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2 – 3 | Taskboardy (tabule na riešenie úloh) 

Špeciálne rozmery a tabule s individuálnou potlačou 
podľa vašich požiadaviek dodávame na vyžiadanie.

5 – 7 | Kruhové magnety FACE
• Ideálne na porovnávanie, hodnotenie a vyhodnocovanie 

alebo ako motivačná pomôcka
• Mnohostranne použiteľné napríklad na hodnotenie 

projektov, plánov a nápadov
• Použiteľné ako stavové magnety na označenie 

prítomnosti alebo neprítomnosti

Priemer: 35 mm. Povrch: plast. Priľnavosť: 2.54 kg. 
Tvar: kruhový. Vlastnosť: magnetické. Výška: 12 mm. 
OJ: 10 ks. 

5 | Farba: žltá. Vyhotovenie: neutrálna tvár. 
 Čis. 547 742 6F € / OJ 41,90 

6 | Farba: zelená. Vyhotovenie: veselá tvár. 
 Čis. 547 741 6F € / OJ 41,90 

7 | Farba: červená. Vyhotovenie: smutná tvár. 
 Čis. 547 743 6F € / OJ 41,90 

8 – 10 | Kruhové magnety 
CHECK
• Tieto magnety na prvý pohľad zobrazujú stav projektu, 

prípadne, akú prioritu tento projekt má
• Ideálne na priamu komunikáciu v rámci projekčného 

tímu, podporujú efektivitu a spoluprácu
• Vhodné na vizualizáciu plánovacích procesov agilných 

projektových tímov 

Priemer: 35 mm. Povrch: plast. Priľnavosť: 2.54 kg. 
Tvar: kruhový. Vlastnosť: magnetické. Výška: 12 mm. 
OJ: 10 ks. 

8 | Farba: červená. 
 Čis. 547 747 6F € / OJ 41,90 

9 | Farba: zelená. 
 Čis. 547 745 6F € / OJ 41,90 

10 | Farba: žltá. 
 Čis. 547 746 6F € / OJ 41,90 

1 – 4 | Súprava príslušenstva pre tabule 
na riešenie úloh (taskboard)
Rozsah dodávky: po 5 magnetických fólií 
Scrum 75 x 75 mm (v zelenej, žltej, 
oranžovej, červenej), po 5 magnetických 
fólií Attention a New Star (žlto-čierne), 
po 4 značkovače na tabule a plánovanie 
(v čiernej, červenej, modrej, zelenej), 
1 držiak na písacie potreby (magnetický), 
1 suchý stierač (magnetický), vrátane 
10 náhradných plstí. Pre šírku 
tabule: 1200 mm. 

1 |  Čis. 533 069 6F € 115,- 

Rozsah dodávky: po 10 magnetických fólií 
Scrum 75 x 75 mm (v zelenej, žltej, 
oranžovej, červenej), po 10 magnetických 
fólií Attention a New Star (žlto-čierne), 
po 4 značkovače na tabule a plánovanie 
(v čiernej, červenej, modrej, zelenej), 
1 držiak na písacie potreby (magnetický), 
1 suchý stierač (magnetický), vrátane 
10 náhradných plstí. Pre šírku 
tabule: 2000 mm. 

4 |  Čis. 533 070 6F € 185,- 

11 – 16 | Magnetické 
poznámkové lístky
• Magneticky priľnavé, popisovateľné a stierateľné 

nasucho
• Mnohostranne použiteľné na projektové tabule, 

plánovacie tabule, tabule Scrumboard, biele tabule atď.
• Ideálne na vizualizáciu plánovacích procesov agilných 

projektových tímov

Tvar: štvorcový. Materiál: magnetická fólia. 
Vlastnosť: magnetické. OJ: 10 ks. 

Dĺžka: 75 mm. Šírka: 75 mm. 

11 | Farba: červená. 
Čis. 563 500 6F € / OJ 28,90

12 | Farba: fialová. 
Čis. 563 501 6F € / OJ 28,90

13 | Farba: modrá. 
Čis. 563 502 6F € / OJ 28,90

14 | Farba: oranžová. 
Čis. 563 497 6F € / OJ 28,90

15 | Farba: zelená. 
Čis. 563 496 6F € / OJ 28,90

16 | Farba: žltá. 
Čis. 563 499 6F € / OJ 28,90

pre metódy Scrum 
a Kanban
• Prehľad a vizualizácia aktuálneho stavu 

projektu a jednotlivých pracovných 
krokoch sú pre všetkých účastníkov vždy 
viditeľné

• Tabuľa podporuje a zlepšuje 
sebaorganizáciu a vizualizáciu 
plánovacích procesov agilných 
projektových tímov 

• Pokrok a prekážky pri realizácii projektu 
je možné zaznamenať pravidelne 
a viditeľne pre všetkých

Vlastnosť: magnetické. Materiál 
tabule: oceľový plech. Farba tabule: biela. 
Materiál rámu: hliník, eloxovaný. Farba 
rámu: strieborná. Povrch: lakovaný. 
Vybavenie: odkladacia doska. 

2 | Šírka: 1200 mm. Výška: 900 mm. 
Hmotnosť: 10 kg. 
 Čis. 532 808 6F € 165,- 

3 | Šírka: 2000 mm. Výška: 1200 mm. 
Hmotnosť: 26 kg. 
 Čis. 532 809 6F € 359,- 

Väčší výber 
online!

www.kaiserkraft.sk/p/532808?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/533069?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/547742?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/547741?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/547743?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/547741?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/563496?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/547747?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/547745?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/547746?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/547745?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/563500?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/563501?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/563502?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/563497?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/563496?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/563499?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/532808?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/532809?publication=HK_21

