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RÝSOVACÍ PRKNO - A4 nebo A3
Kreslení a psaní
pohodlně – rychle – jednoduše – na cenově dostupném materiálu

Přídavný úhelník k rýsovacímu prknu






Lze nasadit na pravítko a posouvat
Tlačítko aretace (STOP/GO)
Pravý úhel lze natáčet
Rozsah otáčení 90°
Fixace po 15°

Práce na prkně je velmi snadná:
 Můžete kreslit nebo psát s následným
nahmatáním kresby a můžete sledovat
kreslicí tužku prstem
 Neriskujete poranění vyšší teplotou nebo
ostrým hrotem pisátka
 Máte volné ruce - fólii přidržují svorky
 Můžete používat normální propisku nebo
bodátko
 Kreslíte na cenově dostupnou fólii
Jak kreslíte:
 Na rýsovacím prkně je nalepena silikonová
podložka
 Na silikonovou podložku položíte rýsovací
fólii, kterou připevníte dvěma rychloupínacími
svorkami (CLOSED/OPEN = zavřít/otevřít)
 Podložka a svorky pevně drží rýsovací fólii,
takže obě ruce jsou volné a můžete
pohodlně kreslit, psát nebo nahmatávat
 Vezměte do ruky pisátko - propisku nebo
bodátko – a držte je šikmo
 Pisátkem pak kreslíte vystupující čáru, kterou
sledujete prsty druhé ruky

 Čím silněji na pisátko tlačíte, tím
je kresba vystouplejší
Popis rýsovacího prkna:
 Rýsovací prkno z umělé hmoty,
silné 1 cm
 Rozměry pro A4: 30 x 37,5 cm
 Rozměry pro A3: 37,5 x 51,5 cm
 Silikonová podložka silná 1 mm
 Upínací svorky: na delší straně
po celé délce, na kratší straně
dlouhá 8 cm; v odemčené poloze
drží zvednuté, takže při zakládání
fólie jsou obě ruce volné
 Posuvné pravítko má zářezy po 1
cm, prodloužené po 5 cm
 Aretace pravítka jezdcem
STOP/GO
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Rýsovací souprava umožňuje velmi přesné rýsování i méně zručným uživatelům:
 Odolné hmatné značení po 1 cm
 Posuvné pravítko s aretací
 Trojúhelníky s hmatnými body a zářezy po 1 cm
 Úhelník s hmatnými body a zářezy po 10°
Využití ve škole:
Náčrty, trénování podpisu, hodiny geometrie, zeměpisu nebo výtvarné výchovy.
Kreslení na tabuli obecně.
Snadný dorozumívací nástroj mezi vidomými a nevidomými:
Ne všichni umíme věci vysvětlovat tak, aby si je ostatní dovedli hned představit.
Náčrt cesty, půdorys nebo prostorový plán pomáhají vysvětlit nebo porozumět nevidomým i
vidomým.
Ideální podložka pro začínající čtenáře bodového písma:
Rýsovací prkno MARBURG je rovné, takže jednotlivé listy s bodovým písmem lze na něm
pohodlně číst, aniž by sjížděly – obě ruce jsou volné, protože listy není třeba přidržovat.
Rychlé poznámky pro osleplé v pozdějším věku:
Zkuste na rýsovací fólii něco napsat asi tři centimetry vysokým hůlkovým písmem, např.
jméno, telefonní číslo, nějaké slovo. Po krátkém zácviku každý zvládne hmatem číst takto
psaný text. Přirozeně toto čtení bude vždy pomalejší než čtení bodového písma.
Méně zkušenému čtenáři čtení ulehčíte tak, že budete:
 psát většími písmeny
 používat větší mezery mezi písmeny
 tlačit na rýsovací tužku a psát tak silnější písmena
 držet kreslicí tužku více zešikma a psát tak hrubším písmem.
Rýsovací souprava MARBURG:
Rýsovací souprava obsahuje rýsovací prkno, 2 trojúhelníky a 1 úhelník (k prknu A3 ještě
pravítko dlouhé 20cm). Vše z plastu se zářezy po 1cm resp. po 10 stupních.
Objednávka:
Rýsovací prkno A 4 (MARBURG)
Rýsovací prkno A 3 (MARBURG)
Přídavný úhelník pro A 3 i A 4
Rýsovací fólie A4 po 1 kg (cca 260 listů)
Rýsovací fólie A3 po 1 kg (cca 130 listů)
Rýsovací fólie 27x34 cm po 1 kg (cca 200 listů)
Bodátko s plochých držadlem
Bodátko se sedlovým držadlem
Rýsovací souprava

00 - 76400
00 - 76500
00 - 76510
HW - 74370
HW - 74380
HW - 74360
00 - 54101
HW - 54060
HW - 76300
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