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INDEKS CENA
DC5849 1271,11 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Stolik projekcyjny Master
• nowoczesny stolik projekcyjny,

skonstruowany specjalnie
dla przenośnych projektorów

• posiada dwie rozkładane półki
pod projektor i notebooka

• regulacja wysokości od 85 do 125 cm
• dodatkowo istnieje możliwość obrotu

i zmiany wysokości dolnej półki
• podstawa jezdna wyposażona w dwa

duże kółka ułatwiające transport
oraz specjalne stopki zapewniające
stabilność stolika

INDEKS TO3438

P RESTIŻOWY

Projektor MS517
• obiektyw F=2,51~2,69; f=21,95 mm~24,18 mm
• rozdzielczość SVGA (800 x 600)
• format obrazu natywny 4:3 (5 do wyboru)
• jasność 2800 ANSI lumenów
• kontrast 13 000:1
• moc lampy 190 W
• tryb lampy: normalny 4500 godz.,

oszczędny 6000 godz., SmartEco 6500 godz.

INDEKS EP7303

P RESTIŻOWY

Projektor przenośny EB-1771W
• rozdzielczość 1280 x 800 WXGA
• typ LCD
• format obrazu natywny 4:3 (5 do wyboru)
• jasność 3000 ANSI lumenów
• kontrast 2000:1
• żywotność lampy 4000 godz.
• złącza: HDMI, D-SUB 15pin in (VGA), Cinch-Video,

USB Typ A, USB Typ B, 3,5 mm Mini Jack
• waga 1,7 kg

INDEKS CENA
DC5342 635,56 zł/szt.

EKONOMICZNY

Stolik projekcyjny Solo
• stabilny stolik projekcyjny przeznaczony

pod projektor lub rzutnik
• blat wykonany z płyty meblowej

w kolorze popielatym z wysokim
obrzeżem, który chroni urządzenie
przed zsunięciem

• podstawa jezdna w kolorze grafitowym,
zapewniająca mobilność stolika

• istnieje możliwość regulowania
wysokości, w zakresie od 80 do 125 cm

INDEKS CENA
DC6077 923,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Stolik projekcyjny 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 jezdna w kolorze
srebrnym, wyposażona dodatkowo
w kółka z systemem blokującym,
zapewniając mobilność stolika

• w zestawie: elementy montażowe

INDEKS TO9248

P RESTIŻOWY

Projektor przenośny 271X
• polecany do małych sal konferencyjnych
• wyświetlacz 3 x 1,6 cm (0.63") p-Si LCD Panel
• rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA)
• proporcje obrazu 4:3
• jasność 12 700 ANSI lumenów w trybie wysokiej jasności,

2160 w trybie normalnym, 1620 w trybie eko
• kontrast 13 000:1
• moc lampy 180 W AC w trybie wysokiej jasności, 145 W AC

w trybie normalnym, 110 W AC w trybie eko
• żywotność lampy 10 000 godz. w trybie eko, 6000 w trybie

normalnym, 5000 w trybie wysokiej jasności
• gwarancja na lampę 6 miesięcy, maksymalnie 1000 godzin
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INDEKS CENA
DC6067 491,40 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Uchwyt UPD2 model D,
z regulacją wysokości
• uniwersalny uchwyt do projektorów,

montowany do sufitu
• konstrukcja metalowa, lakierowana

proszkowo na kolor popielaty
• produkt wyposażony w cztery regulowane

ramiona, umożliwiające przymocowanie
każdego typu projektora, którego waga
nie przekracza 15 kg

• wysokość 70-116,5 cm

Pilot multimedialny WL3
• laser czerwony, zasięg promienia lasera do 200 m
• profesjonalny - multimedialny wskaźnik

z funkcjami: uruchamiania jednym przyciskiem
programu Microsoft Outlook®, przeglądarki
internetowej, okna Mój komputer, wyświetlania
pulpitu, przyciski„następny slajd” i„poprzedni
slajd”, powiększanie i pomniejszanie obrazu.

• zasięg pilota do 10 m
• zasilany baterią: AAA (2 szt.)
• w komplecie baterie, odbiornik USB i pokrowiec

INDEKS CENA
DC6107 316,88 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Pilot do prezentacji WL2
• zasięg promienia lasera do 200 m
• laser czerwony
• funkcja przewijania slajdów

(następny slajd, poprzedni slajd),
• zasilany baterią - alkaliczną 12 V (1 szt.)
• w komplecie: bateria, odbiornik USB i etui

INDEKS CENA
DC6206 131,44 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
DC6296 92,18 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Uchwyt sufitowy UPB2
do projektorów
• uniwersalny uchwyt do projektorów,

montowany do sufitu
• konstrukcja srebrno-stalowa
• produkt wyposażony w cztery

regulowane ramiona, umożliwiające
przymocowanie
każdego typu projektora, którego
waga nie przekracza 10 kg

• wysokość 400 mm

INDEKS CENA
DC6120 189,80 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Uchwyt sufitowy UPA2
do projektorów
• uniwersalny uchwyt do projektorów,

montowany do sufitu
• konstrukcja srebrno-stalowa
• produkt wyposażony w cztery

regulowane ramiona, umożliwiające
przymocowanie każdego typu
projektora, którego waga
nie przekracza 10 kg

• wysokość 47-76 cm
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Wskaźnik laserowy WL1
• laser czerwony, zasięg promienia lasera do 200 m
• zasilany baterią CR2032 (1 szt.)
• niewielkie wymiary: 75 x 26 x 9 mm
• w komplecie: bateria oraz plastikowe etui

INDEKS CENA
DC6205 71,50 zł/szt.

EKONOMICZNY

Wskaźnik laserowy LX4
• czerwony laser w srebrnej metalowej obudowie,

o średnicy ok. 4 mm i zasięgu do 100 m
• laser punktowy można zmienić w strzałkę

poprzez przekręcenie głowicy lasera
• moc: <1 mW
• zasilany bateriami (AAA) SUM4R03
• certyfikat zgodności z normą EN 60825-1
• testowane CE
• w komplecie z futerałem i bateriami

INDEKS CENA
AX1202 183,93 zł/szt.

P RESTIŻOWY

EKRANY PROJEKCYJNE

INDEKS WYMIARY CENA
DC1084 147 x 108 cm (75”) 1040,00 zł/szt.
DC6156 165 x 122 cm (84”) 1108,90 zł/szt.
DC6088 195 x 145 cm (100”) 1238,90 zł/szt.
DC6099 236 x 175 cm (120”) 1445,60 zł/szt.

