty magnetyczne na markery, płyny do czyszczenia 

tablic czy specjalne koszulki magnetyczne.
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MKSCM-SET1/ CM-SET2

CM-SET1/ CM-SET2RMA4R
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MARKERY SUCHOŚCIERALNE ALLBOARDS

NAZWA MODEL ZESTAW 10 SZTUK

Marker suchościeralny czarny MKS-BK MKS-B/10PCS

Marker suchościeralny zielony MKS-G MKS-BK/10PCS

Marker suchościeralny niebieski MKS-B MKS-G/10PCS

Marker suchościeralny czerwony MKS-R MKS-R/10PCS

MARKERY KREDOWE ALLBOARDS

NAZWA MODEL

Marker kredowy czarny CM-BK

Marker kredowy różowy CM-P

Marker kredowy miętowy CM-MINT

Marker kredowy złoty CM-GOLD

Marker kredowy srebrny CM-SILVER

Marker kredowy zielony CM-G

Zestaw markerów kredowych Classic color set CM-SET1

Zestaw markerów kredowych Premium color set CM-SET2

#accessories
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AKCESORIA DO TABLIC KREDOWYCH

NAZWA MODEL

Kreda kolorowa do tablic 6 sztuk K6

Kreda biała do tablic 6 sztuk KB3WHITE

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA TABLIC

NAZWA MODEL

Gąbka magnetyczna GM

Gąbka magnetyczna do tablic szklanych GMS

Gąbka do tablicy kredowej GKR

Ściereczka z mikrofibry (wysoka gramatura 385) popielata CLPREMIUM

Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych 50 ml CL50

Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych 250 ml P250

#accessories



KOSZULKI MAGNETYCZNE Z KOLOROWYMI RAMKAMI

NAZWA MODEL

Koszulka magnetyczna ramka niebieska  A4 RMA4B

Koszulka magnetyczna ramka czarna A4 RMA4BK

Koszulka magnetyczna ramka czerwona A4 RMA4R

Koszulka magnetyczna ramka CZERWONA A4 RMA3R

Ramka magnetyczna niebieska A3 RMA3B

Ramka magnetyczna czarna A3 RMA3BK
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MAGNESY ALLBOARDS

NAZWA MODEL ZESTAW 6 
SZTUK

ZESTAW 10 
SZTUK

ROZMIAR 
[MM]

Magnesy białe do tablic suchościeralnych - komplet MSW20/10 20

Magnesy czarne do tablic suchościeralnych - komplet MSBK20/10 20

Magnesy czerwone do tablic suchościeralnych - komplet MSR20/10 20

Magnesy zielone do tablic suchościeralnych - komplet MSG20/10 20

Magnesy niebieskie do tablic suchościeralnych - komplet MSB20/10 20

Magnesy żółte do tablic suchościeralnych - komplet MSY20/10 20

Magnesy kolorowe do tablic suchościeralnych - komplet MSMIX30/10 30

Magnes neodymowy kostka MS6CUBE 10

Magnes neodymowy walec MS6ROLL 10

Magnes neodymowy płaski MSNEO15 MS6FLAT 15

Magnes czarny neodymowy `Pionek` MSBK19x25 MS6PIONBK 19

Magnes biały neodymowy `Pionek` MSW19x25 MS6PIONW 19
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DODATKOWE AKCESORIA DO TABLIC

NAZWA MODEL

Pineski 50 sztuk PIN50

Literki i cyferki magnetyczne LC-ZESTAW

Klips magnetyczny MFC

Półka akrylowa do tablic szklanych 25 cm PG25

Uchwyt magnetyczny na markery PCV Biały UM120x165W

Uchwyt magnetyczny na markery półka holder U4

Uchwyt magnetyczny na markery półka holder na tablice szklane U4S

Karteczki suchościeralne z standardowymi kolorami SN-SET1

Karteczki suchościeralne z pastelowymi kolorami SN-SET2

Karteczki suchościeralne białe - zestaw 6 szt. SN-W

Karteczki suchościeralne żółte - zestaw 6 szt. SN-Y

ZESTAWY Z AKCESORIAMI ALLBOARDS

NAZWA MODEL

Do tablic suchościeralnych: Markery Allboards 4 sztuki + uchwyt + gąbka magnetyczna + płyn do tablic ZEST01

Do tablic suchościeralnych:  Gąbka magnetyczna + 10 magnesów + 4 markery MMG

Do tablic suchościeralnych mini: gąbka magnetyczna + 4 markery suchościeralne ZMGM

Do czyszczenia tablic suchościeralnych: płyn do tablic 250ml + gąbka magnetyczna ZPM

