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Fehértáblák, flipchartok, üvegtáblák, 
 táblafilcek, kiegészítők és még sok más!

MINŐSÉGI VIZUÁLTECHNIKA
Lépjen be a vizuális kommunikáció világába!
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Legamaster – Láthatóvá tesszük a kommunikációt! 
A nemzetközi hírű edding® csoport részeként a Legamaster következetesen megvalósítja az anyavállalat filozófiáját. A világszerte 
elismert magas minőségi színvonalat helyi forgalmazással és ügyféltámogatással erősíti meg.

Úttörő és piacvezető  
a prezentációs eszközök terén

3 másodpercenként  
adunk el egy terméket

60 
years

60 évnyi tapasztalat a vizuális 
kommunikáció terén

50

Több mint 50 országban 
vagyunk jelen

1500

A termékskála több mint 
1500 terméket tartalmaz

A termék egyedi grafikával is rendelhető.

A termékhez egy táblafilc is tartozik.

Lehetővé teszi az együttműködést biztonságos távolság-
tartással.

A Legamaster ikonok magyarázata

Az írható/szárazon törölhető felületekre Legamaster 
 tartozékok használata esetén 25 év garancia vonatkozik.

Nagyméretű munkafelület.

Az írható/szárazon törölhető felületekre Legamaster 
 tartozékok használata esetén 10 év garancia vonatkozik.

Keret nélküli termék.

Az írható/szárazon törölhető felületekre Legamaster 
 tartozékok használata esetén 5 év garancia vonatkozik.

Szárazon törölhető felület.

Az írható/szárazon törölhető felületekre Legamaster 
 tartozékok használata esetén 2 év garancia vonatkozik. Zajcsökkentő, hangelnyelő felület.

Az írható/szárazon törölhető felületekre Legamaster 
 tartozékok használata esetén 3 év garancia vonatkozik. Ezek a termékek táblatűvel használhatók.

Könnyű termék, könnyen kezelhető

Az információk és jegyzetek Legamaster mágnesekkel 
rögzíthetők.

A termék hátoldalán is van munkafelület.

Kiváló minőségű, karcálló, mágneses, környezetbarát, 
e³ tanúsítvánnyal rendelkező zománcozott acélfelület.

Felhasználóbarát és egyszerű: a termék felszereléséhez 
nincs szükség további szerszámokra.

Karcálló zománcozott acélfelület.

A termék blokkmágnesekkel szerelhető fel.

A Cap Off (elfelejtett kupak) tinta véd a gyors kiszáradástól.

Alumíniumból készült cső (táblafilcek).

Az EU ECOLABEL jelentése, hogy a papírgyártás és -feldolgozás 
során csökkentik a folyamat környezetre gyakorolt hatását. 
Az EU ECOLABEL logóval ellátott termékek hivatalosan is 
a  leginkább környezetbarát termékeknek minősülnek.

A Legamaster az FSC tanúsítási irányelvek szerint  hitelesített, 
és elkötelezett a fenntartható módon kezelt erdőkből 
származó fa és faalapú anyagok felhasználása mellett.  
Az FSC tanúsítvánnyal rendelkező termékeket az FSC védjegy 
logója jelöli.

A Legamaster a PEFC tanúsítási irányelvek szerinti 
tanúsítvánnyal rendelkezik, és elkötelezett a fenntartható 
módon kezelt erdőkből származó fa és faalapú anyagok 
felhasználása mellett. Az így megjelölt termékeket PEFC logóval 
jelölik.

Kiváló minőségű, karcálló, mágneses kerámiaacél felület.

A termék edzett biztonsági üvegből készült, amely tartósabb. 
Sérülés esetén az üveg apró, nem éles szélű darabokra törik. 
A sérülés kockázata szinte kizárt.

PVC-mentes termék.
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Legamaster

04030201 19

Táblatűk

TOP SELLERS – A LEGKERESETTEBB TERMÉKEK

 � Táblatűk válogatott színekben

 � Könnyen használható

 � 5 szín: fekete, piros, kék,  
zöld és fehér

50 darabos csomag 
Csak adja hozzá a megfelelő  
színkódot a cikkszámhoz. 
Cikkszám LM7-1451xx

200 darabos csomag, vegyes színekben 
Fekete, piros, kék, zöld és fehér színekben. 
Cikkszám LM7-145299

fekete piros kék zöld fehér

SCRUM pókerkártya

A SCRUM pókerkártya-készlet egy egyszerű, de hatékony eszköz, 
amely gyorsabbá, pontosabbá és szórakoztatóbbá teszi a feladatokkal 
és a  tervezéssel kapcsolatos csapatmunkát. A cél az, hogy egy feladat 
időkeretére vagy súlyosságára vonatkozó közös becslést kapjunk.

 � 4 db, egyenként 13 pókerkártyából álló készlet

 � Egy csomag SCRUM pókerkártya a következőkből áll: 0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
20, 40, 100, kérdőjel + kávé

 � Egy kártya mérete: 58 x 88 mm

 � Kartondobozba csomagolva

Cikkszám LM7-123200

 � Nemzetközileg ismert jelzés

 � A felhasználó az ajtótábla zöld vagy piros oldalának letakarásával 
jelezheti, hogy a helyiség szabad-e vagy sem.

 � Lekerekített alumínium tartó fekete csúszkarendszerrel

 � Alumínium keret

 � Polisztirol panel

 � Műanyag végzáró kupakok

 � Magasság 6 x szélesség 25 cm

Cikkszám LM7-601200

Szabad-foglalt tábla

04030201

Elválasztó szalag

 � Az oszlopok és sorok felosztásának gyors és pontos módja

 � Öntapadós, fekete, piros, kék és zöld színben kapható

 � Hasznos kiegészítő a tervezőtáblákhoz

 � Csak adja hozzá a megfelelő színkódot a cikkszámhoz

fekete piros kék zöld

Méret Cikkszám

1,0 mm x 16 m LM7-4331xx

2,5 mm x 16 m LM7-4332xx

3,0 mm x   8 m LM7-4333xx
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04030201

Méret Cikkszám

A4 LM7-6356xx

Mágneses dokumentumtartók

 � Egyszerű és gyors dokumentumváltás

 � Mutassa be üzeneteit rendszerezetten, táblán vagy más acélfelületen! 

 � Mágneses hátlapi csíkok a tartó három oldalán 

 � Vízszintesen vagy függőlegesen használható 

 � UV védelemmel ellátott, átlátszó fólia

 � 1 csomag = 5 db 

 � Színes szegély: fekete, piros, kék és zöld színben kapható. 

 � Csak adja hozzá a megfelelő színkódot a cikkszámhoz.

 � Méret: A4

fekete piros kék zöld

CAP OFF

Kezdő fehértábla kiegészítő készlet

 � Alapkészlet fehértáblákhoz

 � Nélkülözhetetlen kiegészítők

 � Tartalom:

– 4 TZ 100 táblafilc (egy-egy darab  
fekete, piros, kék, zöld)

– 1 db mágneses táblatörlő, kicsi

– 1 db táblatisztító folyadék TZ7, 125 ml

– 4 db 30 mm átmérőjű mágnes

Cikkszám LM7-125100

Mágneses erő 
≈850 g

 � Fehértáblákon és flipchartokon 
való használatra

 � Táblatisztító spray

 � Gyorsan száradó

 � Száraz törlő a táblák gyors 
tisztításához

 � Integrált mágnest tartalmaz 
a táblához való tapadáshoz
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MAGNETIC

MAGNETIC

SAFETY GLASS

SAFETY GLASS

DOUBLE-SIDED

FRAMELESSMARKER INCL.

Színes üvegtábla – a stílusos alternatíva!

 � Minimalista, színes és dekoratív üvegtábla egy hagyományos fehértábla 
minden funkciójával.

 � Edzett biztonsági üvegből készül (4 mm vastag – kivéve a 100x200-as 
méret, amely 5 mm vastag).

 � Az üvegfelület mögé helyezett acéllapnak köszönhetően mágneses felület

 � Tökéletesen sima, ezért könnyen írható; az optimális, tiszta írásképhez 
használjon Legamaster kréta- vagy üvegtáblafilceket

 � Szárazon könnyen letörölhető normál táblafilcekkel együtt használva

 � Az írható/szárazon törölhető felületre Legamaster tartozékokkal történő 
használat esetén 25 év garancia vonatkozik (krétafilcek: nedvesen 
törölhetők).

 � A Legamaster fehértábla- és üvegtábla-tisztítóval könnyen tisztítható és 
tisztán tartható higiénikus üvegfelület

 � 2 szupererős üveglapmágnessel (átm. 12 mm), egy Legamaster krétafilccel, 
rögzítőkészlettel és egy könnyen érthető szerelési útmutatóval.

 � Az opcionális tolltartó tálca 200 mm (cikksz. LM7-126800) könnyen 
rögzíthető az üvegtáblához egy erős ragasztócsíkkal.

 � Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető

 � Könnyű fali felszerelés rejtett rögzítéssel (40x60 és 60x80 cm) vagy 
rögzítőkonzolokkal (90x120 és 100x150 cm)

 � Könnyen tisztítható, ellenáll a mosószereknek. 

Magasság x Szélesség Szín Súly (kb.) Cikkszám

40 x 60 cm fehér 3 kg LM7-104535
60 x 80 cm fehér 6 kg LM7-104543

90 x 120 cm fehér 13 kg LM7-104554
100 x 150 cm fehér 18 kg LM7-104563
100 x 200 cm fehér 25 kg LM7-104564

40 x 60 cm fekete 3 kg LM7-104635
60 x 80 cm fekete 6 kg LM7-104643

90 x 120 cm fekete 13 kg LM7-104654
100 x 150 cm fekete 18 kg LM7-104663

Magasság x Szélesség Szín Súly (kb.) Cikkszám

40 x 60 cm piros 3 kg LM7-104735
60 x 80 cm piros 6 kg LM7-104743

90 x 120 cm piros 13 kg LM7-104754
100 x 150 cm piros 18 kg LM7-104763

40 x 60 cm kék 3 kg LM7-104835
60 x 80 cm kék 6 kg LM7-104843

90 x 120 cm kék 13 kg LM7-104854
100 x 150 cm kék 18 kg LM7-104863

Mobil üvegtábla – A stílusos munkaterületért

LM7-105300

LM7-105400 LM7-105200

 � Edzett biztonsági üvegből készül (4 mm vastag)

 � Az üvegfelület mögé helyezett acéllapnak 
köszönhetően mágneses felület

 � Tökéletesen sima felület; az optimális, tiszta 
írási eredményhez használjon Legamaster 
krétafilceket.

 � Kiválóan törölhető szárazon, ha a Legamaster 
táblafilcekkel használja.

 � A Legamaster fehértábla- és üvegtábla-
tisztítóval könnyen tisztítható és tisztán tartható 
higiénikus üvegfelület

 � Innovatív és funkcionális kialakítás

 � Saját fejlesztésű, fekete, karcálló kivitelű lábazat

 � Fekete acélkeret

 � 0,4 mm-es horganyzott acélszerkezet

 � Mobilis és rögzíthető a 4 db fékezhető keréknek 
köszönhetően

 � Fehér, fekete, szürke és kék színben

 � Teljes méret 90x195 cm

 � Üveglap mérete 90x175 cm

LM7-105100

FALI ÉS MOBIL SZÍNEZETT ÜVEGTÁBLÁK



8

Legamaster

GUARANTEE

YEARS 
25

DRY ERASE ANTI SCRATCHMAGNETICFRAMELESS

ESSENCE tábla  � Minden stílusos munkahelyre illik, a funk cio-
nalitást a modern dizájnnal ötvözi

 � Kiváló minőségű, keret nélküli és karcálló tábla 
hosszú távú használatra

 � Kiválóan írható és törölhető szárazon

 � Kiváló minőségű zománcos táblafelület

 � Mágneses felület: táblamágnesekkel 
könnyedén rögzíthet rá jegyzeteket, képeket

 � Konzolokkal könnyen falra szerelhető

 � Alkalmas vízszintes vagy függőleges 
felszerelésre

 � 25 év garancia a tábla felületének tökéletes 
írhatóságára és letörölhetőségére Legamaster 
tartozékok használata esetén.

 � Ez a termék bronz fokozatú Cradle to Cradle 
Certified™ tanúsított e3 kerámiaacélból készül

 � Tartalmazza a rögzítőkészletet, a szerelési 
útmutatót és a tisztítási útmutatót.