STANDARDOWY

Ekran elektryczny Profi
• profesjonalny ekran projekcyjny elektryczny, łatwy do zamontowania na ścianie

lub suficie
• można go stosować w warunkach kontrolowanego oświetlenia, przy zaciemnionych

oknach lub przy silnym świetle znajdującym się z tyłu ekranu
• posiada białą, matową powierzchnię (materiał ten jest bardzo lekki, co przekłada się

na samą wagę produktu) z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia
kontrastu oglądanego obrazu

• szeroki kąt widzenia pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach,
kiedy część odbiorców znajduje się pod dużym kątem względem osi ekranu

• w modelach tych zastosowano technologię Plug&Play, tzn., że ekran działa od razu
po podłączeniu go do prądu i nie wymaga specjalnego odblokowania

• ekran posiada wbudowany bardzo cichy mechanizm pracy silnika
• bezprzewodowa obsługa ekranu, przy użyciu pilota radiowego, o zasięgu do 20 m

INDEKS WYMIARY CENA
AX1196 160 x 160 cm 1462,58 zł/szt.
AX1197 180 x 180 cm 1529,25 zł/szt.
AX1198 200 x 200 cm 1634,82 zł/szt.
AX1199 160 x 120 cm 1404,06 zł/szt.
AX1200 200 x 150 cm 1587,80 zł/szt.
AX1201 240 x 180 cm 1693,31 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Elektryczny ekran projekcyjny Economy
• podstawowy mobilny ekran projekcyjny, szczególnie nadaje się do regularnego,

częstego wyświetlania, zgodny z CE
• mocowanie do ściany lub sufitu
• łatwy montaż: punkty montażowe usytuowane na końcówkach ośmiokątnej

obudowy ekranu (rozmiar 180 x 240 cm – sześciokątna obudowa)
• biała, stalowa obudowa ekranu z białymi plastikowymi końcówkami
• cichy silniczek synchroniczny
• matowa biała tkanina ekranu, tył – czarny
• czarna ramka wokół ekranu zwiększa kontrast oglądanego obrazu
• dostarczany z akcesoriami do montażu na ścianie/suficie, pilotem zdalnego

sterowania, wtyczką EU i instrukcją montażu
• automatyczne blokowanie
• napięcie: 230 V; zasilanie: 40 W; częstotliwość: 50 Hz
• długość kabla: ok. 2 m
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INDEKS WYMIARY CENA
DC6276 147 x 108 cm (75”) 232,70 zł/szt.
DC6212 165 x 122 cm (84”) 288,60 zł/szt.
DC6086 195 x 145 cm (100”) 380,90 zł/szt.
DC6087 236 x 175 cm (120”) 492,70 zł/szt.

STANDARDOWY

Ekran projekcyjny manualny POP
• ekran projekcyjny, ręcznie rozwijany, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie
• posiada białą, matową powierzchnię (Matt White) z czarnym obramowaniem

wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu
• ekran posiada wbudowany bardzo cichy mechanizm pracy silnika
• 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
• rama wykończona jest białymi plastikowymi elementami

INDEKS WYMIARY CENA
AX1190 160 x 160 cm 549,30 zł/szt.
AX1191 180 x 180 cm 591,54 zł/szt.
AX1192 200 x 200 cm 778,70 zł/szt.
AX1193 160 x 120 cm 550,87 zł/szt.
AX1194 200 x 150 cm 594,75 zł/szt.
AX1195 240 x 180 cm 759,10 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Manualny ekran projekcyjny Economy
• podstawowy mobilny ekran projekcyjny, szczególnie nadaje się do regularnego,

częstego wyświetlania
• mocowanie do ściany lub sufitu
• łatwy montaż: punkty montażowe usytuowane na końcówkach ośmiokątnej

obudowy ekranu
• płynne rozwijanie i zwijanie ekranu projekcyjnego za pomocą linki, która może

być przymocowana do uchwytu do regulacji wysokości i formatu ekranu
• automatyczne blokowanie; czerwony znak na materiale ekranu zapobiega

zbyt dalekiemu rozwinięciu
• biała, stalowa obudowa ekranu z białymi plastikowymi końcówkami
• matowa biała tkanina ekranu, tył – czarny
• czarna ramka wokół ekranu zwiększa kontrast oglądanego obrazu
• dostarczany z akcesoriami do montażu na ścianie/suficie, linką do rozwijania

i instrukcją montażu

INDEKS WYMIARY CENA
AX1184 160 x 160 cm 680,26 zł/szt.
AX1185 180 x 180 cm 777,98 zł/szt.
AX1186 200 x 200 cm 1000,28 zł/szt.
AX1187 160 x 120 cm 643,97 zł/szt.
AX1188 200 x 150 cm 759,85 zł/szt.
AX1189 240 x 180 cm 982,15 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Ekran projekcyjny na trójnogu Economy
• podstawowy mobilny ekran projekcyjny na trójnogu, szczególnie nadaje się

do regularnego, częstego wyświetlania
• specjalnie do mobilnego użytku: łatwo przenieść ekran z jednego

pomieszczenia do drugiego
• szybkie i łatwe rozkładanie
• posiada wiele funkcji przyjaznych dla użytkownika, np.: blokadę na czas

transportu
• proszkowo pokrywana czarna obudowa ekranu, czarny trójnóg składany

w ramkę statywu, stalowa podstawa
• matowa biała tkanina ekranu, tył – czarny
• czarna ramka wokół ekranu zwiększa kontrast oglądanego obrazu
• regulowana wysokość za pomocą tyczki teleskopowej,

maks. wysokość ok. 235 cm
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INDEKS WYMIARY CENA
DC6158 153 x 114 cm (75”) 328,90 zł/szt.
DC6084 165 x 122 cm (84”) 360,10 zł/szt.
DC6085 195 x 145 cm (100”) 474,50 zł/szt.

STANDARDOWY

Ekran projekcyjny manualny POP na trójnogu
• składany, lekki, wygodny w transporcie
• biała, matowa powierzchnia (Matt White) z czarnym obramowaniem

i czarnym tłem
• wyposażony w ergonomiczny uchwyt z tyłu ekranu do wygodnego

przenoszenia i regulacji wysokości dolnej krawędzi ekranu, a także
w specjalne ramię, do ustawienia ekranu pod odpowiednim kątem
np. do projektora

• podstawa trójnożna metalowa z gumowymi wykończeniami nóżek

INDEKS CENA
AX1174 1725,50 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Flipchart mobilny Silvertec
• metalowy, w srebrnym wykończeniu
• ergonomiczny kształt dzięki zakrzywionej

(łukowatej) powierzchni tablicy
• przystosowany do rolek papierowych

oraz do wszystkich standardowych
bloków do flipchartów

• podstawa na 5 kółkach z blokadami,
zapewniająca pełną mobilność

• zintegrowane, magnetyczne, wysuwane
ramię może być używane z lewej
lub prawej strony

• łatwa regulacja wysokości
• docisk papieru zintegrowany z półką

na markery
• podstawa ma jedynie 70 cm średnicy
• regulowana wysokość: 170 do 210 cm
• w komplecie rolka papierowa (35 m)

oraz marker

INDEKS CENA
AX9024 1377,78 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Flipchart mobilny Universal
Triangle
• lakierowana magnetyczna powierzchnia
• notatki mogą być przyczepiane do tablicy

za pomocą magnesów
• tablica suchościeralna umożliwia pisanie

markerem
• półka na całej szerokości do przechowywania

różnego rodzaju markerów
• posiada dwa wysuwane magnetyczne

ramiona, na kórych można zawiesić informacje,
co daje więcej miejsca do ich prezentowania

• zacisk papieru umożliwia szybką i łatwą jego
zmianę

• ruchome haki do papieru można stosować
do wszystkich standardowych formatów
bloków papierowych

• podstawa na 5 kółkach, w tym 2 z blokadą
• wymiary tablicy: 105x 68 cm, waga: 13 kg

INDEKS CENA
DC6021 1226,33 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Flipchart Starboard
Mobile
• profesjonalny flipchart mobilny

o nowoczesnym wzornictwie
• powierzchnia suchościeralno-magnetyczna
• konstrukcja aluminiowa anodowana
• narożniki plastikowe, w kolorze czarnym
• podstawa jezdna wyposażona w kółka

łożyskowe
• możliwość zawieszenia bloków

dowolnego rozmiaru
• dwa dodatkowe ramiona pozwolą

na prezentowanie 2 dodatkowych arkuszy
• otwierana, elegancka półka pomieści

wszelkie akcesoria

FLIPCHARTY MOBILNE

na
powierzchnię

INDEKS CENA
PX1200 747,50 zł/szt.

