
Whiteboard fólie

Rozměry a kombinace jednotlivých fólií připravíme přesně podle Vašich před-
stav a potřeb. Fólie jsou ideální takřka pro každý povrch (stěny, sklo, kov…).

Mimo realizaci pro Vás také rádi připravíme podklady pro grafiku na fóliích 
(rámování, loga, grafy, tabulky…) – to vše jak z řezané gafiky, tak i jako tiště-
nou grafiku na bílou nebo transparentní fólii.

Samolepící mazatelné  
fólie pro každý povrch

Flipchartům odzvonilo

Pořiďte si nástupce

Další výhody

Snadná instalace

Dokonalá přilnavost

Široké spektrum  
příslušenství

moderní náhrada klasických whiteboardových, magnetických a klasických 
křídových tabulí

široká paleta možností – bílé mazatelné klasické i magnetické fólie, černý 
chalkboard na tekuté křídy či blackboard fólie na klasické křídy a jiné…  

šetří místo, které by jinak zabíraly klasické tabule na stojanu

velká variabilita rozměrů a podkladových povrchů

při demontáži nedochází k poškození podkladu

kombinace jednotlivých fólií

Doplnění fólií 
o grafické prvky



Varianty a doplňky

Whiteboard fólie Whiteboard fólie
magnetická

Whiteboard fólie
transparentní

Blackboard
černá matná fólie  

na klasické křídy

s kovovými částicemi

Doplňky

Popisovače Držák na fixy 
a houbičku

Neodymové 
magnety

Kovové/plexi  
lišty

Řezaná grafikaČističe

Chalkboard
černá fólie popisovatelná 

tekutými křídami

Křídy na 
blackboard

Houba na 
blackboard
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Ceník: Whiteboard fólie

Whiteboard fólie 122
137

890 Kč
1020 Kč

Bílá lesklá popisovatelná whiteboard fólie

Whiteboard fólie 
transparentní

122
137

1085 Kč
1285 Kč

Čirá lesklá popisovatelná whiteboard fólie

Whiteboard fólie 
magnetická

120 1150 Kč Bílá lesklá popisovatelná whiteboard fólie s kovovými 
částicemi

Chalkboard 122 480 Kč Černá matná fólie popisovatelná tekutými křídami

šíře fólie (cm) cena (bm)

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Blackboard 122 480 Kč Černá matná fólie na klasické křídy

350 Kč Whiteboard fólie, Whiteboard fólie transparentní, Chalkboard Instalace fólie
popisovatelná

122
137 350 Kč

550 Kč Whiteboard fólie magnetickáInstalace fólie
popisovatelná magnetická

120



Doplňky

Sada fixů s magnetickou houbičkou 95 Kč/ks V balení 4 ks barev a houbička

Whiteboard cleaner 75 Kč/ks Čistič whiteboardových fólií
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Neodymové magnety 215 Kč/ks Neodymové kancelářské magnety, 10 ks – 5 barev, 
průměr 22 mm, výška 9 mm, magnetická síla 2,1 kg

Neodymové magnety – ocelové 205 Kč/ks Neodymové kancelářské magnety – ocelové, 5 ks, 
průměr 22 mm, výška 9,05 mm, magnetická síla 4,0 kg

Whiteboard fólie – popisovatelná

Whiteboard fólie – magnetická popisovatelná

Sada fixů s magnetickou houbičkou 95 Kč/ks V balení 4 ks barev a houbička

Whiteboard cleaner 75 Kč/ks Čistič whiteboardových fólií

Chalkboard

Sada tekutých kříd – bílé 395 Kč/ks V balení 5 ks, šířka hrotu 1–2 mm (mikro), 2–6 mm (střední) 
nebo 7–15 mm (silný)

Chalkboard cleaner 185 Kč/ks Čistič chalkboardových fólií

Sada tekutých kříd – barevné 315 Kč/ks V balení 7 ks barev

Houba na chalkboard 85 Kč/ks Houba na čištění chalkboard tabulí – v balení 2 ks 

Blackboard

Křídy na blackboard – bílé 45 Kč/ks V balení 6 ks

Křídy na blackboard – barevné 55 Kč/ks V balení 6 ks barev

Houba na blackboard 39 Kč/ks Houba na čištění blackboard tabulí

Ostatní doplňky

Držák na fixy a houbičku 260 Kč/ks Držák na fixy a houbičku. Instalace pomocí oboustranné pásky.

Plexi lišty 290 Kč/bm

Řezaná grafika od 200 Kč Výroba na přání klienta

Lišta z černého / světle šedého plexi, osazená oboustrannou
lepící páskou (ostatní barvy dle odebraného množství) 

 
Za příplatek je možné potisknout Vaším logem.
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