
120x90
TABLICA
suchościeralna
magnetyczna 

Oferowana  przez  nas  biała  tablica  suchościeralna  o
właściwościach  magnetycznych świetnie  sprawdzi  się
w biurach, szkołach, a także w warunkach domowych.
Tablica  pozwala  na  na  pisanie  po  powierzchni
markerami suchościeralnymi oraz mocowanie plansz i
notatek przy pomocy magnesów. 

W zestawie znajduje się:
- gąbka magnetyczna 1 szt.
- magnesy kolorowe 8 szt.
- pisaki magentyczne 4 szt.



90x60
TABLICA
suchościeralna
magnetyczna 

Oferowana  przez  nas  biała  tablica  suchościeralna  o
właściwościach magnetycznych świetnie sprawdzi się
w biurach, szkołach, a także w warunkach domowych.
Tablica  pozwala  na  na  pisanie  po  powierzchni
markerami suchościeralnymi oraz mocowanie plansz i
notatek przy pomocy magnesów. 

W zestawie znajduje się:
- gąbka magnetyczna 1 szt.
- magnesy kolorowe 8 szt.
- pisaki magentyczne 4 szt.



60x45
TABLICA
suchościeralna
magnetyczna 

Oferowana  przez  nas  biała  tablica  suchościeralna  o
właściwościach magnetycznych świetnie sprawdzi się
w biurach, szkołach, a także w warunkach domowych.
Tablica  pozwala  na  na  pisanie  po  powierzchni
markerami suchościeralnymi oraz mocowanie plansz i
notatek przy pomocy magnesów. 

W zestawie znajduje się:
- gąbka magnetyczna 1 szt.
- magnesy kolorowe 8 szt.
- pisaki magentyczne 4 szt.



70x100
FLIPCHART
suchościeralny
magnetyczny 

Oferowana  przez  nas  biała  tablica
suchościeralna  o  właściwościach
magnetycznych  świetnie  sprawdzi  się  w
biurach,  szkołach,  a  także  w warunkach
domowych. Tablica pozwala na na pisanie
po  powierzchni  markerami
suchościeralnymi oraz mocowanie plansz
i notatek przy pomocy magnesów. 

W zestawie znajduje się:
- gąbka magnetyczna 1 szt.
- gąbka zwykła 1 szt.
- magnesy kolorowe 13 szt.
- markery kolorowe 4 szt.



56x46
TABLICA DWUSTRONNA
suchościeralna magnetyczna
kredowa czarna

Tablica edukacyjna pozwoli maluchom rysować kredą,
pisać flamastrem oraz przyczepiać kolorowe magnesy.
Dodatkowa nakładka, podczas zabawy w nauczyciela,
malarza lub architekta, pozwoli na zawieszenie kartek
papieru, malowanie na nich farbkami lub szkicowanie
ołówkiem.  Wygodna  półka  sprawi,że  wszystkie
niezbędne akcesoria będą zawsze pod ręką dzieci. 

- solidne wykonanie z drewna ekologicznego,
- regulowana wysokość tablicy,
- wymiary tablicy 140x56x46cm,
- solidne zawiasy,
- pokrycie nowoczesnym materiałem,
- powierzchnia magnetyczna i kredowa,
- liczydło z 10 kolorowych elementów,
- 3 kubki na farby,
- półka z przegródkami.

W zestawie znajduje się:
- gąbka do ścierania,
- 2 mazaki suchościeralne,
- 10 magnesów okrągłych,
- 1 zegarek,
- 12 magnesów ze zwierzętami,
- 12 kred,
- 1 trzymadełko do kredy,
- 1 rolka papieru,
- 16 magnesów z cyferkami,
- 26 magnesów z literkami.



Do naszych tablic posiadamy akcesoria dodatkowe:

1,99
GĄBKI

2,49
MAGNESY

6,49
MARKERY



9,99
LITERY

14,90
PAPIER+KREDA

4,99
PŁYN 100ml

9,99
PŁYN 250ml



KONTAKT

e-mail:
importokazji@gmail.com  

telefon:
798 820 962
502 604 204

mailto:importokazji@gmail.com

