
Tafla magnetyczna ze 
szkła lakierowanego
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MARKER BOARD
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OPIS
Zgodnie ze swoją wizją ciągłych inno-
wacji firma GLASSOLUTIONS stworzyła 
magnetyczne szkło lakierowane, które 
można dowolnie dostosowywać. Jest to 
nowy element dekoracyjny współgrający 
harmonijnie z każdym wnętrzem. 

Odbijanie i załamywanie światła daje 
fascynujące efekty, które zmieniają się  
w zależności od warunków otoczenia, 
pory roku czy nastroju.

Gama szkła lakierowanego VITRIO za-
pewnia nieograniczony wybór kolo-
rów. Szkło MAGNETIC GLASS MARKER  
BOARD jest wykonane na bazie szkła 
DIAMANT ekstrajasnego, o grubości od 
4 mm. Na tylnej powierzchni zastosowa-
no bardzo wytrzymały lakier, a następnie 
warstwę metalową. W ten sposób uzy-
skano magnetyczne szkło lakierowane.

Idealne do przypinania zdjęć lub bezpo-
średniego zapisania na nim listy zaku-
pów szkło MAGNETIC GLASS MARKER 
BOARD może być również elementem 
dekoracyjnym.

Szkło MAGNETIC GLASS MARKER  
BOARD może być dowolnie dostosowy-
wane, zarówno jeśli chodzi o wymiary, jak 
i kolor, a także typ warstwy stosowanej 
na stronie tylnej. Może ono zostać rów-
nież zadrukowywane dzięki technice dru-
ku cyfrowego opracowanej przez firmę  
GLASSOLUTIONS. 

Magnetyczne szkło lakierowane do mebli, 
do dowolnego dostosowania
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ZASTOSOWANIA
Szkło MAGNETIC GLASS MARKER BOARD 
może być używane wszędzie tam, gdzie 
stosowane jest szkło lakierowane:
- łazienka;
- biura i szkoły;
- rezydencje;
-  przestrzenie mieszkalne i magazyno-

we;
-  kuchnia, w której zastosowanie tego 

typu szkła jest najszersze;
- lustra; 
- ściany działowe.

Może również występować w różnych od-
cieniach, w meblach na frontach drzwio-
wych, w drzwiach szaf…

ZALETY
Od matowego do błyszczącego – kolory 
szkła MAGNETIC GLASS MARKER BO-
ARD prezentują nieskończoną paletę od-
cieni doskonale harmonizujących z każ-
dym wnętrzem. Szkło MAGNETIC GLASS 
MARKER BOARD może być dowolnie 
dostosowywane: dla tego produk-
tu dostępne są różne wymiary, zna-
kowanie, druk cyfrowy, kolor, logo  
i inne opcje.

Do utrzymania czystości wystarczy czy-
sta, miękka szmatka, dzięki czemu jest 
ono wyjątkowo łatwe w czyszczeniu, 
natomiast sama trwałość produktu jest 
wydłużona, ponieważ szkło lakierowa-
ne jest odporne na wszystkie rodzaje 
produktów gospodarstwa domowego 
i większość produktów chemicznych. 
Szkło MAGNETIC GLASS MARKER BO-
ARD zmienia ściany w prawdziwie inno-
wacyjne systemy prezentacyjne.
Szkło może być nowym środ-
kiem do komunikowania się, bar-

dzo intuicyjnym, na którym moż-
na rysować, pisać lub przyklejać 
elementy. Nadaje wnętrzom, biurom,  
a nawet szkolnym tablicom designer-
skiego wyglądu. Tafla magnetyczna 
produkowana przez firmę GLASSO-
LUTIONS jest przyjazna środowisku. 
Jest to produkt wyjątkowo odporny, 
którego trwałość jest równa co naj-
mniej trwałości ściany, na której jest 
umieszczony. Jest produkowany  
w 95% z materiałów pochodzących  
z recyklingu. 
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GAMA
Szkło MAGNETIC GLASS MARKER  
BOARD może być dowolnie dostosowy-
wane. Maksymalna długość wynosi 3300 
mm przy maksymalnej powierzchni pa-
nelu szklanego wynoszącej 4 m2. Maksy-
malny ciężar szkła 4 mm wynosi 10 kg/
m2.

MAGNETIC GLASS MARKER BOARD 
może być dostępna we wszystkich ro-
dzajach i kolorach szkła nieprzeziernego 
o grubości 4 mm:

-  DECOLAQUE/MY DECOLAQUE/DECOLIT;
- MY DECOPRINT;
- PLANILAQUE;
- VITRIO;
- PICTUREit;
- MIRALITE.

MOCOWANIE
MAGNETIC GLASS MARKER BOARD -
Szklana tablica do pisania, może być mo-
cowana do ściany za pomocą systemu  
PLANI-FIX, które jest rozwiązaniem sys-
temowym firmy Glassolutions, proszę 
zapoznać się z dokumentacją techniczną  
PLANI-FIX.


