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FLEXIBILITA
JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ 
MNOHOSTRANNÉ VYUŽITÍ

Představte si svou školní budovu: Děti  se učí ve třídách a o 
přestávkách pobíhají a dovádějí na chodbách. A teď si představte, 
o co lépe by vaše škola vypadala, kdyby byly všechny stěny 
pestře vyzdobené. Podle našeho názoru by takhle měla vypadat 
každá škola – s využitím závěsného systému Artiteq místo 
nevzhledné lepicí pásky nebo nepraktických připínáčků, které 
jsou ještě stále ve školách k vidění.

Přinášíme taková praktická a na pohled pěkná řešení, která 
každou školu posunou o úroveň výš. Systémy pro zavěšení 
obrázků, prezentační a mnohé další pomůcky vyrábíme a 
prodáváme již od roku 1995.

Určitě by vaše škola mohla využít lišty Artiteq Info Rail. Jde o  
závěsný systém, určený k vystavování dětských kreseb, ale také 
dokumentů a oznámení, který je praktický, šetří čas a umožňuje 
trvalé vystavení i průběžné obměňování. S  využitím tohoto 
systému bude  každá škola vypadat lépe a navíc budou chráněny 
stěny školní budovy.

Vzpomeňte si, co se věší na  stěny ve vaší škole: kdeco od 
dekorací přes nástěnky až po tabule. Závěsný systém Artiteq 
tohle všechno hravě zvládne! Společnost Artiteq vám jako 
specialista na závěsné systémy pomůže zvolit řešení na míru  
potřebám a požadavkům vaší školy nebo jiné instituce. 

Tato brožura přináší detaily všech dostupných řešení. Víme, že je 
vaše škola jedinečná, a máme pro ni ty nejlepší výrobky, které její 
osobitý styl skvěle podtrhnou… a ještě přidají něco navíc.
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 NAVRŽENO PRO SNADNÝ  
 MANAGEMENT ŠKOLNÍ BUDOVY

 FLEXIBILNÍ A JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ
  MNOHOSTRANNÉ VYUŽITÍ  

ZARUČENÁ BEZPEČNOST

Stěny vaší školy hrají v každé místnosti jinou roli: ve třídě 
poskytují dětem pocit bezpečí, v aule dotvářejí slavnostní 
prostředí, v jídelně navodí milou domáckou atmosféru, v 
učitelském kabinetu zase profesionálnější prostředí a 
chodby a vstupní prostory projasní a provzdušní. Výzdoba 
stěn dodává každé místnosti specifický charakter a  
podtrhuje její funkčnost.

Obrázky, dětské výtvory, prezentace a plakáty společně 
dotvářejí celkový vzhled a atmosféru vaší školní budovy. 
Společnost Artiteq přináší závěsná řešení, která dokonale 
podpoří vaše záměry, jak školu prezentovat. Naše flexibilní 
závěsné systémy pomohou vyniknout  stylu vaší školy i 
budovy. Zvolené řešení by mělo být pěkné na pohled, 
flexibilní, bezpečné a v souladu s potřebami dnešních škol. 
Závěsné systémy Artiteq je podle potřeby  možné upevnit 
na strop či na stěnu.

ARTITEQ PRO VAŠI BEZPEČNOST
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Od tučňáků až po Pythagorovu větu
Škola není kancelář,  a měla by proto být místem, kde dítě hraje 
hlavní roli a kde se cítí dobře. Snaha o  hravější a  méně formální 
prostředí však ještě neznamená, že by věci měly být  jen tak ledabyle 
naaranžované… Pořádek ve třídě přece musí být! Lišta InfoRail 
představuje dokonalý prezentační systém, který umožňuje vystavit 
kresby a jiné dokumenty na stěnu úhledně a organizovaně.

Lišta systému je ke zdi upevněná natrvalo. Představuje tak pro vaši 
školu dlouhodobou investici, protože chrání stěny před jakýmkoliv 
poškozením. Řekněte tedy „sbohem“ připínáčkům a lepicí pásce! 
Kresby a ostatní výtvory můžete jednoduše obměňovat. Mnohé školy 
již závěsné systémy Artiteq využívají a zpětná vazba, kterou od 
učitelů i rodičů dostáváme, přináší jen samá pozitiva. 

„Jak jsme se bez něčeho takového mohli vůbec obejít?“ „Naše třídy i 
chodby opravdu prokoukly,“ zní ze spousty škol. Vedení škol, ředitelé, 
učitelé, rodiče i děti -  všichni jsou z tohoto řešení nadšení.





