
Nosnou ideou produktů

je spojení moderního designu, 
vysoké kvality a příznivé ceny.

P R E Z E N T A Č N Í   T E C H N I K A

HOW TO USE
VIDEO



 ?ZNÁŠ ZNAČKU

Magnetoplan je leader evropského trhu v oblasti 
prezentační techniky. Společnost Holtz Office 
Support, vlastník této německé značky, vyvíjí 
produkty využívající v nějaké formě jako 
prezentační pomůcku magnet již od roku 1956.

let

UNTERLIEGEN DEM EUROPÄISCHEN 
GESCHMACKSMUSTERSCHUTZ

EUROPEAN DESIGN PATENT

V NABÍDCE

Magnety
Magnetické rámečky 
Flipcharty
Tabule magnetické 
Tabule magnetické mobilní 
Tabule korkové
Vitríny
Magnetické lišty 
Popisovače
Čistící prostředky
Sady pro moderátory
Popisovatelné fólie

• prezentujeme  D E S I G N   A   K V A L I T U



Dodají „úsměv“ vaší 
prezentaci nebo výuce.

Magnet Smile. Průměr 20 mm (8ks), 
nebo 30 mm (6ks).

• Magnety Magnetoplan Discofix standard 30 mm
Kód: magimagstand30
Tvarovaný okraj plastového pouzdra pro snadné uchopení.
Přídržná síla cca 0,7 kg. Průměr 30 mm. Tloušťka 8 mm.

Pro přichycení rozměrově menší poznámky, vhodné
Magnety Magnetoplan Discofix mini 20 mm
Přídržná síla cca 0,1 kg. Průměr 20 mm.

• Magnety Magnetoplan Ergo medium 30 mm stříbrná
Kód: magimagergo30ag
Ergonomicky tvarovaný okraj pro snadné uchopení.
Elegantní vzhled plastového pouzdra. Přídržná síla
cca 0,7 kg. Průměr 30 mm. Tloušťka 8 mm.

IDEÁLNÍ PRO

- školy

- sociální zařízení

- lékařské ordinace

• Magnety Magnetoplan Design Acryl 30 mm
Kód: magimagacryl30
Magnet elegantního vzhledu v akrylovém průsvitném
pouzdru. Neodymové jádro. Přídržná síla cca 3,0 kg.
Průměr 30 mm.

Povrch magnetů je speciálně upraven 
teflonovou vrstvou s cílem eliminovat možné poškrábání tabule.

•
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• Magnety Discofix Forte
Kód: magimagfor
Tvarovaný magnet elegantního vzhledu,
stříbrné barvy. Neodymové jádro.
Průměr 25mm.

          Velká přídržná síla cca 12 kg.

• Páska magnetická Magnetoplan 5 m x 19 mm, samolepící
Kód: magimagstrip5
Samolepící magnetická páska 5 m x 19 mm. Lze ji snadno
odtrhávat z odvíječe. Nalepením částí pásky na zadní
stranu papíru, kartonu, fotky atp. vytvoříte magneticky
přichytitelný objekt.

• Samolepící magnety Magnetoplan Takkis (45ks)
Kód: magistriptak
Samolepící magnety Magnetoplan Takkis, 45 ks
velikosti 30×20 mm. Lze je snadno vytahovat z dávkovače.
Nalepením samolepících magnetů na zadní stranu papíru,
kartonu, fotky atp, vytvoříte magneticky přichytitelný objekt.
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• Magnetická páska popisovatelná Magnetoplan 30 m x 30 mm, bílá
Kód: magimagstrip30x3
Popisovatelná magnetická páska na roli určená
k označování, vytváření etiket atd. Hlavní předností
je možnost nastříhání pásky na libovolnou délku
klasickými nůžkami. Adhezní síla: 30 g / cm2.

K dispozici další šířky: 30 m x 20 mm
30 m x 40 mm
30 m x 50 mm 



• Magnetický rámeček Magnetofix A4
bezpečnostní červeno-bílý
Kód: magimagwin4srbl
Pro formát velikosti A4 tj. 297×210 mm.
Matný antireflexní povrch průsvitné
fólie. Šířka rámečku 9 mm.

• Magnetický rámeček Magnetofix A4
bezpečnostní žluto-černý
Kód: magimagwin4sjn

Pod rámečky vložený dokument 
lze velmi snadno vyměnit.

• Magnetický rámeček Magnetofix A4
modrá
Kód: magimagwindow4b
Pro formát velikosti A4 tj. 297×210 mm.
Matný antireflexní povrch průsvitné fólie.
Šířka rámečku 9 mm. V místě barevného
rámečku je fólie podlepená magnetickou
páskou.

