
KRÉTATÁBLA



15 éve  a displaygyártás szakértőjeKRÉTATÁBLA

Rögzítés:
asztalra helyezve

Kivitel:
kétoldalas

Felület:
matt, pácolt

Alapanyag:
csomómentes 
keményfa

Felhasználás
beltér, kültér

Írható:
porkrétával, 
krétafilccel

Rögzítés:
asztalra helyezve

Kivitel:
kétoldalas

Felület:
matt, pácolt

Alapanyag:
csomómentes 
keményfa

Felhasználás
beltér, kültér

Írható:
porkrétával, 
krétafilccel

Bemutatóterem és iroda: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 42.    Telefon: +36 (1) 783 53 55    info@reklameszkoz.hu    www.reklameszkoz.hu

Szervezzen akciót egy pillanat alatt!

A nyolc különböző színű vízbázisú 
krétafilcet tartalmazó filckészlettel ga-
rantáltan nem lesznek többé szürkék a 
hétköznapjai!

A krétatáblákhoz külön vásárolható 
krétafilc készletet megtalálja a we-
boldalon minden terméknél a kellékek 
között.



1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

> árlista> árlista

népszerű

Rögzítés:
asztalra helyezve

Kivitel:
kétoldalas

Felület:
matt, pácolt

Alapanyag:
csomómentes 
keményfa

Felhasználás
beltér, kültér

Írható:
porkrétával, 
krétafilccel

Rögzítés:
asztalra helyezve

Kivitel:
egyoldalas

Felület:
matt

Alapanyag:
HPL műanyag

Felhasználás
beltér, kültér

Írható:
porkrétával, 
krétafilccel

Méretek:
A5: 14,8 x 21 cm
A4: 21 x 29,7 cm

15 éve  a displaygyártás szakértőjeKRÉTATÁBLA / asztalra

Nagyobb méretű, A4 vagy A5 panelméretű kétoldalas asztali 
krétatábla elegáns, pácolt fa talppal, melyeket három féle szín-
ben rendelhet: világosbarna, sötétbarna vagy fekete.

Kisméretű, egyoldalas krétatáblák árkiíráshoz vagy éttermek 
asztalaira kihelyezve. A négy féle méretben kapható krétatáblák 
vékony műanyag lemezből vannak meghajlítva L alakúra.

Méretek:
C8: 8 x 6 cm
A7: 7,4 x 10,5 cm
A6: 10,5 x 14,8 cm
A5: 14,8 x 21 cm

Natura asztali krétatáblaAsztali döntött krétatábla

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla/natura-asztali-kretatabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla/asztali-dontott-kretatabla


1 év
GARANCIA

> árlista> árlista> árlista

15 éve  a displaygyártás szakértője

Méretek:
45 x 100 cm

Kisebb méretű öntapadó krétafólia csomag, mely tartalmaz 1 
db matt fekete öntapadó krétafólia tekercset és 5 darabos 
színes porkréta szettet. Remek ajándék gyerekszobákba, hi-
szen villámgyorsan felhelyezhető sima falfelületre.

Méretek:
137 cm széles

egyedi méretre 
és formára 
vágható

Folyóméterre vásárolható öntapadó krétafólia ami beltéren 
sík falfelületre vagy bútorlapra ragasztható. A tekercs szélessége 
137 cm, de nagyobb méretű falak lefedésére is használható, átfe-
déssel felhelyezhető, mint a hagyományos tapéta.

Oldalra nyíló üveg ajtóval rendelkező, sötétbarnára pácolt fa ke-
retű vitrin fém hátlemezzel, melyre krétafilccel írhat. Vintage stí-
lusú zsanérral és billenőzárral stílusos kiegészítő a falra.