STANDARDOWY

Flipchart
Mobilechart Pro
• powierzchnia magnetyczna
• konstrukcja w kolorze

popielatym
• uniwersalny uchwyt

do zawieszania bloku
• kółka z hamulcem, półka

na markery, dwa ramiona
do zawieszania dodatkowych
plansz

• stały kąt pochylenia tablicy 30°
• regulowana wysokość
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INDEKS CENA
DC6347 613,89 zł/szt.

STANDARDOWY

Flipchart Mobilchart Red
• designerska linia z charakterystycznymi

czerwonymi akcentami
• tablica o wymiarach 70×100 cm, o stałym

kącie pochylenia 15°
• powierzchnia suchościeralno-magnetyczna,

lakierowana
• stabilna konstrukcja nośna ze stali
• podstawa jezdna, z kółkami z możliwością

blokowania
• stylowa półka na przybory.
• uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków
• regulowana wysokość tablicy w zakresie

160-196 cm

BLOKI I FOLIA DO FLIPCHARTÓW

FLIPCHARTY STACJONARNE

INDEKS CENA
AX9003 624,59 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Flipchart na trójnogu
Universal Triangle
• lakierowana, magnetyczna powierzchnia
• notatki mogą być przyczepiane do tablicy

za pomocą magnesów
• tablica suchościeralna umożliwia pisanie

markerem
• półka na całej szerokości do przechowywania

różnego rodzaju markerów
• posiada dwa wysuwane magnetyczne

ramiona, na kórych można zawiesić informacje,
co daje więcej miejsca do ich prezentowania

• solidny zacisk papieru umożliwa szybką i łatwą
jego zmianę

• ruchome haki do papieru można stosować
do wszystkich standardowych formatów
bloków papierowych

• trzecia noga flipchartu zabezpiecza go z tyłu
przed przewróceniem, podczas powstania
nacisku na tablicę

• wymiary tablicy: 105 x 68 cm, waga 11,5 kg

na
powierzchnię

INDEKS OPIS CENA
DC1030 gładki 27,44 zł/szt.
DC1031 kratka 27,44 zł/szt.

STANDARDOWY

Bloki do flipchartów
• format A1
• 30 kartek
• otwory do zawieszenia

INDEKS OPIS CENA
DC5079 gładki 10,11 zł/szt.
DC5088 kratka 10,11 zł/szt.

EKONOMICZNY

Bloki do flipchartów
• format A1, gramatura 55 g/m², 10 kartek
• otwory do zawieszenia
• perforacja ułatwiająca odrywanie kartek

Flipcharty Popchart
Popchart niemagnetyczny
• tablica suchościeralna o powierzchni

melaminowej do pisania markerami
na bazie alkoholu

• dostępny w kolorze popielatym
z eleganckimi grafitowymi wykończeniami

• aluminiowa rama
• trójnożny stojak o regulowanej wysokości

(maks. 186 cm)
• możliwość zawieszenia bloku o formacie A1

i EURO, poprzez odpowiednie ustawienie
rozstawu haków

Popchart magnetyczny
• powierzchnia suchościeralno-magnetyczna
• wymiar powierzchni użytkowej 66 x 100 cm
• trójnożny stojak o regulowanej wysokości

(maks. 185 cm)
• rama wykonana z aluminium, tył tablicy

wzmocniony płytą lakierowaną
• uchwyt do zawieszenia bloku, półka

na markery
INDEKS OPIS CENA
PX1201 niemagnetyczny 297,50 zł/szt.
PX1029 magnetyczny 367,50 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
DC5007 491,11 zł/szt.

STANDARDOWY

Flipchart Eurochart Red
• nowoczesne wzornictwo
• dwa dodatkowe składane ramiona dają

możliwość prezentowania jednocześnie
trzech arkuszy

• tablica suchościeralno-magnetyczna
• konstrukcja w kolorze popielatym

z eleganckimi czerwonymi
wykończeniami

• w zestawie klipsy do zawieszania kartek
• półka na markery
• wymiary: 70x100 cm

na
powierzchnię

INDEKS OPIS CENA
IR5340 10 kartek, kratka 8,84 zł/szt.
IR5341 10 kartek, gładki 8,84 zł/szt.
IR5342 20 kartek, kratka 12,87 zł/szt.
IR5343 20 kartek, gładki 12,87 zł/szt.
IR5345 50 kartek, gładki 28,43 zł/szt.
IR5344 50 kartek, kratka 28,43 zł/szt.

STANDARDOWY

Blok do flipchartów
• format A1
• w kratkę lub gładki
• 10, 20 lub 50 kartek
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INDEKS OPIS CENA
DC5066 120 x 90/240 cm 1549,89 zł/szt.
DC5104 150 x 100/300 cm 1760,78 zł/szt.
DC6129 170 x 100/340 cm 1989,00 zł/szt.
DC6133 170 x 100/340 cm 876,78 zł/szt.

STANDARDOWY

Tablice rozkładane – TRYPTYKI
• powierzchnia suchościeralno-magnetyczna

(ceramiczna lub lakierowana – DC6133)
• poprzez otwarcie dodatkowych skrzydeł,

zwiększamy jej powierzchnię
• rama z profilu aluminiowego
• dostępna w kolorze popielatym (anoda)
• po tablicy można pisać markerami do tablic
• możliwość przyczepiania kartek za pomocą

magnesów
• mocowana do ściany w czterech punktach
• w komplecie półka na markery i elementy

mocujące

dożywotnia gwarancja
na powierzchnię

ceramiczną

TABLICE OBROTOWO-JEZDNE

TABLICA SUCHOŚCIERALNA TRYPTYK

Tablice obrotowo-jezdne
• powierzchnia suchościeralno-magnetyczna

(lakierowana lub ceramiczna)
• obustronna powierzchnia użytkowa
• możliwość obrotu tablicy w poziomie
• mobilny stojak w kolorze popielatym
• rama aluminiowa
• holder na markery

dożywotnia gwarancja
na powierzchnię

ceramiczną

INDEKS OPIS CENA
DC5053 120 x 90 cm, lakierowana 1360,67 zł/szt.
DC1046 150 x 100 cm, lakierowana 1665,44 zł/szt.
DC5021 180 x 120 cm, lakierowana 2728,56 zł/szt.
DC5353 120 x 90 cm, ceramiczna 1847,44 zł/szt.
DC1076 150 x 100 cm, ceramiczna 2290,89 zł/szt.
DC6002 180 x 120 cm, ceramiczna 2728,56 zł/szt.

STANDARDOWYna
powierzchnię
lakierowaną

na
powierzchnię

ceramiczną

INDEKS OPIS CENA
AX1057 120 x 90 cm 1262,93 zł/szt.
AX1065 150 x 100 cm 1515,36 zł/szt.
AX1066 180 x 120 cm 1766,13 zł/szt.

