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Таблите се брз, лесен и забавен начин за организирање 
мисли и идеи додека работите во најразлични ситуации. 
Ако вежбате нов проект, слободно запишете ја секоја 
мисла и избришете ги идеите што не ви се допаѓаат. 

Многу табли имаат магнетна површина за пишување, 
така што можете привремено да прикачите хартии на 
површината додека работите. Ова може да биде корисно 
за следење на документацијата низ фази на завршување, 
или дури и објавување на слики поврзани со задачата 
што е на располагање. Малите, шарени магнети прават 
фантастични организациски алатки за таблите.

За да се осигурате дека имате се што ви треба за да ги 
искористите вашите нови табли, разгледајте го нашиот 
избор на маркери за табла, бришачи и магнети. 



офис ризница

Плутани табли

Табли плутани со дрвени рамки

гр.    шифра      производ      е.м.
 B          P087            40x30           пар.         280ден.
 B          P086            60x40           пар.          435ден.
 B          P084            80x60           пар.         735ден.
 B          P085            90x60           пар.         1.060ден.

                                                                B               P828              120x80                 пар.                1.370ден.
 B               P827              150x100              пар.                2.665ден.

цена  
со ддв

Табли плутани со 
алуминиумски рамки

гр.    шифра      производ      е.м.
B          P660             60x40          пар.         660ден. 
B          P661             80x60          пар.      1.030ден.
B          P662           120x80          пар.      1.570ден.
B          P663           150x100        пар.      4.170ден.
B          P664           160x120        пар.      4.240ден. 

цена  
со ддв
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Фелцни табли

Табли фелцни со 
алуминиумски рамки

гр.    шифра      производ       е.м.

B           F251            40x30            пар.      450ден. 

B           F252            60x40            пар.      640ден.

B           F253            80x60            пар.      955ден.

цена  
со ддв

Бели табли

Табла бели магнетни 
со дрвени рамки

гр.       шифра        производ   е.м. 

B               B243              30x40        пар.      460ден.

B               B097              40x60        пар.      670ден.

C               B096              60x80        пар.    1.195ден.

C               T354             80x120       пар.    2.225ден.

цена  
со ддв

https://klever.com.mk/
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Бели троделни магнетни табли
со алуминиумска рамка

гр.    шифра       производ           е.м.

B         T938          120x90/240            пар.         17.715ден.

цена  
со ддв

само да ве потсетиме

маркери за табла 
12 бои

Табли бели магнетни 
со алуминиумски рамки

гр.       шифра        производ   е.м. 
B             B193               60x40        пар.      1.080ден.

B             B196               80x60        пар.      1.420ден.

B             B194               90x60        пар.      1.690ден.

B             B195              120x90       пар.     2.860ден.

B             T930              160x120      пар.    5.170ден. 

B             B051              180x90       пар.     7.800ден.

B             T343              180x120      пар.    6.890ден.

B             T778              200x100      пар.    7.870ден.                

B                    T898                   120x240        пар.   14.290ден.

B                    T779                   200x120        пар.     8.645ден.

цена  
со ддв

B             B050              150x100     пар.     5.825ден.

https://klever.com.mk/image/pdf/specijalni-markeri.pdf
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гр.      шифра        производ    е.м. 

B             T455             70x100       пар.    4.640ден.

цена  
со ддв
цена  

со ддв

Огласни Табли

Табли на ногарки

- Флипчарт табла
- магнетна основа
- алуминиумска рамка
- адаптибилна висина
- држач за маркери
- макс. висина: 190см

Огласни табли плутана

гр.     шифра     производ      е.м.

B          O325         90x60cm         пар.     3.940ден. 

цена  
со ддв

Огласни табли бела

гр.     шифра     производ      е.м.

B          O327         90x60cm         пар.     4.710ден. 

B          O328        120x90cm        пар.     6.745ден. 

цена  
со ддв

T455

Табли со ногарки
гр.      шифра        производ    е.м. 

B             T378              70x100       пар.   6.780ден.

цена  
со ддв
цена  

со ддв

 - дополнителни два држачи за хартија  
- три ногарки од сиво офарбан алуминиум
- прилагодлива висина - максимум 186 cm
- држач за маркери

T378

https://klever.com.mk/
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- метална површина без рамки
- магнетна основа
- макс. висина: 195см
- мобилна основа на тркала

- магнетна основа
- алуминиумска рамка
- адаптибилна висина и агол
- дополнителни два држачи за хартија
- држач за маркери
- макс. висина: 195см
- мобилна основа на тркала

Табли на тркала

Табла со тркала
гр.     шифра      производ    е.м. 

B      B-4806176       70x100       пар.    19.790ден.

цена  
со ддв

Табли со тркала
гр.     шифра      производ    е.м. 

B      B-4806125       70x100        пар.   11.115ден.

цена  
со ддв

- магнетна основа
- алуминиумска рамка
- мобилна основа на тркала

Табла ротирачка

Табла со тркала

гр.     шифра      производ    е.м. 

B            T768           120x90        пар.    20.230ден.

B            T137           100x200      пар.  26.415ден.

B            T770            90x120       пар.   16.125ден.

