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Prestige® Connex™
Tablice suchościeralne    Flipcharty      Mobilne tablice suchościeralne      Magnetyczne tablice ogłoszeniowe

Jest biała i pozostanie biała!

Aby zapoznać się z pełną ofertą tablic Nobo, 
proszę skontaktować się ze swoim sprzedawcą.
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System Prestige® Connex™

•  Dożywotnia gwarancja na powierzchnię*

•  Prosty montaż

•   Półka na akcesoria na całej długości tablicy 

•   Kompatybilne z akcesoriami Prestige Connex®
Maksymalna wydajność
Wyniki badań konsumenckich zainspirowały 
nas do stworzenia opatentowanego systemu 
Connex™, który usuwa wszelkie problemy 
kojarzone z użytkowaniem tablicy. Oprócz tablic 
suchościeralnych, w gamie Prestige® znajdują się 
akcesoria do tablic, które stworzą kompleksowe 
rozwiązanie do zastosowania przy każdym projekcie. 

Opatentowany system Connex™ umożliwia bezproblemowy montaż akcesoriów poprzez wpięcie ich do bocznej ramy tablicy 

Stylowa półka na akcesoria, rozciągająca się na całej długości tablicy 

Szybki i wygodny montaż przez narożniki tablicy 

Możliwość montażu akcesoriów po zewnętrznej stronie tablicy 

Możliwość montażu akcesoriów po wewnętrznej stronie tablicy
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*Dotyczy tablic z powierzchnią porcelanową



Pielęgnacja

ŁATWE W
CZYSZCZENIU

Łatwe usuwanie tuszu i 

pyłu z markera pomaga 

w utrzymaniu tablicy 

w doskonałej kondycji 

przez długie lata.

Organizacja

ŁATWE 
PRZECHOWYWANIE 
AKCESORIÓW

Dzięki możliwości 
mocowania do ramy 
tablicy oraz wygodnej 
półce u dołu tablicy, 
akcesoria bedą 
zawsze w zasięgu ręki.

System Prestige® Connex™

Magnetyczne tablice suchościeralną 

Prestige® z powierzchnią porcelanową 

lub ze stali lakierowanej są wyjątkowo 

trwałe! Ich powierzchnia jest 

odporna na zadrapania i odpryski, 

pozostając w doskonałej kondycji 

nawet przy sporadycznej konserwacji, 

zapewniając najlepsze rezultaty 

podczas każdej prezentacji.

Szeroka rama ze szczotkowanego 

aluminium w kolorze czarnym lub 

srebrnym jest elegancko zaokrąglona, 

dzięki czemu jest bardzo atrakcyjna 

wizualnie. Prosty i nowoczesny kształt 

emanuje jakością.

Boczna rama tablicy oraz półka na 

akcesoria zostały zaprojektowane tak, 

aby bezpiecznie utrzymać wszystkie 

akcesoria Prestige® Connex™, 

gwarantując, że będą one zawsze pod 

ręką!

Rozbudowa

MNÓSTWO

MIEJSCA
Z pomocą akcesoriów 
Connex™ z łatwością 
rozbudujesz 
powierzchnię 
użytkową tablicy.

Personalizacja

PRECYZYJNE
LINIE

Narzędzie do segmentacji 
powierzchni  montuje się 
bezpośrednio do tablicy, 
umożliwiając łatwe 
rysowanie kratki, linii czy 
wykresów.
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NOWOŚĆ 2015 
Czarna rama
(Patrz strona 14)

Dożywotnia gwarancja na powierzchnię*

* Dotyczy tablic z powierzchnią porcelanową, pod warunkiem stosowania sugerowanych 
produktów Nobo; 10 lat gwarancji na powierzchnię ze stali lakierowanej

Tablice Prestige® są białe i pozostaną białe
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Zintegrowany system akcesoriów sprawia, że wszystkie narzędzia 
zawsze będą ręką.

Wygodny, montowany wzdłuż 

tablicy uchwyt na marker i gąbkę 

mocowany jest bezpośrednio do 

rowków w ramie tablicy Prestige®  

z prawej lub lewej strony na 

dowolnej wysokości. W komplecie 

4 markery i gąbka.