EKONOMICZNY

Tablice obrotowo-jezdne
• przeznaczone do pisania markerami

oraz do zawieszania kartek za pomocą magnesów
• powierzchnia tablicy wykonana ze stali

lakierowanej, suchościeralno-magnetyczna
• kolor powierzchni – biały
• rama aluminiowa anodowana
• posiada półkę na markery
• tablica obustronna
• wszystkie cztery kółka posiadają blokadę

na
powierzchnię

INDEKS CENA
AX1215 131,54 zł/op.

STANDARDOWY

Folia Magic - Chart
• polipropylenowa, elektrostatyczna folia przylega
do prawie każdej powierzchni

• bardzo lekka i wygodna do przenoszenia
• prezentacje i informacje będą się trzymać
bez żadnej pomocy, przyłóż i wygładź folię

• opakowanie: 25 ark.
• materiał nierozrywalny, przyjazny dla środowiska



5Prezentacja i konferencja
Ta

b
lice

in
te

ra
ktyw

n
e

isu
ch

o
ście

ra
ln

e

75www.partner21.pl

TABLICE INTERAKTYWNE

TABLICE SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNE W RAMIE ALUMINIOWEJ

Tablica interaktywna ésprit plus
• rozmiar: 177×129 cm
• powierzchnia użytkowa: 166×117 cm (przekątna: 80")
• działa w technologii podczerwieni
• nie wymaga specjalnego pióra, do sterowania wystarczy palec
• z komputerem połączona kablem USB, który zapewnia też zasilanie
• w komplecie intuicyjna aplikacja do prowadzenia prezentacji
• na obu bokach tablicy 12 przycisków (stały nadruk) z najczęściej używanymi funkcjami
• bardzo wytrzymała, ceramiczna powierzchnia suchościeralna (do pisania markerami),

o właściwościach magnetycznych

INDEKS OPIS CENA
DC1082 ésprit plus 5698,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Tablice suchościeralno-magnetyczne z powierzchnią
lakierowaną Premium
• stalowa lakierowana powierzchnia ze specjalną powłoką
• aluminiowa rama wykończona ciemnoszarymi plastikowymi narożnikami
• możliwy montaż w pionie lub poziomie przy pomocy zamaskowanych uchwytów
• w komplecie zestaw mocujący, półka na markery i marker

Tablice suchościeralno-magnetyczne z powierzchnią
porcelanową Premium Plus
• powierzchnia ceramiczna o wysokiej odporności na zarysowania, szczególnie

dobrze nadaje się do wieloletniego stosowania
• aluminiowa rama wykończona białymi plastikowymi narożnikami
• możliwy montaż w pionie lub poziomie przy pomocy zamaskowanych uchwytów
• w komplecie zestaw mocujący, półka na markery i marker

INDEKS WYMIARY CENA
AX1086 60 x 45 cm 355,93 zł/szt.
AX1087 90 x 60 cm 488,60 zł/szt.
AX1097 120 x 90 cm 777,70 zł/szt.
AX1098 180 x 90 cm 1282,84 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
AX1099 150 x 100 cm 1248,15 zł/szt.
AX1101 180 x 120 cm 1626,93 zł/szt.
AX1158 200 x 120 cm 1973,72 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS WYMIARY CENA
AX1159 60 x 45 cm 328,08 zł/szt.
AX1160 90 x 60 cm 398,71 zł/szt.
AX1161 120 x 90 cm 605,66 zł/szt.
AX1162 180 x 90 cm 972,76 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
AX1163 150 x 100 cm 982,81 zł/szt.
AX1164 200 x 100 cm 1259,85 zł/szt.
AX1165 180 x 120 cm 1424,15 zł/szt.

P RESTIŻOWY

na powierzchnię
pod warunkiem
użytkowania
akcesoriów Legamaster

na powierzchnię
pod warunkiem
użytkowania
akcesoriów Legamaster

na
powierzchnię

ceramiczną

Tablica ésprit dostępna także
w zestawie ze stojakiem
mobilnym i projektorem

Tablica interaktywna ēno classic
• powierzchnia użytkowa: 160×120 cm (przekątna: 78”)
• technologia nadruku punktowego Anoto®
• sposób pisania/obsługi: pióro elektroniczne (jedyny

element elektroniczny, który komunikuje się
z komputerem bezprzewodowo)

• powierzchnia ceramiczna e³
• oprogramowanie edukacyjne WizTeach
• możliwość dokupienia stojaka

INDEKS OPIS CENA
DC6112 ēno classic 6930,00 zł/szt.

STANDARDOWY

na
obramowanie

tablicy

na
powierzchnię

ceramiczną
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Tablice suchościeralno-magnetyczne
• powierzchnia suchościeralno-magnetyczna
• rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze popielatym
• mocowanie do ściany w czterech punktach
• możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie
• w komplecie elementy mocujące, półka na markery, marker i 3 magnesy

Tablice suchościeralne w ramie aluminiowej C
• tablica suchościeralna z powierzchnią lakierowaną o właściwościach magnetycznych
• powierzchnia, która pozwala na pisanie markerami do ścierania
na sucho oraz przyczepianie karteczek informacyjnych lub materiałów dydaktycznych
za pomocą magnesów

• rama wykonana jest z profilu aluminiowego w kolorze
srebrnym, wykończona plastikowymi, popielatymi narożnikami

• możliwość zawieszenie jej zarówno w pionie, jak i w poziomie, w zależności od potrzeb

INDEKS WYMIARY CENA
PX1202 60 x 45 cm 64,44 zł/szt.
PX1203 90 x 60 cm 100,00 zł/szt.
PX1204 120 x 90 cm 168,89 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
PX1205 150 x 100 cm 322,22 zł/szt.
PX1206 120 x 180 cm 388,89 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS WYMIARY CENA
DC1011 60 x 45 cm 134,88 zł/szt.
DC1012 90 x 60 cm 206,38 zł/szt.
DC1013 120 x 90 cm 329,88 zł/szt.
DC1014 180 x 120 cm 680,88 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
DC5071 150 x 100 cm 455,00 zł/szt.
DC5302 240 x 120 cm 1017,25 zł/szt.
DC5008 200 x 100 cm 713,38 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS WYMIARY CENA
AX8680 60 x 40 cm 101,20 zł/szt.
AX8636 90 x 60 cm 188,96 zł/szt.
AX8696 120 x 90 cm 244,44 zł/szt.
AX8800 150 x 100 cm 358,55 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
AX8785 200 x 100 cm 515,84 zł/szt.
AX8660 240 x 120 cm 1225,55 zł/szt.
AX9052 300 x 120 cm 1553,32 zł/szt.