Do tablic szklanych: Markery Allboards 4 szt + uchwyt do tablic szklanych + gąbka do tablic szklanych + płyn do tablic ZEST02

Do tablic szklanych czarnych premium: Magnesy neodymowe 6 sztuk + ściereczka + półka + marker biały PZTSBK

Do tablic szklanych  premium: Magnesy neodymowe 6 sztuk + ściereczka + półka + markery Allboards 4 sztuki PZTS

Do tablic szklanych mini: Gąbka magnetyczna do tablic szklanych + 4 markery suchościeralne ZMGMS

Do tablic kredowych magnetycznych: Gąbka do tablicy kredowej + 10 magnesów +  kredy kolorowe CHALKSET
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Produkty personalizowane

• Oferujemy tablice na wymiar, z grawerem oraz z własnym nadrukiem 

• Wszystkie produkty można zaprojektować pod indywidualne zamówienie 

• Istnieje możliwość zmiany koloru ramy oraz jej rodzaju 

• Tablice z grawerem możliwe na drewnianej ramie 

• Spersonalizowana tablica to wyjątkowy produkt do użytku domowego, pomysł na prezent, 

funkcjonalny produkt dla film do profesjonalnego użycia oraz dla szkół jako pomoc dydaktyczna
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Produkty na wymiar

Naszym klientom oferujemy tablice o nie-
standardowych rozmiarach, aby każdy mógł 
znaleźć produkt idealnie dopasowany do jego 
potrzeb. Wszystkie tablice z naszej oferty moż-
na zamówić na dowolny wymiar. Jesteśmy w 
stanie wyprodukować także niestandardowe 
obrazy szklane, deski do krojenia na zamówie-
nie, panele kuchenne na wymiar czy wszela-
kie inne produkty dekoracyjne. Dajemy moż-
liwość dopasowania odpowiedniej ramy oraz 
wyboru jakiejkolwiek powierzchni. Tablice na 
wymiar to produkt idealny do zastosowań 
w nietypowych przestrzeniach zarówno w 
domu, firmie, szkołach czy lokalach.  

Produkty z nadrukiem

Istnieje możliwość umieszczenia dowolnego 
nadruku na powierzchni każdej naszej tablicy. 
Dzięki temu oferujemy naszym klientom pro-
dukt w pełni personalizowany. Można umie-
ścić dowolną grafikę w formie zdjęcia, logo, 
harmonogramu, planera, linii siatki, mapy 
świata czy każdego, innego wzoru. Gwaran-
tujemy wysokiej jakości nadruk odporny na 
ścieranie. Tablica z nadrukiem to nietuzinko-
wy produkt idealny na prezent, do własnego 
domu, dla firm oraz szkół.

Produkty z grawerem

Oferujemy naszym klientom tablicę na za-
mówienie z grawerem. Umieszczany na ra-
mie drewnianej stanowi doskonały produkt 
zarówno do użytku osobistego jak i profesjo-
nalnego dla firm jako identyfikacja wizualna 
swojej marki. Istnieje możliwość wyboru ja-
kiejkolwiek tablicy z naszej szerokiej oferty i 
naniesienie personalizowanego graweru we-
dług własnego pomysłu. Produkty z grawe-
rem można również połączyć ze zmianą wy-
miaru, koloru ram czy powierzchni tablicy. 
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POZNAJ NAS

ALLboards to wiele lat doświadczenia i jeszcze więcej produktów, które tworzymy z my-
ślą o potrzebach naszych klientów. Wyróżniamy się elastycznością - specjalizujemy się 
w tworzeniu tablic na zamówienie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych do wykonania! 
Przekonaj się sam.

WE GOT THEM ALL

Działamy GLOBALNIE, INNOWACYJNIE i WSZECHSTRONNIE. Bogata oferta produktów 
wyposażenia oraz dekoracji wszelakich wnętrz: domów, firm, szkół oraz sektora HORE-
CA. U nas kupujesz najwyższą jakość prosto od producenta. 

KONTAKT

ALLBOARDS GROUP

ul. Kamienna 10

31-403 Kraków

12 380 76 00

biuro@allboards.eu

www.allboards.eu

/ ALLboards.eu

/ ALLboards.eu

/ ALLboardsforyou

https://business.google.com/n/4686156019376650424/profile?hl=pl&fid=15684497913132415701
mailto:https://sklep-allboards.pl/?subject=kontakt%20-%20katalog
https://www.facebook.com/allboards.eu/
https://www.instagram.com/allboards.eu/
https://pl.pinterest.com/ALLboardsforyou/

