Biele tabule versus magnetické popisovateľné fólie
Biela tabuľa alebo popisovateľná magnetická fólia? Ktorá z nich je lepším riešením?
Porovnali sme naše produkty s klasickou bielou tabuľou. V našom článku nájdete
najhlavnejšie rozdiely.

Cena
Pri porovnávaní cien sme analyzovali ponuky niekoľkých predajcov a zistili sme, že cena
klasickej tabule v prepočte na 1m² vychádza priemerne od 50,74 – 141,- € s DPH. 1m²
popisovateľnej magnetickej fólie vychádza od 53-66,80 € s DPH, čo je cena porovnateľná
s tými najlacnejšími a najjednoduchšími bielymi tabuľami na našom trhu. Fólia má však oveľa
viac výhod, o ktorých sa dozviete z nášho článku.
Rozmer
Porovnali sme oba produkty aj na základe rozmerov. Na slovenskom trhu sú bezkrídlové
tabule dostupné v najväčšom rozmere 120x300 cm. Ak Vám táto plocha nestačí, resp. sa vám
zdá byť malá, máte možnosť kúpiť tabuľu s krídlami. Najväčší dostupný rozmer je 120x400
cm. Toto riešenie nie je esteticky pekné, ale je zároveň aj nákladné. Vráťme sa teda ešte
k porovnaniu ceny. Cena trojkrídlovej tabule v rozmere 120x400 cm sa pohybuje v priemere
okolo 540,- €. Cena popisovateľnej magnetickej fólie v rovnakom rozmere je 300,- €, teda
o viac ako 40% menej. Fólie sú však dostupné aj v ďalších rozmeroch. Maximálny rozmer
môže byť až 137x900 cm. Použitím fólie získate navyše popisovateľnú plochu, ktorá bude
jednotná, bez akýchkoľvek rámov a zakončení.

Aplikácia
Na inštaláciu bielych tabúľ je zväčša potrebná práca odborníka, aby bola pevne a rovno
uchytená na stene. Zároveň sú nevyhnutné zásahy do steny ako napríklad vŕtanie dier
a podobne. Na rozdiel od toho je aplikácia fólie pomerne jednoduchá a zvládne ju každý
v priebehu pár minút. Fólie sú samolepiace, takže nie sú potrebné žiadne zásahy do steny či
špeciálne náradie. Nie je dôvod, aby ste aplikáciu fólie nezvládli a museli volať odborníka.
V každom balení fólie je priložený podrobný návod.

Používanie a údržba
V používaní bielych tabúľ a fólie nie je žiadny rozdiel. Obe fungujú na rovnakom princípe.
Popisujú sa špeciálnymi, sucho-stierateľnými fixkami. Porovnali sme však klasické tabule
a fólie z pohľadu údržby, presnejšie čistenia. Pri väčšine bielych tabúľ nastáva po určitom
čase používania problém, kedy na ploche ostávajú trvalo viditeľné stopy po fixkách a tabule
vyzerajú ako špinavé a nepomáha ani čistenie špeciálnymi čistiacimi prípravkami. Je to
nepríjemné ako z estetického, ale aj z hľadiska toho, že na takto „špinavej“ tabuli je horšie
čitateľný písaný text. Kvalita fólie vysoko prevyšuje kvalitu povrchu tabúľ, ale aj bielych
popisovateľných náterov, ktoré fungujú na rovnakom princípe ako biele tabule. Na povrchu
fólie ani po dlhom a frekventovanom písaní neostávajú žiadne stopy po fixkách.

Vzhľad
Vzhľad je jedným z hlavných rozdielov medzi fóliou a tabuľou. Fóliu môžete nalepiť na
akékoľvek rovné a hladké miesto, či už je to stena, nábytok alebo dvere. Na rozdiel od tabúľ
nie je obmedzovaná často nevzhľadnými rámami. Klasické tabule sú na rozdiel od fólie
objemné, ťažké a často s ostrými hranami.

