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Uporabniki tabel na trgu izbirajo med lakiranimi in emajliranimi tablami. Na prvi pogled gre za skoraj enaki 
površini, a temperatura obdelave in snov, ki se pri uporablja pri tem, njune lastnosti bistveno spremenita. 
Lakirana površina je obdelana z lakom pri 200 stopinjah, emajlirana površina pa se obdela z emajlom 
pri 700 - 900 stopinjah. Razlika je opazna pri redni uporabi. Pri lakirani tabli je potrebna velika previdnost 
pri čiščenju in pisalnih pripomočkih - groba površina ali neustrezna pisala lahko tablo poškodujejo oziroma 
jih ni mogoče očistiti. Emajlirana tabla je zaradi načina obdelave odporna na praske, kemikalije 
in temperaturo in zaradi tega bistveno bolj zanesljiva in ima daljšo življenjsko dobo. Za čiščenje  
emajlirane table ob normalni uporabi zadošča magnetno brisalo ali krpa s čisto vodo pri bolj zahtevnih 
madežih. Za pisanje se uporabljajo flomastri na vodni osnovi. 

Najvišja kakovost in zanesljivost je razlog, da imajo vse TIP table emajlirano pisalno površino.

Lakirana tabla Emajlirana tabla

Temperatura obdelave 200 °C 700 - 900 °C

Sestava površine lak emajl

Magnetna površina  

Odporna na praske 

Odporna na temperaturo 

Odporna na kemikalije 

Prednosti emajlirane pisalne površine

Higienska pisalna površina

V času COVID-19 je razvoj prinesel nove produkte tudi na področju tabel in tako je nastala higienska  
emajlirana pločevina. Gre za pisalno površino, ki je zaradi samorazkuževalne funkcije primerna  
predvsem na mestih, kjer gre za širši krog uporabnikov tabel in kjer je hkrati zaradi vsakodnevne uporabe  
pomembna kakovost pisalne površine. zato je taka površina izredno primerna je za šole, bolnišnice,  
zdravstvene domove, laboratorije, jedilnice, javne prostore, co-working prostore.

* Higienska pisalna površina je na voljo po naročilu in ni del standarde bele pisalne površine
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Značilnosti:
• anti-mikrobna tehnologija deluje takoj in aktivno razkužuje površino
• v 24-ih urah se brez dodatne aktivnosti uniči 99 odstotkov vseh mikrobov
• posebni dodatek v tabli je ves čas aktiven in ima neomejeno življenjsko dobo
• površina je emajlirana, magnetna in odporna na praske, kemikalije in temperaturo
• anti-mikrobna površina ne spušča snovi, je brez vonja in barve in je okolju prijazna

Ali ste vedeli:
• emajlirana tabla se ne poškoduje niti ob uporabi ostrih predmetov
• za čiščenje emajlirane table ob ustrezni uporabi zadošča magnetni brisalec
• na uporabnost površine emajlirane table dajemo 30-letno garancijo
• TIP table z emajlirano površino so prisotne v vseh slovenskih šolah


