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StarBoard

Flipcharty
Wymiary 

tablicy [cm] 
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Flipchart Starboard
Flipchart StarBoard to nowoczesny i elegancki design oraz perfekcyjna ja-
kość wykonania.  Powierzchnia suchościeralna lakierowana o właściwo-
ściach magnetycznych. Konstrukcja aluminiowa w kolorze srebrnym 
z czarnymi matowymi wykończeniami. Możliwość zawieszenia bloku 
w formacie A1 i EURO.  Wbudowana w dolny pro�l tablicy półka z możli-
wością zamykania. Tablica mocowana na trójnożnym stojaku z możliwo-
ścią regulacji wysokości do 185 cm. Dodatkowe ramiona boczne na arku-
sze papieru.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

Dostępny wkrótce.

 71,5×108  cm
(pow. całkowita)

TFS04 450,00

Flipchart Starboard mobilny
Flipchart mobilny StarBoard to nowoczesny i elegancki design oraz per-
fekcyjna jakość wykonania.  Powierzchnia suchościeralna lakierowana 
o właściwościach magnetycznych. Konstrukcja aluminiowa w kolorze 
srebrnym z czarnymi matowymi wykończeniami. Możliwość zawiesze-
nia bloku w formacie A1 i EURO.  Wbudowana w dolny pro�l tablicy pół-
ka z możliwością zamykania. Nowatorski mechanizm jezdny wbudowany 
w bazę oraz gumowa stopka gwarantująca stabilność. Dodatkowe ramiona 
boczne na arkusze papieru.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

Dostępny wkrótce.

71,5×108  cm
(pow. całkowita)

TFS01 760,00

Tablice suchościeralno-magnetyczne Rozmiar [cm] 
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Powierzchnia lakierowana 

Powierzchnia suchościeralna lakierowana o właściwościach magnetycz-
nych. Rama aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi matowymi wy-
kończeniami. Dwie półki wbudowane w pro�l dolny tablicy. Tył tabli-
cy wzmocniony blachą ocynkowaną. Mocowanie do ściany za pomo-
cą zawieszek mocowanych do tylnej części pro�lu ramkowego oraz pro-
�lu bazy półki (istnieje możliwość montażu tablicy na bazie jedynie pro�-
lu ramkowego). 
W komplecie: elementy montażowe. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

Dostępne wkrótce.

90×60 TSS96 166,00

120×90 TSS129 246,00

150×100 TSS1510 323,00

180×120 TSS1218 423,00

200×100 TSS1020 432,00

240×120 TSS1224 642,00

Powierzchnia ceramiczna

Powierzchnia suchościeralna ceramiczna o właściwościach magnetycz-
nych. Rama aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi matowymi wy-
kończeniami. Dwie półki wbudowane w pro�l dolny tablicy. Tył tabli-
cy wzmocniony blachą ocynkowaną. Mocowanie do ściany za pomo-
cą zawieszek mocowanych do tylnej części pro�lu ramkowego oraz pro-
�lu bazy półki (istnieje możliwość montażu tablicy na bazie jedynie pro�-
lu ramkowego). 
W komplecie: elementy montażowe. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię!

Dostępne wkrótce.

90×60 TSS96P3 253,00

120×90 TSS129P3 420,00

150×100 TSS1510P3 565,00

180×120 TSS1218P3 771,00

200×100 TSS1020P3 754,00

240×120 TSS1224P3 1008,00
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StarBoard

Planery Rozmiar [cm] 
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Powierzchnia lakierowana 

Nadruk planera wykonany na powierzchni suchościeralno-magnetycznej 
lakierowanej. Do planowania miesięcznego lub rocznego. Rama aluminio-
wa w kolorze srebrnym z czarnymi matowymi wykończeniami. Dwie półki 
wbudowane w pro�l dolny tablicy. 
Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. Mocowanie do ściany za po-
mocą zawieszek mocowanych do tylnej części pro�lu ramkowego oraz 
pro�lu bazy półki (istnieje możliwość montażu tablicy na bazie jedynie 
pro�lu ramkowego). 
W komplecie: elementy montażowe. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

Dostępne wkrótce.

90×60
miesięczny

TPS004** 235,00

120×90
miesięczny

TPS007** 468,00

90×60
roczny

TPS005*** 235,00

120×90
roczny

TPS008*** 468,00

Powierzchnia ceramiczna

Nadruk planera wykonany na powierzchni suchościeralno-magnetycznej 
ceramicznej. Do planowania tygodniowego, miesięcznego lub rocznego. 
Rama aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi matowymi wykończe-
niami. Dwie półki wbudowane w pro�l dolny tablicy. Tył tablicy wzmoc-
niony blachą ocynkowaną. Mocowanie do ściany za pomocą zawieszek 
mocowanych do tylnej części pro�lu ramkowego oraz pro�lu bazy półki 
(istnieje możliwość montażu tablicy na bazie jedynie pro�lu ramkowego). 
W komplecie: elementy montażowe. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię!

Dostępne wkrótce.

90×60
tygodniowy

TPS003* 392,00

90×60 
miesięczny

TPS001** 392,00

90×60
roczny

TPS002*** 392,00

Tablice Combi Rozmiar [cm] 
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna lakierowana, połączona za po-
mocą pro�lu aluminiowego z powierzchnią korkową lub tekstylną (w ko-
lorze niebieskim lub popielatym). Rama aluminiowa w kolorze srebrnym z 
czarnymi matowymi wykończeniami. Dwie półki wbudowane w pro�l dol-
ny tablicy. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. Mocowanie do 
ściany za pomocą zawieszek mocowanych do tylnej części pro�lu ramko-
wego oraz pro�lu bazy półki (istnieje możliwość montażu tablicy na bazie 
jedynie pro�lu ramkowego). 
W komplecie: elementy montażowe. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

Dostępne wkrótce.

90×60
korkowa

TCSSC96 143,00

120×90 
korkowa

TCSSC129 198,00

90×60
tekstylna

TCSST96 143,00

120×90
tekstylna

TCSST129 198,00

Tablice korkowe Rozmiar [cm] 
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Powierzchnia wykonana z najwyższej jakości korka. Rama aluminiowa w 
kolorze srebrnym z czarnymi matowymi wykończeniami. Dwie półki wbu-
dowane w pro�l dolny tablicy. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowa-
ną. Mocowanie do ściany za pomocą zawieszek mocowanych do tylnej 
części pro�lu ramkowego oraz pro�lu bazy półki (istnieje możliwość mon-
tażu tablicy na bazie jedynie pro�lu ramkowego). 
W komplecie: elementy montażowe. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

Dostępne wkrótce.

90×60 TCS96 129,00

120×90 TCS129 173,00

150×100 TCS1510 221,00

180×120 TCS1218 276,00

200×100 TCS1020 296,00

Tablice tekstylne Rozmiar [cm] 
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Powierzchnia tekstylna w kolorze niebieskim lub popielatym. Rama alumi-
niowa w kolorze srebrnym z czarnymi matowymi wykończeniami. Dwie 
półki wbudowane w pro�l dolny tablicy. Tył tablicy wzmocniony blachą 
ocynkowaną. Mocowanie do ściany za pomocą zawieszek mocowanych 
do tylnej części pro�lu ramkowego oraz pro�lu bazy półki (istnieje możli-
wość montażu tablicy na bazie jedynie pro�lu ramkowego). 
W komplecie: elementy montażowe. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

Dostępne wkrótce.

90×60 TTS96 131,00

120×90 TTS129 177,00

150×100 TTS1510 227,00

180×120 TTS1218 276,00
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StarBoard

Akcesoria Wymiary [cm] 
/ Ilość Nr art. 2x3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Blok do �ipcharta gładki 30 kartek StarBoard. Gramatura: 80 g/m2. 60×90 SBA008 26,00

Blok do �ipchart w kratkę 30 kartek StarBoard. Gramatura: 80 g/m2. 60×90 SBA009 33,00

Magnesy StarBoard Ø25mm - mix 12 szt. SBA004 16,00

Markery do tablic suchościeralnych 4 kolory StarBoard 4 szt. SBA005 18,00

Wycierak magnetyczny StarBoard 1 szt. SBA001 24,00

Wymienne wkłady �lcowe StarBoard 10 szt. SBA002 15,00
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O�ce

Flipcharty Rozmiar [cm]
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Flipchart o�ce PRO 
Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. 
Podstawa trójnożna. Konstrukcja nośna z aluminium. 
Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO.  
Regulowana wysokość �ipcharta do 186 cm, dzięki łatwym w użyciu uchwy-
tom zaciskowym. 
W modelach TF20 i TF16 2 ramiona boczne rozkładane metodą „klik-klik”. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię tablicy.

tablica: 
71×101,5

(pow. całkowita)

TF19 269,00

TF15
(Red Series) 269,00

TF20 340,00

TF16
(Red Series) 340,00

Flipchart o�ce PRO mobilny 
Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana, o stałym kącie 
nachylenia 15°. 
Podstawa mobilna (kółka z blokadą). Konstrukcja nośna ze stali. 
Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO.  
Regulowana wysokość �ipcharta w zakresie 160-196 cm, dzięki łatwym w 
użyciu uchwytom zaciskowym.  
W modelach TF22 i TF19 2 ramiona boczne rozkładane metodą „klik-klik”. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię tablicy. 

tablica: 
71×101,5

(pow. całkowita)

TF21 425,00

TF17
(Red Series) 425,00

TF22 508,00

TF18
(Red Series) 508,00

Flipchart  Classic 
Powierzchnia suchościeralna lakierowana (magnetyczna) lub melamino-
wa (niemagnetyczna). Podstawa trójnożna o regulowanej wysokości (max. 
186 cm). W modelu TF04 dodatkowe ramiona boczne na arkusze papieru. 
Możliwość zawieszenia bloku o formacie A1 i EURO, poprzez odpowiednie 
ustawienie rozstawu haków. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

* powierzchnia melaminowa
** powierzchnia lakierowana

tablica: 
70×100

(pow. całkowita)

TF01/70M* 222,00

TF01/70** 257,00

TF04** 324,00

Flipchart Classic mobilny 
Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna lakierowana. 
W modelu TF02 dodatkowe ramiona boczne na arkusze papieru.
Podstawa jezdna.  Regulowana wysokość 175–195 cm (model TF02). 
Możliwość zawieszenia bloku o formacie A1 i EURO, poprzez odpowiednie 
ustawienie rozstawu haków. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię tablicy.

tablica: 
70×100

(pow. całkowita)
TF03 405,00

tablica: 
70×100

(pow. całkowita)
TF02 484,00

Red Series 
limited edition

Red Series 
limited edition

Red Series 
limited edition

Red Series 
limited edition
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O�ce

Flipchart dwustronny 
Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna lakierowana. Rama aluminiowa. 
Podstawa wyposażona w kółka z systemem blokowania. Wysokość �ipcharta 
wynosi 195 cm. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię tablicy.

tablica: 
70×104

(pow. całkowita)

TF14 437,00

Flipchart dwustronny 
Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna ceramiczna. Rama aluminiowa. 
Podstawa wyposażona w kółka z systemem blokowania. Wysokość �ipcharta 
wynosi 195 cm. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię tablicy!

TF14P3 600,00

Tablice obrotowo-jezdne Wymiary [cm] 
(szer. x wys.) Nr Art. 2×3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

2-stronna, obracana 360° wokół osi poziomej; istnieje możliwość zablokowania 
jej w dowolnej pozycji, przy użyciu pokrętła bocznego w kolorze gra�towym. 
Powierzchnia lakierowana, suchościeralno-magnetyczna. 
Konstrukcja aluminiowa; na podstawie jezdnej (kółka z blokadą). 
W komplecie: plastikowe uchwyty do zawieszania bloku ,półka na markery, 
elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

120×90 TOS129 942,00

150×100 TOS1510 1153,00

180×120 TOS1218 1406,00

2-stronna, obracana 360° wokół osi poziomej, istnieje możliwość zablokowania 
jej w dowolnej pozycji, przy użyciu pokrętła bocznego w kolorze gra�towym. 
Powierzchnia ceramiczna, suchościeralno-magnetyczna. 
Konstrukcja aluminiowa; na podstawie jezdnej (kółka z blokadą).
W komplecie: plastikowe uchwyty do zawieszania bloku, półka na markery, 
elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię tablicy!

120×90 TOS129P3 1279,00

150×100 TOS1510P3 1586,00

180×120 TOS1218P3 1889,00

Tablice suchościeralne Rozmiar [cm]
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Powierzchnia lakierowana (magnetyczna)

Rama z MDF, w kolorze naturalnego dębu. Narożniki cięte pod kątem 45°.
W komplecie: 1 marker, 3 magnesy i elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

60×45 TS456 67,00

90×60 TS96 106,00

120×90 TS129 199,00

Powierzchnia melaminowa (niemagnetyczna)

Rama z pro�lu o�ceBoard - aluminiowego (anodowanego) w kolorze srebr-
nym; plastikowe narożniki w kolorze popielatym.  
W komplecie: półka (dł. 30 cm), marker oraz elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

90×60 TSA96M 104,00

120×90 TSA129M 158,00

150×100 TSA1510M 248,00

180×120 TSA1218M 311,00

Powierzchnia lakierowana (magnetyczna)

Rama z pro�lu o�ceBoard - aluminiowego (anodowanego) w kolorze srebr-
nym; plastikowe narożniki w kolorze popielatym. Dla rozmiaru 150 x 100 cm 
i większych, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. 
W komplecie: półka (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy oraz elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

60×45 TSA456 83,00

90×60 TSA96 127,00

120×90 TSA129 203,00

150×100 TSA1510 280,00

180×90 TSA1890 368,00

180×120 TSA1218 419,00

200×100 TSA1020 439,00

240×120 TSA1224 626,00

120×300 TSA1230 914,00

Powierzchnia ceramiczna (magnetyczna)

Rama z pro�lu o�ceBoard - aluminiowego (anodowanego) w kolorze srebr-
nym; plastikowe narożniki w kolorze popielatym. Dla rozmiaru 150 x 100 cm 
i większych, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. 
W komplecie: półka (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy oraz elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię!

90×60 TSA96P3 197,00

120×90 TSA129P3 343,00

150×100 TSA1510 P3 551,00

180×90 TSA1890P3 603,00

180×120 TSA1218P3 675,00

200×100 TSA1020P3 749,00

240×120 TSA1224P3 932,00

120×300 TSA1230P3 1312,00
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Tablice rozkładane (tryptyki) Rozmiar [cm]
(szer. × wys./szer*)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Powierzchnia suchościeralna - biała

Powierzchnia lakierowana, magnetyczna.  
Rama z pro�lu aluminiowego GTO w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki 
w kolorze popielatym. Tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. Półka 
o długości 30 cm. Dodatkowo produkt posiada 2 uniwersalne uchwyty 
do zawieszenia bloku.
Uwaga: Uchwyty do bloku można mocować tylko na skrzydłach tablicy.
W zestawie: uchwyty do zawieszenia bloku (AS139, str. 15), elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.
*szerokość po rozłożeniu skrzydeł

120×90/240* TRS129 1073,00

150×100/300* TRS1510 1219,00

180×120/360* TRS1218 1425,00

Powierzchnia ceramiczna, magnetyczna.  
Rama z pro�lu aluminiowego GTO w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki 
w kolorze popielatym. Tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. Półka 
o długości 30 cm. Dodatkowo produkt posiada 2 uniwersalne uchwyty 
do zawieszenia bloku.
Uwaga: Uchwyty do bloku można mocować tylko na skrzydłach tablicy.
W zestawie: uchwyty do zawieszenia bloku (AS139, str. 15), elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię!
*szerokość po rozłożeniu skrzydeł

120×90/240* TRS129P3 1356,00

150×100/300* TRS1510P3 1767,00

180×120/360* TRS1218P3 2314,00

Powierzchnia kredowa - zielona 

Powierzchnia lakierowana, magnetyczna.  
Tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. Rama z pro�lu aluminiowego 
GTO w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki w kolorze popielatym. Dodat-
kowo produkt posiada 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku. Półka na 
całej długości.
Uwaga: Uchwyty do bloku można mocować tylko na skrzydłach tablicy.
W zestawie: uchwyty do zawieszenia bloku (AS139), elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.
*szerokość po rozłożeniu skrzydeł

150×100/300* TRK1510 1219,00

Powierzchnia ceramiczna, magnetyczna.  
Rama z pro�lu aluminiowego GTO w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki 
w kolorze popielatym. Dodatkowo produkt posiada 2 uniwersalne uchwyty 
do zawieszenia bloku. Półka na całej długości.
Uwaga: Uchwyty do bloku można mocować tylko na skrzydłach tablicy.
W zestawie: uchwyty do zawieszenia bloku (AS139, str. 15), elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię!
*szerokość po rozłożeniu skrzydeł

180×120/360* TRK1218P3 2357,00

Tablice w kratkę Rozmiar [cm] 
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, ceramiczna. Stały nadruk kratki 
5×5 cm.  
Rama z pro�lu o�ceBoard - aluminiowego (anodowanego), w kolorze 
srebrnym; plastikowe narożniki w kolorze popielatym. Tył tablicy wzmocniono 
blachą ocynkowaną. 
W komplecie: półka (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy oraz elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię!