B          B-1003          90x120       пар.   23.290ден.

B            T769          180x120       пар.   26.430ден.

гр.     шифра      производ    е.м. 

B            T742            100x70       пар.    7.265ден.

цена  
со ддв

цена  
со ддв

- магнетна основа
- алуминиумска рамка
- држач за маркери
- макс. висина: 190см
- мобилна основа на тркала
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Магнетен држач

Магнетен држач за
флипчарт хартија

гр.    шифра      производ       е.м.

B           М491           50см             пар.      605ден. 

цена  
со ддв

- магнетен држач 
- за ставање на бели магнетни табли
  или на други метални површини
- специјалниот механизам обезбедува
  прицврстување на листови без  
  нивно  оштетување

Табли во боја

“Pазвеселете го домот и 
вашиот работен простор со

магнетните табли во боја” 

Таблa магнетна во боја

гр.     шифра     производ      е.м.

B          T2262          36x36            пар.       640ден. 

цена  
со ддв

https://klever.com.mk/
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Флипчарт хартија 
гр.   шифра        производ       е.м. 

B         L119              70x100           пар.     225ден.

цена  
со ддв

- високо квалитетна хартија отпорна на размачкување
- перфорирана за лесно поставување
- 20 листови

Хартија за табли

Држачи за табли

Држач за табли на ногарки
гр.   шифра        производ       е.м. 

B        D328        60x45 - 60x90      пар.  14.000ден.

цена  
со ддв

Стаклени табли

Табли стаклени магнетни

гр.     шифра     производ     е.м.

B         T2263           30x30           пар.      1.795ден.

B         T2264           45x45           пар.      2.930ден.

цена  
со ддв Магнети за стаклени табли

гр.     шифра     производ      е.м.

А           М520    10х10x10мм     пар.     1.405ден. 

цена  
со ддв

https://klever.com.mk/
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Табли црни
гр.     шифра          производ       е.м. 

B      B-8125397   297x420mm (A3)  пар.   435ден.

цена  
со ддв

двострана површина за пишување
без рамки, со заоблени врвови

лесна за миење

EДУКАЦИЈА
КРЕАЦИЈА
И ЗАБАВА

двострана површина за пишување
една бела и друга исцртана со квадратчиња

магнетна основа
практична, склоплива конструкција

Табли за на маса
гр.      шифра         производ    е.м. 

B       B-10201011         60х45         пар.   4.325ден.

цена  
со ддв

Детски табли

Детска табла
гр.      шифра         производ    е.м. 

B             Т340                48х40         пар.   4.940ден.

цена  
со ддв

- Двострано комбинирана табла со 

бела, мазна површина од едната страна

и црна табла од другата страна

- Има абакус и часовник со подвижни стрелки - Има практичен држач 

за маркери, креда, сунѓер и разни додатоци

- Погодна за во училиштата, градините, канцелариите или дома

- Содржи 10 креди во боја; 1 маркер и еден сунѓер
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Држачи за маркери

Држачи за маркери
гр.   шифра        производ      е.м. 

A         D332             Ergo                пар.     495ден.

A         D331           Classic              пар.     480ден.

цена  
со ддв

Mагнети за табла
гр.     шифра        производ     е.м. 

A           М456          3см, 1/8         пар.       87ден.

A           М268          2см, 1/12       пар.       90ден.

B           М307          3см, 1/8         пар.       95ден.

цена  
со ддв

Магнети

D331 D332

М307

P474

S128

P080

Средства за чистење табли

Патенти за табла

Патенти за плутени табли
гр.  шифра          производ             е.м. 

A       Р128     метални 1/100              пар.   33ден.

A       Р854     метални во боја 1/100   пар.   34ден.

A       Р474     пвц 1/50                          пар.   40ден.

A       Р080     пвц 1/100       пар.   92ден.

цена  
со ддв

S854

Магнетен суѓер за бела табла
гр.    шифра        производ          е.м. 

A       S773               105x55                 пар.     65ден.

A       S392               130x40                 пар.   170ден.

A       S393               150x62                 пар.   435ден. 

A       D336               150x62                пар.   465ден.

цена  
со ддв

М456 М268

S773

S393

D336

S392

https://klever.com.mk/
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K339

Креди за табла

K424

 Креди-Меморис
гр.    шифра      производ        е.м. 
B        К339           бели 1/100        пар.        92ден.

B        К424           боја 1/100         пар.      110ден.

цена  
со ддв

S727
S728 S729

Спреј/марамици за бела табла
гр.    шифра        производ       е.м. 
A          S727        спреј  50мл.        пар.     162ден.

A          S728        спреј  200мл.      пар.     275ден. 

A          S472        спреј  250мл.      пар.     260ден. 

A          S729        спреј  500мл.      пар.     485ден.

цена  
со ддв

Самолеплива ролна

S472

 Самолеплива ролна
гр.    шифра      димензија        е.м. 
B        P946        12.2mx300mm     пар.       310 ден.

цена  
со ддв



Одлучете се за БРЕНД на кој може да му верувате.

тел.: 02/3298-699

е-mail: contact@klever.com.mk

ул. K. Битољану бр. 2  1000 Скопје, Македонија
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