Méretek:
30 x 42 cm

Rögzítés:
öntapadó

Kivitel:
egyoldalas

Felület:
matt fekete

Alapanyag:
-

Felhasználás
beltér

Írható:
porkrétával,
krétafilccel

Rögzítés:
öntapadó

Kivitel:
egyoldalas

Felület:
matt fekete

Alapanyag:
-

Felhasználás
beltér

Írható:
porkrétával,
krétafilccel

Rögzítés:
falra felakasztva

Kivitel:
egyoldalas

Felület:
matt, pácolt

Alapanyag:
csomómentes 
keményfa

Felhasználás
beltér

Írható:
krétafilccel

Öntapadó krétafólia - fix méretbenÖntapadó krétafólia - folyóméterreFa vitrin

KRÉTATÁBLA / falra

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/magneses-irotabla/irhato-ontapado-folia
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla/ontapado-kretafolia
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla/fa-vitrin


1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

> árlista> árlista> árlista

15 éve  a displaygyártás szakértője

A számtalan méretben rendelhető Natura krétatáblák lapos 
fa kerete fekete vagy barna színre pácolva is rendelhetőek. A 
tábla kétoldalas, melyet a térbe lógathat a mellékelt szemes 
csavarokkal.

Kopottas hatással rendelkező kétoldalas krétatáblánkat a cso-
magban található szemescsavarokkal lehet belógatni, vagy egy-
szerűen a falnak támasztva használni. A legnépszerűbb 3 féle 
méretben, és három féle színben rendelhető.

A vékony laminált MDF keretű Economy krétatábla fekete szín-
ben állandó termékkínálatunk része marad, míg a világosbarna 
színű krétatáblák hamarosan kifutnak kínálatunkból.

Rögzítés:
szemes csavarral
(csomagban)

Kivitel:
kétoldalas

Felület:
matt, pácolt

Alapanyag:
MFC bútorlap

Felhasználás
fedett kültér

Írható:
porkrétával, 
krétafilccel

Rögzítés:
szemes csavarral
(csomagban)

Kivitel:
kétoldalas

Felület:
matt lakkozott

Alapanyag:
csomómentes 
keményfa

Felhasználás
fedett kültér

Írható:
porkrétával, 
krétafilccel

Rögzítés:
nincs előfúrva

Kivitel:
kétoldalas

Felület:
matt

Alapanyag:
MDF 

Felhasználás
beltér

Írható:
porkrétával, 
krétafilccel

Méretek:
50 x 60 cm
60 x 80 cm
70 x 90 cm

Méretek:
50 x 60 cm
60 x 80 cm
70 x 90 cm

Méretek:
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 60 cm
60 x 80 cm
70 x 90 cm
40 x 120 cm

56 x 120 cm
56 x 150 cm
56 x 170 cm

Natura krétatáblaVintage krétatáblaEconomy krétatábla

KRÉTATÁBLA / falra

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla/natura-kretatbla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla/vintage-kretatabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla/economy-kretatabla


1 év
GARANCIA

> árlista

15 éve  a displaygyártás szakértőjeKRÉTATÁBLA / földön álló

Méretek:
univerzális

Fali krétatáblákhoz rendelhető három lábú állvány. Bármelyik 
méretű krétatáblához igazítható a dőlés-szöge és a keretet tartó 
konzolok. Legjobban a Natura keretekhez illik színében. 

Rögzítés:
földön álló

Kivitel:
egyoldalas

Felület:
matt, lakkozott

Alapanyag:
csomómentes 
keményfa

Felhasználás
beltér, kültér

Krétatábla állvány

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla/kretatabla-allvany


1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

> árlista> árlista> árlista

népszerű

15 éve  a displaygyártás szakértőjeKRÉTATÁBLA / földön álló

A kidolgozott illesztésekkel rendelkező Natura fa megállító 
táblákkal bátran megjelenhet kültéren is, hiszen a lakkozott ke-
ményfa keret nem csak prémium megjelenést nyújt, de strapa-
bíró is hosszú távon!

Már fedett kültéri körülmények között is használható kétoldalas 
krétázható megállító tábla, amelynek válogatott csomómentes 
profilja lakkozva is van, így ellenállóbb a környezeti hatásoknak.

Kétoldalas krétával írható megállító tábla világosbarna páccal 
beltéri felhasználásra. A fenyőfa erezet minden egyes krétatáb-
lán egyedi, a fában jelen lévő apró tökéletlenségei teszik tökéle-
tes hangulatú krétatáblává! Négy féle méretben rendelhető.