• K dispozici další barvy:
šedá, černá, červená.
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V balení 5 ks

• Magnetická kapsa Magnetoplan Magnetofix
A4 na šířku
Kód: magipocketa4l
Kapacita až 15 listů formátu A4 tj. 297 x 210 mm, 
orientace na šířku. Matný antireflexní povrch 
průsvitné fólie chrání dokumenty před prachem 
a poškozením. Po stranách  je fólie podlepená 
magnetickou páskou (1mm), přilne ke všem
železným povrchům.
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k využití v pracovních a studijních procesech
pro KOHOKOLIV + KDEKOLIV + KDYKOLIV 

PRODUKTY ZNAČKY

• Magnetoplan popisovatelná bílá fólie
formát A1, 59,4 x 84,1cm (5ks)
Kód: magimarkoila1
Slouží jako popisovatelná tabule, ihned přilne
na jakémkoliv hladkém povrchu - bílou,
elektrostatickou fólii Magnetoplan® Static
Whiteboard Foils využijete především tam, kde
tabule nebo flipchart nejsou dostupné.
IDEÁLNÍ PRO RYCHLÉ ŘEŠENÍ VAŠÍ PREZENTACE.
Velice dobře drží na skle, hladké stěně, dřevu
apod. Za sucha snadno stíratelná stopa
popisovače.

náš TIP 

NOVINKA

S fólií lze 
pohybovat

TAM a ZPĚT!

Drží na
jakémkoliv 
HLADKÉM 
POVRCHU!

POPISOVATELNÁ!
za sucha snadno 

stíratelná



360
°

• Flipchart Magnetoplan Evolution plus
Kód: magflipevoplus
Design Flipchart splňující nejvyšší nároky
na komfort a vzhled. Výškově lehce stavitelná
podstava. Díky skrytým magnetům lze nastavit
a fixovat tabuli flipchartu do libovolné výšky
až 2,0 m a to bez nutnosti užití aretačního šroubu.
Práškovým lakováním krytá, magnetická za sucha
popisovatelná plocha velikosti 68×97 cm.

Jak najít správný flipchart 
          pro vaše individuální potřeby?
Určete si  požadované funkce a najdete model magnetoplan®, 
který vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu. Naše flipcharty 
představují ideální volbu - mobilní na kolečkách nebo přenosné, 
luxusní modely nebo levné pro začátečníky. Zaručujeme kvalitu.

vhodný 

pro vozíčkáře

• Flipchart Magnetoplan Junior plus mobil
Kód: magflipjunplusm
Mobilní Flipchart s výklopnými rameny. Snadná
manévrovatelnost, práškovým lakováním krytá,
magnetická za sucha popisovatelná plocha 68×97 cm. Fl
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• Flipchart Magnetoplan Junior SP
Kód: magflipjunsp
Lakovaný magnetický povrch, na sucho stíratelná
stopa popisovače. Popisovatelná plocha 70×100 cm.
Upevnění papíru pomocí rychlosvorky.

Odkládací lišta po celé délce, 
sklopitelná.

• Flipchart Magnetoplan Junior plus
Kód: magflipjunplus
Značkový, cenově atraktivní flipchart.
Lakovaný magnetický povrch, krytý
ochrannou fólií. Popisovatelná plocha
68×98 cm. Zaklapávací lišta, nastavitelné
trny pro zavěšení papíru.

• Flipchart Magnetoplan De Luxe mobil
Kód: magflipdelux
Flipchart s lehce stavitelnou výškou a výklopnými
rameny, práškovým lakováním krytá za sucha
popisovatelná plocha 68×97 cm. Stabilní,
kovová mobilní podstava s komfortně
stavitelnou výškou v rozsahu 1,75 – 2,0 m.

VŽDY odolný obal pro bezpečný transport
při dodání.

•
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Na detailu nám ZÁLEŽÍ!
nabízíme moderní a vysoce kvalitní tabule:

• dodáváno s montážním materiálem pro upevnění na zeď
• kvalitní obal pro bezpečný transport
• v nabídce: TABULE MAGNETICKÉ

TABULE MAGNETICKÉ MOBILNÍ
TABULE KORKOVÉ 

• Magnetoplan CC keramická elegant

• Magnetoplan SP optimal



• Magnetická tabule Magnetoplan CC keramická elegant
Kód: magbowcc
S vypalovaným emailovým lakem keramické hladkosti
je vsazena do hliníkového eloxovaného rámu.
Povrch tabule je vypalován při vysoké teplotě a je vysoce
odolný proti poškrábání. Veškeré hrany hliníkového rámu
včetně odkládací lišty jsou zaoblené. Tvarovou stálost
zajišťuje kovová výztuha na zadní stěně.