90×60 TSQ96P3 308,00

120×90 TSQ129P3 577,00

150×100 TSQ1510P3 737,00

Planery Rozmiar [cm] 
/ typ Nr art. 2x3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, ceramiczna

Rama z pro�lu o�ceBoard - aluminiowego (anodowanego) w kolorze srebr-
nym; plastikowe narożniki w kolorze popielatym. 
Uwaga: istnieje możliwość dokupienia samoprzylepnych szyldów (STP, str. 16) . 
W komplecie: półka (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy oraz elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię!

90×60 
tygodniowy 

+ pole notatek
TP003 394,00

90×60 
miesięczny TP001 394,00

90×60 
roczny TP002 394,00
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Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana

Rama z pro�lu o�ceBoard - aluminiowego (anodowanego) w kolorze srebr-
nym; plastikowe narożniki w kolorze popielatym. 
Uwaga: istnieje możliwość dokupienia samoprzylepnych szyldów (STP, str. 16)
W komplecie: półka (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy oraz elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

90×60 
miesięczny TP004 267,00

120×90 
miesięczny 

+ pole notatek
TP007 428,00

90×60 
roczny TP005 267,00

120×90 
roczny 

+ pole notatek
TP008 428,00

Tablice kredowe Rozmiar [cm]
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Powierzchnia lakierowana, magnetyczna. 
Rama z pro�lu o�ceBoard - aluminiowego (anodowanego) w kolorze srebr-
nym; plastikowe narożniki w kolorze popielatym. Dla rozmiaru 150 x 100 cm 
i większych tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, 
W komplecie: półka (na całej długości) oraz elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

90×60 TKA96 136,00

120×90 TKA129 258,00

150×100 TKA1510 351,00

200×100 TKA1020 448,00

Powierzchnia ceramiczna, magnetyczna. 
Rama z pro�lu o�ceBoard - aluminiowego (anodowanego) w kolorze srebr-
nym; plastikowe narożniki w kolorze popielatym. Dla rozmiaru 150 x 100 cm 
i większych tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, 
W komplecie: półka (na całej długości) oraz elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię!

120×90 TKA129P3 434,00

150×100 TKA1510P3 696,00

180×120 TKA1218P3 837,00

200×100 TKA1020P3 832,00

                               Tablice Combi Wymiary [cm] 
(szer. x wys.) Nr Art. 2×3

Cena deta-
liczna 

netto PLN

Powierzchnia lakierowana (magnetyczna) połączona z korkową.  
Rama z pro�lu o�ceBoard - aluminiowego (anodowanego) w kolorze srebr-
nym; plastikowe narożniki w kolorze popielatym.  
W komplecie: półka (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy oraz elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię suchościeralną.

90×60 TCASC96 117,00

120×90 TCASC129 187,00

Powierzchnia lakierowana (magnetyczna) połączona z tekstylną (dostępną 
w 5 kolorach: szarym, niebieskim, bordowym, czerwonym, zielonym).  
Rama z pro�lu o�ceBoard - aluminiowego (anodowanego) w kolorze srebr-
nym; plastikowe narożniki w kolorze popielatym.  
W komplecie: półka (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy oraz elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię suchościeralną.

90×60 TCAST96 118,00

120×90 TCAST129 189,00

Tablice korkowe Rozmiar [cm]
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Rama z MDF w kolorze naturalnego dębu. Narożniki cięte pod kątem 45°.
W zestawie: elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

60×45 TC456 33,00
90×60 TC96 49,00

120×90 TC129 94,00
150×100 TC1510 137,00
180×120 TC1218 201,00
200×100 TC1020 214,00

Rama z pro�lu o�ceBoard - aluminiowego (anodowanego) w kolorze srebr-
nym; plastikowe narożniki w kolorze popielatym. 
W zestawie: elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

60×45 TCA456 46,00

90×60 TCA96 69,00

120×90 TCA129 108,00

150×100 TCA1510 125,00

180×120 TCA1218 192,00

200×100 TCA1020 316,00



www.2x3.pl12

O�ce

DV

CV CT

CT

Dostępne wkrótce.

Dostępne wkrótce.

Tablice tekstylne Rozmiar [cm]
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Dostępne w 5 kolorach: szarym, niebieskim, bordowym, czerwonym, zielonym. 
Rama z pro�lu o�ceBoard - aluminiowego (anodowanego) w kolorze srebr-
nym; plastikowe narożniki w kolorze popielatym. 
W zestawie: elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

90×60 TTA96 91,00

120×90 TTA129 178,00

150×100 TTA1510 298,00

180×120 TTA1218 346,00

Mapy Rozmiar [cm]
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna 
netto PLN

Mapa drogowa Polski, w ramie aluminiowej, płyta miękka 102,5×120 TMPA1 144,00

Mapa administracyjna Polski, w ramie aluminiowej, płyta miękka 102,5×120 TMPA2 144,00

Mapa drogowa Polski, w ramie aluminiowej, pow. magnetyczna 102,5×120 TMPA1M 229,00

Mapa administracyjna Polski, w ramie aluminiowej, pow. magnetyczna 102,5×120 TMPA2M 229,00

Ścianki moderacyjne (dwustronne) Rozmiar [cm] 
/ Ilość Nr art. 2x3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. 
Rama z pro�lu aluminiowego GTO w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki 
w kolorze popielatym. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

120×30 TMS123 205,00

120×60 TMS126 271,00

120×90 TMS129 335,00

120×120 TMS1212 426,00

120×180 TMS1218 602,00

Powierzchnia korkowa. 
Rama z pro�lu aluminiowego GTO w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki 
w kolorze popielatym. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

120×60 TMC126 208,00

120×90 TMC129 231,00

120×120 TMC1212 269,00

120×180 TMC1218 343,00

Powierzchnia tekstylna. 
w 5 kolorach: szarym, niebieskim, bordowym, czerwonym, zielonym. 
Rama z pro�lu aluminiowego GTO. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

120×60 TMT126 216,00

120×90 TMT129 242,00

120×120 TMT1212 282,00

120×180 TMT1218 369,00

Noga
wys. 160 NTM160 121,00

wys. 190 NTM190 126,00

Uchwyt do tablic moderacyjnych 2 szt. NTMU 16,00

Kółka z hamulcem (klucz w komplecie) 2 szt. NTK 21,00

Tablice moderacyjne (dwustronne) Rozmiar [cm] 
/ Ilość Nr art. 2x3

Cena deta-
liczna 

netto  PLN

Powierzchnia korkowa. 
Rama z pro�lu aluminiowego w kolorze białym, nogi stalowe. Tablica o podsta-
wie typu V posiada nogi wyposażone w kółka. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

CV - cała, na kółkach
CT - cała

120×150 MTC1215/CV 349,00

120×150 MTC1215/CT 409,00

Powierzchnia suchościeralna lakierowana, składana (D) lub cała (C). 
Rama z pro�lu aluminiowego w kolorze białym, nogi stalowe. Tablica o podsta-
wie typu V posiada nogi wyposażone w kółka. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

CV - cała, na kółkach
CT - cała
DV - składana, na kółkach
DT - składana

120×150 MTS1215/CV 687,00

120×150 MTS1215/DV 747,00

120×150 MTS1215/CT 689,00

120×150 MTS1215/DT 749,00
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DTCV Dostępne wkrótce.

Powierzchnia tekstylna (w kolorze niebieskim lub szarym), składana (D) lub 
cała (C). 
Rama z pro�lu aluminiowego w kolorze białym, nogi stalowe. Tablica o podsta-
wie typu V posiada nogi wyposażone w kółka. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

CV - cała, na kółkach
CT - cała
DV - składana, na kółkach
DT - składana

120 x 150 MTT1215/CV 570,00

120 x 150 MTT1215/DV 630,00

120 x 150 MTT1215/CT 572,00

120 x 150 MTT1215/DT 632,00

Stojaki do tablic Rozmiar  
[cm] Nr art. 2x3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Mobilny 
do tablic o rozmiarze od 60×45 do 120×90 cm, z możliwością regulacji 
wysokości. Podstawa w kolorze popielatym, wyposażona w kółka z systemem 
blokującym.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

wys. max. 190 S01 394,00

Trójnożny 
do tablic o rozmiarze od 60×45 do 90×60 cm, z możliwością regulacji wysoko-
ści. Stelaż trójnożny w kolorze popielatym zapewnia stabilność stojaka.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

wys. 150 S02 246,00

Mobilny 80 
do tablic o rozmiarze od 90×60 do 120×90 cm, z możliwością regulacji 
wysokości. Podstawa w kolorze popielatym, wyposażona w kółka z systemem 
blokującym, które zapewniają mobilność stojaka.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

80×67 
wys. 150

S03/80 450,00

Mobilny 140 
do tablic o rozmiarze od 150×100 do 180×120 cm, z możliwością regulacji 
wysokości. Podstawa w kolorze popielatym, wyposażona w kółka z systemem 
blokującym, które zapewniają mobilność stojaka.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

140×67 
wys. 150

S03/140 509,00

Gabloty informacyjne Rozmiar [cm]
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

model 4 (wewnętrzna)

Powierzchnia suchościeralna biała lakierowana o właściwościach magnetycz-
nych. Rama wykonana z pro�lu aluminiowego, anodowana na kolor srebrny, 
wykończona eleganckimi popielatymi narożnikami. Drzwiczki wykonane 
z pleksi, zamykane na kluczyk. 
W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię, 2 lata na produkt.

51×37 GS42A4 222,00

51×68 GS44A4 315,00

73×68 GS46A4 376,00

model 2 (wewnętrzna)

Powierzchnia korkowa. Drzwiczki z pleksi, zamykane na zamek imbusowy. Tył 
gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną. Pro�l aluminiowy GTO, z plastiko-
wymi narożnikami w kolorze popielatym. Gablota w rozmiarze 120×180 cm 
posiada podwójne drzwi otwierane na boki. 
W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

60×90 GK296 369,00

90×120 GK2129 570,00

180×120 GK21218 803,00

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. Drzwiczki z plek-
si, zamykane na zamek imbusowy. Tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowa-
ną. Pro�l aluminiowy GTO, z plastikowymi narożnikami w kolorze popielatym. 
Gablota w rozmiarze 120×180 cm posiada podwójne drzwi otwierane na boki. 
W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię, 2 lata na produkt.

60×90 GS296 502,00

90×120 GS2129 746,00

180×120 GS21218 903,00

Powierzchnia tekstylna (5 kolorów: szary, niebieski, bordowy, czerwony, 
zielony). Drzwiczki z pleksi, zamykane na zamek imbusowy. Tył gabloty wzmoc-
niony blachą ocynkowaną. Pro�l aluminiowy GTO, z plastikowymi narożnikami 
w kolorze popielatym. Gablota w rozmiarze 120×180 cm posiada podwójne 
drzwi otwierane na boki. 
W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

60×90 GT296 489,00

90×120 GT2129 704,00

180×120 GT21218 812,00
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Gabloty informacyjne Rozmiar [cm]
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

model 1 z przesuwnymi drzwiami (wewnętrzna)

Powierzchnia korkowa. 
Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze popiela-
tym. Drzwiczki przesuwne ze szkła ESG ( jest to szkło bezpieczne- po rozbiciu 
rozpada się na małe cząstki o tępych krawędziach), zamykane na kluczyk. Tył 
gabloty wzmocniono blachą ocynkowaną. 
W zestawie: elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

97×70 (8×A4) GK18A4PD 601,00

141×70 (12×A4) GK112A4PD 741,00

141×101 (18×A4) GK118A4PD 850,00

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. 
Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze popiela-
tym. Drzwiczki przesuwne ze szkła ESG ( jest to szkło bezpieczne- po rozbiciu 
rozpada się na małe cząstki o tępych krawędziach), zamykane na kluczyk. Tył 
gabloty wzmocniono blachą ocynkowaną. 
W zestawie: elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

97×70 (8×A4) GS18A4PD 637,00

141×70 (12×A4) GS112A4PD 819,00

141×101 (18×A4) GS118A4PD 913,00

Powierzchnia tekstylna (5 kolorów: szary, niebieski, bordowy, czerwony, 
zielony). Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze 
popielatym. Drzwiczki przesuwne ze szkła ESG ( jest to szkło bezpieczne- po 
rozbiciu rozpada się na małe cząstki o tępych krawędziach), zamykane na 
kluczyk. Tył gabloty wzmocniono blachą ocynkowaną. 
W zestawie: elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

97×70 (8×A4) GT18A4PD 605,00

141×70 (12×A4) GT112A4PD 765,00

141×101 (18×A4) GT118A4PD 857,00

model 1 (wewnętrzna)

Powierzchnia korkowa. 
Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze 
popielatym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. Tył gabloty 
wzmocniono blachą ocynkowaną. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

90×60 GK196 394,00

120×90 GK1129 561,00

150×100 GK11510 678,00

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. 
Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze 
popielatym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. Tył gabloty 
wzmocniono blachą ocynkowaną. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

90×60 GS196 428,00

120×90 GS1129 624,00

150×100 GS11510 788,00

Powierzchnia tekstylna (5 kolorów: szary, niebieski, bordowy, czerwony, 
zielony). Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze 
popielatym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. Tył gabloty 
wzmocniono blachą ocynkowaną. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

90×60 GT196 405,00

120×90 GT1129 598,00

150×100 GT11510 741,00

model 1 wodoszczelna (zewnętrzna)

Powierzchnia korkowa. 
Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze popiela-
tym. Drzwiczki przesuwne ze szkła ESG ( jest to szkło bezpieczne- po rozbiciu 
rozpada się na małe cząstki o tępych krawędziach), zamykane na kluczyk. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

53×70 (4×A4)
pionowa

GK14A4W 478,00

75×70 (6×A4)
pozioma

GK16A4W 572,00

75×101 (9×A4)
pionowa

GK19A4W 725,00

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. 
Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze popiela-
tym. Drzwiczki przesuwne ze szkła ESG ( jest to szkło bezpieczne- po rozbiciu 
rozpada się na małe cząstki o tępych krawędziach), zamykane na kluczyk. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

53×70 (4×A4)
pionowa

GS14A4W 502,00

75×70 (6×A4) 
pozioma

GS16A4W 602,00

75×101 (9×A4)
pionowa

GS19A4W 763,00

Powierzchnia tekstylna (5 kolorów: szary, niebieski, bordowy, czerwony, 
zielony). Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze 
popielatym. Drzwiczki przesuwne ze szkła ESG ( jest to szkło bezpieczne- po 
rozbiciu rozpada się na małe cząstki o tępych krawędziach), zamykane na 
kluczyk. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

53×70 (4×A4)
pionowa

GT14A4W 482,00

75×70 (6×A4)
pozioma

GT16A4W 577,00

75×101 (9×A4) 
pionowa

GT19A4W 732,00
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Gabloty informacyjne Rozmiar [cm]
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

model 1 - na stojaku (wewnętrzna)

Powierzchnia korkowa. 
Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze popiela-
tym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

53×70 
(4×A4)

SGK14A4 711,00

75×70 
(6×A4)

SGK16A4 852,00

75×101 
(9×A4)

SGK19A4 956,00

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. 
Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze popiela-
tym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

53×70 
(4×A4)

SGS14A4 723,00

75×70 
(6×A4)

SGS16A4 875,00

75×101 
(9×A4)

SGS19A4 978,00

Powierzchnia tekstylna (kolor szary lub niebieski). 
Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze popiela-
tym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

53×70 
(4×A4)

SGT14A4 713,00

75×70 
(6×A4)

SGT16A4 856,00

75×101 
(9×A4)

SGT19A4 953,00

model 1 wodoszczelna - na stojaku (zewnętrzna)

Powierzchnia korkowa. 
Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze popiela-
tym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

53×70 
(4×A4)

SGK14A4W 740,00

75×70 
(6×A4)

SGK16A4W 886,00

75×101 
(9×A4)

SGK19A4W 999,00

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. 
Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze popiela-
tym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

53×70 
(4×A4)

SGS14A4W 752,00

75×70 
(6×A4)

