
SKLENĚNÁ MAGNETICKÁ TABULE NA MÍRU

www.sklenenyobklad.cz

DO KUCHYNÍ I KANCELÁŘÍ

Kuchyně, pokoje:

Magnetická skleněná tabule na zakázku
     nejširší výběr barev a provedení

Využijte skleněný obklad v kuchyni jako místo pro vzkazy a pozdravy Vašim blízkým.
Sdílejte připomínky a poznámky s rodinou na frekventovaném místě Vaší domácnosti.
Jednoduše a elegantně. Dodáme Vám obklad ze skla, který je popisovatelný a zároveň magnetický.
Na sklo můžete psát fixou nebo magnetem připínat papírové vzkazy.

Popisovatelné magnetické tabule z bezpečnostního skla můžete také instalovat do dětských pokojů.
Vaše děti tak klidně mohou malovat nejen na plochu za psacím stolem, ale například i po celé stěně
a tvořit si tím vlastní výzdobu pokoje.

UCHYNÍ I KANCELÁŘÍ
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Kancelář:

• magnetické skleněné obklady
 za kuchyňskou linku
• magnetické skleněné tabule
 do kanceláří
• skleněné stěny do prezentačních místností
• barevné magnetické nástěnky
 do dětských pokojů

• velké formáty beze spár
• moderní design
• minimalistický vzhled
• až 2000 barevných odstínů, grafické motivy 
• odborné zaměření a montáž
• snadná údržba
• maximální odolnost a záruka vůči rozbití

Moderní vzhled, neomezená škála barev a snadná
údržba jsou hlavními přednostmi magnetických tabulí. 

Nabízíme:

Adresa:

Alfa Styl, s.r.o.

Cyrilská 14b, 602 00  Brno

Tel./fax: 727 894 590

E-mail: nabidky@sklenenyobklad.cz

Web: www.sklenenyobklad.cz

Skleněná tabule je perfektním místem pro prezentace, plánování a brainstorming při seminářích.
Tabule jsou velmi populární všude, kde chtějí lidé jednoduše sdílet svoje myšlenky, poznámky a ilustrace.
Jednoduchý design a funkčnost pomáhají k výměně znalostí, vybízejí ke kreativnímu
přístupu a novým nápadům.

Vyrábíme a dodáváme magnetické tabule ze skla, které montujeme na zakázku
podle potřeb Vaší místnosti. Můžete si vybrat libovolný rozměr, barvu skla, grafický
motiv nebo fotografii. Jako výrobci nabízíme kompletní servis včetně zaměření,
dopravy a montáže. Magnetické tabule vyrábíme z tvrzeného skla tl. 4-6 mm,
které je extrémně odolné vůči rozbití. Skla připravíme přesně podle rozměrů
prostoru, umíme vyříznout také otvory, potřebné pro vypínače
či elektrické zásuvky.