STANDARDOWY

Tablice suchościeralno-magnetyczne
z powierzchnią lakierowaną Starboard
• profesjonalna tablica wykonana z najwyższej jakości materiałów
• powierzchnia suchościeralna lakierowana o właściwościach magnetycznych
• tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną
• konstrukcja aluminiowa anodowana w kolorze popielatym
• narożniki w kolorze czarnym
• Uwaga! Nowe rozwiązanie! Otwierana, elegancka półka jest praktycznym

rozwiązaniem, która pomieści wszelkiego rodzaju akcesoria

INDEKS WYMIARY CENA
DC1039 90 x 60 cm 286,00 zł/szt.
DC5857 120 x 90 cm 455,00 zł/szt.
DC5349 180 x 120 cm 1032,78 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
DC5297 150 x 100 cm 743,89 zł/szt.
DC1040 200 x 100 cm 1076,11 zł/szt.
DC1041 240 x 120 cm 1177,22 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Tablice suchościeralno-magnetyczne z powierzchnią
lakierowaną Economy
• stalowa, lakierowa powierzchnia
• magnetyczna, notatki mogą być mocowane do tablicy za pomocą magnesów
• suchościeralna powierzchnia przystosowana do pisania markerami
• aluminiowa rama z jasnoszarymi plastikowymi narożnikami
• może być montowana pionowo lub poziomo
• ukryte mocowania do ściany
• półka z zaślepkami do przechowywania różnego rodzaju markerów (30 cm)
• w komplecie zestaw mocujący, półka na markery i instrukcja montażu

INDEKS WYMIARY CENA
AX1210 60 x 45 cm 117,27 zł/szt.
AX1211 90 x 60 cm 202,80 zł/szt.
AX1212 120 x 90 cm 365,08 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
AX1213 150 x 100 cm 489,66 zł/szt.
AX1214 180 x 120 cm 722,55 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Tablica suchościeralna magnetyczna
w ramie aluminiowej CLASSIC
• suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej anodowanej CLASSIC
• możliwość montażu w pionie lub w poziomie w 4 narożnikach
• w komplecie półka oraz zestaw do montażu: wkręty i kołki rozporowe
• tablice przeznaczone do pisania markerami, a przy pomocy magnesów

do zawieszania kartek

Tablice suchościeralno-magnetyczne
w ramie aluminiowej ecoBoards
• powierzchnia suchościeralno-magnetyczna
• rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze popielatym
• mocowanie do ściany w czterech punktach
• możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie
• elementy mocujące w komplecie

INDEKS WYMIARY CENA
DC1065 40 x 30 cm 43,85 zł/szt.
DC1066 60 x 40 cm 66,55 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
DC5107 80 x 60 cm 105,78 zł/szt.
DC5147 120 x 80 cm 175,50 zł/szt.

STANDARDOWY
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TABLICE SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNE W RAMIE DREWNIANEJ

TABLICE KORKOWE

PLANERY

INDEKS WYMIARY CENA
AX1179 53-tygodniowy Premium, 90 x 60 cm 725,73 zł/szt.
AX1180 projektowy Premium, 90 x 60 cm 725,73 zł/szt.
AX1181 roczny Premium, 90 x 60 cm 725,73 zł/szt.
AX1182 ogólny Premium, 90 x 60 cm 725,73 zł/szt.
AX1177 roczny Professional, 120 x 90 cm 1589,70 zł/szt.
AX1178 wielozad. Premium Plus, 90 x 60 cm 901,02 zł/szt.

P RESTIŻOWY

na powierzchnię
pod warunkiem
użytkowania
akcesoriów Legamaster

Planery
• specjalna, suchościeralno-magnetyczna powierzchnia utwardzona UV,

w anodowanej ramie aluminiowej (planery: roczny Professional
i wielozadaniowy Premium Plus – powierzchnia ceramiczna)

• w komplecie: zestaw mocujący, półka na markery i zestaw akcesoriów
(zal. od modelu)

• 53-tygodniowy Premium – akcesoria: kpl. 4 markerów, 40 kieszonek
na etykiety 10x60 mm z białymi wkładkami

• projektowy Premium – roczny w formacie 2 x 6 miesięcy;
do 20 osób/obiektów/wydarzeń; akcesoria: kpl. 4 markerów, 40 kieszonek
na etykiety 10 x 60 mm z białymi wkładkami

• roczny Premium – miesiące mogą być zapisywane w dół strony
(styl kalendarza); kpl. 4 markerów, zestaw specjalnie dobranych
magnetycznych symboli i kształtów (20 mm)

• ogólny Premium – tygodniowy, do 5 osób/projektów lub dla 1 osoby
na 5 tygodni; akcesoria: kpl. 4 markerów, 8 magnesów (Ø 20 mm)

• roczny Professional – z podziałem na miesiące i dni; lekka konstrukcja
tablicy o strukturze plastra miodu; akcesoria: paski datowe i marker
do tablic

• wielozadaniowy Premium Plus – może być stosowany jako planer
tygodniowy z dniami w poprzek strony i projektami w dół strony;
do 40 projektów, pracowników, wydarzeń lub zadań; weekendy
zaznaczone innym kolorem; akcesoria: kpl. 4 markerów, 40 kieszonek
na etykiety 10 x 60 mm z białymi wkładkami

Tablice korkowe w ramie aluminiowej
• rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze popielatym
• mocowanie do ściany w czterech punktach
• możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie
• elementy mocujące w komplecie

Tablica korkowa w ramie aluminiowej C
• wykonana jest z najwyższej jakości korka, do którego przyczepia się różnego rodzaju

kartki za pomocą pinezek
• rama wykonana jest z profilu aluminiowego„C” w kolorze srebrnym, wykończona

plastikowymi, popielatymi narożnikami
• łatwa i szybka w montażu, możliwość zawieszenia zarówno w pionie, jak i w poziomie

INDEKS WYMIARY CENA
DC1008 90 x 60 cm 99,67 zł/szt.
DC1010 120 x 90 cm 175,50 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
DC5284 100 x 150 cm 177,96 zł/szt.
DC1032 180 x 120 cm 277,33 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS WYMIARY CENA
PX1265 60 x 45 cm 51,25 zł/szt.
PX1266 90 x 60 cm 75,00 zł/szt.
PX1267 120 x 90 cm 121,25 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
PX1268 150 x 100 cm 168,75 zł/szt.
PX1269 180 x 120 cm 190,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Tablice suchościeralno-magnetyczne w ramie
drewnianej ecoBoards
• powierzchnia suchościeralno-magnetyczna
• rama z listwy drewnianej
• mocowanie do ściany w dwóch punktach
• możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie
• w komplecie elementy mocujące, marker i 3 magnesy

INDEKS WYMIARY CENA
DC1050 40 x 30 cm 23,11 zł/szt.
DC1051 60 x 40 cm 34,67 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
DC1052 80 x 60 cm 62,11 zł/szt.
DC5148 120 x 80 cm 115,56 zł/szt.

EKONOMICZNY
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INDEKS WYMIARY CENA
AX8598 40 x 30 cm 13,11 zł/szt.
AX8562 60 x 40 cm 19,42 zł/szt.
AX8563 90 x 60 cm 36,54 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
AX8559 120 x 90 cm 76,61 zł/szt.
AX8560 150 x 100 cm 137,38 zł/szt.
AX8673 200 x 100 cm 192,55 zł/szt.

EKONOMICZNY

Tablice korkowe w ramie drewnianej
• powierzchnia tablicy wykonana z materiału korkowego, tył tablicy - pilśnia
• rama drewniana sosnowa
• montaż tablicy w pionie lub poziomie
• w komplecie zestaw mocujący: haczyki, gwoździki

Tablice korkowe w ramie aluminiowej
• rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze popielatym
• mocowanie do ściany w czterech punktach
• możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie
• elementy mocujące w komplecie

INDEKS WYMIARY CENA
DC1061 40 x 30 cm 31,78 zł/szt.
DC1062 60 x 40 cm 46,16 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
DC1063 80 x 60 cm 66,44 zł/szt.
DC1064 120 x 80 cm 102,56 zł/szt.