Magasság x Szélesség Cikkszám

60 x 90 cm LM7-107043

90 x 119,5 cm LM7-107054

100 x 150 cm LM7-107063

119,5 x 119,5 cm LM7-107072

119,5 x 200 cm LM7-107075

150 x 100 cm LM7-107083

200 x 119,5 cm LM7-107094

Ajánlott kiegészítők:
Mágneses tartó LM7-122600
Fából készült táblamágnesek LM7-181725

GUARANTEE

YEARS 
25

DRY ERASE ANTI SCRATCHMAGNETICFRAMELESSXL WORKSPACE
SURFACE

SPACE-UP KOLLEKCIÓ
Rajzoljon, írjon, színezzen vagy rögzítsen rá! A Space-Up kollekció megoldásaival könnyedén létrehozhat egy olyan falat, amelyen 
a legszebb ötletek születnek.

WALL-UP tábla

 � Kiváló minőségű, mágneses, írható és törölhető 
táblafelület létrehozása minden falon

 � A nagy írófelület érdekében könnyen 
összerakhat több táblát

 � A Wall-Up táblák XL írófelületként való 
használatával projektjeit A-tól Z-ig 
vizualizálhatja

 � Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető

 � Kiváló minőségű, karcálló írófelület

 � Ez a termék bronz fokozatú Cradle to Cradle 
Certified™ tanúsított e3 kerámiaacélból készül

 � Az írható/szárazon letörölhető felületekre 
Legamaster táblatartozékokkal együtt történő 
használat esetén 25 év garancia vonatkozik

Magasság x Szélesség Cikkszám

200 x 119,5 cm LM7-106121

200 x 59,5 cm LM7-106126

119,5 x 200 cm LM7-106112

KERET NÉLKÜLI ÉS NAGYMÉRETŰ FEHÉRTÁBLÁK
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DRY ERASEMAGNETICFRAMELESSXL WORKSPACE
SURFACE

PRINTABLE

BOARD-UP fehértábla

 � Modern, stílusos táblák, lakkozott acélfelület

 � XL írófelület létrehozása különböző méretű 
táblák kombinálásával

 � A lehető legkevesebb korlátozás írás közben – 
keret nélkül

 � Mozaikszerű elrendezési mód – a táblák 
egymás mellé, fölé és alá is szerelhetők

 � Egyszerű telepítés a falra csavarozható 
mágneskorongok segítségével

 � Tartalmazza a rögzítőkészletet, a szerelési 
útmutatót, a fúrósablont és a tisztítási 
útmutatót.

 � Szárazon törölhető írható felület

 � Alkalmas mágneses kiegészítőkkel történő 
használatra

 � Rendszeres használatra alkalmas

 � Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető 
– egy ember is fel tudja szerelni

 � Az írható/szárazon letörölhető felületekre 
10 év garanciát vállalunk, ha a Legamaster 
tartozékokkal együtt használják.

Magasság x Szélesség Cikkszám

75 x 50 cm LM7-106350

75 x 75 cm LM7-106375

75 x 100 cm LM7-106310

GUARANTEE

YEARS 
3

DRY ERASEPVC FREEMAGNETICFRAMELESSXL WORKSPACE
SURFACE

WRAP-UP táblafólia

 � Széles mágneses írófelületek létrehozásához, 
egész falak lefedéséhez vagy kreatív formák 
készítéséhez.

 � Bármilyen sima felületet mágneses táblává 
alakíthat át

 � A Wrap-Up táblafólia különböző formákra vág-
ható – az akadályok, mint például a villanykap-
csolók, könnyen kivághatók.

 � Lehetőséget biztosít arra, hogy a hajlított vagy 
különleges alakú falakat írhatóvá tegye.

 � Úgy tervezték, hogy mindenféle gipszkarton, 
 acél-, fa- vagy üvegfelületre tapadjon*

 � Öntapadós, ami nagy írófelület kialakítása 
esetén szükségtelenné teszi a falfúrást

 � Szárazon törölhető, írható felület

 � Alkalmas a mágneses Legamaster üvegtábla 
kiegészítőkkel történő használatra

 � Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető

 � Rendszeres használatra alkalmas

 � PVC-mentes

 � Az írható / szárazon törölhető felületre 3 év 
garancia vonatkozik, ha Legamaster tábla 
tartozékokkal használják.

Magasság x Szélesség Cikkszám

101 x 150 cm LM7-106201

101 x 300 cm LM7-106203

101 x 600 cm LM7-106206

101 x 1200 cm LM7-106212

* A termék alkalmazásakor fontos a fal típusa és a falfelület. Telepítési tanácsadásért forduljon 
hozzánk bizalommal!
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Legamaster

ZOMÁNCOZOTT FEHÉRTÁBLÁK

BLOCK  MAGNET
MOUNTED

LIGHT-
WEIGHT

GUARANTEE

YEARS 
25

DRY ERASE ANTI SCRATCHMAGNETIC MARKER INCL.

PROFESSIONAL táblák

 � Kiváló minőségű, karcálló zománcfelület

 � Különösen alkalmas hosszú távú használatra

 � Alumínium keret világosszürke műanyag sarokfedéllel

 � Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető

 � Könnyű fali felszerelés a rejtett sínrendszerrel

 � Az írható/szárazon letörölhető felületekre 25 év garancia vonatkozik,  
ha a Legamaster tartozékokkal együtt használják.

 � Ez a termék bronz fokozatú Cradle to Cradle Certified™ tanúsított 
e3 kerámiaacélból készül

 � tolltartó tálca hossza = tábla magassága

 � Súly: kb. 9 kg/m2

 � Tartalmazza a rögzítőkészletet, a tolltartó tálcát és a táblafilcet.

Ajánlott tartozékok: 
Fehértábla kiegészítőkészlet: 
PROFESSIONAL készlet Cikkszám LM7-125500

Magasság x 
Szélesség

Cikkszám

45 x 60 cm LM7-100035

60 x 90 cm LM7-100043

75 x 100 cm LM7-100048

90 x 120 cm LM7-100054

90 x 180 cm LM7-100056

100 x 150 cm LM7-100063

100 x 200 cm LM7-100064

120 x 120 cm LM7-100072

Magasság x 
Szélesség

Cikkszám

120 x 150 cm LM7-100073

120 x 180 cm LM7-100074

120 x 200 cm LM7-100075

120 x 240 cm LM7-100076

120 x 300 cm LM7-100077

155 x 200 cm LM7-100083

155 x 300 cm LM7-100085

BLOCK  MAGNET
MOUNTED

GUARANTEE

YEARS 
25

DRY ERASE ANTI SCRATCHMAGNETIC MARKER INCL.

PREMIUMPLUS táblák

 � Kiváló minőségű, karcálló zománcfelület

 � Különösen alkalmas hosszú távú használatra

 � Alumínium keret, törtfehér műanyag sarokfedéllel

 � Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető

 � Könnyű fali felszerelés a rejtett sínrendszerrel

 � Az írható/szárazon letörölhető felületekre 25 év garancia vonatkozik,  
ha a Legamaster tartozékokkal együtt használják.

 � Ez a termék bronz fokozatú Cradle to Cradle Certified™ tanúsított 
e3 kerámiaacélból készül

 � 30 cm-es tolltartó tálca, kivéve az LM7-101033 cikkszámnál: 20 cm

 � Súly: kb. 13 kg/m2

 � Tartalmazza a rögzítőkészletet, a tolltartó tálcát és a táblafilcet.

Ajánlott tartozékok: 
Fehértábla kiegészítőkészlet: 
PROFESSIONAL készlet  
Cikkszám LM7-125500

Magasság x 
Szélesség

Cikkszám

30 x 45 cm LM7-101033

45 x 60 cm LM7-101035

60 x 90 cm LM7-101043

75 x 100 cm LM7-101048

90 x 120 cm LM7-101054

90 x 180 cm LM7-101056

100 x 150 cm LM7-101063

Magasság x 
Szélesség

Cikkszám

100 x 200 cm LM7-101064

120 x 120 cm LM7-101072

120 x 150 cm LM7-101073

120 x 180 cm LM7-101074

120 x 200 cm LM7-101075

120 x 240 cm LM7-101076
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BLOCK  MAGNET
MOUNTED

GUARANTEE

YEARS 
25

DRY ERASE ANTI SCRATCHMAGNETIC

UNIVERSALPLUS táblák

 � Karcálló zománcfelület

 � Szárazon letörölhető táblára író filctollal használható

 � Alumínium keret világosszürke sarokfedéllel

 � Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető

 � A sarokfedelek alatt található rögzítési pontok

 � Filctoll-tálca 30 cm

 � Súly: kb. 11 kg/m2

 � Tartalmazza a rögzítőkészletet és a 30 cm-es tolltartó tálcát.

 � Ez a termék bronz fokozatú Cradle to Cradle Certified™ tanúsított 
e3 kerámiaacélból készül

Ajánlott tartozékok: 
Fehértábla kiegészítőkészlet: 
INDULÓ készlet Cikkszám LM7-125000

Magasság x Szélesség Cikkszám

45 x 60 cm LM7-102135

60 x 90 cm LM7-102143

90 x 120 cm LM7-102154

90 x 180 cm LM7-102156

100 x 150 cm LM7-102163

100 x 200 cm LM7-102164

120 x 180 cm LM7-102174

120 x 240 cm LM7-102176

GUARANTEE

YEARS 

DRY ERASEANTI SCRATCHMAGNETIC

ECONOMYPLUS táblák

 � Gazdaságos választás gyakori használathoz

 � Zománcozott karcálló táblafelület

 � Ez a termék bronz fokozatú Cradle to Cradle Certified™ tanúsított 
e3 kerámiaacélból készül

 � Mágneses, a jegyzetek mágnessel rögzíthetők a táblára

 � Írható / szárazon törölhető táblafelület, alkalmas táblára íráshoz 
táblafilcekkel

 � Alumínium keret világosszürke műanyag sarokfedéllel

 � Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető

 � Rejtett fali szerelvény

 � Tolltartó tálca (30 cm), a különböző táblafilcek tárolására.

 � Súly: kb. 6 kg/m2

 � Tartalmazza a rögzítőanyagokat, a tolltartó tálcát és a szerelési útmutatót

Ajánlott tartozékok: 
Fehértábla kiegészítőkészlet: 
INDULÓ készlet Cikkszám LM7-125000

Magasság x Szélesség Cikkszám

45 x 60 cm LM7-102735

60 x 90 cm LM7-102743

90 x 120 cm LM7-102754

100 x 150 cm LM7-102763

120 x 180 cm LM7-102774
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Legamaster

LAKKOZOTT FEHÉRTÁBLÁK

GUARANTEE

YEARS 

BLOCK  MAGNET
MOUNTED

DRY ERASEMAGNETIC MARKER INCL.PRINTABLE

PREMIUM táblák

 � Lakkozott acélfelület speciális bevonattal

 � Alumínium keret sötétszürke műanyag sarokfedéllel

 � Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető

 � Könnyű fali felszerelés a rejtett sínrendszerrel

 � 30 cm-es tolltartó tálca, kivéve cikkszám LM7-102033: 20 cm

 � Súly: kb. 12 kg/m2

 � Tartalmazza a rögzítőkészletet, a tolltartó tálcát és a táblafilcet.

Ajánlott tartozékok: 
Fehértábla kiegészítőkészlet: 
INDULÓ készlet Cikkszám LM7-125000

Magasság x 
Szélesség

Cikkszám

30 x 45 cm LM7-102033

45 x 60 cm LM7-102035

60 x 90 cm LM7-102043

75 x 100 cm LM7-102048

90 x 120 cm LM7-102054

90 x 180 cm LM7-102056

Magasság x 
Szélesség

Cikkszám

100 x 150 cm LM7-102063

100 x 200 cm LM7-102064

120 x 150 cm LM7-102073

120 x 180 cm LM7-102074

120 x 200 cm LM7-102075

120 x 240 cm LM7-102076

GUARANTEE

YEARS 

DRY ERASEMAGNETIC

UNIVERSAL táblák

 � Lakkozott acélfelület speciális bevonattal

 � Szárazon letörölhető táblafilccel használható

 � Alumínium keret sötétszürke sarokfedéllel

 � Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető

 � Filctoll-tálca 30 cm

 � Súly: kb. 10 kg/m2

 � Tartalmazza a rögzítőkészletet és a 30 cm-es tolltartó tálcát.