Duży pojemnik na akcesoria, pusty 

lub w komplecie z butelką płynu do 

czyszczenia tablic i ściereczką 

z mikrofibry można łatwo 

zamocować do ramy tablicy na 

dowolnej wysokości po prawej lub 

lewej stronie.

UTRZYMAJ 
PORZĄDEK 

SKUP SIĘ NA ZADANIU
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Precyzyjne linie, które łatwo narysować przy pomocy narzędzia do segmentacji powierzchni

System Prestige® Connex™

Narzędzie do segmentacji 

powierzchni tablicy umożliwia łatwe 

rysowanie linii. Wystarczy przyłożyć 

marker do rowku w linijce, aby 

płynnie narysować linie, tabelki, itd. 

Używając markera ścieralnego 

na mokro, narysowane linie 

pozostaną nienaruszone, 

nawet po kilkakrotnym starciu 

informacji zapisanych markerem 

suchościeralnym. 

WIĘKSZA KONTROLA, 
LEPSZE WYNIKI
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Zupełnie jak now
a!

System Prestige® Connex™

Korzystanie 
z nawilżanych 
chusteczek to 

najszybszy 
i najprostszy 

sposób utrzymania 
tablicy w czystości. 

Zapasowe 
chusteczki można 

przechowywać 
w pudełku Prestige®, 

aby nie wyschły.
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Łatwe w czyszczeniu dzięki poręcznym akcesoriom. Utrzymanie tablicy Prestige® w czystości 
jest takie proste.

Dwustronna gąbka nie tylko 

doskonale czyści tablicę, ale też 

oferuje dwie wielkości gąbki - 

mniejsza świetnie usuwa małe 

elementy i przytwierdzona 

jest do większej gąbki, służąc 

jako uchwyt przy czyszczeniu 

większych powierzchni. Pudełko 

z opakowaniem nawilżanych 

chusteczek w środku sprawia, że 

będą one zawsze pod ręką, co 

ułatwia utrzymanie tablicy 

w czystości. Jednorazowe chusteczki 

szybko usuwają tusz i pył z markera 

z powierzchni tablicy. Pudełko 

można uzupełnić dodatkowymi 

chusteczkami, a szczelne zakmnięcie 

chroni je przed wysychaniem.

CZYSTA TABLICA, 
PROSTE ZADANIE
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System Prestige® Connex™

ROZBUDOWA
PRZESTRZENI PRACY
Dzięki akcesoriom do rozbudowy tablicy Prestige® nigdy nie zabraknie Ci 
miejsca do zapisywania informacji.

Pomysłowo zaprojektowane haczyki 

i ramię na bloki do flipchartów 

pozwalają zawiesić blok na 

tablicy Prestige® lub tuż obok niej. 

Inna alternatywa to dołączana 

listwa korkowa, która umożliwia 

przypinanie dokumentów czy zdjęć 

nad powierzchnią tablicy.

Listwa z powierzchnią 
z trwałego, samonaprawiającego 
się korka, umożliwia przypięcie 
materiałów.

Aby zamontować haczyki, 
wystarczy wsunąć je na ramę 
tablicy Prestige®.

Dodatkowe ramię można 
zamontować z prawej lub lewej 
strony tablicy.
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Daj się ponieść kreatywności
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System Prestige® Connex™

Kod Powierzchnia Rozmiar (w mm)

1902665 Stal lakierowana 900x600

1902666 Stal lakierowana 1200x900

1902667 Stal lakierowana 1800x1200

1902674 Porcelanowa 900x600

1902675 Porcelanowa 1200x900

1902676 Porcelanowa 1800x1200

Kod Powierzchnia Rozmiar

1903935 Stal lakierowana 900x600

1903936 Stal lakierowana 1200x900

1903937 Stal lakierowana 1800x1200

1903938 Porcelanowa 900x600

1903939 Porcelanowa 1200x900

1903940 Porcelanowa 1800x1200

Kod Powierzchnia Rozmiar (w mm)

1903948 Stal lakierowana 700x1000

Tablice suchościeralne Prestige®

Nowości na rok 2015
Gama Nobo Prestige ® oferuje kompleksowe rozwiązania 

dla biura. Wszystkie tablice są kompatybilne z akcesoriami 

Prestige® Connex™.