EKONOMICZNY

Tablice korkowe w ramie MDF
• rama w kolorze naturalnego dębu
• możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie
• mocowanie do ściany w czterech punktach
• elementy mocujące w komplecie

INDEKS WYMIARY CENA
DC1001 60 x 45 cm 66,44 zł/szt.
DC1002 90 x 60 cm 70,78 zł/szt.
DC1036 120 x 90 cm 135,78 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
DC5325 200 x 100 cm 309,11 zł/szt.
DC1037 180 x 120 cm 290,33 zł/szt.
DC5003 100 x 150 cm 197,89 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS WYMIARY CENA
DC5869 korkowa 90 x 60 cm 569,11 zł/szt.
DC5901 korkowa 120 x 90 cm 810,33 zł/szt.
DC5904 korkowa 150 x 100 cm 979,33 zł/szt.
DC6052 suchościeralna 90 x 60 cm 618,22 zł/szt.
DC5886 suchościeralna 120 x 90 cm 901,33 zł/szt.
DC5978 suchościeralna 150 x 100 cm 1138,22 zł/szt.
DC6211 tekstylna 90 x 60 cm 585,00 zł/szt.
DC6056 tekstylna 120 x 90 cm 863,78 zł/szt.
DC5993 tekstylna 150 x 100 cm 1070,33 zł/szt.

STANDARDOWY

Gabloty informacyjne model 1
• gablota wykonana z profilu aluminiowego
• do używania wewnątrz budynku
• drzwiczki z pleksi zamykane na kluczyk imbusowy
• tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną
• powierzchnia korkowa, tekstylna (w kolorze

niebieskim) lub suchościeralno-magnetyczna
• w komplecie elementy mocujące

GABLOTY

Tablice korkowe w ramie drewnianej
• powierzchnia tablicy wykonana z materiału korkowego, tył tablicy - pilśnia
• rama drewniana sosnowa
• montaż tablicy w pionie lub poziomie
• w komplecie zestaw mocujący: haczyki, gwoździki

INDEKS WYMIARY CENA
PX1105 40 x 30 cm 16,25 zł/szt.
PX1106 60 x 40 cm 24,38 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
PX1107 80 x 60 cm 37,38 zł/szt.
PX1104 120 x 90 cm 66,63 zł/szt.

STANDARDOWY
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INDEKS WYMIARY CENA
AX1035 kredowy, 120 x 60 cm 284,90 zł/szt.
AX1051 kredowy, 70 x 50 cm 225,70 zł/szt.

EKONOMICZNY

Stojak reklamowy „POTYKACZ”
• kredowy z powierzchnią z czarnego lakierowanego HDF, w lakierowanej,

brązowej ramie drewnianej o szerokości 4 cm; od wewnętrznej strony
zamontowany łańcuszek regulujący rozstaw potykacza

Tablica tekstylna w ramie aluminiowej C
• tablica informacyjna o powierzchni tekstylnej, do której można przyczepiać

różnego rodzaju kartki za pomocą pinezek lub specjalnych rzepów
• rama wykonana jest z profilu aluminiowego„C” w kolorze srebrnym,

wykończona plastikowymi, popielatymi narożnikami
• możliwość zawieszenia zarówno w pionie, jak i w poziomie

INDEKS WYMIARY CENA
PX1271 90 x 60 cm 79,25 zł/szt.
PX1272 120 x 90 cm 130,00 zł/szt.

INDEKS WYMIARY CENA
PX1273 150 x 100 cm 185,00 zł/szt.
PX1274 180 x 120 cm 205,00 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS/WYMIARY CENA
DC5933 korkowa, 120 x 90 cm 333,67 zł/szt.
DC5935 korkowa, 180 x 120 cm 495,44 zł/szt.
DC5854 suchomagnetyczna, 120 x 90 cm 483,89 zł/szt.
DC5929 suchomagnetyczna, 180 x 120 cm 869,56 zł/szt.
DC1038 tekstylna, popielata, 120 x 90 cm 349,56 zł/szt.
DC1021 tekstylna, popielata, 180 x 120 cm 533,00 zł/szt.
DC5938 tekstylna, niebieska, 120 x 90 cm 349,56 zł/szt.
DC5940 tekstylna, niebieska, 180 x 120 cm 533,00 zł/szt.
DC5112 noga do tablicy, 160 cm 196,63 zł/szt.
DC5930 noga do tablicy, 190 cm 204,75 zł/szt.
DC5868 kółka do nogi tablicy, 2 szt. 34,13 zł/kpl.
DC6172 uchwyt do tablic moderacyjnych, 2 szt. 23,11 zł/kpl.

STANDARDOWY

Tablice moderacyjne
• tablica dwustronna w ramie aluminiowej, popielatej
• powierzchnia korkowa, suchościeralno-magnetyczna

lub tekstylna (w kolorze niebieskim lub popielatym)
• mocowana na specjalnych nogach
• kółka z hamulcem dostępne w opcji

AKCESORIA DO TABLIC I PLANERÓW

INDEKS CENA
DO7014 6,40 zł/szt.

STANDARDOWY

Gąbka do tablic suchościeralnych
• wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego (EVA)

- nie rysuje powierzchni tablicy
• magnetyczna
• spód wykończony filcem umożliwiającym usuwanie

śladów markerów
• w jaskrawym kolorze żółtym
• wymiary: 110x57x25 mm

INDEKS WYMIARY CENA
DC1083 DUO 37,56 zł/szt.
DC6300 SLIM 33,22 zł/szt.

STANDARDOWY

Czyściki magnetyczne DUO/SLIM do tablic
• ergonomiczne w użytkowaniu czyściki z wymiennym

filcem (na rzep)
• wbudowany magnes pozwala przytwierdzić czyścik

w dowolnym miejscu tablicy
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INDEKS CENA
DC1085 31,78 zł/szt.

STANDARDOWY

Płyn czyszczący FORTE
• do intensywnych zabrudzeń lub gruntownego

odświeżania powierzchni tablic suchościeralnych 2x3

Magnesy do tablic
• występują w pięciu rozmiarach
• w każdym opakowaniu magnesy różnych kolorów

INDEKS OPIS OPAKOWANIE CENA
AG1324 SHR-40 4 szt. 7,65 zł/op.
AG1325 SHR-50 3 szt. 7,65 zł/op.
AG1321 SHR-15 10 szt. 7,65 zł/op.
AG1322 SHR-20 6 szt. 7,65 zł/op.
AG1323 SHR-30 5 szt. 7,65 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
AX1170 143,66 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Mały zestaw akcesoriów
do tablic suchościeralnych
• 4 markery (czarny, czerwony, niebieski, zielony)
• 1 mały czyścik do tablic
• 1 środek do czyszczenia tablic suchościeralnych, 125 ml
• 4 magnesy o średnicy 30 mm

Zestaw akcesoriów
• do tablic suchościeralno-magnetycznych
• wymienne wkłady do czyścika
• holder magnetyczny do markerów
• płyn czyszczący 200 ml, 4 markery
• czyścik magnetyczny, magnesy 20 mm x 10 szt.

INDEKS CENA
DC1055 94,25 zł/op.

STANDARDOWY

Magnesy do tablic
• powierzchnia magnesu zabezpieczona lakierem
• mix kolorów: niebieski, czerwony, żółty, zielony
• opakowanie 10 szt.

