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TIP TABLA NA STOJALU 
 

NAVODILA ZA MONTAŽO  
 

 

         

   

 

 

 

 

 

 
 

(na pisalno površino) 



Postopek montaže:  
1. Obe stojali postavite pokonci in namestite spodnjo prečko. Pri tem 
bodite pozorni, da bosta kolesi z  možnostjo zaustavljanja na isti strani. 
Vijak s podložko navijte z zunanje strani le toliko, da drži skupaj stojali 
(cca 5 mm) 
Postopek namestitve ponovite tudi z zgornjo prečko. Zopet bodite 
pozorni, da se prečka le delno privijači. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ko sta prečki nameščeni, med obe stojali postavite tablo. Na os vrtišča 
na tabli namestite podložko in jo vstavite v vrtišče na stojalu – eno po 
eno. Na zunanji strani namestite še drugo podložko in tablo pričvrstite z 
matico s PVC oblogo. Do konca privijačite vijake za obe prečki. 
 
3. Na sredini zgornje prečke privijte vijak s PVC oblogo, ki vam služi za 
dodatno fiksiranje table. 
 

Vas zanima, zakaj je vaša odločitev  

za nakup emajlirane table prava?  

Poglejte, kakšna je razlika med uporabo  

lakirane in vaše emajlirane table. 

 

Pri nas lahko kupite tudi druge table  

različnih velikosti, funkcionalnosti in 

površin. Več v naši spletni trgovini. 

 

Lastnosti emajlirane površine (bele, zelene in črne table): 

- pločevina je žgana pri 700 - 900oC, 

- površina je odporna na praske, temperaturo in na 

uporabo certificiranih dezinfekcijskih sredstev, 

- 30-letna garancija na funkcionalnost površine ob 

normalni rabi 

- 2-letna splošna garancija na tablo. 

 

Navodila za uporabo emajlirane površine: 

- pred uporabo odstranite folijo s površine, 

- po odstranitvi folije površino pred uporabo nekajkrat očistite s 

čisto vodo in krpo, da se odstranijo snovi, ki jih pušča folija, 

- za pisanje na bele table so primerni flomastri za bele table na 

vodni osnovi, 

- za brisanje se uporablja brisalec s filcem ali po potrebi mokra 

krpa. Ob zasušenih madežih in neustrezni uporabi flomastrov 

priporočamo uporabo čistila »Ceramic steel cleaner«, ki ga lahko 

kupite pri nas, 

- površino je potrebno varovati pred udarci, 

- polička je namenjena odlaganju pribora za pisanje in brisanje in 

ni primerna za odlaganje težjih predmetov. 
 
Ste z našo storitvijo in tablo zadovoljni?  
Bi lahko kaj izboljšali? Delite z nami. 