Tablica suchościeralna Nobo Prestige® 
z aluminiowym wykończeniem w kolorze czarnym jest 

kompatybilna z akcesoriami Prestige® Connex™ i będzie 
pasowała do każdego pomieszczenia konferencyjnego. 
Trwała powierzchnia magnetyczna, półka na akcesoria 

i prosty zestaw montażowy (w komplecie). 

Tablica mobilna Prestige®

Magnetyczna mobilna tablica suchościeralna Nobo Prestige® to 
elegancka i nowoczesna alternatywa do biur czy sali wykładowych. 
Tablica posiada obszerną, obustronną powierzchnię, która obraca 
się o 360 stopni.

Magnetyczna tablica ogłoszeniowa 
Prestige® z korka 
Magnetyczne tablice korkowe Prestige® wykonane są 
z trwałego, odpornego na ścieranie, nieodpryskującego 
naturalnego korka. Magnetyczna powierzchnia pokryta korkiem 
utrzymuje pinezki i magnesy, a dzięki samonaprawiającej się 
właściwości na tablicy nie pozostają nieładne dziury.

Flipchart Prestige®

Mobilny flipchart magnetyczny 
Prestige® z regulowaną 
wysokością wyposażony jest 
w wytrzymałe kółka, które 
można zablokować dla 
zapewnienia stabilności. 
Z pomocą akcesoriów Prestige® 
flipchart można dostosować do 
własnych potrzeb.

Magnetyczne tablice suchościeralne Prestige® 
z czarną ramą

Kod Opis

1903822 Uchwyt na akcesoria (4 markery i gąbka w zestawie)

1903823 Pojemnik na akcesoria (płyn i ściereczka w zestawie)

1903824 Pojemnik na akcesoria

Kod Opis

1903820 Gąbka 2 w 1

1903821 Wymienne wkłady do gąbki 2 w 1 (małe)

1903856 Wymienne wkłady do gąbki 2 w 1(duże)

1903828 Pudełko na nawilżane chusteczki (20 chusteczek w zestawie)

1903829 Opakowanie mokrych chusteczek (20 szt.)

1903833 Listwa do czyszcząca (900 mm)

1903857 Listwa do czyszcząca (1200 mm)

1903905 Listwa do czyszcząca (1800 mm)

Kod Opis

1903825 Haczyki do bloków (2 szt.)

1903826 Listwa korkowa (900 mm)

1903827 Listwa korkowa (1200 mm)

1903832 Dodatkowe ramię na bloki do flipchartów

Kod Opis

1901072 Markery suchościeralne Liquid Ink (różne kolory, 12 szt.)

1901436 Środek odnawiający powierzchnię Nobo (250ml)

34631165 Blok do flipcharta gładki, 40 kartek (A1)

Kod Opis

1903830 Linijka (900 mm)

1903831 Linijka (1200 mm)

1903904 Linijka (1800 mm)

Dzięki przemyślanym i poręcznym akcesoriom, 

każdą tablicę możesz dostosować do swoich 

potrzeb, tych dużych i małych.

Markery Nobo Liquid Ink , środki konserwujące powierzchnię 
oraz bloki do flipcharta pozwolą w pełni korzystać z możliwości 
tablic Prestige®  

Kod Powierzchnia Rozmiar (w mm)

1903941 Stal lakierowana 1200x900

Kod Powierzchnia Rozmiar (w mm)

QBPC9060 Magnetyczna korkowa 900x600

QBPC1290 Magnetyczna korkowa 1200x900

QBPC1812 Magnetyczna korkowa 1800x1200

Magnetyczna
powierzchnia

Organizacja Personalizacja

Pielęgnacja Rozbudowa

Dożywotnia gwarancja  
na powierzchnię*

* Dotyczy tablic z powierzchnią 

porcelanową

Dożywotnia gwarancja 
na powierzchnię*

* Dotyczy tablic z powierzchnią porcelanową, pod warunkiem 
stosowania sugerowanych produktów Nobo * Dotyczy tablic z powierzchnią porcelanową, pod warunkiem stosowania sugerowanych produktów Nobo; 10 lat gwarancji na powierzchnię ze stali lakierowanej 