Rögzítés:
földön álló

Kivitel:
kétoldalas

Felület:
matt, lakkozott

Alapanyag:
csomómentes 
keményfa

Felhasználás
beltér, kültér

Írható:
porkrétával, 
krétafilccel

Rögzítés:
földön álló

Kivitel:
kétoldalas

Felület:
matt, lakkozott

Alapanyag:
csomómentes 
fenyő

Felhasználás
fedett kültér

Írható:
porkrétával, 
krétafilccel

Rögzítés:
földön álló

Kivitel:
kétoldalas

Felület:
matt, pácolt

Alapanyag:
fenyőfa

Felhasználás
beltér

Írható:
porkrétával, 
krétafilccel

Méretek:
46 x 66 cm
60 x 101 cm

85 cm magas
120 cm magas

Méretek:
47 x 66 cm 85 cm magas

Méretek:
44 x 66 cm
53 x 66 cm
53 x 80 cm
64 x 136 cm

85 cm magas
95 cm magas
114 cm magas
156 cm magas

Natura fa megállító táblaNatura fa eco megállító táblaLight fa megállító tábla

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla/natura-fa-megallitotabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla/natura-fa-eco-tabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla/light-fa-megallito-tabla


1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

> árlista> árlista

15 éve  a displaygyártás szakértőjeKRÉTATÁBLA / földön álló

Az antik hatású középbarna fa profilok rövid lábai nagy krétával 
írható felületet fognak közre: a kivehető panelek megfordít-
hatóak, így gyorsan lecserélheti a feliratokat anélkül, hogy letö-
rölné az előzőt!

Az íves tetejű paneltáblák éttermek titkos fegyvere, hiszen a ki-
vehető műanyag panelek megfordíthatóak, így tulajdonképpen 
a 4 oldalas krétával írható megállító táblával villámgyorsan 
kommunikálhatnak.

Rögzítés:
földön álló

Kivitel:
kétoldalas,
kivehető panelek 

Felület:
matt, lakkozott

Alapanyag:
csomómentes 
keményfa

Felhasználás
beltér, kültér

Írható:
porkrétával, 
krétafilccel

Rögzítés:
földön álló

Kivitel:
kétoldalas
kivehető panelek

Felület:
matt, lakkozott

Alapanyag:
csomómentes 
keményfa

Felhasználás
beltér, kültér

Írható:
porkrétával, 
krétafilccel

Méretek:
46 x 102 cm 107 cm magas

Méretek:
46 x 66 cm
60 x 101 cm

85 cm magas
120 cm magas

Natura fa vintage megállító táblaNatura fa paneltábla

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla/natura-vintage-tabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla/natura-fa-paneltabla


1 év
GARANCIA

> árlista

15 éve  a displaygyártás szakértőjeKRÉTATÁBLA / speciális megoldások

Rögzítés:
falra fúrva

Kivitel:
egyoldalas

Felület:
matt

Alapanyag:
alumínium, natúr 
fa, vagy festett fa

Felhasználás
beltér

Írható:
táblafilccel, 
krétafilccel

Méretek:
45 x 60 cm
60 x 90 cm
90 x 120 cm

Parafabetéttel is ellátott írótáblák fekete vagy fehér színben is 
rendelhetőek több féle elrendezésben. A fekete színű fa kerettel 
és fekete színű íhrató felülettel rendelkező írótáblák tökéletesen 
passzolnak a hagyományos krétatáblák hangulatához!

Kombinált írótábla

Ha nincs túl szép kézírása,
akkor is kialakíthat egy

hanghulatos üzenőfalat
a mellékelt betűkészlettel.

> BETŰTÁBLA

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/magneses-irotabla/kombinalt-irotabla-parafatabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/magneses-irotabla/betutabla


Bemutatóterem és iroda: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 42. 
Telefon: +36 (1) 783 53 55    info@reklameszkoz.hu    www.reklameszkoz.hu

15 éve  a displaygyártás szakértőjeMI MINDENT TALÁL KÍNÁLATUNKBAN?