INDEKS ŚREDNICA CENA
DC1019 20 mm 14,63 zł/op.
DC1027 30 mm 17,88 zł/op.
DC1020 40 mm 21,13 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
AX1171 231,46 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Duży zestaw akcesoriów
do tablic suchościeralnych
• 4 markery (czarny, czerwony, niebieski, zielony)
• 1 uchwyt do markerów
• 1 mały czyścik do tablic suchościeralnych
• 10 ściereczek do tablic
• 1 środek do czyszczenia tablic suchościeralnych, 125 ml
• 10 magnesów o średnicy 30 mm
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INDEKS OPIS CENA
AX1166 mały czyścik magnetyczny 43,41 zł/szt.
AX1167 chusteczki wymienne do czyścika magnet. 67,68 zł/szt.
AX1168 magnetyczny uchwyt do markerów 46,12 zł/szt.
AX1169 magnet. pojemnik na markery z czyścikiem 103,80 zł/szt.
AX1172 spray do czyszczenia tablic suchościeralnych TZ 6 55,07 zł/szt.
AX1173 spray do czyszczenia tablic suchościeralnych TZ 8 53,18 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zestaw akcesoriów i środków czystości do tablic
• suchy czyścik do szybkiego wycierania tablic – wyposażony w magnes

do przymocowania do tablicy; posiada wymienne ściereczki z celulozy;
kolor biały; wymiary: ok. 14,3 x 4,8 cm

• chusteczki wymienne do czyścika magnetycznego – ściereczki do małych
czyścików, wykonane z biodegradowalnej celulozy; op. 100 szt.

• magnetyczny uchwyt do markerów – nadaje się do wszystkich tablic
Legamaster z wyjątkiem TZ 180; posiada 4 poziome uchwyty na markery;
zestaw nie zawiera markerów

• magnetyczny pojemnik na markery z czyścikiem – nadaje się do wszystkich
tablic magnetycznych; czyścik wbudowany w pokrywę pojemnika;
przystosowany do wszystkich markerów Legamaster; kolor – antracyt;
zestaw nie zawiera markerów

• spray do czyszczenia tablic i planerów TZ 6 – bezaerozolowy system rozpylania;
powierzchniowo czynny, szybkoschnący detergent na bazie alkoholu

• spray do czyszczenia tablic i planerów TZ 8 w atomizerze; powierzchniowo
czynny, szybkoschnący detergent na bazie alkoholu

Pinezki do tablic
• opakowanie 30 szt.

INDEKS OPIS CENA
DC1022 beczułki 8,13 zł/op.
DC1023 flagi 8,13 zł/op.

STANDARDOWY

Pinezki do tablic E&D PLASTIC
• opakowanie 14 szt.

INDEKS CENA
ED1002 2,23 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
AX1183 416,88 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zestaw akcesoriów do planerów
• zestaw pozwala na planowanie do 40 wydarzeń/projektów/osób
• 1 piórnik/komplet 4 różnych markerów
• 1 marker do folii edding 152 M (czarny)
• 12 pasków magnetycznych (10 x 300 mm): po trzy z każdego

koloru (czerwony, niebieski, zielony i żółty)
• 280 różnych symboli magnetycznych (10 mm): po 70 z każdego

koloru (czerwony, niebieski, zielony i żółty)
• 40 kieszonek na etykiety (10 x 60 mm )
• 6 arkuszy etykiet: po 1 arkuszu z każdego koloru (żółty, różowy,

czerwony, zielony, niebieski i biały); 1 arkusz = 45 etykiet
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Antyramy
• do eksponowania zdjęć, plakatów lub informacji

INDEKS OPIS CENA
PX1360 21 x 30 cm 9,93 zł/szt.
PX1361 30 x 40 cm 16,10 zł/szt.
PX1362 40 x 50 cm 26,55 zł/szt.

INDEKS OPIS CENA
PX1363 50 x 70 cm 42,65 zł/szt.
PX1364 70 x 100 cm 85,10 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS CENA
AX8778 10 x 15 cm, szkło 3,11 zł/szt.
AX8743 21 x 30 cm, szkło 6,92 zł/szt.
AX8744 30 x 40 cm, szkło 12,12 zł/szt.
AX1208 40 x 50 cm, szkło 20,72 zł/szt.
AX1209 50 x 70 cm, szkło 28,70 zł/szt.
AX8811 70 x 100 cm, szkło 77,86 zł/szt.
AX8780 21 x 30 cm, pleksi 7,63 zł/szt.
AX8798 30 x 40 cm, pleksi 12,19 zł/szt.
AX8745 40 x 50 cm, pleksi 22,12 zł/szt.
AX8821 50 x 70 cm, pleksi 31,90 zł/szt.
AX8768 70 x 100 cm, pleksi 57,03 zł/szt.

STANDARDOWY

Antyramy szklane lub pleksi
• szlifowane szkło o grubości 2 mm lub pleksi

o grubości 0,85 mm
• od rozmiaru 40 x 50 cm produkt posiada dodatkowe

zaczepy do powieszenia w pionie i w poziomie
• twarda płyta HDF o grubości 3 mm zapobiega

odkształceniom i uszkodzeniom
• obustronnie oklejone folią ochronną
• posiadają bielone boki
• umożliwia eksponowanie zdjęć, obrazów,

plakatów, dyplomów

INDEKS WYMIARY CENA
DO7731 30 x 40 cm 14,04 zł/szt.
DO7735 40 x 50 cm 22,31 zł/szt.
DO7758 50 x 70 cm (B2) 36,62 zł/szt.
DO7968 60 x 80 cm 54,16 zł/szt.
DO7760 70 x 100 cm (B1) 70,69 zł/szt.

EKONOMICZNY

INDEKS WYMIARY CENA
DO7732 10 x 15 cm 4,42 zł/szt.
DO7733 13 x 18 cm 5,20 zł/szt.
DO8291 15 x 20 cm 6,31 zł/szt.
DO1056 18 x 24 cm 7,33 zł/szt.
DO7734 21 x 29,7 cm (A4) 7,42 zł/szt.
DO8128 24 x 30 cm 9,38 zł/szt.
DO1038 29,7 x 42 cm (A3) 15,67 zł/szt.

Antyramy
• wykonane z pleksi o grubości 1 mm i płyty HDF o grubości 3 mm
• idealne do eksponowania dyplomów, certyfikatów, zdjęć i innych informacji
• płaskie klipsy łączące – po zawieszeniu nie odstaje od ściany
• możliwość wieszania w pionie i poziomie
• krawędzie płyty HDF malowane na biało
• pleksi zabezpieczona z obu stron folią ochronną

INDEKS FORMAT CENA
DC1004 A0 (841 x 1189 mm) 251,33 zł/szt.
DC1005 A1 (594 x 841 mm) 153,11 zł/szt.
DC5981 A2 (420 x 594 mm) 102,56 zł/szt.
DC5971 A3 (297 x 420 mm) 75,11 zł/szt.
DC5960 A4 (210 x 297 mm) 53,44 zł/szt.
DC6043 A5 (148 x 210 mm) 43,33 zł/szt.
DC5919 B1 (700 x 1000 mm) 184,89 zł/szt.
DC5918 B2 (500 x 700 mm) 119,89 zł/szt.

STANDARDOWY

Ramki zatrzaskowe, plakatowe 25 mm
• idealny sposób na wyeksponowanie plakatu lub informacji
• elegancka rama aluminiowa anodowana
• plastikowe zaokrąglone głowice
• w komplecie elementy montażowe

Samoprzylepne ramki informacyjne
MAGAFRAME
• samoprzylepne ramki informacyjne z odchylaną
magnetyczną przednią stroną

• łatwa i szybka zmiana informacji
• możliwość obustronnego wykorzystania
• wymiary: 105 x 148 mm (A6), 148 x 210 mm (A5),
297 x 210 mm (A4), 297 x 420 mm (A3)

• opakowanie zawiera 2 szt.