Ta
bu

le

Který typ tabule
 vám bude nejvíce vyhovovat?

Dobrá konstrukce zaručuje kvalitu. Co vypadá jednoduše, 
je obvykle to nejtěžší, při navrhování. Na první pohled je 
vidět, že naše tabule jsou nadčasové, téměř prosté. 
A přesto odráží naše dlouholeté zkušenosti, naše nároky 
na moderní a vysoce kvalitní výrobky.

 4,4 kg

 8,8 kg

   90 x 60   cm

  120 x 90   cm

         12,0 kg

 14,0 kg

 150 x 100 cm

 150 x 120 cm

    17,2 kg

  16,0 kg

 180 x 120 cm 

 200 x 100 cm

 22,8 kg 220 x 120 cm

 Hmotnost Rozměr A x B 

Boční pohled



• Magnetická tabule Magnetoplan SP optimal
Kód: magbowsp
Je vsazena do hliníkového eloxovaného rámu. Rohy
tabule jsou tvořeny zaobleným plastovým dílem šedé
barvy. Tvarovou stálost zajišťuje robustní konstrukce
s kovovou zadní stranou. Odolný lakovaný magnetický
povrch bílé barvy, odkládací lišta po celé delší straně.

Ta
bu

le
Boční pohled

 2,0 kg

 3,6 kg

   60 x 45   cm

  90 x 60   cm

  6,2 kg

  9,0 kg

 120 x 90   cm

 150 x 100 cm

    11,6 kg

  13,2 kg

 150 x 120 cm 

 180 x 120 cm

 12,0 kg 200 x 100 cm

 Hmotnost Rozměr A x B 

  18,0 kg           220 x 120 cm

 21,2 kg 240 x 120 cm

kvalitní obal 

 bezpečn
pro

ý 

transport



• Mobilní magnetická tabule
Magnetoplan SP optimal
Kód: magbowspmob
Mobilní tabule s oboustranným bílým magnetickým
povrchem, hliníkový eloxovaný rám. Pojizdná
podstava. Aretace náklonu tabule, otočná o 360°.

Ta
bu

le

Boční pohled

360°

 15,6 kg

 20,0 kg

 120 x 90   cm

  150 x 100 cm

   26,4 kg 180 x 120 cm

Hmotnost Rozměr A x B

• Kombinovaná tabule Magetoplan SP optimal
korek/magnet
Kód: magbokombi
Tabule s kombinovaným korkovým
a bílým magnetickým povrchem.

• Korková tabule Magnetoplan SP optimal ALU
Kód: magboksp
Korková tabule v hliníkovém eloxovaném rámu. Zaoblené
rohy, kovová zadní strana, včetně montážního materiálu.

různé 
mroz ěry



       Vitríny - stále žádanější 
pro vnitřní i venkovní prostory.
Vysoce kvalitní výrobky pro vaši prezentaci.

Vi
tr
ín
y

• Vitrína magnetická Magnetoplan
elegant venkovní
Kód: magivitex
Čelní stěna bílá magnetická,
popisovatelná. Bezpečnostní sklo.

• Vitrína korková Magnetoplan optimal vnitřní 
Kód: magivitkork
Vnitřní čelní stěna lisovaný korek.

• Vitrína magnetická Magnetoplan optimal vnitřní
Kód: magivitin
Vnitřní čelní stěna bílá magnetická, popisovatelná.
- prosklená dvířka
- zámek s dvěma klíči
- zadní stěna kovová pozinkovaná
- po obvodu zakulacený hliníkový profil, v rozích
spojený šedýmplastovým dílem
- dodáváno s montážním materiálem

pro formáty 

A4 nebo
4 x 
6 x A4



• Lišta Magnetoplan, samolepící
Kód: magimagstrip1
Magnetická samolepící lišta 1000×50
mm s bílým lakovaným povrchem.
Ideální pro nalepení na stěnu všude tam,
kde je nezbytné získat úzký magnetický
pás na přichycení poznámek, fotek,
vizitek atp. pomocí magnetu.

• Jednoduše GENIÁLNÍ!
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• Sada pro moderátory Magnetoplan Alu kufr
Kód: magimarkcase
Sada pro moderátory Magnetoplan Alu kufr. Robustní hliníkový kufr se širokou

• škálou pomůcek pro moderátory, učitele nebo lektory. Hmotnost: 11 kg.
• Kufr je vybaven zámkem a řemenem pro zavěšení na rameno.