Ajánlott tartozékok: 
Fehértábla kiegészítőkészlet: 
BASIC készlet Cikkszám LM7-125100

Magasság x Szélesség Cikkszám

30 x 40 cm LM7-102233

45 x 60 cm LM7-102235

60 x 90 cm LM7-102243

90 x 120 cm LM7-102254

90 x 180 cm LM7-102256

100 x 150 cm LM7-102263

100 x 200 cm LM7-102264

120 x 180 cm LM7-102274
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GUARANTEE

YEARS 

DRY ERASEMAGNETIC

ECONOMY táblák

 � Lakkozott acéllemez felület

 � Mágneses, a jegyzetek mágnessel rögzíthetők a táblára

 � Írható / szárazon törölhető táblafelület, táblafilccel írható

 � Alumínium keret világosszürke műanyag sarokfedéllel

 � Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető

 � Rejtett fali szerelvény

 � Tolltartó tálca (30 cm), a különböző táblafilcek tárolására.

 � Súly: kb. 6 kg/m2

 � Tartalmazza a rögzítőanyagokat, a tolltartó tálcát és a szerelési 
útmutatót

Ajánlott tartozékok: 
Fehértábla kiegészítőkészlet: 
BASIC készlet Cikkszám LM7-125100

Magasság x Szélesség Cikkszám

45 x 60 cm LM7-102835

60 x 90 cm LM7-102843

90 x 120 cm LM7-102854

100 x 150 cm LM7-102863

120 x 180 cm LM7-102874

GUARANTEE

YEARS 

LIGHT-
WEIGHT

DRY ERASEMAGNETIC MARKER INCL.PRINTABLE

ACCENTS Linear Cool fehértábla

 � Lakkozott acél felület speciális bevonattal, szárazon törölhető 
táblafilcekkel használható

 � „Dizájnkeret” színátmenettel a sötétkéktől a világoskékig

 � Falra szerelhető L-kampókkal

 � Könnyű súlyú tábla

 � Súlya: kb. 5 kg/m2

 � Filctartó tálca, melynek hossza 18 cm

 � Tartalmazza a rögzítőanyagokat, a filctartó tálcát és a szerelési útmutatót

Ajánlott tartozékok:
Fehértábla kiegészítőkészlet:
STARTER kit Cikkszám LM7-125000

Magasság x Szélesség Cikkszám

30 x 40 cm LM7-103133

40 x 60 cm LM7-103135

60 x 90 cm LM7-103143

90 x 120 cm LM7-103154
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Legamaster

OLDALSZÁRNYAS FEHÉRTÁBLÁK

GUARANTEE

YEARS 
25

DRY ERASE

ANTI SCRATCHMAGNETIC

MARKER INCL.

PROFESSIONAL Oldalszárnyas fehértáblák

 � Kiváló minőségű, karcálló zománcozott acéllemez felület 25 év 
garanciával

 � Ez a termék bronz fokozatú Cradle to Cradle Certified™ tanúsított 
e3 kerámiaacélból készül

 � Különösen alkalmas hosszú távú használatra

 � Helytakarékos, nagy írófelület a két oldalszárnynak köszönhetően

 � Ideális konferenciatermekbe és tantermekbe

 � Kiválóan írható/szárazon törölhető mágneses táblafelület

 � Nagyon könnyen tisztítható a sima felület miatt 

 � Alumínium keret világosszürke műanyag sarokfedéllel

 � Tartalmazza a rögzítőkészletet, a tolltartó tálcát és a táblafilcet.
Ajánlott tartozékok: 
Fehértábla kiegészítőkészlet: PROFESSIONAL készlet Cikkszám LM7-125500

Magasság x 
 Szélesség

Fő tábla  
H x W

Szárnyak 
H x W

Teljes súly Cikkszám

90 x 120 / 240 cm 90 x 120 cm 90 x 60 cm kb. 22 kg LM7-100354

100 x 150 / 300 cm 100 x 150 cm 100 x 75 cm kb. 30 kg LM7-100363

100 x 200 / 400 cm 100 x 200 cm 100 x 100 cm kb. 38 kg LM7-100364

ECONOMYPLUS / ECONOMY Oldalszárnyas fehértáblák

 � Nagy írófelület: öt különálló írófelület

 � Lakkozott vagy zománcozott acéllemez felület

 � Mágneses, a jegyzetek mágnessel rögzíthetők

 � Írható/szárazon törölhető táblafelület, táblafilccel írható

 � Alumínium keret világosszürke műanyag sarokfedéllel

 � Tolltartó tálca (30 cm) végzárókkal, különböző táblafilcek tárolásához

 � Tartalmazza a rögzítőanyagokat, a tolltartó tálcát és a szerelési útmutatót

GUARANTEE

YEARS 

LIGHT-
WEIGHT

DRY ERASE ANTI SCRATCHMAGNETIC

ECONOMYPLUS Oldalszárnyas fehértáblák

Ez a tábla kiváló minőségű zománcozott acél táblafelülettel rendelkezik.

Ez a termék bronz fokozatú Cradle to Cradle Certified™ minősítésű 
e3 kerámiaacélból készül.

Az ilyen típusú táblák írható/szárazon letörölhető felületeire 10 év garancia 
vonatkozik, ha a Legamaster tartozékokkal együtt használják.

Magasság x 
 Szélesség

Fő tábla  
H x W

Szárnyak 
H x W

Teljes súly Cikkszám

90 x 120 / 240 cm 90 x 120 cm 90 x 60 cm kb. 13 kg LM7-100554

GUARANTEE

YEARS 

LIGHT-
WEIGHT

DRY ERASEMAGNETIC

ECONOMY Oldalszárnyas fehértáblák 

Ez a tábla lakkozott acél táblafelülettel rendelkezik.

Az ilyen típusú táblafelületek esetén az írható/szárazon letörölhető 
felületekre Legamaster tartozékokkal történő használat esetén 5 év garancia 
vonatkozik.

Magasság x 
 Szélesség

Fő tábla  
H x W

Szárnyak 
H x W

Teljes súly Cikkszám

90 x 120 / 240 cm 90 x 120 cm 90 x 60 cm kb. 8 kg LM7-100254

100 x 150 / 300 cm 100 x 150 cm 100 x 75 cm kb. 12 kg LM7-100263

100 x 200 / 400 cm 100 x 200 cm 100 x 100 cm kb. 15 kg LM7-100264
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FORGATHATÓ FEHÉRTÁBLÁK

ECONOMYPLUS / ECONOMY forgatható táblák

 � Kétoldalas lakkozott vagy zománcozott acélfelület

 � 360°-ban forgatható

 � Könnyedén válthat az egyik munkafelületről a másikra a tábla 
elfordításával.

 � Robusztus és nagyon stabil táblaállványra szerelve (RAL 7045)

 � Mobil állvány 4 fekete görgővel (2 fékezhető); Könnyen mozgatható egyik 
helyiségből a másikba.

 � Tartalmazza a tolltartó tálcát (100 cm) és a rögzítéshez szükséges 
tartozékokat

 � A táblát és az állványt külön csomagoljuk 

GUARANTEE

YEARS 

DOUBLE-SIDED LIGHT-
WEIGHT

DRY ERASEANTI SCRATCHMAGNETIC

ECONOMYPLUS forgatható táblák

Ez a tábla kiváló minőségű zománcozott acél táblafelülettel rendelkezik.

Ez a termék bronz fokozatú Cradle to Cradle Certified™ minősítésű e3 
kerámiaacélból készül.

Az ilyen típusú táblák írható/szárazon letörölhető felületeire 10 év garancia 
vonatkozik, ha a Legamaster tartozékokkal együtt használják.

Magasság x Szélesség Méretek (tábla és állvány) 
H x W x D

Cikkszám

90 x 120 cm 191 x 127 x 65 cm LM7-103554

100 x 150 cm 196 x 157 x 65 cm LM7-103563

100 x 200 cm 196 x 207 x 65 cm LM7-103564

GUARANTEE

YEARS 

DOUBLE-SIDED DRY ERASEMAGNETIC

Ajánlott tartozékok: 
Fehértábla kiegészítőkészlet: 
INDULÓ készlet Cikkszám LM7-125000

ECONOMY forgatható táblák 

Ez a tábla lakkozott acél táblafelülettel rendelkezik.

Az ilyen típusú táblafelületek esetén az írható/szárazon letörölhető 
felületekre Legamaster tartozékokkal történő használat esetén 5 év garancia 
vonatkozik.

Magasság x Szélesség Méretek (tábla és állvány) 
H x W x D

Cikkszám

90 x 120 cm 191 x 127 x 65 cm LM7-103654

100 x 150 cm 196 x 157 x 65 cm LM7-103663

100 x 200 cm 196 x 207 x 65 cm LM7-103664

Táblaállvány

 � Három gyors és egyszerű magassági beállítás

 � Acélkeret világosszürke kivitelben

 � Két fékezhető kerék

 � A tábla alja és a padló közötti távolság: 61 cm, 71 cm vagy 81 cm

 � Alkalmas minden Legamaster táblához

 � A tábla nem része a csomagnak, kérjük, rendelje meg külön. 

Állvány szélessége Tábla szélessége Cikkszám

70 cm 90 cm-től 120 cm-ig LM7-171100

120 cm 150 cm-től 180 cm-ig LM7-171300
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Legamaster

DRY ERASE

MAGNETIC

Tervezze meg saját tábláját!
Adjon személyes jelleget munkaterületének a kiváló minőségű, egyedi nyomtatású falitáblákkal. Bármilyen dizájnt 
kinyomtathatunk – az egyszerű logótervezéstől kezdve az egy vagy több táblát lefedő nagyfelbontású képig.  
Az egyedi tervezésű falitáblák jól illeszkednek az iroda stílusához, és kitűnően használható az egyszerű üzenethagyástól 
a folyamatok racionalizálásáig sok mindenre.

Minden egyedi nyomtatott táblánk ugyanolyan jól írható és szárazon törölhető, mint a nem nyomtatott tábláink.  
A táblák mágnesesek és rögzítőanyagokkal együtt szállítjuk őket.

Termék típus BOARD-UP ACCENTS PREMIUM PROFESSIONAL  forgatható

Keret Keret nélküli (a nyomtatás a szé-
leken körbefuthat)

Keret nélküli (a nyomtatás 
a  széleken körbefuthat)

Alumínium keret Fehér alumínium keret

Felület anyaga Lakkozott acél Lakkozott acél Lakkozott acél Egyik oldal (nyomtatott) 
 lakkozott acél, másik oldal 
zománcozott acél

Méretek (cm) 75 x   50
75 x   75
75 x 100

30 x   40 
30 x   60
60 x   90
90 x 120

Bármilyen méret a követ kező 
méretek között

  30 x   45
120 x 180
100 x 200

  90 x 120
100 x 150
100 x 200

Szerelés Falra szerelhető Falra szerelhető Falra szerelhető Mobil

Készítsen saját dizájnt!

Látogasson el a www.legamaster.com/cpw weboldalra, ahol többet megtudhat 
a lehetőségekről, a sablonokról, a grafikai irányelvekről és a kész mintákról.

TÁBLÁK EGYEDI GRAFIKÁVAL
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Vállalati cselekvési tervIsikava-diagram (halszálkadiagram)

Kanban-táblaÜzleti modell tábla

Scrum-táblaEgyszerű tervezés

Eseményvezérelt KanbanIdővezérelt Kanban

Használatra kész minták
Isikava-diagramot (halszálkadiagram), Kanban-táblát, üzleti modell táblát vagy Scrum-táblát keres? 
Akkor spóroljon időt, és válassza a PREMIUM tábla és a PROFESSIONAL forgatható tábla használatra 
kész dizájnjaink egyikét. Egyszerűen hozzáadhatja cégének logóját, vagy megrendelheti kedvenc 
dizájnját az Ön által választott méretben.
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Legamaster

TERVEZŐTÁBLÁK

GUARANTEE

YEARS 

DRY ERASEMAGNETIC

MAGNETIC

BLOCK  MAGNET
MOUNTED

GUARANTEE

YEARS 

DRY ERASE LIGHT-
WEIGHT

PREMIUM általános tervező

 � Heti tervező legfeljebb 5 fő / projekt számára vagy 1 fő számára egy 
5 hetes időszakra

 � Eloxált alumínium keret

 � Szárazon törölhető táblafilccel használható

 � Speciális felület UV-védelemmel

 � Az alábbi kiegészítőkészlettel együtt szállítjuk:

 � 30 cm-es tolltartó tálca

 � TZ 111 / 4 darabos táblafilc készlet

 � 8 db táblamágnes (átm. 20 mm)

 � Tolltartó tálcával, kiegészítőkkel és rögzítőkészlettel együtt.