SGS16A4W 908,00

75×101 
(9×A4)

SGS19A4W 1021,00

Powierzchnia tekstylna (kolor szary lub niebieski). 
Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze popiela-
tym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

53×70 
(4×A4)

SGT14A4W 742,00

75×70 
(6×A4)

SGT16A4W 890,00

75×101 
(9×A4)

SGT19A4W 1002,00

model 1 wodoszczelna na nodze (zewnętrzna)

Powierzchnia korkowa. 
Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze popiela-
tym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

53×70 
(4×A4)

NGK14A4W 956,00

75×70 
(6×A4)

NGK16A4W 1082,00

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. 
Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze popiela-
tym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

53×70 
(4×A4)

NGS14A4W 969,00

75×70 
(6×A4)

NGS16A4W 1105,00

Powierzchnia tekstylna (kolor szary lub niebieski). 
Pro�l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze popiela-
tym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

53×70 
(4×A4)

NGT14A4W 960,00

75×70 
(6×A4)

NGT16A4W 1086,00

tablice i gabloty z nadrukiem

Indywidualny nadruk na życzenie klienta; dowolna kolorystyka.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

TSAN, TSXN, 
TSSN,  

GSAN1, GSAN2
(
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Ekrany projekcyjne Wymiary ekranu
(szer.×wys.) [cm] Nr art. 2×3

Cena 
detaliczna 
netto PLN

Format 4:3

PROFI elektryczny (ścienny lub su�towy)
Biała matowa powierzchnia Matt White, z czarnym obramowaniem wo-
kół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Bardzo cichy 
mechanizm. Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza 
produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. Łatwa bezprzewodowa 
obsługa ekranu, przy użyciu pilota radiowego, który działa nawet w 
zasięgu do 20 m, a także za pomocą sterownika kablowego. Szeroki 
kąt widzenia pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w 
sytuacjach, kiedy część odbiorców znajduje 
się pod dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa 
sprawia, iż konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na długo-
trwałą eksploatację. Napięcie: 230 V / 50 Hz.
W zestawie: pilot zdalnego sterowania, elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

pow. użytkowa:
147×108

pow. całkowita:  
153×114

przekątna: 
190 (75”)

EEP1014/43 674,00

pow. użytkowa:
165×122

pow. całkowita:  
171×128

przekątna: 
214 (84”)

EEP1216/43 717,00

pow. użytkowa:
195×145

pow. całkowita:  
203×153

przekątna: 
254 (100”)

EEP1419/43 802,00

pow. użytkowa:
236×175

pow. całkowita:  
244×183

przekątna: 
304,8 (120”)

EEP1723/43 988,00

POP manualny (ścienny lub su�towy)
Ekran ręcznie rozwijany, łatwy do zamontowania na ścianie lub su�cie. 
Posiada białą, matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramo-
waniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. 
Wyposażony w cichy mechanizm zwijający z napędem sprężynowym. 
Istnieje możliwość regulacji wysokości rozwiniętego materiału przy 
pomocy systemu blokowania. Płótno zwijane jest do specjalnej 
kasetki, która zabezpiecza przed uszkodzeniami, kurzem lub innymi 
szkodliwymi czynnikami. Szeroki kąt widzenia pozwala na zastosowanie 
powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców znajduje 
się pod dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa 
sprawia, iż konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na długo-
trwałą eksploatację.
W zestawie: elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

pow. użytkowa:
147×108

pow. całkowita:  
153×114

przekątna: 
190 (75”)

EMP1014/43 179,00

pow. użytkowa:
165×122

pow. całkowita:  
171×128

przekątna: 
214 (84”)

EMP1216/43 222,00

pow. użytkowa:
195×145

pow. całkowita:  
203×153

przekątna: 
254 (100”)

EMP1419/43 293,00

pow. użytkowa:
236×175

pow. całkowita:  
244×183

przekątna: 
304,8 (120”)

EMP1723/43 379,00

POP przenośny (na trójnogu, składany) 
Ekran o białej matowej powierzchni Matt White, z czarnym obramo-
waniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. 
Wyposażony w ergonomiczny uchwyt z tyłu ekranu do wygodnego 
przenoszenia i regulacji wysokości dolnej krawędzi, a także w specjalne 
ramię do ustawienia ekranu pod odpowiednim kątem np. do projekto-
ra. Lekki, składany stelaż, wygodny w transporcie. Podstawa trójnożna, 
metalowa, zawierająca system blokowania, z gumowymi wykończenia-
mi nóżek.
W zestawie: elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

pow. użytkowa:
147×108

pow. całkowita:  
153×114

przekątna: 
190 (75”)

ETP1014/43 253,00

pow. użytkowa:
165×122

pow. całkowita:  
171×128

przekątna: 
214 (84”)

ETP1216/43 277,00

pow. użytkowa:
195×145

pow. całkowita:  
203×153

przekątna: 
254 (100”)

ETP1419/43 365,00
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Ekrany projekcyjne Wymiary ekranu
(szer.×wys.) [cm] Nr art. 2×3

Cena 
detaliczna 
netto PLN

Format 1:1

PROFI elektryczny (ścienny lub su�towy)
Biała matowa powierzchnia Matt White, z czarnym obramowaniem wo-
kół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Bardzo cichy 
mechanizm. Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza 
produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. Łatwa bezprzewodowa 
obsługa ekranu, przy użyciu pilota radiowego, który działa nawet w 
zasięgu do 20 m, a także za pomocą sterownika kablowego. Szeroki 
kąt widzenia pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w 
sytuacjach, kiedy część odbiorców znajduje 
się pod dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa 
sprawia, iż konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na długo-
trwałą eksploatację. Napięcie: 230 V / 50 Hz.
W zestawie: pilot zdalnego sterowania, elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

pow. użytkowa:
174×174

pow. całkowita:  
180×180

przekątna: 
254 (100”)

EEP1818R 600,00

pow. użytkowa:
195×195

pow. całkowita:
203×203

przekątna: 
287 (113”)

EEP2020R 926,00

pow. użytkowa:
236×236

pow. całkowita:
244×244

przekątna: 
345 (135”)

EEP2424R 1146,00

pow. użytkowa:
296×296

pow. całkowita:
300×300

przekątna: 
424 (167”)

EEP3030R 2080,00

PROFI manualny (ścienny lub su�towy)
Ekran projekcyjny ręcznie rozwijany, łatwy do zamontowania na ścianie 
lub su�cie. Posiada białą, matową powierzchnię (Matt White) z czarnym 
obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego 
obrazu. Wyposażony w cichy mechanizm zwijający z napędem spręży-
nowym. Istnieje możliwość regulacji wysokości rozwiniętego materiału 
przy pomocy systemu blokowania. Płótno zwijane jest do specjalnej 
kasetki, która zabezpiecza przed uszkodzeniami, kurzem lub innymi 
szkodliwymi czynnikami. Szeroki kąt widzenia pozwala na zastosowanie 
powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców znajduje 
się pod dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa 
sprawia, iż konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na długo-
trwałą eksploatację.
W zestawie: elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

pow. użytkowa:
147×147

pow. całkowita:
152×152

przekątna: 
214 (84”)

EMPR1515R 219,00

pow. użytkowa:
174×174

pow. całkowita:
180×180

przekątna: 
254 (100”)

EMPR1818R 279,00

pow. użytkowa:
195×195

pow. całkowita:
202×202

przekątna: 
285 (112”)

EMPR2020R 354,00

pow. użytkowa:
235×235

pow. całkowita:
243×243

przekątna: 
343 (135”)

EMPR2424R 417,00

PROFI przenośny (na trójnogu)
Ekran projekcyjny o białej matowej powierzchni Matt White, z czarnym 
obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego 
obrazu.  Wyposażony w ergonomiczny uchwyt z tyłu ekranu do wygod-
nego przenoszenia i regulacji wysokości dolnej krawędzi ekranu, a także 
w specjalne ramię, do ustawienia ekranu pod odpowiednim kątem np. 
do projektora. Lekki składany stelaż, wygodny w transporcie. Podstawa 
trójnożna, metalowa, zawierająca system blokowania, z gumowymi 
wykończeniami nóżek.
W zestawie: elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

pow. użytkowa:
121×121

pow. całkowita:
127×127

przekątna: 
179 (70”)

ETPR1212R 215,00

pow. użytkowa:
146×146

pow. całkowita:
153×153

przekątna: 
216 (85”)

ETPR1515R 306,00

pow. użytkowa:
173×173

pow. całkowita:
180×180

przekątna: 
254 (100”)

ETPR1818R 353,00

pow. użytkowa:
195×195

pow. całkowita:
203×203

przekątna: 
287 (113”)

ETPR2020R 417,00
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Wskaźniki laserowe Wymiary [mm]
(szer.×wys.×gr.) 

Nr art. 2×3
Cena 

detaliczna 
netto PLN

Wskaźnik laserowy WL1 
Laser czerwony, o zasięgu do 200 m. 
W komplecie: bateria CR2032 i plastikowe etui.

75×26×9 WL001 44,00

Pilot do prezentacji WL2 
Zasięg pilota: do 10 m. Laser czerwony, o zasięgu do 200 m. 
Funkcja zdalnego przewijania slajdów (następny/poprzedni). 
W komplecie: odbiornik USB, bateria.

115×18×19 WL002 91,00

Pilot multimedialny WL3 
Zasięg pilota: do10 m. Laser czerwony, o zasięgu do 200 m.  
Funkcje uruchamiania: przeglądarki internetowej, wyświetlania pulpitu; 
przyciski przewijania slajdów, powiększanie i pomniejszanie obrazu. 
W komplecie: odbiornik USB, 2 baterie AAA i etui.

125×51×47 WL003 195,00

Uchwyty do projektorów Dystans [cm]
(od su�tu, ściany) 

Nr art. 2×3
Cena 

detaliczna 
netto PLN

Uchwyt su�towy model B 
Uniwersalny uchwyt do projektorów, montowany do su�tu. Konstrukcja 
stalowa w kolorze srebrnym. Wyposażony w 4 regulowane ramiona, 
umożliwiające przymocowanie każdego typu projektora, którego waga nie 
przekracza 10 kg. 
Gwarancja: 2 lata.

15 UPB1 62,12

40 UPB2 70,90

Uchwyt su�towy model C 
Uniwersalny uchwyt do projektorów, montowany do su�tu. Konstrukcja 
aluminiowo-stalowa w kolorze srebrnym. Wyposażony w trzy regulowane 
ramiona umożliwiające przymocowanie każdego typu projektora, którego 
waga nie przekracza 10 kg. 
Gwarancja: 2 lata.

8 / 17 UPC1 70,90

8–98 UPC2 145,48

Uchwyt su�towy model D 
Uniwersalny uchwyt do projektorów, montowany do su�tu. Konstrukcja 
metalowa, lakierowana proszkowo na kolor popielaty. Wyposażony w 4 
regulowane ramiona, umożliwiające przymocowanie każdego typu projek-
tora, którego waga nie przekracza 15 kg. 
Gwarancja: 2 lata.

70–116,5 UPD1 378,00

70–116,5 UPD2 378,00

57,5–104 UPD3 389,00

Uchwyt ścienny - model S 
Uniwersalny uchwyt do projektorów, montowany do ściany. Konstrukcja 
w kolorze czarnym. Wyposażony w regulowane ramiona umożliwiające 
przymocowanie każdego typu projektora, którego waga nie przekracza 
10 kg. 
Gwarancja: 2 lata.

85–135 US1 115,39

13,5–100 US2 251,39

Uchwyt do bliskiej projekcji 
Montowany do ściany. Konstrukcja stalowa, lakierowana na kolor czarny. 
Regulowane ramię, umożliwiające przymocowanie projektora, którego 
waga nie przekracza 9 kg. 
Gwarancja: 2 lata.

123 UPXS 320,00
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Stoliki pod projektory Wymiary
[cm] Nr art. 2×3

Cena 
detaliczna 
netto PLN

STAR 
Stabilny stolik projekcyjny przeznaczony pod projektor oraz rzutnik. Blat 
wykonany z płyty meblowej w kolorze popielatym, z wysokim obrzeżem, 
które chroni urządzenie przed zsunięciem. Podstawa jezdna w kolorze gra-
�towym, zapewniająca mobilność stolika. Istnieje możliwość regulowania 
wysokości w zakresie od 80 do 125 cm.
Gwarancja: 2 lata na produkt.
Uwaga! Do samodzielnego złożenia.

blat górny: 
60×42

blat dolny:
50×38

STS01 729,00

SOLO 
Stabilny stolik projekcyjny przeznaczony pod projektor oraz rzutnik. Blat 
wykonany z płyty meblowej w kolorze popielatym, z wysokim obrzeżem, 
które chroni urządzenie przed zsunięciem. Podstawa jezdna w kolorze gra-
�towym, zapewniająca mobilność stolika. Istnieje możliwość regulowania 
wysokości w zakresie od 80 do 125 cm.
Gwarancja: 2 lata na produkt.
Uwaga! Do samodzielnego złożenia.

wysokość: 80–125 
 

blat: 
40×51

ST006 440,00

GIGANT 
Profesjonalny, wielofunkcyjny stolik projekcyjny o podstawie w kolorze 
gra�towym, przeznaczony pod projektor oraz rzutnik. Jego składana 
konstrukcja oraz mała waga ułatwiają przenoszenie i przechowywanie. 
Produkt wyposażono w dwie półki w kolorze popielatym z powierzchnią 
antypoślizgową i podniesioną krawędzią, która zabezpiecza urządzenie 
przed zsunięciem.
Gwarancja: 2 lata na produkt.
Uwaga! Do samodzielnego złożenia.

wysokość: 115 
 

blaty: 
40×40 / 40×40

ST003 536,00

MASTER 
Nowoczesny stolik projekcyjny, skonstruowany specjalnie dla przenośnych 
projektorów. Posiada dwie rozkładane półki pod projektor i notebooka. Re-
gulacja wysokości od 85 do 125 cm. Dodatkowo istnieje możliwość obrotu 
i zmiany wysokości dolnej półki. Podstawa wyposażona w dwa duże kółka 
ułatwiające transport oraz specjalne stopki zapewniające stabilność stolika.
Gwarancja: 2 lata na produkt.
Uwaga! Do samodzielnego złożenia.

wysokość: 85–125 
 

blaty: 
35×42 / 36×24

ST004 880,00

UNIVERSAL 
Profesjonalny, wielofunkcyjny stolik projekcyjny, posiadający dwie półki 
z przeznaczeniem na projektor, rzutnik, notebooka, czy drukarkę. Blat 
wykonano z płyty meblowej w kolorze popielatym. Aluminiowa podstawa 
w kolorze srebrnym, wyposażona w kółka z systemem blokującym, co 
zapewnia mobilność stolika.
W zestawie: elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt.
Uwaga! Do samodzielnego złożenia.

80×48,5×81,5 
 

blaty: 
80×46 / 40×40

ST007 639,00
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Stojak do iPad’a Wymiary
[cm] Nr art. 2×3

Cena 
detaliczna 
netto PLN

 
Stojak do iPad’a NOVEL
Estetyczny, elegancki i bardzo funkcjonalny stojak do iPada. Konstrukcja alu-
miniowa satynowa, pro�le oraz baza stalowa; półka pod iPada wykonana z 
akrylu.  Stojak do zastosowania wewnątrz budynków. Kompatybilny 
z iPadem, iPadem 2 oraz iPadem 3. 
Doskonale nadaje się do użytku w recepcji, na targach czy też na konfe-
rencjach.  
Dostępny również w wersji do zamontowania na ścianie.

wymiary ramki:
22,8×28,3

wymiary podstawy:
35,8×35,8

wysokość produktu:
98,9

NOVEL 420,00

wymiary ramki:
22,8×28,3

NOVEL1 (

Stolik AV Wymiary
[cm] Nr art. 2×3

Cena 
detaliczna 
netto PLN

 

AV
Uniwersalny, mobilny stojak do TV. Konstrukcja  aluminiowa (srebrna ano-
dowana). Możliwość ukrycia okablowania w kolumnie tylnej. 
Doskonale nadaje się do użytku w recepcji, salach konferencyjnych, holach 
oraz na targach. 

wymiary blatu:
56×43

wysokość produktu:
193

regulacja wysokości blatu:
71-101 cm

 regulacja wysokości 
uchwytu na monitor:

117-167 cm

STV 2120,00

Mównice Wymiary
[cm] Nr art. 2×3

Cena 
detaliczna 
netto PLN

STAR 
Profesjonalna, stabilna mównica wykonana z najwyższej jakości materiałów. 
Konstrukcja aluminiowa w kolorze popielatym (połysk) z gra�towymi wy-
kończeniami. Przód mównicy pochylony pod kątem 10° od pionu. Górny 
i dolny blat wykonany z płyty meblowej. Górny blat posiada specjalny próg 
zabezpieczający przed zsunięciem się kartek. Podstawa wyposażona w 4 
kółka z systemem blokowania, ułatwiające przemieszczanie produktu.
W zestawie:  elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt.
UWAGA! Do samodzielnego złożenia.

blat górny: 60×42
blat dolny 50×38

PFS01 743,00

CLASSIC 
Profesjonalna i praktyczna mównica Classic. Solidny front pozwala 
na umieszczenie na nim np. nazwy, logo organizatora. Dostarczana wraz 
ze specjalnymi stopkami oraz kółkami obrotowymi. Konstrukcja dostępna 
w kolorze gra�towym, z bukowymi półkami. Górna półka posiada dodatko-
wo próg zwalniający, zapobiegający zsuwaniu się kartek.
Gwarancja: 2 lata na produkt.
Uwaga! Do samodzielnego złożenia.