“ “
LIŠTY INFO RAIL LZE VYUŽÍT JAK VE TŘÍDĚ,TAK MIMO NI. UVNITŘ JE UMISŤUJEME 
V TAKOVÉ VÝŠI, ABY NA NĚ DĚTI SNADNO DOSÁHLY. POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU JE TAK 

SNADNÉ, ŽE ŽÁCI MOHOU POVĚSIT A VYSTAVIT SVÉ VLASTNÍ VÝTVORY SAMI, 
JEDNODUŠE A ÚHLEDNĚ. JE TO ŘEŠENÍ, KTERÉ AKTIVNĚ ZAPOJUJE DĚTI SAMOTNÉ 

A VÝSLEDEK PŮSOBÍ USPOŘÁDANĚ A ZÁROVEŇ PESTŘE.

Učitelka ze školy Cor Emousschool, Haag, Nizozemsko









Učitelka ze školy Cor Emousschool, Haag, Nizozemsko

“ “OD TÉ DOBY, CO JSME NAINSTALOVALI LIŠTY INFO RAIL NA CHODBÁCH NAŠÍ 
ŠKOLNÍ BUDOVY, MŮŽEME PODLE AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI STÁLE 

PŘEDVÁDĚT NĚCO JINÉHO: BĚHEM TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 
VYSTAVIT TŘÍDNÍ PROJEKTY, BĚHEM PROJEKTOVÉHO TÝDNE PLAKÁTY A PŘED 
PRÁZDNINAMI OZNÁMENÍ O NADCHÁZEJÍCÍM DĚTSKÉM TÁBOŘE. OBMĚŇOVAT 

MATERIÁLY PODLE POTŘEBY JE HRAČKA A NAVÍC TO BÁJEČNĚ VYPADÁ.



Lišta Info Rail+ je rozšířenou verzí standardní verze Info Rail 
- na  své horní straně má navíc poličku. Tento doplněk 
doporučujeme zejména  pro obrázkové tabule nebo 
diagramy, které pomáhají dětem učit se číst. 

INFO RAIL+



Ve školách se stěny využívají více způsoby než v jakýchkoliv jiných budovách. 
Vystavované obrázky běžně slouží jako výukové pomůcky. Flexibilní závěsné systémy se 
skvěle hodí do jakékoliv třídy a lze je využít  nejen na obrázky, ale třeba také na nástěnky, 
tabule, mapy a projekční plátna.

Závěsné systémy na obrázky Artiteq se skládají z nosné lišty, závěsných lanek a háčků. 
Obrovskou výhodou tohoto systému je to, že jej stačí upevnit pouze jednou: na stěnu  
ke stropu nebo na samotný strop (vedle podhledů). 

Díky závěsnému systému na obrázky se výzdoba stěn ve vaší škole stane hračkou a 
nebude vás nijak omezovat. Pokud jste se nedávno přestěhovali do nové budovy nebo 
jste právě dokončili rekonstrukci, jistě stojíte o to, aby čistě vymalované stěny na 
chodbách i ve třídách zůstaly nedotčené a vypadaly jako nové co nejdéle. Dovolte, 
abychom Vás přesvědčili, že závěsné systémy na obrázky Click Rail a Top Rail jsou 
dlouhodobou a výhodnou investicí do vaší školy.

ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY NA OBRÁZKY
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PREZENTAČNÍ SYSTÉMY



Školy jako instituce zaměřující se na vzdělávání a formování budoucích 
generací aby měly patřit mezi průkopníky technologických vymožeností. 
Interaktivní tabule a podobné pomůcky  se již v  mnoha třídách staly 
neodmyslitelným prvkem. I přesto se však mnohé školy vedle moderních 
učebních pomůcek i nadále rády spoléhají na tradiční nástroje, jakými 
jsou  například nástěnky či tabule na fixy. Společnost Artiteq vám 
dokáže pomoct s čímkoliv, co v této oblasti potřebujete.  Umíme totiž  
snadno integrovat vaše již zavedené  nástroje s  našimi závěsnými 
systémy na obrázky způsobem, který je jak účelný, tak udržitelný. Naše 
závěsné řešení je praktické a bezpečné a kromě toho nabízí také 
výjimečnou flexibilitu, jelikož závěsná lanka můžete v liště jednoduše 
posunovat.

Kontaktujte nás a my vám rádi poradíme a doporučíme nejvhodnější 
řešení.
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KONTAKT NA DODAVATELE:

ARTITEQ

HERASTRAAT 39

5047 TX TILBURG

NIZOZEMSKO

T +31 (0)13 572 90 70

INFO@ARTITEQ.COM
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