Méretarány: 1:3 

 � Napi rácsok kb. Ma×Szé 20 x 111 mm

Ajánlott tartozékok: 
Tervező készlet 2  
Cikkszám LM7-435200

Magasság x Szélesség Cikkszám

60 x 90 cm LM7-418000

ACCENTS Linear Cool heti tervező

 � Heti tervező napokkal a tetején

 � A napok nincsenek előre nyomtatva

 � Rácsméret: magasság 13 x szélesség 104 mm

 � Lakkozott acélfelület speciális bevonattal

 � Keret: kék, színátmenettel

 � Szárazon törölhető táblafilccel használható

 � Falra szerelhető L-kampókkal

 � Az alábbi kiegészítőkészlettel együtt szállítjuk: 
– TZ 111 / 4 darabos táblafilc készlet 
– Mágneses szimbólumok

 � Dizájn keret műanyag sarokkupakokkal

 � Súly: kb. 5 kg/m2

 � Tartalmazza a rögzítőanyagokat, a tolltartó tálcát és a kiegészítőkészletet.

Magasság x Szélesség Cikkszám

60 x 90 cm LM7-490000
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MAGNETIC

MAGNETIC

GUARANTEE

YEARS 

GUARANTEE

YEARS 

DRY ERASE

DRY ERASE

LIGHT-
WEIGHT

LIGHT-
WEIGHT

ACCENTS Linear Cool éves tervező

ACCENTS Linear Cool havi tervező

 � Éves tervező hónapokkal a tetején

 � A hónapok nincsenek előre nyomtatva

 � Rácsméret: magasság 13 x szélesség 39 mm

 � Lakkozott acélfelület speciális bevonattal

 � Keret: kék, színátmenettel

 � Szárazon törölhető táblafilccel használható

 � Falra szerelhető L-kampókkal

 � Az alábbi kiegészítőkészlettel együtt szállítjuk: 
– TZ 111 / 4 darabos táblafilc készlet 
– Mágneses szimbólumok

 � „Dizájnkeret” műanyag sarokvédőkkel

 � Súly: kb. 5 kg/m2

 � Tartalmazza a rögzítőanyagokat, a tolltartó tálcát és a kiegészítőkészletet.

 � Havi tervező

 � A hónapok nincsenek előre nyomtatva

 � Rácsméret: magasság 91 x szélesség 104 mm

 � Lakkozott acélfelület speciális bevonattal

 � Keret: kék, színátmenettel

 � Szárazon törölhető táblafilccel használható

 � Falra szerelhető L-kampókkal

 � Az alábbi kiegészítőkészlettel együtt szállítjuk: 
– TZ 111 / 4 darabos táblafilc készlet 
– Mágneses szimbólumok

 � „Dizájnkeret” műanyag sarokvédőkkel

 � Súly: kb. 5 kg/m2

 � Tartalmazza a rögzítőanyagokat, a tolltartó tálcát és a kiegészítőkészletet.

Magasság x Szélesség Cikkszám

60 x 90 cm LM7-489000

Magasság x Szélesség Cikkszám

60 x 90 cm LM7-489500
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MAGIC-CHART ELEKTROSZTATIKUS FÓLIÁK

Vázold fel az ötleteidet! Bárhol, bármikor!

 � Sikeres együttműködés a használatra kész írófelületekkel

 � Bárhol és bármikor tarthat megbeszélést – csak egy sík felületre van 
szüksége.

 � Indítsa be a csapat kreatív folyamatait, mindenkinek lesz elég helye 
az írásra

 � Interakción alapuló, dinamikus és hatékony meetingek tartása

 � Vizualizálja ötleteit brainstorming, gondolattérképezés, tervezés vagy 
tanítás közben.

 � A könnyen használható, statikus papírszerű írólapokkal mindig 
felkészülten érkezhet minden megbeszélésre vagy workshopra.

 � Varázslatosan tapad bármilyen sima felületre (fa, beton, üveg, tapéta).

 � Könnyen áthelyezhető és a megbeszélést követően könnyen elvihető

 � Nincs szükség ragasztóra, nem hagy nyomot

 � Írható (a csomag 1 filctollat tartalmaz)

 � A workshop kártyák és a Magic-Chart jegyzettömbök a lapra simítva 
egyszerűen felragadnak.

 � Tekercs szélessége 60 cm, perforáció 80 cm-enként, 25 lap

 � Magic-Chart XL tekercs szélessége 90 cm, perforáció 120 cm-enként, 
15 lap

 � Környezetbarát: teljesen újrahasznosítható fólia

A Magic-Chart 5 kivitelben kapható:

Magic-Chart flipchart fólia

 � Statikus rácsos flipchartpapír-szerű írólapok

 � Rácsméret 2,5x2,5 cm

 � Nem törölhető

 � A csomag egy filcet tartalmaz

Magic-Chart fehér fólia

 � Fehértábla-szerű írólapok

 � Törölhető

 � Egy táblafilcet (Legamaster TZ100) tartalmaz

Magic-Chart fekete fólia

 � Fekete írólapok

 � Nem törölhető

 � A csomag tartalmaz egy neon filcet

Magic-Chart átlátszó fólia

 � Átlátszó írólapok

 � Törölhető

 � Egy táblafilcet (Legamaster TZ100) tartalmaz

Magic-Chart papírtábla-fólia

 � Papírszerű írólapok

 � Nem törölhető

 � A csomag egy filcet tartalmaz

Magic-Chart 
fehér fólia

Magic-Chart 
fekete fólia

Magic-Chart 
átlátszó fólia

Magic-Chart 
flipchart fólia

Magic-Chart 
papírfólia

Magic-Chart méret Cikkszám

Magic-Chart flipchart fólia 60 x 90 cm LM7-159000

Magic-Chart táblafólia 60 x 90 cm LM7-159100

Magic-Chart táblafólia 60 x 90 cm LM7-159200

Magic-Chart tiszta karton fólia 60 x 90 cm LM7-159300

Magic-Chart papírtérkép fólia 60 x 90 cm LM7-159400

Magic-Chart flipchart fólia 90 x 120 cm LM7-159054

Magic-Chart táblafólia 90 x 120 cm LM7-159154

Ajánlott tartozék: 
Magic-Chart hengertáska 
Cikkszám LM7-159600

ÚJ
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Sikeres együttműködés a használatra kész írófelületekkel

Magic-Chart jegyzettömbök

 � Színes és szórakoztató; figyelemfelkeltő eszköz a megbeszélésekhez

 � Azonnali írófelületet hoz létre

 � Könnyen és simán tapad, ragasztó nélkül.

 � Nem hagy nyomot

 � Könnyen javítható; írás közben vagy röviddel az írás után – mielőtt 
a szárazon törölhető filctinta megszáradna – korrigálja az íráshibákat.

 � Kétoldalas

 � Könnyen áthelyezhető vagy kicserélhető

 � Fenntartja a közönség figyelmét. A ragadós jegyzetek alternatívája

 � Környezetbarát – teljesen újrahasznosítható

 � Minden csomag tartalmaz egy filctollat

A Magic-Chart Notes jegyzettömbök akkor működnek a legjobban, 
ha pormentesen tartják, és ha pormentes, tiszta, száraz felületen 
használják. Kérjük, figyeljen, és a legjobb statikus tapadóerő 
érdekében egyszerre csak egy jegyzetet használjon.

Magic-Chart jegyzettömbök Méret Tartalom Cikkszám

Magic-Chart Flipchart A4 25 lap tekercsben LM7-159000-A4

Magic-Chart tábla A4 25 lap tekercsben LM7-159100-A4

Magic-Chart jegyzettömbök zöld 10x20 cm 100 db jegyzet LM7-159404

Magic-Chart jegyzettömbök sárga 10x20 cm 100 db jegyzet LM7-159405

Magic-Chart jegyzettömbök rózsaszín 10x20 cm 100 db jegyzet LM7-159409

Magic-Chart jegyzettömbök kék 10x20 cm 100 db jegyzet LM7-159410

Magic-Chart jegyzettömbök fehér 10x20 cm 100 db jegyzet LM7-159419

Magic-Chart jegyzettömbök válogatott 10x20 cm 250 db jegyzet LM7-159494

Magic-Chart jegyzettömbök válogatott 10x20 cm 500 db jegyzet LM7-159499

Öntapadós, áthelyezhető, könnyen javítható, 
újrahasznosítható
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TŰZHETŐ TÁBLÁK

PINNABLE

PREMIUM tűzhető filctáblák

 � Tartós filc felület

 � Alumínium keret, törtfehér műanyag sarokfedéllel

 � Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető

 � Könnyű fali felszerelés a rejtett sínrendszerrel

 � Tartalmazza a rögzítőkészletet

Magasság x Szélesség Cikkszám Szürke filc Cikkszám Kék filc

45 x 60 cm LM7-141635 LM7-141535

60 x 90 cm LM7-141643 LM7-141543

90 x 120 cm LM7-141654 LM7-141554

100 x 150 cm LM7-141663 LM7-141563

Ajánlott tartozékok: 
Táblatűk vegyes színekben 
Cikkszám LM7-1451xx

PINNABLE

UNIVERSAL tűzhető parafatáblák

 � Természetes parafa felület

 � Alumínium keret világosszürke műanyag sarokfedéllel

 � Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető

 � Fali saroktartó sarokfedéllel

 � Tartalmazza a rögzítőanyagokat

Magasság x Szélesség Cikkszám

45 x 60 cm LM7-142035

60 x 90 cm LM7-142043

90 x 120 cm LM7-142054

100 x 150 cm LM7-142063

GUARANTEE

YEARS 

GUARANTEE

YEARS 
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INFORMÁCIÓS TÁBLÁK

GUARANTEE

YEARS 

PINNABLEDRY ERASEMAGNETIC

ECONOMY kombinált táblák

 � Helytakarékos kettős funkciójú tábla

 � Az egyik fele szárazon törölhető tábla, lakkozott acél táblafelülettel. 
– Írható / szárazon törölhető táblafelület, táblafilccel használható 
– Mágneses, a jegyzetek mágnessel erősíthetők a táblára

 � Az másik fele tűzhető tábla természetes parafából. 
– Az információk és írásos jegyzetek térképtűkkel rögzíthetők a táblára

 � Alumínium keret világosszürke műanyag sarokfedéllel

 � Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető

 � Rejtett fali szerelvény

 � Tolltartó tálca (30 cm), a különböző táblafilcek tárolására.

 � Súly: kb. 5 kg/m2

 � Tartalmazza a rögzítőanyagokat, a tolltartó tálcát és a szerelési útmutatót

Ajánlott tartozékok: 
Fehértábla kiegészítőkészlet: BASIC készlet  
Cikkszám LM7-125100 
Térképtűk válogatott színekben Cikkszám LM7-1451xx

Magasság x Szélesség Cikkszám

60 x 90 cm LM7-102443

90 x 120 cm LM7-102454

Premium információs tábla

 � hagyományos információs tábla

 � fekete, gumi táblafelület

 � alumínium táblakeret

 � egyénileg feliratozható felület

 � tartalmazza a felszereléshez szükséges kiegészítőket

 � számok, betűk, karakterek 2 méretben – 20 vagy 30 mm (külön rendelhető!)

 � sorok maximális száma: 20 mm – 12 sor, 30 mm – 9 sor

 � maximálisan elhelyezhető betűmennyiség egy sorban:  
20 mm – 15 betű, 30 mm – 11 betű

Magasság x Szélesség Cikkszám

30 x 40 cm LM7-600033 Vízszintes

40 x 30 cm LM7-600034 Függőleges

40 x 60 cm LM7-600035 Vízszintes

60 x 40 cm LM7-600041 Függőleges

60 x 80 cm LM7-600043 Vízszintes

80 x 60 cm LM7-600052 Függőleges

Betűk és számok

 � fehér műanyag karakterek

 � doboz mérete: 36x25x5 cm

 � készletben lévő karakterek száma változó, összeállítás során ügyeltünk 
arra, hogy a leggyakrabban használt karakterekből több álljon 
rendelkezésre, mint a ritkábban használtakból

 � minden karakternek külön rekesz áll rendelkezésére a tároló dobozban

Karakterek magassága Karakterek száma Cikkszám

20 mm 560 LM7-605200

30 mm 384 LM7-605300

GUARANTEE

YEARS 
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GUARANTEE

YEARS 

PINNABLE

PINNABLE

DOUBLE-SIDED

DOUBLE-SIDED

LIGHT-
WEIGHT

GUARANTEE

YEARS 
25

DRY ERASE

DRY ERASE

ANTI SCRATCHMAGNETIC

MAGNETIC

Multiboard – fehértábla, tűzhető tábla és flipchart egyben!