59×43×119 PF05 931,00
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Markery do tablic 2×3 w kolorze czarnym. Okrągła końcówka. 15 szt. AS104OZ 58,00

Markery do tablic 2×3 w 4 kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim i 
czarnym. Okrągła końcówka.

4 szt. AS104 17,00

Markery do bloku 2×3
Przeznaczone do pisania na papierze. Komplet zawiera  4 sztuki w kolorach: 
czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Końcówka okrągła.

4 szt. AS117 13,00

Holder magnetyczny ERGO 
utrzymuje markery w pozycji poziomej. 
Uwaga! Cena dotyczy holdera bez markerów.

15×6,2×3,8 AS128 29,00

Holder magnetyczny CLASSIC 
utrzymuje markery w pozycji pionowej. 
Uwaga! Cena dotyczy holdera bez markerów

15×6,2×4,2 AS127 29,00

Czyścik magnetyczny DUO 
Wykonany z wysokiej klasy plastiku ABS. Jest on jednocześnie mini holderem 
na marker. Wbudowany magnes pozwala przytwierdzić czyścik w dowolnym 
miejscu tablicy.

15×6,2×3 AS125 26,00

Czyścik magnetyczny SLIM
Wykonany z wysokiej klasy plastiku ABS.Wbudowany magnes pozwala przy-
twierdzić czyścik w dowolnym miejscu tablicy.

15×6,2×3,3 AS122 23,00

Wymienne �lce do czyścików DUO i SLIM, mocowane na rzep. 10 szt. AS123 18,00

Akcesoria Wymiary [cm]/ 
Ilość Nr art. 2x3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Magnetyczny uchwyt do bloku. 
Przenośny uchwyt do bloku o długości 67 cm, pełniący rolę tablicy typu 
�ipchart. Wykonany z aluminium anodowanego w kolorze srebrnym, z ele-
ganckimi gra�towymi wykończeniami. Mocny sprężynowy mechanizm ułatwia 
szybką wymianę bloku. Posiada dwa regulowane haki do mocowania bloków.  
Gwarancja: 2 lata na produkt.

67×5,9×3,5 TFUB 74,00

Blok do �ipcharta - gładki, format: 58×83 (~A1), papier: 80 g/m2

30 kart

B02 20,00

Blok do �ipcharta - w kratkę, format: 58×83 (~A1), papier: 80 g/m2 B01 32,00

Blok do �ipcharta - gładki, format: 66×99 (EURO),  papier: 80 g/m2

20 kart

B04 23,00

Blok do �ipcharta - w kratkę, format: 66×99 (EURO),  papier: 80 g/m2 B05 29,00

Uchwyty uniwersalne 2 szt. AS139 8,00

Zestaw startowy do tablic suchościeralnych 
Pakowane w karton. 
Zestaw zawiera: 4 kolorowe markery, holder magnetyczny do markerów, 
czyścik magnetyczny, 10 wymiannych wkładów �lcowych, płyn czyszczący, 
10 magnesów.

- AS111 58,00
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Płyn czyszczący do tablic suchościeralnych.
Wyrób posiada atest PZH HŻ/05179/97, a także certy�kat PZH dopuszcze-
nia płynu do obrotu.

200 ml AS105 18,00

500 ml AS131 36,00

Płyn czyszczący FORTE do tablic suchościeralnych.
Wyrób posiada atest PZH HŻ/05179/97, a także certy�kat PZH dopuszcze-
nia płynu do obrotu.

200 ml AS107 22,00

Pinezki Beczułki 30 szt./op. A002 5,00

Pinezki Flagi 30 szt./op. A003 5,00

Magnesy Ø25 mm kolorowe, mix kolorów. 10 szt. AM120 9,00

Magnesy Ø30 mm kolorowe, mix kolorów. 10 szt. AM130 11,00

Magnesy Ø40 mm kolorowe, mix kolorów. 10 szt. AM140 13,00

Symbole magnetyczne do planerów
Wykonane z folii magnetycznej, dostępne w kolorze zielonym, żółtym, czerwo-
nym i niebieskim. Komplet zawiera 4 arkusze (317 znaków).

4 ark. AS101 35,00

Paski magnetyczne do planerów o długości 60 cm i szerokości 0,9 cm. Wyko-
nane z folii magnetycznej, dostępne w kolorze zielonym, żółtym, czerwonym 
i niebieskim. Możliwość skracania przy pomocy nożyczek.

4 szt. AS103 11,00

Ramka magnetyczna z folią
Ramka z folią PCV, przeznaczona do prezentacji dokumentów na tablicach 
magnetycznych. Dostępna w kolorze czerwonym i niebieskim. Szerokość 
obramowania: 1 cm.

A5 AS134 8,00

A4 AS135 11,00

A3 AS136 14,00

Listwa magnetyczna 
dodatkowo: 3 magnesy Ø25 mm.

dł. 50 cm AS137 8,00

dł. 100 cm AS138 13,00

Szyldy magnetyczne do planera miesięcznego 1 ark. STP001 19,00

Szyldy magnetyczne do planera rocznego 1 ark. STP002 14,00

Szyldy magnetyczne do planera tygodniowego 1 ark. STP003 17,00
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Tablice białe Rozmiar [cm]
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie C-line 
Powierzchnia magnetyczna lakierowana. Rama z pro�lu aluminiowego 
w kolorze srebrnym, wykończona plastikowymi popielatymi narożnikami. 
Tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. Produkt wyposażono w półkę 
o długości 30 cm. 
W zestawie: elementy mocujące
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

100×85 TSC8510SZ 135,00

170×100 TSC1710SZ 246,00

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie GTO 
Powierzchnia ceramiczna. Rama z pro�lu aluminiowego w kolorze srebr-
nym, wykończona plastikowymi popielatymi narożnikami. Tył tablicy wzmoc-
niono blachą ocynkowaną. Produkt wyposażono w półkę o długości 30 cm. 
W zestawie: elementy mocujące
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię!

100×85 TSF8510P3SZ 287,00

170×100 TSF1710P3SZ 528,00

Tablice białe z nadrukiem Rozmiar [cm]
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Tablica w linie, w ramie C-line 
Powierzchnia lakierowana, suchościeralno-magnetyczna. Stały nadruk li-
nii. Rama z pro�lu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona plastiko-
wymi narożnikami w kolorze popielatym. Dla rozmiaru 170×100 cm tył tabli-
cy wzmocniono blachą ocynkowaną. Produkt wyposażono w półkę o dłu-
gości 30 cm. 
W zestawie: elementy mocujące
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

100×85 TSC8510L 210,00

170×100 TSC1710L 402,00

Tablica w kratkę, w ramie C-line 
Powierzchnia lakierowana, suchościeralno-magnetyczna. Stały nadruk krat-
ki (5×5cm). Rama z pro�lu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona 
plastikowymi narożnikami w kolorze popielatym. Dla rozmiaru 170×100 cm 
tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. Produkt wyposażono w półkę 
o długości 30 cm. 
W zestawie: elementy mocujące
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

100×85 TSC8510K 210,00

170×100 TSC1710K 402,00

Tablica w pięciolinię,  w ramie C-line 
Powierzchnia lakierowana, suchościeralno-magnetyczna. Stały nadruk pię-
ciolinii. Rama z pro�lu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona pla-
stikowymi narożnikami w kolorze popielatym. Dla rozmiaru 170×100 cm tył 
tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. Produkt wyposażono w półkę 
o długości 30 cm. 
W zestawie: elementy mocujące
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

100×85 TSC8510P 273,00

170×100 TSC1710P 402,00

Tablica w kratkę, w ramie GTO 
Powierzchnia ceramiczna, suchościeralno-magnetyczna. Stały nadruk kratki 
(5×5cm). Rama z pro�lu aluminiowego GTO w kolorze srebrnym, wykończo-
na plastikowymi narożnikami w kolorze popielatym. Dla rozmiaru 170×100 
cm tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. 
W zestawie: elementy mocujące 
Gwarancja: 2 lata na produkt; dożywotnia na powierzchnię!

100×85 TSF8510KP3 349,00

170×100 TSF1710KP3 647,00

Tablice rozkładane (tryptyki) Rozmiar [cm]
(szer. × wys./szer.*)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Powierzchnia biała, suchościeralno-magnetyczna (lakierowana lub cera-
miczna). Rama z pro�lu aluminiowego GTO w kolorze srebrnym, wykończo-
na popielatymi plastikowymi narożnikami. Tył tablicy wzmocniono blachą 
ocynkowaną. Produkt wyposażono w półkę o długości 30 cm.
W zestawie: elementy mocujące, 2 uchwyty do zawieszenia bloku.
Gwarancja: dożywotnia na powierzchnię ceramiczną, 10 lat na lakierowaną 
oraz 2 lata na produkt.
*szerokość po rozłożeniu skrzydeł

170×100/340*
lakierowana

TRS1710SZ 607,00

170×100/340*
ceramiczna

TRS1710P3SZ 1377,00

Powierzchnia zielona (kredowa), magnetyczna (lakierowana lub ceramicz-
na).Rama z pro�lu aluminiowego GTO w kolorze srebrnym; plastikowe na-
rożniki w kolorze popielatym. Rama z pro�lu aluminiowego GTO w kolo-
rze srebrnym, wykończona popielatymi plastikowymi narożnikami. Tył tabli-
cy wzmocniono blachą ocynkowaną. Produkt wyposażono w półkę (na ca-
łej szerokości). 
W zestawie: elementy mocujące, 2 uchwyty do zawieszenia bloku.
Gwarancja: dożywotnia na powierzchnię ceramiczną, 10 lat na powierzch-
nię lakierowaną oraz 2 lata na produkt.
*szerokość po rozłożeniu skrzydeł

170×100/340*
lakierowana

TRK1710SZ 633,00

170×100/340*
ceramiczna

TRK1710P3SZ 1377,00
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Tablice obrotowo-jezdne Rozmiar [cm] 
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

2-stronna, obracana 360° względem osi poziomej.  
Powierzchnia biała, suchościeralno-magnetyczna (lakierowana lub cera-
miczna). Konstrukcja aluminiowa; na podstawie jezdnej (kółka z blokadą). 
Istnieje możliwość zablokowania tablicy w dowolnej pozycji, przy użyciu po-
krętła bocznego w kolorze gra�towym. 
W zestawie: półka na markery, elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię ceramiczną oraz 
10 lat na lakierowaną.

170×100
lakierowana

TOS1710SZ 760,00

170×100
ceramiczna

TOS1710P3SZ 1210,00

2-stronna, obracana 360° względem osi poziomej.  
Powierzchnia kredowa, magnetyczna (lakierowana lub ceramiczna). Kon-
strukcja aluminiowa; na podstawie jezdnej (kółka z blokadą). Istnieje możli-
wość zablokowania tablicy w dowolnej pozycji, przy użyciu pokrętła boczne-
go w kolorze gra�towym. 
W zestawie: elementy mocujące, półka (na całej szerokości).
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię ceramiczną oraz 
10 lat na lakierowaną.

170×100
lakierowana

TOK1710SZ 751,00

170×100
ceramiczna

TOK1710P3SZ 1210,00

Tablice kredowe Rozmiar [cm] 
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Tablica kredowa, w ramie C-line 
Tablica kredowa zielona, powierzchnia lakierowana o właściwościach ma-
gnetycznych. Rama z pro�lu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończo-
na plastikowymi popielatymi narożnikami. Tył tablicy wzmocniono blachą 
ocynkowaną. Produkt posiada wygodną półkę na całej szerokości. 
W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

100×85 TKC8510 137,00

170×100 TKC1710 246,00

Tablica kredowa, w ramie GTO 
Tablica kredowa zielona, powierzchnia ceramiczna  o właściwościach ma-
gnetycznych. Rama z pro�lu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończo-
na plastikowymi popielatymi narożnikami. Tył tablicy wzmocniono blachą 
ocynkowaną. Produkt posiada wygodną półkę na całej szerokości.
W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię!

100×85 TKF8510P3 290,00

170×100 TKF1710P3 528,00

Tablice kredowe z nadrukiem Rozmiar [cm] 
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Tablica kredowa w linie, w ramie C-line 
Powierzchnia lakierowana (magnetyczna). Stały nadruk linii. Rama z pro�lu 
aluminiowego w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki w kolorze popiela-
tym. Dla rozmiaru 170×100 cm tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. 
Produkt posiada półkę na całej szerokości.
W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

100×85 TKC8510L 157,00

170×100 TKC1710L 296,00

Tablica kredowa w kratkę, w ramie C-line 
Powierzchnia lakierowana (magnetyczna). Stały nadruk kratki (5×5cm). 
Rama z pro�lu aluminiowego w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki w 
kolorze popielatym.  Dla rozmiaru 170×100 cm tył tablicy wzmocniono bla-
chą ocynkowaną. Produkt posiada półkę na całej szerokości.
W zestawie: elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

100×85 TKC8510K 157,00

170×100 TKC1710K 296,00

Tablica kredowa w pięciolinię,  w ramie C-line 
Powierzchnia lakierowana (magnetyczna). Stały nadruk pięciolinii. Rama 
z pro�lu aluminiowego w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki w kolorze 
popielatym.  Dla rozmiaru 170×100 cm tył tablicy wzmocniono blachą ocyn-
kowaną. Produkt posiada półkę na całej szerokości.
W zestawie: elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

100×85 TKC8510P 157,00

170×100 TKC1710P 296,00

Tablica kredowa w kratkę, w ramie GTO 
Powierzchnia ceramiczna (magnetyczna). Stały nadruk kratki (5×5cm). 
Rama z pro�lu aluminiowego w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki 
w kolorze popielatym. Dla rozmiaru 170×100 cm tył tablicy wzmocniono 
blachą ocynkowaną. Produkt posiada półkę na całej szerokości.
W zestawie: elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię!

100×85 TKF8510KP3 349,00

170×100 TKF1710KP3 647,00
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Tablice w systemie kolumnowym Rozmiar 
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Tablice przesuwne w pionie niezależnie względem siebie. Powierzchnie 
ceramiczne (magnetyczne).  
Opcja: biała (suchościeralna) + zielona (kredowa). 
Gwarancja: 2 lata na produkt; dożywotnia na powierzchnię.

200×120 STSK1220P3 10297,19

250×120 STSK1225P3 11164,32

300×120 STSK1230P3 11706,28

Tablice przesuwne w pionie niezależnie względem siebie. Powierzchnie 
ceramiczne (magnetyczne).  
Opcja: zielona (kredowa) + zielona (kredowa). 
Gwarancja: 2 lata na produkt; dożywotnia na powierzchnię.

200×120 STKK1220P3 10297,19

250×120 STKK1225P3 11164,32

300×120 STKK1230P3 11706,28

Tablice przesuwne w pionie niezależnie względem siebie. Powierzchnie 
ceramiczne (magnetyczne).  
Opcja: biała (suchościeralna) + biała (suchościeralna). 
Gwarancja: 2 lata na produkt; dożywotnia na powierzchnię.

200×120 STSS1220P3 10297,19

250×120 STSS1225P3 11164,32

300×120 STSS1230P3 11706,28

Tablice tekstylne Rozmiar 
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Tablica tekstylna w ramie C-line 
Dostępna w dwóch kolorach: niebieskim lub popielatym.  
Rama z pro�lu aluminiowego w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki 
w kolorze popielatym.  
Gwarancja: 2 lata.

100×85 TTC8510 77,00

170×100 TTC1710 153,00

Tablice korkowe Rozmiar 
(szer. × wys.)

Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Tablica korkowa w ramie C-line 
Powierzchnia z wysokiej jakości korka.  
Rama z pro�lu aluminiowego w kolorze srebrnym; plastikowe narożniki 
w kolorze popielatym.  
Gwarancja: 2 lata.

100×85 TCC8510 75,00

170×100 TCC1710 151,00

Stojaki do map i plansz Wysokość [cm] Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

OVAL 
Aluminiowa, lekka konstrukcja w kolorze srebrnym; z podstawą jezdną. 
Stała wysokość.

207 SM01 SZ OVAL 183,00

MOBILE 
Stojak z aluminium malowanego proszkowo w kolorze popielatym; na plasti-
kowej podstawie jezdnej. 
Regulowana wysokość.

180–241 SM01 SZ MOBILE 359,00

Akcesoria Cechy Nr art. 2x3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Przymiary tablicowe 
Wykonane z odpornego PCV, z wbudowanymi magnesami; z wygodnymi 
rączkami; cyrkiel z przyssawkami silikonowymi.

- AS140 437,00

Wycierak do kredy 
Ergonomiczny kształt, duża powierzchnia ścierająca.  
Do wycierania na sucho.

- AS115 23,00

Kreda biała / kolorowa 
średnica: 10 mm 
ilość w opakowaniu: 5 lasek

biała AS132 6,50

kolorowa AS133 6,50

Zestaw startowy do tablic kredowych 
Zestaw zawiera: wycierak do kredy, magnesy (10 szt.), 2 komplety kredy (bia-
łej i kolorowej - po 10 szt.).

- AS112 33,00



ec
oB

oa
rd

s

     2
013 v.1

Ostin



www.2x3.pl28

ecoBoards

Flipcharty Romiar [cm] 
(szer. × wys.)

Nr art. 2×3

Cena 
detalicz-
na netto 

PLN

Flipchart ecoBoards  
Powierzchnia melaminowa (suchościeralna, niemagnetyczna) lub lakie-
rowana (magnetyczna). Trójnożny stojak o regulowanej wysokości - max. 
186 cm. Wymiary tablicy: 70×100 cm (powierzchnia użytkowa: 69×90 cm). 
Istnieje możliwość zawieszenia bloku A1 oraz EURO, poprzez odpowiednie 
ustawienie rozstawu haków. Do samodzielnego złożenia.
W zestawie: elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

*powierzchnia melaminowa
**powierzchnia lakierowana

70×100
(pow. całko-

wita)
TF01 ECO M* 165,00

70×100
(pow. całko-

wita)
TF01 ECO** 185,00

Flipchart ecoBoards mobilny
Powierzchnia lakierowana (magnetyczna). Wymiary tablicy: 70×100 cm 
(powierzchnia użytkowa: 69×90 cm). Podstawa jezdna (kółka z systemem 
blokowania). Istnieje możliwość zawieszenia bloku A1 oraz EURO, poprzez 
odpowiednie ustawienie rozstawu haków. 
Do samodzielnego złożenia.
W zestawie: elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

70×100
(pow. całko-

wita)
TF03 ECO 399,00

Tablice suchościeralno-magnetyczne 
lakierowane

Romiar [cm] 
(szer. × wys.)

Nr art. 2×3 Ilość w op. 
zbiorczym

Cena 
detalicz-
na netto 

PLN

Tablica biała suchościeralna lakierowana o właściwościach magnetycznych, 
w ramie z litego drewna sosnowego. 
Do samodzielnego montażu.
W zestawie: marker, 3 magnesy (Ø20 mm) oraz elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

*Możliwość kupowania na sztuki.

40×30 TS34/C 20 szt.* 16,00

60×40 TS64/C 10 szt.* 24,00

80×60 TS86/C 10 szt.* 43,00

120×80 TS128/C 5 szt.* 80,00

Tablica biała suchościeralna lakierowana o właściwościach magnetycznych, 
w ramie aluminiowej, wykończonej plastikowymi narożnikami. 
Do samodzielnego montażu.
W zestawie: marker, 3 magnesy (Ø20 mm) oraz elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

*Możliwość kupowania na sztuki.

40×30 TSA34/C 20 szt.* 27,00

60×40 TSA64/C 10 szt.* 41,00

80×60 TSA86/C 10 szt.* 65,00

120×80 TSA128/C 5szt.* 110,00

160×120 TSA1216/C 1 szt. 219,00
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Planery Romiar [cm]
(szer. × wys.)

Nr art. 2×3

Cena 
detalicz-
na netto 

PLN

Tablica biała suchościeralna lakierowana o właściwościach magnetycz-
nych. Na powierzchni znajduje się stały nadruk terminarza do planowania 
zadań w określonych odstępach czasowych (tygodniowym lub miesięcz-
nym). Rama wykonana z pro�lu aluminiowego C-line w kolorze srebrnym, 
wykończona plastikowymi narożnikami. Wyjątkowo łatwa i szybka w 
montażu. Tablica posiada również dodatkową powierzchnię korkową, do 
której można przypinać informacje za pomocą pinezek. Do samodzielnego 
montażu.
W zestawie: marker, 3 magnesy (Ø20 mm) oraz elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

60×50
tygodniowy TPC01/C65 81,00

60×51
miesięczny

TPC03/C65 81,00

Tablice korkowe
Romiar 

[cm]
(szer. × wys.)

Nr art. 2×3 Ilość w op. 
zbiorczym

Cena 
detalicz-
na netto 

PLN

Tablica informacyjna o powierzchni wykonanej z najwyższej jakości korka. 
Rama wykonana z litego drewna sosnowego, zszywana. Do samodzielnego 
montażu.
W zestawie: pinezki oraz elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

*Możliwość kupowania na sztuki.

40×30 TC34/C 20 szt.* 10,00

60×40 TC64/C 10 szt.* 15,00

80×60 TC86/C 10 szt.* 23,00

120×80 TC128/C 5 szt.* 41,00

Tablica informacyjna o powierzchni wykonanej z najwyższej jakości korka. 
Rama wykonana z pro�lu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona 
plastikowymi narożnikami. Do samodzielnego montażu.
W zestawie: pinezki oraz elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

*Możliwość kupowania na sztuki.

40×30 TCA34/C 20 szt.* 22,00

60×40 TCA64/C 10 szt.* 32,00

80×60 TCA86/C 10 szt.* 46,00

120×80 TCA128/C 5 szt.* 71,00

Tablice jutowe
Romiar 

[cm]
(szer. × wys.)

Nr art. 2×3 Ilość w op. 
zbiorczym

Cena 
detalicz-
na netto 

PLN

Tablica w ekologicznym stylu. Powierzchnia wykonana z naturalnej tkaniny 
jutowej, klejona na płycie pilśniowej. Rama z litego drewna sosnowego. 
Do samodzielnego montażu.
W zestawie: uchwyty montażowe.
Gwarancja: 2 lata.

*Możliwość kupowania na sztuki.

Dostępne wkrótce.

40×30 TJ34/C 20 szt.* 11,00

60×40 TJ64/C 10 szt.* 17,00

80×60 TJ86/C 10 szt.* 26,00

120×80 TJ128/C 5 szt.* 45,00

Tablica w ekologicznym stylu. Powierzchnia wykonana z naturalnej tkaniny 
jutowej, klejona na płycie pilśniowej. Rama wykonana z pro�lu aluminiowe-
go w kolorze srebrnym, wykończona plastikowymi narożnikami. 
Do samodzielnego montażu.
W zestawie: uchwyty montażowe.
Gwarancja: 2 lata.

*Możliwość kupowania na sztuki.

Dostępne wkrótce.

40×30 TJA34/C 20 szt.* 25,00

60×40 TJA64/C 10 szt.* 36,00

80×60 TJA86/C 10 szt.* 51,00

120×80 TJA128/C 5 szt.* 78,00
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Akcesoria do tablic
Rozmiar 

[cm] 
/ Ilość

Nr art. 2×3

Cena 
detalicz-
na netto 

PLN

Blok do �ipcharta - gładki, 10 kartek,  format A1, gramatura: 55 g/m2 58×83 B02/10 7,00

Blok do �ipcharta - w kratkę, 10 kartek, format A1, gramatura: 55 g/m2 58×83 B01/10 8,00

Markery na bazie alkoholu, z okrągłą końcówką o grubości 3 mm. 
Przeznaczone do powierzchni suchościeralnych. 
Komplet zawiera 4 markery w kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim 
i czarnym. Długość linii pisania: 200-250 m.

4 szt. AS119 9,00

Magnesy Ø20 mm Kolor zielony. Powierzchnia magnesu zabezpieczona 
lakierem. 

10 szt. AM116/C 6,00

Zestaw akcesoriów do tablic ecoBoards
Zestaw zawiera:
• opakowanie markerów (4 sztuki: czerwony, zielony, niebieski i czarny)  

na bazie alkoholu, z okrągłą końcówką – AS119
• płyn czyszczący w butelce z atomizerem (50 ml) – 1 szt. AS121
• wycierak magnetyczny OVAL – 1 szt. AS120
• wymienne �lce – 5 szt. AS130
• magnesy w kolorze zielonym Ø20 mm – 10 szt. AM116/C

- AS116 27,00

Płyn czyszczący do tablic
Przeznaczony do każdego typu powierzchni suchościeralnych.
Płyn doskonale usuwa zabrudzenia oraz konserwuje i zabezpiecza po-
wierzchnię. Dostępny w poręcznej butelce z atomizerem. Wyrób posiada 
atest PZH HŻ/05179/97, a także certy�kat PZH dopuszczenia płynu do 
obrotu.

50 ml AS121 8,00

Wycierak OVAL - AS120 8,00

Wkłady �lcowe OVAL - 5 szt. 5 szt. AS130 4,70
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Tablice dotykowe
Rozmiar 

(szer. × wys.  [cm] / 
przekątna ) 

Nr art. 2×3
Cena 

detaliczna 
netto PLN

TLCD

STTLCD

Tablica dotykowa ésprit LCD (ekran ciekłokrystaliczny). 
Interaktywne narzędzie nowej generacji (nie wymaga projektora). 
Technologia pozycjonowania: optyczna.
Gwarancja: 2 lata.

142×89  
/ 55’’

TLCD55 (

190×127,8  
/ 70’’

TLCD70 (

Stojak do tablicy ésprit LCD
109×170×69 STTLCD55 (

148×170×72 STTLCD70 (

Tablice interaktywne ésprit
Rozmiar 

(szer. × wys. [cm]/ 
przekątna) 

Nr art. 2×3
Cena 

detaliczna 
netto PLN

ésprit  plus 80”
Połączenie tablicy interaktywnej z klasyczną tablicą suchościeralną. 
Rozmiar całkowity: 177×129 cm. 
Technologia pozycjonowania: podczerwień; wskaźnik dowolny. 
Komunikacja: port USB - 2 wejścia (przewodowa). 
Powierzchnia ceramiczna (suchościeralno-magnetyczna). 
W komplecie: kabel USB (5m), oprogramowanie (CD), elementy 
montażowe 
Gwarancja: 2 lata, dożywotnia na powierzchnię tablicy!  

pow. użytk.: 
166×117  

/ 80’’
TIWEP 3700,00

Stojak mobilny do tablicy ésprit plus. 
Stal malowana proszkowo na kolor czarny; podstawa na kółkach (z 
hamulcem).  
Gwarancja: 2 lata.

176,5 × 192 STE 867,00

Stojak mobilny z ramieniem na projektor short-throw do tablicy 
ésprit plus. 
Stal malowana proszkowo na kolor czarny; podstawa na kółkach (z 
hamulcem).  
Gwarancja: 2 lata.

196,5×(max)255
STE SHORT 

THROW 1507,00

Stojak mobilny z ramieniem do projektorów ultra-short-throw 
�rmy NEC – do tablicy ésprit plus. 
Stal malowana proszkowo w kolorze popielatym; podstawa na kółkach 
(z hamulcem).  
Gwarancja: 2 lata.

196,5 × 252 STEUST 1650,00

Zestaw interaktywny ésprit go! ze stojakiem mobilnym 
W komplecie: tablica interaktywna ésprit plus 80”, stojak mobilny z 
wysięgnikiem oraz projektor short-throw ésprit PST250X (techn. LCD, 
jasność 2500 ANSI lm, rozdz. 1024×768, kontrast 2000:1, dystans: 
0,5–2,5m) 
Gwarancja: 2 lata, dożywotnia na powierzchnię tablicy!  

- ZEG 6818,00

Zestaw interaktywny ésprit wall - z uchwytem ściennym 
W komplecie: tablica interaktywna ésprit plus 80”, uchwyt ścienny oraz 
projektor short-throw ésprit PST250X (techn. LCD, jasność 2500 ANSI lm, 
rozdz. 1024×768, kontrast 2000:1, dystans: 0,5–2,5m) 
Gwarancja: 2 lata, dożywotnia na powierzchnię tablicy!  

- ZEW 6104,00
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Tablice interaktywne ēno
Rozmiar 

(szer. × wys. [cm]/ 
przekątna) 

Nr art. 2×3
Cena 

detaliczna 
netto PLN

Tablica interaktywna ēno 
Bezprzewodowa; technologia: wzorzec punktowy, w zestawie pióro 
elektroniczne, pasek magnetyczny, oprogramowanie edukacyjne Wizte-
ach. Komunikacja: Bluetooth. Powierzchnia ceramiczna. 
Gwarancja: 10 lat na tablicę, dożywotnia gwarancja na powierzchnię, 2 
lata gwarancji na pozostałe komponenty.

160×120 / 78’’ PVIENO61A 4500,00

160×120 / 78’’ PVIENO615A 4500,00

213×120 / 96’’ PVIENO81A 6299,00

213×120 / 96’’ PVIENO815A 6299,00

Stojak mobilny do tablicy ineteraktywnej ēno 155×198 PVIENOMOB 974,00

Stojak mobilny do tablicy interaktywnej ēno z uchwytem do projektora 
do bliskiej projekcji (Short Throw) 

180×200
PVIENOMO-

BWYS 1507,00

Stojak mobilny do tablicy interaktywnej ēno z ramieniem do projekto-
rów Ultra Short Throw NEC

196,5×252,5
PVIENOMO-
BWYS/  UST* 1650,00

ēno �ex 
Trykptyk interaktywny. 
Suchościeralno-magnetyczna powierzchnia skrzydeł.

skrzydło: 82,5×125 
środek: 

165×124
TRS78EF 5550,00

ēno �ex 
Trykptyk interaktywny. 
Kredowa (magnetyczna) powierzchnia skrzydeł.

skrzydło: 82,5×125 
środek: 

165×124
TRK78EF 5550,00

ēno click 
Tablica interaktywna (błyskawiczna instalacja - na magnesy).

163,8×110,3
/75’’

ENOCLICK 5200,00

ēno mini 
Tabliczka interaktywna

29×19 / 10,5’’ PVIENO110 739,00

Pióro elektroniczne do tablicy interaktywnej  ēno 16×1,5 PVIENOSTY 731,00

ēno play  
Zestaw nagłośnieniowy do tablic ēno classic. 
Montaż na tyle tablicy; wykorzystuje wzbudzenie akustyczne całej 
powierzchni tablicy, emitując przestrzenny, czysty i dynamiczny dźwięk. 
Moc: 2× 20 W.

