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POPIS TABULE 
 
Magnetická tabule je z ocelového pozinkovaného plechu, nemagnetická je z dibondu (vrstvený 

materiál hliník-plast-hliník). 

Tabule je opatřena speciální povrchovou účinnou, popisovatelnou vrstvou, kterou tvoří 25 µm tenká 

polypropylenová fólie určená k interiérovému využití, právě na popisovatelných tabulích.  

Fólie je použitelná pouze v kombinaci se suchými popisovači např. pro firemní plánovací, nebo 

organizační tabule. Materiál je určený k častému popisu a stírání. V provozu se ale ukázalo, že i po 

měsíci jdou popisy setřít. Ačkoliv pro dlouhodobé popisy na dobu i několika měsíců ztrácí použití této 

fólie smysl. 

 
POUŽITÍ TABULE A FIXŮ 
 
Tabule s aplikovanou popisovatelnou fólií je určená k psaní speciálními, tzv.suchými fixy (pro 

whitebordy). Jako dodavatel tabulí doporučujeme používat fixy značky NOBO, které nejsou součástí 

tabule ale nabízíme je při prodeji. 

Použití jiných typů fixů, jako například různé permanentní lihové popisovače, zvýrazňovače, 

pigmentové fluorescentní značkovače, gelové tužky, nebo běžné propisky, tužky a pastelky může 

způsobit a zanechat neodstranitelné stopy. Také je nevhodné používat různé samolepky, přelepky, 

izolepy a jiné lepící pásky. 

 
OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA TABULÍ 
 
Pro zajištění dlouhodobé funkčnosti je vhodné používat pro stírání fixů originál stěrku NOBO, která je 

opatřena magnetem pro snadné odkládání na magnetické tabuli. Dále se tabule musí pravidelně čistit. 

K tomu doporučujeme čistič tabulí NOBO, který není součástí tabule ale nabízíme ho při prodeji. 

Četnost čištění je závislá na tom, jak často a jakým způsobem se tabule používá. Je třeba dbát na to 

aby stěrka na fixy a hadřík, nebo houbička použitá na čištění byly čisté, bez cizích drobných částic, 

které by mohly způsobit poškrábání povrchu tabule. K čištění se nedoporučují různé saponáty, ředidla 

a jiná rozpouštědla, benzín a jiné chemické čističe. 

 

 

Při dodržování základních pokynů pro používání a ošetřování tabule docílíte její dlouhodobé využití 

k účelům, ke kterým je tabule určena.  