Ajánlott tartozékok: 
Flipchart papírtartó Cikksz. LM7-123000 
PROFESSIONAL készlet Cikksz. LM7-125500 
Flipchart Starter Kit Cikksz. LM7-124900 
Táblatűk vegyes színekben Cikksz. LM7-1451xx

 � Mobil többcélú termék

 � Fehértábla a tábla egyik oldalán

 � Tűzhető tábla a másik oldalán

 � A levehető flipchart-papírtartóval kombinálva a termék flipchartként is 
használható!

 � Tartalmazza a szerelési anyagokat és a szerelési útmutatót

Multiboard
 � Könnyű, helytakarékos termék. Tökéletes kis tárgyalókban és irodákban 
való használatra

 � Fehértábla: kiváló minőségű, karcálló zománcozott acél táblafelület

 � 25 év garancia a zománcozott acéllemez felületének szárazon 
törölhetőségére

 � Ez a termék bronz fokozatú Cradle to Cradle Certified™ tanúsított 
e3 kerámiaacélból készül

 � 4 fékezhető kerék

 � Állvány színe: RAL7035

 � Tábla mérete: Magasság 120 x szélesség 76 cm

 � Teljes méret: Magasság 195 x szélesség 85 x magasság 61 cm

 � Tartalmaz egy mágneses flipchart-papírtartót és egy flipchart-papírtömböt.

Multiboard XL
 � Robusztus, stabil termék. Tökéletes iskolai használatra

 � Fehértábla: kiváló minőségű lakkozott acél táblafelület

 � 4 fékezhető kerék

 � Tábla mérete: Magasság 120 x szélesség 150 cm

 � Teljes méret: Magasság 195 x szélesség 126 x magasság 50 cm

 � A tábla vízszintesen és függőlegesen is felszerelhető a két állvány közé 
(csavaros szerkezet, szerszám szükséges, a termék tartalmazza).

 � Állvány színe: RAL7035

 � A flipchart papírtartó külön rendelhető (cikkszám: LM7-123000). 
Az opcionális flipchart papírtartó mágneses, ezért könnyen rögzíthető 
a táblához.

Tűzhető tábla
Magasság x 
Szélesség Súly Cikkszám

Kék 120 x 76 cm kb. 11.6 kg LM7-210400

Szürke 120 x 76 cm kb. 11.6 kg LM7-210500

Színes tűzhető 
tábla

Magasság x 
Szélesség Súly Cikkszám

Kék filctáblával 120 x 150 cm kb. 22,5 kg LM7-210600

Szürke filctáblával 120 x 150 cm kb. 22,5 kg LM7-210700

MULTIBOARD – TÖBBFUNKCIÓS TÁBLA
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ELVÁLASZTÓ TÁBLÁK ÉS ÍRÓASZTALI ELVÁLASZTÓK

ELEMENTS hangszigetelő, tűzhető íróasztali elválasztótáblák

GUARANTEE

YEARS 
25

DOUBLE-SIDED

DRY ERASE

GUARANTEE

YEARS 

ANTI SCRATCH MAGNETIC

TOOLFREE
MOUNTING

DOUBLE-SIDED

SOCIAL
DISTANCING

SOCIAL
DISTANCING

PINNABLE

TOOLFREE
MOUNTING

ACOUSTIC

LIGHT-
WEIGHT

FRAMELESS

PREMIUM (PLUS) elválasztó tábla

 � Kiváló minőségű elválasztótábla kétoldalas táblafelülettel, nem össze-
csukható

 � Szárazon törölhető filccel írható

 � Matt bevonatú alumínium keret, lábak matt bevonatú acélból

 � Két pozícióban állítható magasság

 � Függőleges és vízszintes felszerelési lehetőség

 � 4 darab fékezhető kerék és flipchart kampók tartozékként

 � Könnyen elkülöníthető íróasztalok és terek, hogy biztonságos és higiénikus 
munkakörnyezetet teremtsen az alkalmazottak számára.

 � Elősegíti az együttműködést biztonságos távolságban

 � Rugalmasan megjelenítheti az ötleteket és jegyzeteket közvetlenül a tábla 
felületén, vagy hozzáadhat egy flipchart papírtömböt is.

 � A lábak szilárdan rögzülnek a táblához az extra stabilitás érdekében

 � Több tábla gyors összekapcsolása

PREMIUM PLUS elválasztó tábla 

 � Mágneses zománcozott acél táblafelület bronz fokozatú Cradle to Cradle 
Certified™e3 kerámiaacéllal

 � Baktériumálló kivitel: a sima, nem porózus felület megakadályozza 
a baktériumok és kórokozók kifejlődését és elszaporodását.

 � Könnyen tisztítható sima felület

Táblafelület Súly Max.  
magasság

Min.  
magasság

Cikkszám Méret 
(cm)

zománcozott acél kb. 23,5 kg 226 cm 196 cm LM7-204810 150x120

lakkozott acél kb. 23,5 kg 226 cm 196 cm LM7-204910 150x120

Íróasztali elválasztó Cikkszám

Méret Rögzítés Szürke Bézs

60x80 cm csavaros LM7-209810 LM7-209820

60x120 cm csavaros LM7-209811 LM7-209821

60x160 cm csavaros LM7-209812 LM7-209822

60x80 cm - LM7-209830 LM7-209833

60x120 cm - LM7-209831 LM7-209834

60x160 cm - LM7-209832 LM7-209835

Tűzhető, hangelnyelő elválasztótáblák, melyekkel egyszerűen csendesebbé 
és biztonságosabbá teheti a munkahelyeket. Filc borítású táblák kellemes 
pasztellszínekben.
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FLIPCHARTOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

GUARANTEE

YEARS 

MAGNETIC TOOLFREE
MOUNTING

 � Attraktív flipchartok

 � Lakkozott acéllemez felület

 � Mágneses; a jegyzetek mágnessel rögzíthetők a táblához

 � Írható és szárazon letörölhető táblafelület, amely alkalmas táblafilccel 
való írásra

 � A felhasználóbarát fém papírszorítót egy kézzel lehet kinyitni, a szorító 
középső rögzítési pontja miatt

 � A papírszorító teljesen kinyitható a papír (kampók) könnyű eléréséhez

 � A papírszorító 50 lapos papírtömbökhöz alkalmas

 � A papírhorgok állíthatóak, hogy megfeleljenek az összes főbb szabványos 
papírtömb formátumnak.

 � A teljes szélességű tolltartó tálcán számos filctoll tárolható

 � Tartalmaz két kihajtható, kihúzható, mágneses oldalkart, amelyekre a 
papírok felakaszthatók, így több helye lesz a jegyzetek bemutatására

 � Állítható magasság; könnyen beállítható az ideális írási magasságra

 � Szerszámmentes rögzítési rendszer; szerszámok nélküli rögzítés*

  *UNIVERSAL mobil flipchart kerek talapzathoz csak egy nyitott végű 
csavarkulcsra van szükség a görgők felszereléséhez.

UNIVERSAL mobil flipchart csillag alakú talppal

 � Stabil flipchart: masszív 5 ágú különlegesen stabil csillagtalp öt fékezhető 
kerékkel.

 � Flipchart tábla mérete: Magasság 105 x szélesség 68 cm

 � Alapterület: Szélesség 72 x magasság 60 cm

 � Minden sötét színű rész: Pantone 433C

UNIVERSAL állványos flipchart

 � Stabil flipchart: a harmadik láb nem csúszik el a flipchart használata 
közben

 � Flipchart tábla mérete: Magasság 105 x szélesség 68 cm

 � Alapterület: B 79 x T 74 cm

 � Minden sötét színű rész: Pantone 433C

 � Lábak színe: Pantone 433C

UNIVERSAL mobil flipchart kör alakú talppal

 �  Stabil flipchart: kör alakú, tömör, stabil talp 5 fékezhető fekete kerékkel

 � Flipchart tábla mérete: Magasság 105 x szélesség 68 cm

 � Alapterület: 63,5 cm/ átmérő

 � Minden sötét színű rész: Pantone 433C

UNIVERSAL flipchart „Triangle” választható 
állvánnyal, csillag- vagy kör alakú talppal

Ajánlott tartozék: 
Prezentációs marker TZ 41 
Cikkszám LM7-1550xx 
Flipchart Starter Kit 
Cikkszám LM7-124900

Flipchart Súly Min. – Max.  
magasság

Cikkszám

UNIVERSAL Triangle mobil 
 csillag alakú talppal

13,0 kg 168  –  205 cm LM7-153300

UNIVERSAL Triangle állványos 11,5 kg 115  –  187 cm LM7-152900

UNIVERSAL Triangle mobil  
kör alakú talppal

16,0 kg 175  –  205 cm LM7-153600
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 � 20 lapos papírtömbök

 � Famentes, fehér papír

 � 5 darabos csomag

 � A perforáció mentén könnyen  
letéphetők az egyes lapok

 � Lapméret: 98 x 65 cm

 � 80 g/m2

 � Klórmentes, fehérített papír

Flipchart papír

Lap Rácsméret Cikkszám

Sima – LM7-156000

Rács 2,5 x 2,5 cm LM7-156500

 �  Tartalom:
– 3 flipchart papírblokk 20 lap sima
– 2 darabos prezentációs filctollkészlet  

TZ 48 (egy-egy szín: fekete, piros)
– 4 darabos prezentációs filctoll készlet  

TZ 41 (egy-egy szín: fekete, piros, kék, zöld)
– 4 mágnes 30 mm
– 1 ingyenes füzet tippekkel és trükkökkel

STARTER kit Flipchart kiegészítő készlet

 � Praktikus, „minden egyben” kiegészítőkészlet a 
flipcharthoz

 � Tartalmazza a papírt és a tartozékokat

 � Egy ingyenes kis füzetet tartalmaz „tippekkel és 
trükkökkel” a következő témákban:

– hogyan lehet a tartozékokat a legjobban kombinálni 
a flipcharttal

– hogyan használjuk hatékonyan a flipchart papírt
– hogyan lehet tisztán írni a papírtáblákra a speciális 

Legamaster filceinkkel
– és még sok más!

Cikkszám LM7-124900

SUPERIOR
QUALITY

TOOLFREE
MOUNTING

GUARANTEE

YEARS 
25

ANTI SCRATCHMAGNETIC

PROFESSIONAL flipchart
 � Vonzó, minőségi kialakítású flipchart

 � Kiváló minőségű, karcálló zománcozott acéllemez felületű tábla

 � Mágneses; a jegyzetek mágnessel rögzíthetők a táblára

 � Írható és szárazon letörölhető táblafelület, amely alkalmas táblafilccel 
való írásra

 � A felhasználóbarát fém papírszorítót egy kézzel lehet kinyitni, a szorító 
középső rögzítési pontja miatt

 � A papírszorító teljesen kinyitható a papír (kampók) könnyű eléréséhez

 � A papírszorító 50 lapos papírtömbökhöz alkalmas

 � A papírhorgok állíthatóak, hogy megfeleljenek az összes papírtömb 
formátumnak.

