
Tablice do domu, szkół i biur

łączy



Quartet to światowy lider w kategorii tablic suchościeralnych 
oraz tablic ogłoszeniowych, posiadający w ofercie szeroki wybór 
innowacyjnych rozwiązań do użytku w sektorze edukacyjnym 
oraz w domu. 

Nasze kolorowe tablice suchościeralne dostępne są w 
różnorodnych rozmiarach, przez co dopasują się świetnie do 
każdego otoczenia, niezależnie czy kupujesz je do swojej kuchni 
czy do użytku w placówce edukacyjnej. Do użytku w biurze 
domowym wybierz jedną z naszych większych tablic, które 
dzięki ramom w różnych kolorach i stylach dopełnią wystrój 
każdego pomieszczenia.  

Wymiary Kolor Kod

36 x 36 cm zielona 1903773

36 x 36 cm różowa 1903803

36 x 36 cm czarna 1903774

36 x 36 cm biała 1903802

Baw się kolorami!

Magnetyczna tabliczka 
suchościeralna, bezramowa

  Magnetyczne tabliczki suchościeralne bez ramy 
o wymiarach 36 x 36 cm 

  W komplecie 2 magnesy, magnesy montażowe 
oraz samoprzylepna taśma piankowa

  W zestawie z białą tabliczką czarny marker  
z gumką do ścierania; tabliczki w pozostałych 
kolorach posiadają w zestawie kolorowy marker 
suchościeralny

  Twórz własny system modułowy - dobieraj i łącz 
z innymi tablicami suchościeralnymi  
i ogłoszeniowymi marki Quartet

  Dostępne kolory: zielony, różowy, czarny, biały



Baw się kolorami!

Wprowadź kolor do swojego otoczenia!

Magnetyczna tablica  
z kolorową ramą

  Magnetyczne tablice suchościeralne  
o wymiarach 21,6 x 28 cm, z ramą  
w różnych kolorach 

  W komplecie również marker mocowany do 
tablicy, mała gąbka, magnesy montażowe oraz 
samoprzylepna taśma piankowa

  Dostępne z różową, niebieską, czarną lub 
zieloną ramą

Magnetyczna tablica 
suchościeralna 

  Magnetyczne tablice suchościeralne  
w 3 różnych rozmiarach

  Wyrazista czarno-srebrna rama o lekkim 
kształcie łuku 

  W komplecie magnesy montażowe, 
samoprzylepna taśma piankowa, czarny marker 
suchościeralny z gumką do mazania  
oraz 2 magnesy

Wymiary Kolor Kod

28 x 21,5 cm biała 1903778

35,5 x 28 cm biała 1903779

58,5 x 43 cm biała 1903783

Wymiary Kolor Kod

21,6 x 28 cm biała 1903816



Tablica wielkofunkcyjna  
z wbudowanym schowkiem  
na akcesoria 

  Wielofunkcyjna tablica suchościeralna bez ramy  
o wymiarach 61 x 39 cm

  Magnetyczna powierzchnia do pisania w kolorze 
srebrnym w połączeniu z czarnym kwadratami  
z pianki do przypinania ogłoszeń

  Wbudowany schowek na 4 markery i gąbkę
  W komplecie 4 markery suchościeralne (czerwony, 

niebieski, czarny i zielony), magnesy montażowe 
oraz samoprzylepna taśma piankowa

Tablica magnetyczna z 
aluminiową ramą 

  Magnetyczna tablica suchościeralna z 
aluminiową ramą o wymiarach 58,5 cm x 43 cm

  W zestawie dwa markery 2 w 1, cztery magnesy 
wypukłe i mała gąbka magnetyczna

  Możliwość montażu w poziomie lub w pionie

Wymiary Kolor Kod

61 x 39 cm srebrny 1903812

Wymiary Kolor Kod

58,5 x 43 cm biała 1903777

Idealne do sypialni dzieci i młodzieży

Miej wszystko w zasięgu ręki!

Wąska tabliczka suchościeralna
  Bezramowe magnetyczne tabliczki 

suchościeralne o wymiarach 14 x 36 cm
  W zestawie czarny marker suchościeralny  

z gumką do mazania do tablic fioletowych  
i zielonych lub pomarańczowy marker Glowrite 
do tablic czarnych

  W komplecie również 2 magnesy, magnesy 
montażowe oraz samoprzylepna taśma 
piankowa 

  Dostępne w kolorze czarnym,  
fioletowym i zielonym

Wymiary Kolor Kod

14 x 36 cm różny 1903811



Tablica korkowa
  Tablica korkowa o wymiarach 58,5 x 43 cm  
  Elegancka rama z tworzywa sztucznego  

w kolorze białym, grafitowym kub czarnym 
  W komplecie zestaw montażowy

Wymiary Kolor Kod

58,5 x 43 cm korek 1903771

Idealne do sypialni dzieci i młodzieży

Miej wszystko w zasięgu ręki!

Wyszukane kombinacje - większy wybór!

Tablica mieszana 
  Połączenie magnetycznej tablicy 

suchościeralnej z tablicą korkową
  Dostępne w dwóch rozmiarach
  Wyrazista czarno-srebrna rama o lekkim 

kształcie łuku 
  W komplecie magnesy montażowe, 

samoprzylepna taśma piankowa, czarny  
marker suchościeralny z gumką do mazania  
i 2 magnesy

Wymiary Kolor Kod

43 x 28 cm biała/korek 1903781

58,5 x 43 cm biała/korek 1903810



Łatwy sposób na organizację czasu!

Tablica - planer miesięczny 3 w 1
  Połączenie tablicy suchościeralnej posiadającej 

trwały zarys kalendarza z tablicą korkową
  Powierzchnia tablicy suchościeralnej 

podzielona jest na 35 małych kwadratów oraz 
dodatkowe większe pole na odrębne notatki

  Wyrazista czarno-srebrna rama o lekkim 
kształcie łuku  

  W zestawie samoprzylepna taśma piankowa, 
czarny marker suchościeralny, gąbka i dwa 
magnesy

Wymiary Kolor Kod

58,5 x 43 cm biała/korek 1903813

Tablica - planer tygodniowy 2 w 1
  Połączenie tablicy suchościeralnej posiadającej 

trwały zarys kalendarza z tablicą korkową  
  Powierzchnia tablicy suchościeralnej 

podzielona jest na 5 dni roboczych oraz 
podwójne pole na weekendy 

  W zestawie czarny marker suchościeralny  
z gąbką, 2 magnesy, magnesy montażowe  
oraz samoprzylepną taśmą piankową

Wymiary Kolor Kod

58,5 x 19 cm biała/korek 1903780