VŠE co 

potřebujete

LE PŘI R
STÁ

UCE

• Pro vaši PERFEKTNÍ prezentaci.
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  Popisovače a čistící prostředky?
To je samozřejmost...
Pro ochranu tabulí a flipchartů doporučujeme používat pouze 
originální příslušenství magnetoplan®! 

• Naše TIPY z širokého sortimentu.
• Magnetický držák popisovačů Magnetoplan acryl

Kód: magimarkhold
tǊŀƪǘƛŎƪȇΣ ƳŀƎƴŜǘƛŎƪȇ ŘǊȌłƪ ƴŀ п ƪǎ ǇƻǇƛǎƻǾŀőǻΦ 
±ȅǊƻōŜƴ Ȋ ǇǊǻǎǾƛǘƴŞƘƻ ŀŎǊȅƭǳΦ п ƻǘǾƻǊȅ ƻ ǇǊǻƳŠǊǳ нл ƳƳΦ 

• Popisovače, stěrka s držákem - Start sada Magnetoplan BASIC
Kód: magimarkst2
{ǘŀǊǘ ǎŀŘŀ aŀƎƴŜǘƻǇƭŀƴ .!{L/Φ hōǎŀƘǳƧŜΥ ƳŀƎƴŜǘƛŎƪƻǳ ǎǘŠǊƪǳ ǎ őŜǊƴȇƳ 
ŀ őŜǊǾŜƴȇƳ ǇƻǇƛǎƻǾŀőŜƳ Ǿ ǇƭŀǎǘƻǾŞƳ ǘŠƭŜ ǎǘŠǊƪȅΦ 
{ǘŠǊƪŀ ǎ ŦƛƭŎŜƳ ǘƭƻǳǑǙƪȅ р ƳƳΦ

• Popisovače, stěrka, magnety - Start sada Magnetoplan OPTIMAL
Kód: magimarkst
{ǘŀǊǘ ǎŀŘŀ aŀƎƴŜǘƻǇƭŀƴ ht¢La![Φ hōǎŀƘǳƧŜΥ ƳŀƎƴŜǘƛŎƪƻǳ ǎǘŠǊƪǳΣ 
ǇƻǇƛǎƻǾŀőŜ őŜǊƴȇ ŀ őŜǊǾŜƴȇΣ п ǑŜŘŞ ƳŀƎƴŜǘȅ 5ƛǎŎƻŦƛȄ ǎǘŀƴŘŀǊŘΦ

• Popisovač Magnetoplan barvy sada (4ks)
Kód: magimark4
Popisovač na bílé magnetické tabule nebo flipchart papír. Za
sucha stíratelný. Šířka stopy 1,5 - 3 mm. Sada á 1 ks: černá,
červená, modrá, zelená.

• Popisovač Magnetoplan barvy sada Pro (4ks)
Kód: magimark4pro
Světle modrá, fialová, žlutá, oranžová. NOVÉ BARVY.

• Popisovač Magnetoplan JUMBO (4ks)
Kód: magimarkjumbo4
Popisovač na bílé magnetické tabule nebo flipchart papír. Za
sucha stíratelný. Extrémně silná šířka stopy 2 - 10 mm.
Sada á 1 ks: černá, červená, modrá, zelená.
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• Čistící prostředek Magnetoplan universal 100 g

Kód: magimarkcleanuni
Speciální, velmi účinný čistící prostředek na bílé magnetické
tabule. Čistí zbytky stop za sucha stíratelných popisovačů.
Odstraní z povrchu bílé tabule i stopy permanentního popisovače.
Prostředek Magnetoplan Universal je vyroben na bázi přírodních
materiálů a je šetrný k životnímu prostředí. Aplikuje se s
dodávanou navlhčenou houbičkou. Poté se setře povrch do sucha.

Aktualizace 5/2021.

VÁŠ PRODEJCE

• Čistící roztok Magnetoplan clean 250 ml
Kód: magimarkclean
Čistící roztok na na bílé magnetické tabule. Mechanický 
rozprašovač. Balení 250 ml.

• Magnetická stěrka Magnetoplan ELEGANT
Kód: magimarkst3
Výměnné čistící vložky. Plastové tělo v šedé barvě. Padne dobře 
do ruky, má větší rozměry 165x70x43 mm. Díky výměnným 
čistícím textilním vložkám bude sloužit dlouhou dobu.

• Utěrky pro magnetickou stěrku Magnetoplan ELEGANT
Kód: magimarkst3u
Textilní výměnné utěrky, snadno a rychle měnitelné. 
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