 � A teljes szélességű, robusztus tolltartó tálca számos filctollat tárol

 � Tartalmaz két kihajtható, kihúzható, mágneses oldalkart, amelyekre 
a papírok felakaszthatók, így több helye lesz a jegyzetek bemutatására

 � Állítható magasság; könnyen beállítható az ideális írási magasságra

 � Stabil flipchart: szilárd kerek alap a stabilitás érdekében, 5 fékezhető 
fekete görgővel

 � Szerszámmentes rögzítési rendszer; szerszámok nélküli rögzítés

 � Praktikus kabát-/táskakampó a flipchart hátoldalán

 � Flipchart tábla mérete: magasság 105 x szélesség 68 cm

 � Alapterület: 63,5cm/ átmérő

 � Minden sötét színű rész: Pantone 433C 

PROFESSIONAL mobil flipchart
Flipchart Súly min.  

magasság
max.  
magasság

Cikkszám

PROFESSIONAL Triangle
mobil kör alakú talppal

15,5 kg 168 cm 205 cm LM7-153700
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WORKSHOP TÁBLÁK

PREMIUM PLUS mobil (fix vagy összecsukható) workshop tábla

 � Összecsukható vagy fix, kiváló minőségű workshop tábla

 � A hatékony brainstorming, workshop és scrum ülésekhez

 � Vonzó, könnyű és mobil kialakítás

 � Szerszámmentes szerelés: gyors és egyszerű összeszerelés

 � A lábak szilárdan rögzülnek a táblához az extra stabilitás érdekében

 � Több tábla gyors összekapcsolása

 � Kétoldalas filc vagy sima habkarton

 � Matt bevonatú alumíniumtábla, keret és lábak matt bevonatú acélból

 � Két rögzített pozícióban állítható magasság

 � Függőleges vagy vízszintes állásba is szerelhető

 � 4 darab fékezhető kerék és flipchart kampók tartozékként

 � A tábla minimális magassága (függőleges felállítás): 196 cm

 � A tábla maximális magassága (függőleges beállítás): 226 cm

 � Táblaméret: 150 x 120 cm

Szín / borítás Súly
Cikkszám (nem 
összecsukható)

Fehér / hablemez kb. 10 kg LM7-204010

Bézs / filc kb. 10 kg LM7-204110

Kékesszürke / filc kb. 10 kg LM7-204210

Tengerészkék / filc kb. 10 kg LM7-204410

Szürke / filc kb. 10 kg LM7-204510

Antracit / filc kb. 10 kg LM7-204610

TOOLFREE
MOUNTING

PINNABLEDOUBLE-SIDEDLIGHT-
WEIGHT

Szín / borítás Súly

Cikkszám
Összecsukható 
változat a könnyű 
mozgatáshoz 
és tároláshoz.

Fehér / hablemez kb. 10 kg LM7-205010

Bézs / filc kb. 10 kg LM7-205110

Kékesszürke / filc kb. 10 kg LM7-205210

Tengerészkék / filc kb. 10 kg LM7-205410

Szürke / filc kb. 10 kg LM7-205510

Antracit / filc kb. 10 kg LM7-205610

Ajánlott tartozékok: 
PREMIUM workshop készlet 
Cikkszám LM7-225500 
Hordtáska 
Cikkszám LM7-230100

Fából készült táblatűk 
Cikkszám LM7-145125
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PINNABLEDOUBLE-SIDEDLIGHT-
WEIGHT

TOOLFREE
MOUNTING

PINNABLEDOUBLE-SIDEDLIGHT-
WEIGHT

PREMIUM mobil (fix vagy összecsukható) workshop tábla

ECONOMY workshop tábla

 � Összecsukható vagy fix, kiváló minőségű workshop tábla

 � Összecsukható változat a könnyű mozgatáshoz és tároláshoz.

 � A hatékony, célzott csapatmunka érdekében

 � Vonzó, könnyű kialakítás, alumíniumkeretezésű

 � Gyors, egyszerű összeszerelés

 � Praktikus slot-in csatlakozás

 � Kétoldalas filc vagy sima habkarton

 � 4 db fékezhető kerék

 � Magasság: 195 cm (kerekekkel együtt)

 � Táblaméret: Magasság 150 x szélesség 120 cm

 � Stabil workshop tábla összecsukható vagy fix változatban

 � Összecsukható változat a könnyű mozgatáshoz és tároláshoz.

 � Kétoldalas filc vagy sima habkarton

 � A tábla mobil, rugalmas, könnyű és könnyen mozgatható.

 � 4 praktikus, fékezhető kerékkel rendelkezik

 � Fehér porszórt alumíniumlemez keret; a lábak fehér porszórt acélból

 � A lábak szilárdan rögzülnek a táblához az extra stabilitás érdekében

 � Táblaméret: magasság 150 x szélesség 120 cm

 � Teljes magasság: 195 cm

 � Nincs szükség további szerszámokra: Gyors és egyszerű összeszerelés

A PREMIUM PLUS és PREMIUM

A Workshop táblák egyedi színekben is megrendelhetők. Kérjük,  
vegye figyelembe, hogy az egyedi színek szállítási ideje hosszabb. 

Szín/ borítás Súly

Cikkszám 
(nem össze-
csukható)

Cikkszám 
(összecsukható)

Fehér/ sima habkarton kb. 8 kg LM7-204000 LM7-205000

Bézs/ filc kb. 8 kg LM7-204100 LM7-205100

Kékszürke/ filc kb. 8 kg LM7-204200 LM7-205200

Tengerészkék/ filc kb. 8 kg LM7-204400 LM7-205400

Szürke/ filc kb. 8 kg LM7-204500 LM7-205500

Antracit/ filc kb. 8 kg LM7-204600 LM7-205600

Szín/ borítás Súly

Cikkszám 
(nem össze-
csukható)

Cikkszám 
(összecsukható)

Szürke/ nemez kb. 6 kg LM7-209000 LM7-209300

Tengerészkék/ filc kb. 6 kg LM7-209100 LM7-209400

Fehér/ egyszínű  
habkarton

kb. 6 kg LM7-209200 LM7-209500
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WORKSHOP KIEGÉSZÍTŐK, MODERÁCIÓS KOFFEREK

PROFESSIONAL workshop utazó készlet  � Több mint 3200 eszköz!

 � Minden, ami szakmai prezentációhoz, moderációhoz vagy 
brainstorminghoz kell

 � Alumínium bőrönd két kerékkel, kihúzható húzókarral

 � Kényelmes ergonomikus markolat

 � Egy ingyenes füzetet is tartalmaz: Tippek és trükkök a sikeres 
workshophoz

 � Praktikus és áttekinthető tartalom

 � A táska tartalma praktikusan és stabilan van elrendezve, hogy szállítás 
közben se keveredjen össze.

 � Könnyen feltölthető Legamaster workshop kiegészítőkkel

 � Zárható, két kulccsal

 � Méretek: kb. L 54 x H 35 x T 16 cm

 � Tömeg tartalom nélkül: kb. 3,7 kg

 � Tömeg a tartalommal együtt: kb. 9 kg

 � Tartalom: 
1 szórólap Tippek és trükkök – 250 Emoticons Symbols kártya – 
500 téglalap, 9,5 x 20 cm, válogatott színek – 250 kör, átm. 9,5 cm, 
válogatott színekben – 250 kör, átm. 14 cm, válogatott színekben 
– 250 kör, átm. 19 cm, válogatott színekben – 100 ovális, 11 x 19 
cm, válogatott színekben – 30 prezentációs filctoll TZ 41: 15 fekete, 
15 piros – 4 Jumbo prezentációs filctoll TZ 48: 1 fekete, 1 piros, 1 kék, 
1 zöld – 400 bemutatótű, válogatott színekben – 2 ragasztópálca – 
20 felhő, 26,5 x 43 cm – 1040 matrica, 19 mm átmérővel.: 520 piros, 
520 kék – 1 csíptethető tűpárna – 1 szalagadagoló, 1 tekercs szalaggal 
– 1 teleszkópos mutató beépített tollal – 4 táblafilc TZ 100: 2 fekete, 
2 piros – 1 olló, 20 cm – 1 tekercs rajzszalag – 100 csík a címsorokhoz, 
10x46 cm, válogatott színek – 1 vágószalag – 1 tartalék szalagtekercs 
a szalagadagolóhoz.

Cikkszám LM7-225300

PREMIUM workshop készlet

 � Több mint 2400 eszköz!

 � Egy táska, amely optimális workshop kiegészítőket tartalmaz egy 
üzleti konferenciához vagy találkozóhoz.

 � Workshop táska elegáns alumínium kivitelben

 � Állítható vállpánttal

 � Teleszkópos mutatópálca, táblafilcek, olló és egy teljes Emoticons 
Symbols készlet.

 � Egy ingyenes füzetet is tartalmaz: Tippek és trükkök a sikeres 
workshophoz

 � A táska tartalma praktikusan és stabilan van elrendezve, hogy szállítás 
közben se keveredjen össze.

 � Kényelmes ergonomikus markolat

 � Zárható, két kulccsal

 � Könnyen feltölthető Legamaster workshop kiegészítőkkel

 � Méretek: kb. L 54 x H 35 x T 16 cm

 � Tömeg tartalom nélkül: kb. 3 kg

 � Tömeg a tartalommal együtt: kb. 6,8 kg

 � Tartalom: 
1 szórólap Tippek és trükkök – 250 Emoticons Symbols kártya – 
500 téglalap, 9,5 x 20 cm, válogatott színek – 100 kör, átm. 9.5 cm, 
válogatott színekben – 100 kör, átm. 14 cm, válogatott színekben 
– 100 kör, átm. 19 cm, válogatott színekben – 100 ovális, 11 x 19 
cm, válogatott színekben – 24 prezentációs filctoll TZ 41: 12 fekete, 
12 piros – 4 jumbo prezentációs filctoll TZ 48: 1 fekete, 1 piros, 1 kék, 
1 zöld – 200 bemutatótű, válogatott színekben – 1 ragasztópálca – 
10 felhő, 26,5 x 43 cm – 1040 matrica, 19 mm átmérőjű..: 520 piros, 
520 kék – 1 csíptethető tűpárna – 1 szalagadagoló, 1 tekercs szalaggal 
– 1 teleszkópos mutató beépített tollal – 2 táblafilc TZ 100: 1 fekete, 
1 piros – 1 olló, 20 cm-es – 1 tekercs rajzszalag

Cikkszám LM7-225500
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Workshop utántöltő készlet

 � Tartalom: 
500 téglalap, 9,5 x 20 cm, válogatott színekben – 250 kör, átm. 9,5 cm, 
válogatott színekben – 250 kör, átm. 14 cm, válogatott színekben – 250 kör, 
átm. 19 cm, válogatott színekben – 250 ovális, 11 x 19 cm, válogatott 
színekben – 200 bemutatótű, válogatott színekben – 1040 matrica, 19 mm 
átmérőjű: 520 piros, 520 kék – 50 csík a főcímek nek, 10 x 46 cm, rózsaszínű

Cikkszám LM7-225200

 � Több mint 2700 eszköz!

 � Stabil utántöltő doboz bármely Legamaster workshop táska 
újratöltéséhez

 � Praktikus termék az oktatók és coachok munkaanyagának 
naprakészen tartásához

 � Méretek: kb. L 30 x H 11,5 x D 22 cm

 � Tömeg a tartalommal együtt: kb. 3,5 kg

Workshop készlet

 � Tartalma: 
1 db "Tippek és trükkök" füzet – 100 db hangulatjel, vidám és  szomorú 
– 500 db téglalap, 9,5 x 20 cm, vegyes színek – 100 db kör, átm. 9,5 cm, 
 fehér – 100 db kör, átm. 14 cm, fehér – 50 db kör, átm. 19 cm, fehér – 50 db 
ovális forma, 11 x 19 cm, fehér – 20 db táblafilc TZ 41: 10 fekete, 10 piros – 
4 db jumbo táblafilc TZ 48: 1 fekete, 1 piros, 1 kék, 1 zöld,  – 1 ragasztó stift 
– 10 db felhő, 26,5 x 43 cm – 1040 db matrica, 19 mm  átmérőjű: 520 piros, 
520 kék – 50 db csík a főcímeknek, 10x46 cm, rózsaszín

Cikkszám: LM7-225000

 � Több, mint 2200 eszköz 

 � Elsősorban egynapos workshopokra ajánljuk

 � 15 résztvevőnek elegendő

 � Workshop táskák utántöltésére is alkalmas

 � Ingyenes „tippek és trükkök” füzettel

 � Masszív, újrafelhasználható tároló doboz
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KIEGÉSZÍTŐK – FILCEK, TÖRLŐK, TARTÓK, MÁGNESEK

04030201

99100908070605

04030201

CAP OFF

CAP OFF

TZ1 táblafilc

Vonalszélesség: 
kb. 1,5 – 3,0 mm

Tipp:

fekete piros kék zöld

sárga narancs barna lila rózsa-
szín

világos-
kék

összes 
szín

 � Fehértáblákon és flipchartokon való használatra

 � Könnyen eltávolítható minden táblafelületről

 � Alumínium test

 � Gyors és egyszerű újratöltés az 1-4-es színekhez

 � A táblafilcek újratöltéséhez használja a 25 ml-es utántöltőt  
LM7-1195xx (kapilláris rendszer) vagy a 100 ml-es utántöltőt  
LM7-1199xx (cseppentős rendszer)

 � Alkohol alapú, enyhe illatú tinta

 � Hosszúság: 13,8 cm, átm. 14 mm

 � A Cap Off tinta véd a gyors kiszáradástól

TZ 1 10-es csomag, egyszínű vagy vegyes csomagolásban 
Kérjük, a megrendelésnél adja meg a színkódot 
Cikkszám LM7-1100xx

