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TEXTIL

Prvotřídní textilní povrch, pevná deska a elegantní rám. Vytvořte pro svoje návštěvy příjemné prostředí 
pomocí nástěnky  .TEXTIL ekoTAB®

Nástěnka  je elegantním a funkčním doplňkem pro vaši kancelář nebo učebnu. Vyrobena TEXTIL ekoTAB®
je z kvalitní textilie s krátkým vlasem určené pro výstavní plochy, která vám usnadní vpichování celé délky 
špendlíků a neodírá se. Vybírat můžete ze šesti atraktivních barev - žluté, červené, modré, zelené, hnědé 
a šedé. Papíry a jiné lehké předměty můžete na textilní nástěnku umístit také pomocí samolepících 
koleček ze suchého zipu.

Nevzhlednému kroucení nástěnky brání pevná několikavrstvá konstrukce, která je zárukou dlouhé 
životnosti. Nástěnka  je orámována elegantním hliníkovým rámem v přírodním odstínuTEXTIL ekoTAB®
 s šedými plastovými rohy. Součástí je příslušenství pro montáž na stěnu.
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PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

  Kvalitní textilie určená pro výstavní plochy>

>  Snadné vpichování celé délky špendlíků

>  Výběr ze šesti barev

>  Elegantní moderní design

>  Jednoduchá montáž

Záruka, doplňující informace

Na emailový povrch poskytujeme záruku 2 roky.
Kompletní dodávka včetně montáže a servisu zajištěna.
Více informací najdete v Technickém listu – TEXTIL a v Návodu na montáž – Nástěnka.

ukaž na webu ekotab.cz

TEXTIL

SPECIFIKACE  PRODUKTU

TEXTIL
      >  Standardizované rozměry*:
                 60 x 90, 120 x 90, 75 x 100, 120 x 100,
                 150 x 100, 200 x 100, 150 x 120, 180 x 120,
                 200 x 120, 240 x 120, 300 x 120 
*Uvedené rozměry jsou pouze orientační, přesné rozměry jsou uvedeny 
v technickém listu.

      >  Povrch nástěnky:
                 textilní s krátkým vlasem

      >  Certifikace tabule:
                 ČSN EN 71 Bezpečnost hraček

      žlutá,>  Barva povrchu: 

                                       červená,

                                       modrá,

                                       zelená,

                                       hnědá,

                                       šedá.

Určeno na:

Stěnu, STOJAN stabilní, Rám POJ nebo Nohy PARAVAN.

Ukázka samolepících 
koleček ze suchého zipu 
a plastových špendlíků.
Kompletní nabídku 
příslušenství pro nástěnky 
najdete na .http://eshop.vms.cz/

http://www.ekotab.cz/textilni-nastenky/
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