11,4×9,1×1,2 mm ENOPLAY 1950,00
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Projektory Jasność / 
Rozdzielczość Nr art. 2×3

Cena 
detaliczna 
netto PLN

Projektor Short-Throw (bliskiej projekcji)
Technologia: LCD 
Kontrast: 2000:1 
Odległość projekcji: 0,5-2,5 m 
Waga: 3,7 kg 
Gwarancja: 2 lata na projektor; 6 m-cy lub 1000 h na lampę

2500 ANSI lm  
1024×768

PST250X (

Projektory mobilne NEC 
Lekkie, przenośne projektory z funkcją 3D Ready 
Technologia: DLP Link (120 Hz), VIDI, BrilliantColor 
Kontrast: 2000:1 
Odległość projekcji: 1,2–13 m 
Waga: 2,5 kg 
Gwarancja: 3 lata na projektor; 6 m-cy lub 1000 h na lampę; 
dla placówek edukacyjnych: 3 lata lub 3000 h (tylko dla V260X)

2300 ANSI lm  
1024×768

V230X (

2600 ANSI lm  
800×600

V260 (

2600 ANSI lm  
1024×768

V260X (

Projektory edukacyjne NEC 
Technologia: LCD 
Kontrast: 2000:1 
Odległość projekcji: 0,9–11 m 
Waga: 2,9–3 kg 
Gwarancja: 3 lata na projektor; 6 m-cy lub 1000 h na lampę; 
dla placówek edukacyjnych: 3 lata lub 3000 h

2300 ANSI lm  
1024×768

M230X (

Projektory edukacyjne NEC 
Technologia: LCD 
Kontrast: 3000:1 
Odległość projekcji: 0,7–14,7 m 
Waga: 2,99 kg 
Gwarancja: 3 lata na projektor; 6 m-cy lub 1000 h na lampę; 
dla placówek edukacyjnych: 3 lata lub 3000 h

2700 ANSI lm
1280×800

M271W (

2700 ANSI lm
1024×768

M271X (

3100 ANSI lm
1280×800

M311W (

3100 ANSI lm
1024×768

M311X (

3600 ANSI lm
1024×768

M361X (

Projektory Short-Throw (bliskiej projekcji) NEC 
Technologia: LCD 
Kontrast: 2000:1 
Odległość projekcji: 0,6–1,1 m 
Waga: 4–4,3 kg 
Gwarancja: 3 lata na projektor; 6 m-cy lub 1000 h na lampę; dla placó-
wek edukacyjnych: 3 lata lub 3000 h

2600 ANSI lm  
1024×768

M260XS (

2600 ANSI lm 
1280×800

M260WS (

3000 ANSI lm  
1024×768

M300XS (

3000 ANSI lm 
1280×800

M300WS (
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Projektory Ultra-Short-Throw NEC 
(bardzo bliskiej projekcji) z funkcją 3D Ready 
Technologia: DLP Link (120 Hz), VIDI, BrilliantColor 
Kontrast: 2000:1 
Odległość projekcji: 0,15–0,32 m 
Waga: 6,5 kg 
Gwarancja: 3 lata na projektor; 6 m-cy lub 1000 h na lampę; dla placó-
wek edukacyjnych: 3 lata lub 3000 h

3100 ANSI lm 
1280×800

U310W (

Projektory Ultra-Short-Throw NEC 
(bardzo bliskiej projekcji)  
Technologia: LCD
Kontrast: 3000:1 
Odległość projekcji: 0,46–0,77 m (UM280W, UM330W, UM330X); 
0,6–1,1 m (UM280X) 
Waga: 5,2 kg 
Gwarancja: 3 lata na projektor; 6 m-cy lub 1000 h na lampę; 
dla placówek edukacyjnych: 3 lata lub 3000 h

2800 ANSI lm 
1280×800

UM280W (

2800 ANSI lm 
1024×768

UM280X (

3300 ANSI lm 
1280×800

UM330W (

3300 ANSI lm 
1024×768

UM330X (

Okablowanie do projektorów Długość [m] Nr Art. 2×3
Cena 

detaliczna 
netto PLN

Kabel HDMI-HDMI 
Filtry ferrytowe; pozłacana końcówka. Kolor czarny. 

5 HDMI5 54,00

10 HDMI10 117,00

15 HDMI15 218,00

Przewód zasilający 
230V, standard komputerowy.

5 PZK5 30,00

Przewód VGA 
Przewód wideo (RGB), złącza D-Sub (15-pinowe) pozłacane.

5 VGA5 47,00

10 VGA10 215,00

15 VGA15 220,00

20 VGA20 250,00

25 VGA25 299,00
30 VGA30 470,00

Wizualizery cyfrowe Wymiary 
[cm] Nr art. 2×3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Wizualizer WZ1 
Format skanowania 357x280 mm. Rozdzielczość 1280×1944 (5 MPx).
Oświetlenie: lampy boczne LED oraz podświetlenie płyty dolnej LED 
LightBox. Zoom: 12 x zoom optyczny i 8 x zoom cyfrowy. 
 

47×43,5×52 WZ002 3500,00

Wizualizer WZ2 
Format skanowania max A3, rozdzielczość 2592×1944 (5 MPx), 
podświetlenie LED.  
Obsługiwane formaty: PNG, JPG, BMP, TIFF, PDF, AVI.

13×53×24,5 WZ002 1500,00

Wizualizer WZ3 
Format skanowania max A4, rozdzielczość 2560×2048 (5,2 MPx), 
podświetlenie LED. Obsługiwane formaty: PNG, JPG, BMP, TIFF, PDF, AVI.

43×27×8 WZ003 1300,00

fuse 
Wielofunkcyjny wizualizer cyfrowy fuse to połączenie rzutnika doku-
mentów, kamery internetowej (zapewniającej połączenie z innymi 
klasami) oraz skanera. fuse umożliwia naukę na odległość między 
zdalnie połączonymi klasami. Zastosowana technologia TrueSnap™ 
automatycznie wyrównuje i oczyszcza dokumenty, co pozwala przy-
spieszyć przygotowywanie lekcji.

43,18×27,94 ENOFUSE 2999,00
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Plansze interaktywne Poziom Nr art. 2×3
Cena 

detaliczna 
netto PLN

Multimedialny Geogra�czny Atlas Świata* 
Składający się z 23 interaktywnych map ogólnogeogra�cznych i tema-
tycznych jest pierwszym multimedialnym atlasem przygotowanym 
specjalnie z myślą o nauczaniu geogra�i w szkołach i w domu. Zgodny z 
nową podstawą programową. Licencja jest bezterminowa i upoważnia 
do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników 
w obrębie danej jednostki edukacyjnej. Funkcjonalność kreatora map 
umożliwiająca tworzenie własnych map. Dynamiczna skala przeliczająca 
się w zależności od powiększenia. 
Dostosowanie skali do wielkości ekranu czy tablicy, sprzężona z projek-
tantem legenda objaśnia tylko elementy wybrane do danej mapy.

podstawowy 
gimnazjalny 

średni (licealny) 
policealny

MAGS
375,00

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny – CD 1*  
Pierwsza płyta Multimedialnego ćwiczeniowego atlasu historycznego 
zawiera następujące tematy: • Prehistoria; • Starożytny Wschód; • Staro-
żytna Grecja; • Starożytny Rzym; • Europa wczesnego średniowiecza; • 
Polska za Mieszka I i Bolesława Chrobrego; • Rozbicie dzielnicowe Polski; 
• Próby zjednoczenia Polski; • Rozwój chrześcijaństwa; • Europa w XIII w.; 
• Wielkie cywilizacje średniowiecza – kultura i sztuka. 
DODATEK: Unia Europejska (stan po 01.01.2007 r.); Euroregiony w Polsce; 
Unia Europejska – rozwój do roku 1989; Unia Europejska – rozwój w 
latach1990–2003; Płaszczyzny integracji europejskiej (od 2004); Unia 
Europejska – mapa gospodarcza; Strefa Schengen.

podstawowy 
gimnazjalny 

średni (licealny) 
policealny

MCAH1

Dodawana 
gratis 

do tablic 
ésprit !!!

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny – CD 2* 
• Europa w XIV i XV w.; • Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów; • 
Wielkie odkrycia geograficzne; • Rzeczpospolita w XVI w.; • Europa w 
XVI wieku; • Rzeczpospolita w XVII i pierwszej połowie XVIII w.; • Europa 
w XVII w.; • Europa w latach 1789–1795; • Rzeczpospolita w czasach 
rozbiorów (1772–1795); • Wojny napoleońskie; • Ziemie polskie po 
Kongresie Wiedeńskim; • Europa po Kongresie Wiedeńskim; • Odkrycia 
geogra�czne po XVII w. 

podstawowy 
gimnazjalny 

średni (licealny) 
policealny

MCAH2 240,00

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny – CD 3* 
• Pierwsza Wojna Światowa; • Odbudowa państwa polskiego; • Rzeczpo-
spolita w XX-leciu międzywojennym; • Europa w XX-leciu międzywo-
jennym; • II wojna światowa w latach 1939–1942; • II wojna światowa 
w latach 1943–1945; • Europa w latach 1945–1990; • Polska po 1945 r. 
• Unia Europejska; • Życie i dzieło Papieża Jana Pawła II; • Dziedzictwo 
narodowe – 1000 lat historii Polski; • Dziedzictwo narodowe – 1000 lat 
polskiej kultury.

podstawowy 
gimnazjalny 

średni (licealny) 
policealny

MCAH3 240,00

Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce* 
1. Moduł poglądowy (dydaktyczny): • Przedstawienie najważniej-
szych form ochrony przyrody w Polsce, ich definicje i rozróżnienie; • 
Zasady zachowywania się i ograniczenia w obrębie różnych obszarów 
chronionych, znaczenie tablic informacyjnych i znaków zakazów; • 
Opis poszczególnych parków narodowych, ich historii, położenia, 
najważniejszych walorów i chronionych gatunków; • Projektowane 
parki narodowe – gdzie i dlaczego powinny powstać; • Interaktywny 
mini-atlas z zaznaczonymi parkami narodowymi, ich otulinami, parkami 
krajobrazowymi, rezerwatami biosfery MAB, obiektami wpisanymi na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO;  
2. Moduł ćwiczeniowy, zawierającego serię ćwiczeń i quizów na temat 
różnych form ochrony przyrody w Polsce oraz pakiet interaktywnych 
map ćwiczeniowych przygotowanych do użycia na sprzęcie audiowi-
zualnym. 
3. Moduł obudowy metodycznej, zawierający opis pomocy dydaktycz-
nej, wskazówki metodyczne, przykładowe scenariusze lekcji.

podstawowy 
gimnazjalny 

średni (licealny) 
policealny

PNIFOP1 105,00
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Odpady i recykling* 
Interaktywna pomoc dydaktyczna szeroko przedstawia zagadnienia 
związane z powstawaniem i gospodarką odpadami. Omówiony jest 
w przystępny sposób temat POWSTAWANIA I KLASYFIKACJI ODPADÓW, 
podział odpadów ze względu na ich pochodzenie, rodzaj, użyteczność 
lub stwarzane przez nie ryzyko. Drugim ważnym tematem są METODY 
POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień RECYKLINGU. Multimedialna płyta CD zawiera ponadto 
następujący materiał dydaktyczny: • Definicje, słowniczek pojęć; • Dane 
liczbowe 
i statystyczne (wykresy, diagramy); • Podział odpadów; • System 
recyklingu; • Oznaczenia na opakowaniach; • Odpady niebezpieczne – 
oznakowanie, zasady postępowania i unieszkodliwiania; • Materiały me-
todyczne, sprawdzające i ćwiczeniowe; • Animowaną grę edukacyjną.

podstawowy 
gimnazjalny 

średni (licealny) 
policealny

OIR1 105,00

* Prawo do kopiowania będzie potwierdzone certy�katem legalności wydanym dla szkoły przez wydawcę.

Plansze interaktywne 2.0 – szkoła podstawowa – JĘZYK POLSKI  
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz inte-
raktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane 
zgodnie z podstawą programową do nauczania JĘZYKA POLSKIEGO w 
klasach 4–6 szkoły podstawowej. Materiał znajdujący się na planszach 
podzielono na następujące działy tematyczne: Historia literatury, Komu-
nikacja językowa, Słowotwórstwo i leksyka, Teoria literatury, Teatr i �lm, 
Składnia, Fleksja, Fonetyka oraz Ortogra�a.

szkoła podstawowa 
klasa 4–6

PLPJPOL 180,00

Plansze interaktywne 2.0 – szkoła podstawowa – INFORMATYKA  
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interak-
tywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgod-
nie z podstawą programową do nauczania INFORMATYKI w klasach 4–6 
szkoły podstawowej. 
Materiał znajdujący się na planszach został podzielony zgodnie z nastę-
pującymi działami tematycznymi: Rozpoczęcie pracy z komputerem, 
Korzystanie z komputera – podstawowe funkcje, Komunikowanie 
się w Internecie oraz Popularne programy komputerowe.

szkoła podstawowa 
klasa 4–6

PLPINFO 180,00

Plansze interaktywne 2.0 – szkoła podstawowa – MATEMATYKA 
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz inte-
raktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane 
zgodnie z podstawą programową do nauczania MATEMATYKI w klasach 
4–6 szkoły podstawowej.  Materiał podzielono na następujące tematy: 
Liczby naturalne, Liczby całkowite, Ułamki zwykłe, Ułamki dziesiętne, 
Procenty, Algebra, Figury płaskie, Bryły, Obliczenia praktyczne.

szkoła podstawowa 
klasa 4–6

PLPMATE 180,00

Plansze interaktywne 2.0 – szkoła podstawowa – MUZYKA 
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz inte-
raktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane 
zgodnie z podstawą programową do nauczania MUZYKI w klasach 4–6 
szkoły podstawowej. Materiał podzielono na następujące działy: Pojęcia 
muzyczne, Epoki muzyczne, Instrumenty muzyczne, Ruch przy muzyce, 
Interpretacja muzyki, Kompozytorzy.

szkoła podstawowa 
klasa 4–6

PLPMUZY 180,00
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Plansze interaktywne 2.0 – szkoła podstawowa – PRZYRODA 
komputerowy składający się z 44 plansz interaktywnych. Treści 
edukacyjne w nim zawarte zostały przygotowane zgodnie z podstawą 
programową do nauczania Przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawo-
wej. Materiał podzielono na następujące działy: Biologia (m.in. rośliny, 
zwierzęta, człowiek), Geogra�a (m.in. mapa, kompas, wielcy odkrywcy, 
piętra roślinności), Chemia (m.in. stany skupienia substancji), Fizyka 
(m.in. światło, prędkość, zależność drogi od czasu). W każdym z działów 
znajdują się zagadnienia wprowadzające.

szkoła podstawowa 
klasa 4–6

PLPPRZY 180,00

Plansze interaktywne 2.0 – szkoła podstawowa – KOMPLET 6 PŁYT 
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz inte-
raktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane 
zgodnie z podstawą programową w szkole podstawowej.

szkoła podstawowa 
klasa 4–6

PLPKOMP 850,00

Plansze interaktywne 2.0 – szkoła podstawowa – KOMPLET 7 PŁYT 
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz inte-
raktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane 
zgodnie z podstawą programową w szkole podstawowej.

szkoła podstawowa 
klasa 4–6

PLPKOMP/
ANG 950,00

Plansze interaktywne 2.0 – gimnazjum – JĘZYK POLSKI  
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz inte-
raktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane 
zgodnie z podstawą programową do nauczania JĘZYKA POLSKIEGO w 
gimnazjum. 
Zakres materiału znajdującego się na planszach podzielono na następu-
jące działy tematyczne: Komunikacja językowa, Nauka o języku, Formy 
wypowiedzi, Korespondencja sztuk, Słynni pisarze oraz Teoria literatury. 

gimnazjum  
klasa 1–3

PLGJPOL 180,00

Plansze interaktywne 2.0 – gimnazjum – INFORMATYKA 
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interak-
tywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgod-
nie z podstawą programową do nauczania INFORMATYKI w gimnazjum. 
Materiał podzielono na następujące działy tematyczne: Komputer 
kiedyś i dzisiaj, Z czego składa się komputer, Komputer a prawo, 
System operacyjny a dane w komputerze, Bezpieczny komputer, Sieci 
komputerowe, Internet, Wyszukiwanie informacji, Komunikacja w sieci, 
Język HTML i budowa stron WWW, Tworzenie dokumentów tekstowych, 
Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych, Gra�ka komputerowa, Multimedia w 
komputerze, Algorytmy i symulacje komputerowe.

gimnazjum  
klasa 1–3

PLGINFO 180,00
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Plansze interaktywne 2.0 – gimnazjum – MATEMATYKA 
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interak-
tywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgod-
nie z podstawą programową do nauczania MATEMATYKI w gimnazjum. 
Materiał podzielono na następujące działy: System rzymski, Dziesiętny 
system liczbowy, Ułamki zwykłe, Działania na liczbach wymiernych, 
Potęgowanie, Pierwiastki kwadratowe i sześcienne, Procenty, Układ 
współrzędnych, Wielościany, Bryły, Wyrażenia algebraiczne, Równania 
pierwszego stopnia, Proporcje.

gimnazjum  
klasa 1–3

PLGMATE 180,00

Plansze interaktywne 2.0 – gimnazjum – BIOLOGIA 
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz inte-
raktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane 
zgodnie z podstawą programową do nauczania BIOLOGII w gimnazjum. 
Zakres materiału podzielono na następujące działy: Anatomia czło-
wieka, Botanika, Cytologia, Ekologia, Fizjologia, Genetyka, Histologia, 
Zoologia i Zdrowie.