TZ 1 4 darabos készlet, válogatott színek: fekete, piros, kék és zöld 
Cikkszám LM7-110094

TZ 1 6-os készlet, válogatott színek: 
fekete, piros, kék, zöld, narancssárga és lila színben. 
Cikkszám LM7-110096

10 db csere tollhegy a TZ 1 filctollhoz 
Cikkszám LM7-110300

TZ100 táblafilc

Vonalszélesség: 
kb. 1,5 – 3,0 mm

Tipp:

 � Fehértáblákon és flipchartokon való használatra

 � Könnyen eltávolítható minden táblafelületről

 � Műanyag test

 � Gyors és egyszerű újratöltés 4 színben

 � A filctollak újratöltéséhez használja a 25 ml-es utántöltőt  
Cikkszám LM7-1195 xx (kapilláris rendszer)

 � Alkohol alapú, enyhe illatú tinta

 � Hosszúság: 13,8 cm, átm. 14 mm

fekete piros kék zöld

TZ 100 10-es csomag, egyszínű 
Kérjük, a megrendelésnél adja meg a színkódot 
Cikkszám LM7-1105xx

TZ 100 4 darabos készlet, válogatott színek: fekete, piros, kék és zöld 
Cikkszám LM7-110594
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04030201

04030201

CAP OFF

TZ150 Jumbo táblafilc és TZ180 Jumbo táblafilc

TZ 150 10-es csomag, egyszínű 
Kérjük, a megrendelésnél adja meg a színkódot 
Cikkszám LM7-1150xx

TZ 150 4 darabos készlet, válogatott színek: fekete, piros, kék és zöld 
Cikkszám LM7-115094

TZ 180 10-es csomag, egyszínű 
Kérjük, a megrendelésnél adja meg a színkódot 
Cikkszám LM7-1180xx

TZ 180 4 darabos készlet, válogatott színek: fekete, piros, kék és zöld 
Cikkszám LM7-118094

fekete piros kék zöld

fekete piros kék zöld

Vonalszélesség TZ 180: 
kb. 3,0 – 12,0 mm

Tipp:

Vonalszélesség TZ 150: 
kb. 2,0 – 7,0 mm

Tipp:  � Vastag vonalak az extra hatásért

 � Különösen jól használható címsorok és aláhúzások készítéséhez

 � Műanyag test

 � Fehértáblákon és flipchartokon való használatra

 � Könnyen eltávolítható minden táblafelületről

 � Gyors és egyszerű újratöltés

 � A filctollak újratöltéséhez használja a 100 ml-es utántöltőt  
Cikkszám LM7-1199xx (cseppegtetős rendszer)

 � Alkohol alapú, enyhe illatú tinta

 � TZ 150: Hossza:12 cm, átmérője. 21 mm 
TZ 180: Hosszúság: 15,8 cm, átm. 26 mm

TZ111 táblafilc (mini)

TZ 111 10 darabos csomag, egyszínű 
Kérjük, a megrendelésnél adja meg a színkódot 
Cikkszám LM7-1111xx

TZ 111 4 darabos készlet, válogatott színekben: fekete, piros, kék és zöld 
Cikkszám LM7-111194

Vonalszélesség: 
kb. 1,0 mm

Tipp:

 � Kicsi és vékony a finomabb vonalakhoz

 � Lekerekített hegy

 � Fehértáblákon és tervezőtáblákon való használatra

 � Könnyen eltávolítható minden táblafelületről

 � Műanyag test

 � Alkohol alapú, enyhe illatú tinta

 � Hosszúság: 10,3 cm, átm. 11 mm
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04030201

CAP OFF CAP OFF

Újratöltő tinta

 � Kiváló minőségű, enyhe illatú, gyorsan száradó, alkohol alapú tinta.

 � Könnyen eltávolítható minden táblafelületről

 � Csak adja hozzá a megfelelő színkódot a cikkszámhoz.

fekete piros kék zöld

Újratöltő tinta a táblafilcekhez: 25 ml-es, kapilláris rendszer

 � Egyszerűen helyezze a filctoll hegyét az utántöltő palackba, és néhány 
perc múlva a filctoll újra írásra kész.

 � A Cap Off tinta véd a gyors kiszáradástól

Cikkszám LM7-1195xx

Újratöltő tinta a táblafilcekhez: 100 ml-es, csepegtető rendszer

 � Cseppentő a precíz töltéshez

 � A Cap Off tinta véd a gyors kiszáradástól

Cikkszám LM7-1199xx

Környezetbarát megoldás: újrahasznosíthatja 
a filctollat az újratölthető tinta használatával!

ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY

NO FUEL GAS

 � Használja ezt a tisztítószert az XL 
írófelületek hatékony tisztítására.

 � Tökéletesen használható a Legamaster 
Space-Up írómegoldásokkal kombinálva

 � Könnyedén megfogható szórófejes 
flakon

 � Nagy formátumú XL palack

 � Környezetbarát: hajtógáz-mentes

TZ 9 750 ml-es palack 
Cikkszám LM7-121800

 � Fehértáblák, tervezőtáblák és üvegtáblák  
rendszeres, alapos tisztításához

 � Porlasztófej

 � Tisztítószer tenzid alkoholos oldatban

 � Gyorsan száradó

TZ 6 150 ml-es üveg 
Cikkszám LM7-121000

TZ 7 125 ml-es üveg 
Cikkszám LM7-121200

TZ 8 250 ml-es palack 
Cikkszám LM7-121300

TZ 6 / TZ 7 / TZ 8 / TZ 9 Fehértábla és üvegtábla tisztító folyadék
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 � Száraz törlő a táblák gyors 
tisztításához

 � Integrált mágnest tartalmaz 
a táblához való tapadáshoz

 � A törlőkendő cserélhető

 � Cellulóz szövettörlő

 � Szín: fehér

 � Méretek kb. H 14,3 x SZ 4,8 cm

Cikkszám LM7-120100

Mágneses táblatörlő, kicsi

Mágnes táblatörlő, nagy

 � Száraz törlő a táblák gyors tisztításához

 � Integrált mágnest tartalmaz a táblához 
való tapadáshoz

 � A törlőpárnák tépőzáras szalaggal 
vannak ellátva a gyors cseréhez

 � Filc csíkok

 � Szín: fehér

 � Méretek kb.  
H 14 x SZ 4,5 x M 3,5 cm

Cikkszám LM7-120300

TZ4 Mágneses táblatörlő

 � Száraz törlő a táblák gyors tisztításához

 � Modern design

 � Jó tapadás

 � Extra széles mágneses csík a kiváló tapadásért

 � Szín: antracit

 � Kb. L 17 x W 7 cm

Cikkszám LM7-120500

 � A legjobb megoldás intenzív nedves törléshez és tisztításhoz

 � Még a szellemírást és a tintafoltokat is eltávolítja.

 � Csak vízre van szüksége, vagy a legjobb eredmény érdekében használja 
a Legamaster fehértábla és üvegtábla tisztító folyadékot – más oldószer 
nem szükséges.

 � Méretek 40 x 40 cm

 � 60 fokos mosásnak is ellenáll

Mikroszálas kendő 40 x 40cm – 2 db 
Cikkszám LM7-121700

Tartalék kendők a TZ4 táblatörlőhöz

 � Alkalmas TZ4 táblatörlőhöz

 � 100 darabos kiszerelésben kapható

 � 100% viszkóz törlő

 � Biológiailag lebomló

 � Méretek kb. H 22 x SZ 16.2 cm

Cikkszám LM7-120600

Tartalék törlőpárnák a nagy 
táblatörlőhöz

 � tartalék törlőpárnák

 � 10 darabos csomag

Cikkszám LM7-120400

Tartalék kendők a kicsi táblatörlőhöz

 � 100 darabos csomag

 � Biológiailag lebomló

 � Méretek kb. H 13,7 x SZ 16,5 cm

Cikkszám LM7-120200

Mikroszálas kendő – a táblák és üvegtáblák alapos tisztításához
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Mágneses táblafilc tartó

Mágneses tároló

 � Mágneses kiegészítőtartó

 � Mágneses üvegtáblákhoz vagy fehértáblákhoz alkalmas

 � Multifunkcionális rugalmas tárolási megoldás

 � Tárolja a tábla tartozékait, például Legamaster tisztító flakonokat, 
mikroszálas kendőt, Magic-Chart jegyzettömböket és/vagy táblafilceket, 
mágneseket és törlőket.

 � A kiegészítők nem részei a csomagnak

 � Mágneses üvegtáblákhoz vagy fehértáblákhoz alkalmas

 � Vízszintes helyzetben tárolja a filctollakat az optimális tintaminőség 
érdekében

 � 4 db táblafilc tárolására szolgál

 � A TZ180 kivételével minden Legamaster táblafilchez alkalmas

 � A táblafilcek nem részei a csomagnak

Mágneses tárolók

* az üvegtábla kiegészítő tartók extra erős neodímium mágnessel vannak 
ellátva az üvegtáblákon való speciális használatra.

* az üvegtábla filctartók extra erős neodímium mágnessel vannak ellátva 
az üvegtáblákon való speciális használatra.

Méret (kb. cm) Szín Cikkszám

fehértáblához H9.8 x W15.3 x D6.9 RAL 9016 fehér LM7-122600

üvegtáblához* H9.8 x W15.3 x D6.9 RAL 9017 fekete LM7-122700

Méret (kb. cm) Szín Cikkszám

fehértáblához H12 x B15.5 x D4 RAL 9016 fehér LM7-122000

üvegtáblához* H12 x B15.5 x D4 RAL 9017 fekete LM7-122100

04030201

Mágneses dokumentumtartók

 � Egyszerű és gyors dokumentumváltás

 � Mutassa be üzeneteit rendszerezetten, táblán vagy más acélfelületen 

 � Mágneses hátlapi csíkok a tartó három oldalán 

 � Vízszintesen vagy függőlegesen használható 

 � UV védelemmel ellátott, átlátszó fólia

 � 5 darabonként csomagolva 

 � Színes szegély: fekete, piros, kék és zöld színben kapható. 

 � Csak adja hozzá a megfelelő színkódot a cikkszámhoz.

fekete piros kék zöld

DIN Cikkszám

A4 LM7-6356xx
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04030201 1905

04030201 19

Színes táblamágnesek  � Kapható színek: fekete, piros, kék, zöld, sárga és fehér.

 � A mágnesek speciális bevonattal rendelkeznek, amely megakadályozza 
a karcolásokat a tábla felületén.

 � 10 darabos csomag

 � Csak adja hozzá a megfelelő színkódot a cikkszámhoz.

fekete piros kék zöld fehérsárga

fekete piros kék zöld fehér

Átmérő Mágneses erősség Cikkszám

10 mm ≈ 150 g LM7-1810xx

20 mm ≈ 250 g LM-1811xx

30 mm ≈ 850 g LM7-1812xx

Átmérő Mágneses erősség Cikkszám

35 mm ≈ 1000 g LM7-1813xx

35 mm ≈ 2000 g LM7-1814xx

Üvegtábla mágnesek

 � 6 extra erős üvegtábla mágnes a jegyzetek rögzítéséhez

 � Ezüst színű mágnesek 

 � Méret 12x7 mm

Üvegtábla mágnesek ezüst színben – 6 db 
Cikkszám LM7-181700

Üvegtábla mágnesek fekete színben – 5 db 
Cikkszám LM7-181600

04030201 19

Táblatűk

 � Táblatűk válogatott színekben

 � Könnyen használható

 � 5 szín: fekete, piros, kék,  
zöld és fehér

50 darabos csomag 
Csak adja hozzá a megfelelő 
színkódot a cikkszámhoz 
Cikkszám LM7-1451xx

200 darabos csomag,  
vegyes színekben 
Cikkszám LM7-145299

fekete piros kék zöld fehér

Gombostűk

 � Extra nagy 6 mm-es fej a könnyű 
kezelhetőségért

 � Válogatott csomag piros, kék, zöld és 
sárga tűkkel

 � 200 darabos csomag

 � Diam. 6 mm x L 15 mm

Cikkszám LM7-241099
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CAP OFF

 � Minőségi készlet minden fehértáblához

 � Tartalom:

– 10 darabos táblafilc készlet TZ1 (fekete, piros, kék, zöld,  
sárga, narancs, barna, lila, rózsaszín, világoskék)

– 1 db táblaasszisztens (tartó és törlő)