INDEKS OPIS KOLOR CENA
DU1064 A6 czarny 42,49 zł/op.
DU6593 A6 srebrny 42,49 zł/op.
DU1065 A5 czarny 57,48 zł/op.
DU6594 A5 srebrny 57,48 zł/op.
DU1066 A4 czarny 76,41 zł/op.
DU1068 A4 czerwony 76,41 zł/op.
DU1069 A4 pomarańczowy 76,41 zł/op.
DU6595 A4 srebrny 76,41 zł/op.
DU1067 A3 czarny 122,82 zł/op.
DU6596 A3 srebrny 122,82 zł/op.

P RESTIŻOWY
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INDEKS KOLOR/OPIS CENA
AX7744 jasnoszary, uchwyt 79,53 zł/szt.
AX1005 jasnoszary, podstawa 319,44 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Uchwyt naścienny na panele prezentacyjne A4
oraz podstawa biurkowa A4 Tarifold
• wytrzymałe, wykonane z metalu, w kolorze jasnoszarym, doskonale nadają się

do środowisk przemysłowych
• dzięki możliwości rozbudowy stanowią idealny nośnik nawet dla dużej

ilości informacji
• łatwość rozbudowy do 30 paneli zapewnia istotne powiększenie

możliwości prezentacyjnych
• stanowią bazę do montażu paneli (modele dostarczane bez paneli)
• specjalne otwory montażowe w podstawie biurkowej umożliwiają

mocowanie również do ściany

Zestaw FUNKTION moduły ścienne i stołowe
• puste uchwyty ścienne do paneli informacyjnych serii FUNKTION
• pojemność odpowiednio na 10, 20 i 30 paneli formatu A4
• moduły wykonane z metalu
• gumowe nóżki gwarantują stabilność zestawu (moduły stołowe)
• zestaw montażowy w komplecie

• moduły ścienne

INDEKS OPIS CENA
DU5400 na 10 paneli 75,71 zł/szt.
DU6591 na 20 paneli 155,95 zł/szt.

P RESTIŻOWY

• moduły stołowe

INDEKS OPIS CENA
DU1039 na 10 paneli 273,00 zł/szt.
DU1040 na 20 paneli 323,92 zł/szt.
DU6580 na 30 paneli 369,54 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zestaw paneli prezentacyjnych Sherpa Soho
• zestaw przeznaczony do biura lub domu
• zajmuje wyjątkowo mało miejsca na biurku
• w komplecie 5 tablic A4 w kolorze czarnym

INDEKS CENA
DU1053 174,69 zł/kpl.

P RESTIŻOWY

Biurkowy system prezentacyjny VEO A4
z 10 panelami prezentacyjnymi
• wysoka jakość materiałów, elegancki design
• niezwykle prosty w montażu, bez użycia narzędzi
• możliwość szybkiej rozbudowy do 20, 30, 40 paneli
• aluminiowa konstrukcja pokryta czarnym, miękkim plastikiem
o ziarnistej fakturze

INDEKS CENA
AX1207 647,48 zł/kpl.

P RESTIŻOWY

Zestawy Sherpa
• zestaw na stół z 10 tablicami A4 wykonanymi z polipropylenu
• zestaw ścienny do tablic

INDEKS OPIS CENA
DU1042 5 tbl. czarnych/5 tbl. czerwonych – stołowe 483,05 zł/op.
DU1055 5 tbl. czarnych/5 tbl. szarych – stołowe 483,05 zł/op.
DU1041 5 tbl. czarnych/5 tbl. czerwonych – ścienne 282,19 zł/op.
DU5240 5 tbl. czarnych/5 tbl. szarych – ścienne 282,19 zł/op.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
AX1206 517,98 zł/kpl.

P RESTIŻOWY

Naścienny system prezentacyjny VEO A4
z 10 panelami prezentacyjnymi
• wysoka jakość materiałów, elegancki design
• niezwykle prosty w montażu, bez użycia narzędzi
• możliwość szybkiej rozbudowy do 20, 30, 40 paneli
• aluminiowa konstrukcja pokryta czarnym, miękkim plastikiem
o ziarnistej fakturze
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INDEKS KOLOR CENA
DU1059 czerwony 91,95 zł/op.
DU1060 żółty 91,95 zł/op.
DU1061 zielony 91,95 zł/op.
DU1062 niebieski 91,95 zł/op.
DU1063 przezroczysty 91,95 zł/op.

P RESTIŻOWY

Panele informacyjne
• wykonane z przezroczystego i twardego PVC, otwory w listwie
bocznej umożliwiają wpięcie paneli do segregatora, na stałe
umieszczone indeksy

• opakowanie 5 szt.

INDEKS KOLOR CENA
AX7807 biały 203,48 zł/op.
AX7808 czerwony 203,48 zł/op.
AX4636 żółty 203,48 zł/op.
AX7745 zielony 203,48 zł/op.
AX7809 czarny 203,48 zł/op.
AX7810 mix kolorów 203,48 zł/op.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
AX7815 202,91 zł/op.

P RESTIŻOWY

Magnetyczne panele
prezentacyjne A4
• do umieszczania informacji

na powierzchniach metalowych
• pasek magnetyczny przy górnej
krawędzi ramki zapewnia
przyczepność do podłoża

• możliwość dwustronnej
prezentacji treści

• w zestawie dostarczanych
jest 10 paneli prezentacyjnych
w kolorze transparentnym

Panele prezentacyjne A4
• elastyczne i wytrzymałe
• matowy materiał PVC eliminuje refleksy świetlne ułatwiając

czytanie nawet przy bezpośrednio padającym świetle
• otwarcie z góry
• opakowania po 10 sztuk wraz z 5 zakładkami indeksującymi

umożliwiającymi organizację prezentowanych treści

Panele informacyjne Sherpa
• kolorowe ramki w 8 kolorach wykonane z polipropylenu
• odbijają światło w niewielkim stopniu
• opakowanie 5 szt.

INDEKS KOLOR CENA
DU5176 granatowy 91,95 zł/op.
DU1033 czarny 91,95 zł/op.
DU1034 czerwony 91,95 zł/op.
DU1035 żółty 91,95 zł/op.
DU1036 zielony 91,95 zł/op.
DU1037 szary 91,95 zł/op.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
AX7746 niebieski 641,23 zł/szt.
AX7813 mix kolorów 622,47 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Biurkowy system prezentacyjny Tarifold
• wielofunkcyjna podstawa
• elementy systemu mogą być wykorzystywane w innych

produktach linii Tarifold
• wersja z 10 obrotowymi panelami prezentacyjnymi
• możliwość rozbudowy do wielkości 30 paneli

INDEKS CENA
AX7816 157,23 zł/op.

P RESTIŻOWY

Kieszeń z klipsem
magnetycznym A4 Kang
• przezroczyste, z czerwonym
klipsem magnetycznym,
otwierane po przekątnej

• tył kieszeni pokryty warstwą
specjalnego kleju umożliwiającego
wielokrotne przyklejanie kieszeni
do czystych powierzchni

• nie pozostawia śladów
• mieści do 10 kartek standardowej
gramatury

• opakowanie 5 szt.