gimnazjum  
klasa 1–3

PLGBIOL 180,00

Plansze interaktywne 2.0 – gimnazjum – GEOGRAFIA 
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interak-
tywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane
zgodnie z podstawą programową do nauczania GEOGRAFII w gimna-
zjum.
Zakres materiału podzielono na następujące działy:
• Astronomiczne podstawy geografii
• Kartograficzne podstawy geografii
• Geografia i geomorfologia
• Geografia fizyczna
• Klimatologia
• Geografia społeczno-gospodarcza
• Geografia ludności
• Geografia regionalna

gimnazjum  
klasa 1–3

PLGGEOG 180,00

Plansze interaktywne 2.0 – gimnazjum – CHEMIA 
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz inte-
raktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane 
zgodnie z podstawą programową do nauczania CHEMII w gimnazjum. 
Zagadnienia znajdujące się na planszach podzielono na następujące 
działy: Budowa materii, Układ okresowy pierwiastków, Wiązania che-
miczne, Stany skupienia, dyfuzja, mieszaniny, Woda i roztwory wodne, 
Reakcje chemiczne, Kwasy, zasady, sole, Chemia organiczna, Pochodne 
węglowodorów, Elementy biochemii, Czy chemia jest nam potrzebna?

gimnazjum  
klasa 1–3

PLGCHEM 180,00

Plansze interaktywne 2.0 – gimnazjum – FIZYKA 
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz inte-
raktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane 
zgodnie z podstawą programową do nauczania FIZYKI w gimnazjum. 
Podział materiału znajdującego się na planszach obejmuje następujące 
działy: Ruch prostoliniowy i siły, Energia, Właściwości materii, Elek-
tryczność, Magnetyzm, Ruch drgający i fale, Fale elektromagnetyczne 
i optyka. 

gimnazjum  
klasa 1–3

PLGFIZY 180,00
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Plansze interaktywne 2.0 – gimnazjum – HISTORIA 
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz inte-
raktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane 
zgodnie z podstawą programową do nauczania HISTORII w gimnazjum. 
Materiały zawarte na planszach podzielono na następujące działy tema-
tyczne: Starożytność, Polska i Europa do końca XV w., Europa i Świat 
od XVI do XVIII w., Państwo Polskie od XVI w. do czasów zaborów, Polska 
i Świat od XIX w. do początku XX w.

gimnazjum  
klasa 1–3

PLGHIST 180,00

Plansze interaktywne 2.0 – gimnazjum – KOMPLET 8 PŁYT 
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz inte-
raktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane 
zgodnie z podstawą programową w gimnazjum.

gimnazjum  
klasa 1–3

PLGKOMP 1150,00

Plansze interaktywne 2.0 – gimnazjum – KOMPLET  9 PŁYT 
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz inte-
raktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane 
zgodnie z podstawą programową w gimnazjum.

gimnazjum  
klasa 1–4

PLGKOMP/
ANG 1250,00
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Zatrzaskowe ramki plakatowe Format / 
rozmiar [mm] Nr art. 2×3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Ramka zatrzaskowa Wood 14 i 25 mm 
Ramka zatrzaskowa wykonana z pro�li oklejonych materiałem imitują-
cym drewno. Narożniki ścięte pod kątem 45°, wykończone plastikowymi, 
dopasowanymi zaślepkami, zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowania. 
Montowana na ścianie za pomocą śrub (ramka posiada przeznaczone do 
zawieszenia otwory). Dodatkowo do ramki dołączona jest podpórka, umożli-
wiająca zastosowanie jej również w pozycji stojącej (zarówno w pionie, jak i w 
poziomie). Produkt przyjazny środowisku. Do użytku wewnętrznego.
Uwaga! Zestaw nie zawiera śrub.
Gwarancja: 2 lata
*szerokość pro�lu ramki: 14 mm
** szerokość pro�lu ramki: 25 mm

Dostępne wkrótce.

A6* TZD14/A6 29,00

A5* TZD14/A5 41,00

A4** TZD25/A4 58,00

Ramka plakatowa zatrzaskowa 25 mm 
Ramka z anodowanego aluminium w kolorze srebrnym, zawierająca 
system zatrzaskowy OWZ (Otwórz-Włóż-Zamknij). Wyposażona 
w elastyczną folię antyre�eksyjną z �ltrem UV o grubości 0,5 mm. 
Tylna ściana wykonana z trwałego i odpornego na pęknięcia mate-
riału. Do użytku wewnętrznego.
 W zestawie: elementy montażowe (śruby i kołki).
Gwarancja: 2 lata na produkt.

os
tr

e 
na

ro
żn

ik
i

A5 TZW25/A5BG 39,00

A4 TZW25/A4BG 40,00

A3 TZW25/A3BG 53,00

A2 TZW25/A2BG 71,00

A1 TZW25/A1BG 106,00

A0 TZW25/A0BG 203,00

B2 TZW25/B2BG 93,00

B1 TZW25/B1BG 134,00

za
ok

rą
gl

on
e 

na
ro

żn
ik

i
A5 TZW25/A5 33,00

A4 TZW25/A4 37,00

A3 TZW25/A3 56,00

A2 TZW25/A2 73,00

A1 TZW25/A1 106,00

A0 TZW25/A0 174,00

B2 TZW25/B2 83,00

B1 TZW25/B1 128,00

Ramka plakatowa zatrzaskowa 32 mm 
Ramka z anodowanego aluminium w kolorze srebrnym, zawierająca 
system zatrzaskowy OWZ (Otwórz-Włóż-Zamknij). Wyposażona 
w elastyczną folię antyre�eksyjną z �ltrem UV o grubości 0,5 mm. 
Tylna ściana wykonana z trwałego i odpornego na pęknięcia mate-
riału. Do użytku wewnętrznego.
W zestawie: elementy montażowe (śruby i kołki). 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

os
tr

e 
na

ro
żn

ik
i

A3 TZW32/A3BG 69,00

A2 TZW32/A2BG 90,00

A1 TZW32/A1BG 135,00

A0 TZW32/A0BG 205,00

B2 TZW32/B2BG 114,00

B1 TZW32/B1BG 169,00

B0 TZW32/B0BG 269,00

za
ok

rą
gl

on
e 

na
ro

żn
ik

i

A3 TZW32/A3 67,00

A2 TZW32/A2 90,00

A1 TZW32/A1 130,00

A0 TZW32/A0 206,00

B2 TZW32/B2 103,00

B1 TZW32/B1 155,00

B0 TZW32/B0 250,00
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Sprężynkowa ramka plakatowa
Cztery bardzo lekkie aluminiowe pro�le, połączone ze sobą za pomocą plasti-
kowych łączników. Plakat jest trzymany przez plastikowe klipsy typu „krokodyl”.  
„Ruchome” zawieszki umożliwiają ustawienie ramki zarówno w pionie jak i w 
poziomie.
W komplecie: uchwyty do zawieszania na ścianie lub su�cie.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

A4 RS/A4 23,00

A3 RS/A3 25,00

A2 RS/A2 28,00

A1 RS/A1 34,00

B2 RS/B2 32,00

B1 RS/B1 37,00

Zatrzaskowa listwa plakatowa Poster Snap 
Dwie listwy wykonane z pro�lu aluminiowego 26 mm, wyposażonego w 
mechanizm zatrzaskowy OWZ (Otwórz-Włóż-Zamknij). Dodatkowo górna 
listwa zawiera przesuwne zawieszki ułatwiające montaż.
W zestawie: kołki i wkręty.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

210 PS210 24,00

297 PS297 30,00

420 PS420 36,00

500 PS500 41,00

594 PS594 45,00

700 PS700 47,00

841 PS841 49,00

1000 PS1000 59,00

1200 PS1200 68,00

Szyny ekspozycyjne  Długość
[cm] Nr art. 2×3

Cena deta-
liczna 

netto PLN

Szyna su�towa 
Materiał: tłoczone aluminum, malowane na kolor biały. 
Dostępne wkrótce.

182 SC182 83,00

Szyna ścienna 
Materiał: tłoczone aluminum, malowane na kolor biały. 
Dostępne wkrótce.

182 SW182 72,00

Linka montażowa z haczykiem - komplet zawiera 1 linkę zakończoną 
haczykiem + 1 haczyk.
Dostępne wkrótce.

305 SL305 28,00

Akcesoria do montażu tablic  Jednostka Nr art. 2×3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Zawieszka do su�tu plastikowa szt. FA002 6,00

Zawieszka do su�tu metalowa szt. FA003 15,00

Haczyk z przyssawką szt. FA006 2,00

Łańcuszek kuleczkowy 1 mb. FA008 8,00

Ramy plakatowe na stojaku Format / rozmiar  
plakatu [cm] Nr art. 2×3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Tablica plakatowa na stojaku A 
Dwustronna tablica zatrzaskowa w pro�lu aluminiowym o szerokości 32 mm, 
wyposażona w elastyczną folię antyre�eksyjną z �ltrem UV. Możliwość doku-
pienia blachy białej do pisania markerami lub zielonej do pisania kredą. 
W opcji dostępna jest również tablica na logo (tylko przy formacie A1) oraz 
koszyk na ulotki w wymiarze A4. Do zastosowania wewnątrz budynku.
Uwaga! Elementy opcjonalne nie wchodzą w skład zestawu.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

A2 TZS/A2 269,00

A1 TZS/A1 340,00

A0 TZS/A0 453,00

B2 TZS/B2 300,00

B1 TZS/B1 389,00

Uchwyt do topera do TZS/A1 64 × 18 HTZS 67,00

Koszyk do tablicy plakatowej na stojaku A4 KTZS 37,00

Tablica plakatowa Top 
Dwustronna tablica w aluminiowym pro�lu zatrzaskowym o szerokości 
32 mm, wyposażona w elastyczną folię antyre�eksyjną z �ltrem UV. W górnej 
części znajduje się miejsce na logo lub inną informację. Istnieje możliwość 
dokupienia blachy białej do pisania markerami lub zielonej do pisania kredą. 
Do zastosowania wewnątrz budynku.
Uwaga! Elementy opcjonalne nie wchodzą w skład zestawu.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

A1  
+2×A4 (top)

TTZS/A1 483,00

Tablica plakatowa Oval 
Dwustronna tablica w aluminiowym pro�lu zatrzaskowym o szerokości 32 
mm,  wyposażona w elastyczną folię antyre�eksyjną z �ltrem UV. Istnieje moż-
liwość dokupienia blachy białej do pisania markerami lub zielonej do pisania 
kredą. Do zastosowania wewnątrz budynku.
Uwaga! Elementy opcjonalne nie wchodzą w skład zestawu.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

A1 TOZS/A1 461,00
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Tablica plakatowa na stojaku T 
Dwustronna tablica w aluminiowej ramie zatrzaskowej o szerokości 32 mm,
z podstawą w kształcie litery „T”, wyposażona w elastyczną folię antyre�eksyjną 
z �ltrem UV. Istnieje możliwość dokupienia blachy białej do pisania markerami 
lub zielonej do pisania kredą. Do zastosowania wewnątrz budynku.
W komplecie: elementy mocujące.
Uwaga! Elementy opcjonalne nie wchodzą w skład zestawu.
Do samodzielnego złożenia.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

B2 TZST/B2 328,00

B1 TZST/B1 421,00

Blacha suchościeralno-magnetyczna
biała, do pisania markerami.

A2 BSTZ/A2 24,00

A1 BSTZ/A1 44,00

A0 BSTZ/A0 87,00

B2 BSTZ/B2 34,00

B1 BSTZ/B1 66,00

Blacha kredowa
zielona, do pisania kredą.

A2 BKTZ/A2 24,00

A1 BKTZ/A1 44,00

A0 BKTZ/A0 87,00

B2 BKTZ/B2 34,00

B1 BKTZ/B1 66,00

Tablica plakatowa Swing Master, 2 sprężyny, wodoodporna
Dwustronna rama wykonana z pro�lu aluminiowego o szerokości 40 mm, 
ciętego pod kątem 45°, wykończona plastikowymi narożnikami, wyposażona 
w elastyczną folię antyre�eksyjną z �ltrem UV. Stabilna konstrukcja, odporna 
na warunki atmosferyczne. Tablica wyposażona w uszczelki zapobiegające 
przedostawaniu się wilgoci do wewnątrz. Do samodzielnego złożenia.
W komplecie: elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

B1 SM/B1 890,00

Tablice informacyjne Format 
plakatu Nr art. 2×3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Tablica informacyjna na stojaku
Aluminiowa tablica zatrzaskowa w pro�lu 32 mm w kolorze 
srebrnej anody, wyposażona w elastyczną folię antyre�eksyjną 
z �ltrem UV. Rama wykończona plastikowymi zaokrąglonymi 
głowicami narożnikowymi. Istnieje możliwość wyposażenia 
stojaka w kółka oraz przymocowania jedno- i dwustronnych 
półek akrylowych. Do zastosowania wewnątrz budynku.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

jednostronna A1 TZSTW/A1 412,00

dwustronna A1 TZSTW/2A1 536,00

Tablica informacyjna na stojaku T
Aluminiowa tablica zatrzaskowa w pro�lu 32 mm w kolorze 
srebrnej anody, wyposażona w elastyczną folię antyre�eksyjną 
z �ltrem UV. Rama wykończona plastikowymi zaokrąglonymi 
głowicami narożnikowymi. Istnieje możliwość wyposażenia 
stojaka w kółka oraz przymocowania jedno- i dwustronnych 
półek akrylowych. Do zastosowania wewnątrz budynku.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

jednostronna A1 TZSPT/A1 335,00

dwustronna A1 TZSPT/2A1 436,00

Półka akrylowa jednostronna 2×A4 PA2A4 70,00

Półka akrylowa dwustronna 2×A4 PPA2A4 130,00

Kółka kółka 4 szt. TZK 82,00

Tablica informacyjna na nodze
Aluminiowa tablica zatrzaskowa w pro�lu 32 mm w kolorze 
srebrnej anody. Zawiera elastyczną folię antyre�eksyjną z 
�ltrem UV. Rama posiada plastikowe zaokrąglone głowice 
narożnikowe. Podstawa wykonana ze stali. Do zastosowania 
wewnątrz budynku.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

jednostronna

A3 TZSN/A3 300,00

A2 TZSN/A2 317,00

A1 TZSN/A1 347,00

dwustronna

A3 TZSN/2A3 358,00

A2 TZSN/2A2 394,00

A1 TZSN/2A1 452,00

Tablica informacyjna potrójna na nodze
Zestaw trzech tablic zatrzaskowych (jednostronnych) w pro�lu aluminiowym 
32 mm, anodowanym, umieszczonych na stalowej nodze. Tablice wyposa-
żone są w elastyczną folię antyre�eksyjną z �ltrem UV. Rama wykończona 
plastikowymi zaokrąglonymi głowicami narożnikowymi. Do zastosowania 
wewnątrz budynku.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

3×A4 PTZN/A4 348,00

3×A3 PTZN/A3 373,00
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Uniwersalny display wolnostojący Format 
plakatu Nr art. 2×3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Display wolnostojący 
Rama plakatowa o pro�lu 32 mm. Cztery kanały do mocowania 
wybranych elementów z jednej lub czterech stron, w dowolnej 
kon�guracji. Możliwość umieszczania: ramek plakatowych, sta-
lowych lub akrylowych półek na broszury, listew banerowych, 
ramek slide-in, kieszonek akrylowych (centralnie lub z boku).
Uwaga: wszystkie elementy wchodzące w skład systemu 
wolnostojącego sprzedawane są osobno!
Gwarancja: 2 lata na produkt.

bez głowic 

A2 FSTZ32/A2BG 93,00

A1 FSTZ32/A1BG 145,00

B2 FSTZ32/B2BG 120,00

B1 FSTZ32/B1BG 174,00

zaokrąglone 
narożniki

A2 FSTZ32/A2 91,00

A1 FSTZ32/A1 124,00

B2 FSTZ32/B2 108,00

B1 FSTZ32/B1 154,00

Półka stalowa 2×A4 / display wolnostojący 2×A4 FSPS2A4 106,00

Półka akrylowa 2×A4 / display wolnostojący 2×A4 FSPA2A4 123,00

Kieszonka akrylowa na ulotki A4 ukośna A4 FSKA4 38,00

Kieszonka akrylowa na ulotki A4 pionowa A4 FSKA4V 40,00

Boczna kieszonka akrylowa na ulotki A4 FSKABA4 50,00

Aluminiowa noga z okrągłą podstawą wysokość: 185 cm FSN 436,00

Tablice informacyjne na nodze Wysokość [cm] /
 format plakatu Nr art. 2×3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Tablica informacyjna na stojaku Classic 
Wykonana z pro�lu aluminiowego 25 mm, posiadającego wbudowany system 
zatrzaskowy typu OWZ (Otwórz-Włóż-Zamknij), wykończona plastikowymi 
zaokrąglonymi głowicami narożnymi. Produkt wyposażono w elastyczną folię 
antyre�eksyjną z �ltrem UV. Tylna ściana wykonana z trwałego i odpornego na 
pęknięcia materiału. Do zastosowania wewnątrz budynku. Do samodzielnego 
złożenia.
W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

80 /
A4 pionowa

TZ80/A4V 190,00

80 /
A4 pozioma

TZ80/A4H 190,00

100 /
A4 pionowa

TZ100/A4V 216,00

100 /
A4 pozioma

TZ100/A4H 216,00

120 /
A3 pionowa

TZ120/A3V 219,00

120 /
A3 pozioma

TZ120/A3H 219,00

Stojaki na broszury Rozmiar [cm] / 
format Nr art. 2×3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Stojak na broszury Multiside 4-stronny
4-stronny stojak obrotowy na stabilnej, eleganckiej podstawie, dostępnej 
w kolorze srebrnym. Wysokość całkowita produktu: 160 cm. Półki wykonane 
zostały z przezroczystego akrylu. Stojak opracowano w ten sposób, aby 
umożliwić użytkownikowi mocowanie półek w różnym ułożeniu oraz liczbie, 
zależnie od potrzeb (maksymalnie stojak pomieści do 20 półek o formacie A4, 
A5 lub 1/3A4. Do samodzielnego złożenia.
Uwaga! Półki sprzedawane są oddzielnie.
W zestawie: elementy montażowe.