– 50 db tartalék kendő

– 1 db táblatisztító folyadék TZ 8, 250 ml

– 10 db 30 mm átmérőjű mágnes

– 5 szupererős mágnes, 35 mm átmérővel

Cikkszám LM7-125500

PROFESSIONAL fehértábla kiegészítőkészlet

Vonalszélesség: 
kb. 1,5 – 3,0 mm

Tipp:

Mágneses erő 
≈2500 g (szuper)

 

 � 100% viszkóz törlő

 � Biológiailag lebomló

 � Porlasztófej

 � Gyorsan száradó

 � Alkalmas minden mágneses fehértáblához

 � Filctartó és törlő egyben

 � A tartó fedele táblatörlőként is szolgál

 � Száraz törlő a táblák gyors tisztításához

KIEGÉSZÍTŐKÉSZLETEK
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CAP OFF

CAP OFF

Haladó fehértábla kiegészítőkészlet

 � Teljes készlet fehértáblákhoz

 � Nélkülözhetetlen kiegészítők

 � Tartalom:

– 4 darabos táblafilc készlet TZ100 (fekete, piros, kék, zöld)

– 1 táblafilc tartó

– 1 db mágneses táblatörlő, kicsi

– 10 db tartalék kendő

– 1 táblatisztító folyadék TZ 7, 125 ml

– 10 db 30 mm átmérőjű mágnes

Cikkszám LM7-125000

Kezdő fehértábla kiegészítő készlet

 � Alapkészlet fehértáblákhoz

 � Nélkülözhetetlen kiegészítők

 � Tartalom:

– 4 TZ 100 táblafilc (egy-egy darab  
fekete, piros, kék, zöld)

– 1 db mágneses táblatörlő, kicsi

– 1 db táblatisztító folyadék TZ7, 125 ml

– 4 db 30 mm átmérőjű mágnes

Cikkszám LM7-125100

Mágneses erő 
≈850 g

 � Kendő a kis törlőhöz

 � Biológiailag lebomló

 � Porlasztó

 � Gyorsan száradó

 � Száraz törlő a táblák gyors 
tisztításához

 � Integrált mágnest tartalmaz 
a táblához való tapadáshoz

 � Cserélhető kendőkkel

 � Alkalmas minden mágneses 
táblához

 � A filceket vízszintesen tárolja

 � 4 táblafilc tárolására szolgál
Vonalszélesség: 
kb. 1,5 – 3,0 mm

Tipp:

Mágneses erő 
≈850 g

 � Fehértáblákon és flipchartokon 
való használatra

 � Porlasztó

 � Gyorsan száradó

 � Száraz törlő a táblák gyors 
tisztításához

 � Integrált mágnest tartalmaz 
a táblához való tapadáshoz
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Üvegtábla kiegészítő készlet – minden egy csomagban

 � 4 szupererős, krómszínű üvegtáblamágnes – ideális jegyzetek 
rögzítéséhez

 � 5 Legamaster krétafilc – az optimális, tiszta írási eredmény érdekében

 � 1 mikroszálas kendő – a legjobb az üvegtáblák nedves letörléséhez.

 � 1 tisztító spray – az üvegtáblák alapos tisztításához

Üvegtábla kiegészítő készlet 
all-in-one csomag 
Cikkszám LM7-125200

 � Tartalom:

– 3 flipchart papírtömb 20 lap sima

– 2 darabos prezentációs filctollkészlet TZ 48  
(egy-egy szín: fekete, piros)

– 4 darabos prezentációs filctoll készlet TZ 41  
(egy-egy szín: fekete, piros, kék, zöld)

– 4 mágnes (30 mm)

– 1 ingyenes füzet tippekkel és trükkökkel

Flipchart induló készlet

 � Praktikus, „minden egyben” kiegészítőkészlet a flipcharthoz

 � Tartalmazza a papírt és a kiegészítőket

 � Egy ingyenes kis füzetet tartalmaz „tippekkel és trükkökkel” 
a következő témákban:

– hogyan lehet a tartozékokat a legjobban kombinálni a flipcharttal

– hogyan használható hatékonyan a flipchart papír

– hogyan lehet tisztán írni a papírtáblákra a speciális Legamaster 
filceinkkel

– és még sok más!

Cikkszám LM7-124900
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Agile Toolbox
 � Bármilyen tábla átalakítása Agile, Scrum vagy Lean táblává

 � Minden Agile/Scrum specifikus alapvető fontosságú dolog egy praktikus eszköztárban

 � Könnyen magával viheti a Scrum-megbeszélésekre

 � Rendezett és praktikus eszköztár

 � Tökéletes workshop-támogatás

 � Minden eszköz egy csomagban, de a tartalma külön is megvásárolható.

 � Szilárd kartondobozban, markolattal

 � A doboz visszazárható

 � Doboz mérete: L 390 x W 270 x H 67 mm

 � Doboz súlya: kb. 2 kg.

SCRUM pókerkártya
A SCRUM pókerkártya-készlet egy egyszerű, de 
hatékony eszköz, amely gyorsabbá, pontosabbá 
és szórakoztatóbbá teszi a feladatokkal és a 
terve zéssel kapcsolatos csapatmunkát. A cél az, 
hogy egy feladat időkeretére vagy súlyosságára 
vonatkozó közös becslést kapjunk.

 � 4 db, egyenként 13 pókerkártyából álló készlet

 � Egy csomag SCRUM pókerkártya a 
következőkből áll: 0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 
100, kérdőjel + kávé

 � Egy kártya mérete: 58 x 88 mm

 � Kartondobozba csomagolva

Cikkszám LM7-123200

Emotikon mágnesek
 � Ezekkel az emotikonokkal azonnal 
megjeleníthetők az állapotfrissítések

 � Az Agile táblák, Scrum táblák, Lean táblák, 
Kanban táblák, Terv táblák és Kommunikációs 
táblák frissítéseinek vizualizálásához.

 � Használja a mágneseket a vizuális 
menedzsment táblákon a futó projekteken 
belüli optimális kommunikáció érdekében a 
csapattagok között: 
– Mi a projekt státusza? 
– Hogyan reagálnak bizonyos gondolatokra?

 �  Melyek a sürgős projektek?

 � Közölje, hogy egy projekt a terveknek 
megfelelően halad-e, vagy különleges 
figyelmet igényel.

 � Átmérő 50 mm / vastagság 0,9 mm

Agile eszközök:

 � Magic-Chart jegyzettömbök 10x20 cm/ 250 csomag vegyes színek

 � kerek workshop matricák (19 mm/ 520 piros és 520 kék)

 � kerek mágnesek 30 mm/ 5 piros és 5 zöld

 � 2 db 3 mm x 8 méteres elválasztó szalag fekete színben

 � kerek workshop Emoticons (vidám és szomorú, 100 db)

 � 1 tekercs ragasztószalag 30 mm x 50 m

 � 4 készlet Legamaster Scrum pókerkártya

 � 6 mágneses emotikon (2 vidám, 2 szomorú, 2 semleges)

Táblafilcek:

 � 2 szárazon törölhető táblafilc TZ180/ fekete és piros (vastag 
vonalszélesség)

 � 6 szárazon törölhető táblafilc TZ100/ 3 fekete,  
1 piros, 1 kék, 1 zöld (normál vonalszélességű)

 � 4 szárazon törölhető táblafilc TZ111/ fekete  
(vékony vonalszélesség)

Törlő és tisztító eszközök:

 � 1 mikroszálas kendő

 � 1 tábla- és üvegtábla tisztító TZ7/ 125 ml

 � 1 kis táblatörlő Cikksz. LM7-125400

 � 20 tartalék kendő

Beszéljenek Ön helyett az eszközök!
A vizualizálást nagyon könnyű elkezdeni: csak csináld! A Legamaster Agile Toolbox és egyéb kiegészítők pontosan azokat az eszkö-
zöket nyújtják, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy támogassa a scrum master, a coach vagy a projektmenedzser teljesítményét.

Emotikon 
mágnesek

Mágnesek  
száma Cikkszám

Vidám 5 darab LM7-123301

Szomorú 5 darab LM7-123302

Semleges 5 darab LM7-123303

válogatott 6 darab 
(2 Vidám, 2 Szomorú, 
2 Semleges)

LM7-123304

Cikkszám LM7-125400
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FSC MINŐSÍTÉSŰ FÁBÓL KÉSZÜLT KIEGÉSZÍTŐK

Fa tábla kiegészítőkészlet 17 darabos
 � Stílusos és fenntartható kiegészítők mágneses táblákhoz

 � 17 eszköz a Legamaster tábla optimális kihasználásához

 � Tartsa rendben irodáját

 � Ezek a termékek fenntartható gazdálkodású, FSC tanúsítvánnyal 
rendelkező erdőkből és más ellenőrzött forrásokból származó anyagot 
tartalmaznak (FSC C158462).

 � Tartalma: 
1 db fa táblatörlő, 3 db táblatörlő utántöltő párna, 1 db fa mágneses 
tartó, 1 db fa filctartó, 5 db fa táblamágnes, 4 db Edding EcoLine táblafilc 
(fekete, piros, kék, zöld), 1 db TZ7 táblatisztító folyadék 125 ml-es, 1 db 
mikroszálas törlőkendő 40x40cm

Cikkszám: LM7-125600

Fából készült mágnesek
 � Fából készült mágnesek (5 db)

 � Bükkfából („fagus sylvatica”) készült.

 � Kerek, átmérő 25 mm

 � Használható minden Legamaster fehértáblán és üvegtáblán

 � Minden darab egyedi színű és megjelenésű, mivel természetes fából készültek. 

5 mágneses csomag 
Cikkszám LM7-181725

Fából készült táblatűk

 � Fa táblatűk

 � Bükkfából („fagus sylvatica”) készült.

 � Kerek, 20 mm átmérővel

 � Alkalmas minden Legamaster tűzhető táblához

 � Minden darab egyedi színű és megjelenésű, mivel 
természetes fából készültek.

25 darabos csomag 
Cikkszám LM7-145125
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A LEGAMASTER TÖRŐDIK A ZÖLD JÖVŐVEL!

FEHÉR TÁBLÁK

Fehértáblák zöld szívvel
Még ha kívülről nem is látszik, a tábláinknak valóban zöld a szíve. 
Fehértábláinkat FSC- vagy PEFC-tanúsítvánnyal rendelkező fából vagy 
méhsejt szerkezetű karton maggal építjük fel. Ez a mag biztosítja a 
stabilitást a mágneses felső réteg számára, amely lakkozott acélból vagy 
(Cradle to Cradle tanúsítvánnyal rendelkező) zománcozott, a legkeményebb 
körülményeknek is ellenálló acélból készül.

 � FSC, PEFC és EU ECOLABEL tanúsítvánnyal ellátott táblák

 � A tábláink 75%-át Lochemben (NL) gyártjuk,

 � 25%-át más európai országokban

 � A termék hosszú, akár 25 éves élettartamú

KIEGÉSZÍTŐK ÉS PAPÍROK

Fenntartható kiegészítők
Minden apróság összeadódik, ha a fenntarthatóságról van szó. Ezért 
fejlesztettük ki a stílusos és fenntartható fa kiegészítőket fehértáblákhoz, 
üvegtáblákhoz és tűzhető táblákhoz, amelyeknek minden fa alkatrésze 
fenntartható erdőgazdálkodásból származik és FSC tanúsítvánnyal 
rendelkezik. Exkluzív, EU ECOLABEL tanúsítvánnyal rendelkező flipchart 
papírtömböket és FSC tanúsítvánnyal rendelkező workshop/moderációs 
kártyákat is kínálunk.

 � FSC tanúsítvánnyal rendelkező fából készült kiegészítők

 � FSC tanúsítvánnyal rendelkező workshop/moderációs kártyák széles 
választéka

 � EU ECOLABEL címkével ellátott flipchart papírtömbök

PEFC/30-32-1049
www.fsc.org

FSC® C158462



A Legamaster termékek hivatalos 
 magyarországi disztribútora  
a Stiefel Magyarország Kft.

A termékek megvásárolhatók  
a hivatalos Legamaster viszont-
eladóknál:

és a Legamaster webáruházban:

Stiefel Magyarország Kft.  
  

1141 Budapest, Fogarasi út 127.

Telefonszám: +36 1 415-2010

www.legamaster.shop

E-mail: legamaster@stiefel.hu

Az Ön Legamaster tanácsadója:Az Ön Legamaster tanácsadója:

Ismerje meg a Legamaster termékeket! 

Első vásárlásából 5% kedvezményt 
biztosítunk. A kupon használatához 
regisztráció szükséges.

Kuponkód: 1ST_ORDER