Dostępne wkrótce.

wysokość:
160

SM4 863,00
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Stojak na broszury Multiside 3-stronny
3-stronny stojak na solidnej aluminiowej podstawie (wysokość: 160 cm) 
wyposażonej w płynnie obracające się kółka. Półki wykonane zostały z 
przezroczystego akrylu. Stojak opracowano w ten sposób, aby umożliwić 
użytkownikowi mocowanie półek w różnym ułożeniu oraz liczbie, zależnie 
od potrzeb (maksymalnie stojak pomieści do 15 półek o formacie A4, A5 lub 
1/3A4. Podstawa dostępna w kolorze srebrnym. 
Produkt do samodzielnego złożenia.
Uwaga: półki sprzedawane są oddzielnie.
W zestawie: elementy montażowe.

Dostępne wkrótce.

wysokość:
160

SM3 784,00

Stojak na broszury Multiside 2-stronny
2-stronny stojak na solidnej aluminiowej podstawie (wysokość: 160 cm). Półki 
wykonane zostały z przezroczystego akrylu. Stojak opracowano w ten sposób, 
aby umożliwić użytkownikowi mocowanie półek w dowolnym ułożeniu, 
zależnie od potrzeb (maksymalnie stojak pomieści do 10 półek o formacie A4, 
A5 lub 1/3A4. Podstawa dostępna w kolorze srebrnym, wyposażona w płynnie 
obracające się kółka. 
Produkt do samodzielnego złożenia.
Uwaga: półki sprzedawane są oddzielnie. 
W zestawie: instrukcja, elementy montażowe.

Dostępne wkrótce.

wysokość:
160

SM2 643,00

Półki akrylowe do stojaków Multiside 
wraz z nasadką.                                                                                                                                  

Dostępne wkrótce.

A4 SMPA4 30,00

A5 SMPA5 18,00

1/3 A4 SMP1/3A4 15,00

Stojak na broszury „drabinowy”
Aluminiowy stojak zaprojektowany w ten sposób, aby można było prezento-
wać od 6 do 32 broszur jednocześnie, umieszczając je na półkach wykona-
nych z pleksi o grubości 4 mm. Występuje w wersji jedno- i dwustronnej, 
a także wiszącej. Kółka w opcji (TZK str. 42).
Uwaga: podstawy do samodzielnego montażu.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

jednostronny /
6× A4

PSU6A4 461,00

jednostronny /

8× A4
PSU8A4 556,00

jednostronny /
16× A4

PSU16A4 915,00

dwustronny /
12× A4

DSU12A4 636,00

dwustronny /
16× A4

DSU16A4 790,00

dwustronny /
 32× A4

DSU32A4 1383,00

montowany 
do ściany / 

4× A4
WSU4A4 301,00

montowany 
do ściany / 

6× A4
WSU6A4 412,00

montowany 
do ściany / 

8× A4
WSU8A4 528,00

Stojak na broszury Decor
Wyposażony w przezroczystą kieszeń z pleksi o grubości 3 mm, na broszury 
i ulotki w formacie A4. Podstawa aluminiowa, wypukła, z zaokrąglonymi 
narożnikami.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

A4 pionowo SUDA4V 307,00

Stojak na broszury Mobile
Stojak na ulotki i broszury w formacie A4. Wykonany z aluminium i poliwęgla-
nu o wysokiej przezroczystości i dużej wytrzymałości. Rozkłada i składa się w 
kilka sekund. Złożony stojak pakowany jest w elegancką torbę transportową. 
Gwarancja: 2 lata na produkt

4× A4 SBM4A4 632,00
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Tablice podświetlane Format  
plakatu Nr art. 2×3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Tablica plakatowa podświetlana LED
Bardzo oszczędna w użyciu – zużywa ok. 60% mniej prądu  w porównaniu 
z tablicami świetlówkowymi. Posiada wbudowany włącznik. Rama, o naroż-
nikach ciętych pod katem 45°, wykonana z pro�lu aluminiowego typu OWZ 
(Otwórz-Włóż-Zamknij). Do zastosowania wewnątrz budynku.
W komplecie: kabel elektryczny 2 mb z wtyczką.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

A1 TLED/A1 1043,00

A2 TLED/A2 620,00

B2 TLED/B2 888,00

Stojaki do bannerów Rozmiar  
plakatu [cm] Nr art. 2×3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Stojak do bannera X-Universal
Stelaż w kształcie litery X wykonany z włókna szklanego. Bardzo łatwy i szybki 
w montażu, wystarczy napiąć gra�kę na stojaku. Istnieje możliwość regulo-
wania długości i rozstawu ramion, aby dopasować stojak do odpowiedniego 
wymiaru banera od 60 × 160 cm do 120 × 210 cm. Bardzo łatwy i szybki w 
montażu. Pakowany w torbę.
Uwaga: produkt dostarczany bez nośnika nadruku.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

od 60 × 160 
do 120 × 210

UXB 149,00

RollBannery Rozmiar  
plakatu [cm] Nr art. 2×3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Stojak do bannera RollEco
Łatwy i szybki w montażu. Stojak zawiera specjalny mechanizm roll-up, który 
umożliwia błyskawiczne złożenie i rozłożenie gra�ki. Reklama zwijana jest 
do wnętrza podstawy. Dół banera mocowany jest za pomocą dwustronnej 
taśmy samoprzylepnej. Produkt wyposażony jest również w górną listwę 
zatrzaskową. Stojak dostępny w kolorze srebrnym, wykonany z aluminium. 
Pakowany w torbę.
Uwaga: produkt dostarczany bez nośnika nadruku.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

85 × 200 ORB850 83,00

100 × 200 ORB1000 95,00

Stojak do bannera RollOn
Bardzo lekki, stabilny, łatwy i szybki w montażu. Stojak wyposażono w spe-
cjalny mechanizm roll-up, umożliwiający błyskawiczne złożenie i rozłożenie 
gra�ki. Reklama zwijana jest do wnętrza podstawy. Dół banera mocowany 
jest za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej. Produkt wyposażony jest 
również w górną listwę zatrzaskową. Stojak dostępny w kolorze srebrnym, 
wykonany z aluminium. Pakowany w torbę.
Uwaga: produkt dostarczany bez nośnika nadruku.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

85 × 200 ERB850 145,00

100 × 200 ERB1000 195,00

Ścianki wystawiennicze Wymiary [cm] Nr art. 2×3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Ścianka ekspozycyjna magnetyczna POP-UP
Profesjonalne narzędzie wykorzystujące druk wielkoformatowy. Szkielet ściany 
jest bardzo lekki i rozkłada się jednym ruchem. Wykonany z aluminium, do 
którego za pomocą taśmy magnetycznej zamontowane są poszczególne 
bryty z gra�ką. Całe stoisko można wykorzystywać wielokrotnie, a gra�kę 
wymienić w każdej chwili. Istnieje możliwość przymocowania do ścianki lamp 
halogenowych z wysięgnikami. Wszystkie elementy produktu, łącznie z gra-
�ką, mieszczą się w jednym kufrze transportowym, który podczas prezentacji 
może pełnić rolę trybunki konferencyjnej.
W komplecie: plastikowy kufer transportowy na kółkach, magnetyczne szyny 
i paski montażowe oraz dwie lampy.
Uwaga! Zestaw nie zawiera paneli do nadruku gra�ki. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

337,5 × 222 SPU33 2241,00

405 × 222 SPU34 2495,00
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Convex Wall Technology Rozmiar  
[mm] Nr art. 2×3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Tabliczka ścienna Convex 
Przeznaczona do użytku wewnątrz budynku. Złożona z dwóch aluminiowych, 
anodowanych na srebrno pro�li. Umieszczana w środku informacja zabez-
pieczana jest folią antyre�eksyjną.  Tabliczkę mocuje się do ściany za pomocą 
pasków dwustronnej taśmy klejącej (dołączone do każdej tabliczki)
W komplecie: przyssawka umożliwiająca podniesienie folii zabezpieczającej 
w celu szybkiej i łatwej wymiany informacji.
Uwaga: produkt dostarczany bez nośnika nadruku.
Nie ma rozmiaru, którego szukasz? Zapytaj sprzedawcę!

Dostępne wkrótce.

148×500 TCW1450 66,00

74×500 TCW7450 50,00

52×350 TCW5235 35,00

105×350 TCW1035 44,00

148×300 TCW1430 46,00

148×105 TCWA6 21,00

210×148 TCWA5 32,00

52×150 TCW5215 21,00

105×300 TCW1030 39,00

Akcesoria Średnica [cm] Nr art. 2×3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

Przyssawka 
Ułatwia podniesienie folii zabezpieczającej (np. w tabliczkach Convex).

3 SSP (

Tablice informacyjne Rozmiar panelu
[mm] Nr art. 2×3

Cena deta-
liczna netto 

PLN

Tablica informacyjna Complete 
Konstrukcja z aluminium (satyna). Panele, w których umieszcza się informację 
wykonane są z przezroczystego akrylu (można umieścić więcej niż jeden 
panel - opcje TIC5H, TIC3H). Do użytku wewnętrznego.
W komplecie: elementy montażowe.
Uwaga: produkt dostarczany bez nośnika nadruku.
*liczba paneli 
Nie ma rozmiaru, którego szukasz? Zapytaj sprzedawcę!

Dostępne wkrótce.

A4 pozioma TIC1A4H 160,00

A3 pionowa TIC1A3V 249,00

3*/210×297 TIC3H 309,00

5*/120×297 TIC5H 326,00

Tablica informacyjna przydrzwiowa SATIN 
Tabliczka składająca się z jednego lub dwóch pro�li aluminiowych (satyna) 
oraz 2 arkuszy pleksi (o grubości 2 mm każdy), pomiędzy które wsuwa się 
arkusz z informacją.
Do użytku wewnętrznego.
W komplecie: elementy montażowe.
Uwaga: produkt dostarczany bez nośnika nadruku.
Nie ma rozmiaru, którego szukasz? Zapytaj sprzedawcę!

Dostępne wkrótce.

190×190
TIS19 52,00

A5 pionowa TISA5V 97,00

A4 pionowa TISA4V 114,00

A3 pionowa TISA3V 194,00

Oprawa PET samoprzylepna Rozmiar Nr art. 2×3
Cena deta-

liczna netto 
PLN

typ D

typ C

typ U

typ C

typ D

typ U

Oprawa wykonana z  przezroczystego PET o wysokiej odporności. Przezna-
czona do prezentacji różnorodnych treści np. menu, cenników, ulotek itp. 
Mocowana do ściany za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.
Uwaga: produkt dostarczany bez nośnika nadruku.

Dostępne wkrótce.

A4 pionowa 
typ D

ODA4V 6,00

A4 pionowa 
typ C

OCA4V 5,00

A4 pionowa 
typ U

OUA4V 11,00
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Snap Frame Technology
Rozmiar nośnika 

nadruku  
[mm]

Nr art. 2×3
Cena deta-

liczna 
netto PLN

Tabliczka informacyjna przydrzwiowa zatrzaskowa 
Przeznaczona do użytku wewnątrz budynku. Składa się z dwóch aluminio-
wych pro�li o szerokości 25 mm, wykończonych czarnymi zaślepkami. Rama 
dostępna w kolorze srebrnym anodowanym. Tabliczka posiada wbudowany 
system zatrzaskowy OWZ (Otwórz-Włóż-Zamknij), zapewniający szybką i 
łatwą wymianę informacji. Informacja chroniona jest dzięki elastycznej folii 
antyre�eksyjnej z  �ltrem UV o grubości 0,5 mm. Tylną ściankę wykonano ze 
specjalnego, trwałego materiału, odpornego na pęknięcia. 
W komplecie: elementy montażowe.
Uwaga: produkt dostarczany bez nośnika nadruku.

148×50 TZW5014 15,00

148×105 TZWA6 20,00

297×105 TZW1029 20,00

210×148 TZWA5 26,00

297×210 TZWA4 28,00

148×148 TZW14 20,00

750×148 TZW75 35,00

500×400 TZW45 46,00

Plexi Frame Technology
Rozmiar nośnika 

nadruku  
[mm]

Nr art. 2×3
Cena deta-

liczna 
netto PLN

Tabliczka informacyjna przydrzwiowa EuroPLEX 
Przeznaczona do użytku wewnątrz budynku. Składa się z dwóch płyt przezro-
czystej pleksi. Na krótszych bokach tabliczki znajdują się dekoracyjne śruby 
ze stali nierdzewnej, które nadają jej elegancki i nowoczesny wygląd oraz 
zabezpieczają informację znajdującą się w środku. Istnieje możliwość zawie-
szenia tabliczki zarówno w pionie, jak i w poziomie. Łatwa i szybka w montażu.
W komplecie: elementy montażowe.
Uwaga: produkt dostarczany bez nośnika nadruku.

190×95 TDWA6/2 48,00

190×145 TDWA6 50,00

250×190 TDWA5 58,00

340×250 TDWA4 69,00

EuroPLEX + piktogram 150×150 mm 
opis jw.

190×190 TDW15 59,00

Tabliczka informacyjna EuroPLEX Portable 
Tabliczka, na biurko lub ladę. Informacja wsuwana jest pomiędzy
dwa przezroczyste arkusze pleksi o grubości 2 mm, połączone ze sobą za 
pomocą czterech śrub (2 krótsze w górnej części tabliczki oraz 2 dłuższe u 
dołu, spełniające jednocześnie rolę podpórki). Dzięki gumkom umieszczonym 
na podpórkach informacja może być prezentowana na dowolnym podłożu, 
np. na metalu, szkle, drewnie, pleksi lub papierze. Tabliczka nachylona jest pod 
kątem 75°, co ułatwia czytanie.
Uwaga: produkt dostarczany bez nośnika nadruku.

190×95 EPPA6/2 88,00

208×145 EPPA6 117,00

210×190 EPP17* 116,00

270×188 EPPA5 123,00

357×250 EPPA4 126,00

Stojak na menu Swing Wing 
Dwustronny pionowy holder z akrylową kieszenią oraz podstawką z anodo-
wanego aluminium. Idealny do prezentowania menu w hotelach, lokalach 
gastronomicznych, czy sklepach. Łączna grubość arkuszy możliwych do 
umieszczenia w kieszeni to 1-4 mm.
Uwaga: produkt dostarczany bez nośnika nadruku.

74×105 MH/A7 14,00

105×148 MH/A6 17,00

148×210 MH/A5 22,00

210×297 MH/A4 33,00

Stojak informacyjny kątowy typu L 
Stabilny stojak na pojedynczą ulotkę w kształcie litery L, wykonany z wysokiej 
jakości przezroczystej pleksi. Nachylony pod kątem, co ułatwia czytanie. 
Uwaga: produkt dostarczany bez nośnika nadruku.

105×148 BHL/A6V 9,00

148×210 BHL/A5V 14,00

210×297 BHL/A4V 25,00

105×148 BHL/A6H 9,00

148×210 BHL/A5H 14,00
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Informacje zawarte w cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu 
art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy – kolorystyka produktów może 

nieznacznie odbiegać od kolorystyki przedstawionej na zdjęciach. 
2x3 SA zastrzega sobie prawo do wycofania przedstawionych produktów 

lub wprowadzenia nowych produktów do oferty. 
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