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tablice korkowe

TABLICA KORKOWA W RAMIE DREWNIANEJ MEMOBOARDS
• powierzchnia tablicy wykonana z materiału korkowego; 

• tył tablicy – pilśnia;

• rama drewniana sosnowa; 

• montaż tablicy w pionie lub poziomie.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

030563 a 30 x 40 cm 11,05 13,59
030564 a 60 x 40 cm 15,20 18,70
030565 a 90 x 60 cm 27,59 33,94
030566 a 120 x 90 cm 57,93 71,25
030567 a 150 x 100 cm 124,41 153,02
030568 a 200 x 100 cm 180,45 221,95

TABLICA KORKOWA 2X3
• rama z profi lu aluminiowego offi ceBoard; 

• plastikowe narożniki w kolorze popielatym; 

• możliwość zawieszenia w pionie i poziomie; 

• w komplecie elementy mocujące.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150015 a 60 x 45 cm 75,41 92,75
150016 a 90 x 60 cm 113,18 139,21
150017 a 120 x 90 cm 177,11 217,85
150018 a 150 x 100 cm 228,80 281,42
150020 a 180 x 120 cm 314,61 386,97
150021 a 200 x 100 cm 360,94 443,96

TABLICA KORKOWA W RAMIE DREWNIANEJ ECOBOARDS
• powierzchnia wykonana z najwyższej jakości korka; 

• rama zszywana z litego drewna sosnowego; 

• istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie; 

• do samodzielnego montażu;

• w zestawie pinezki oraz elementy mocujące; 

• gwarancja: 2 lata.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150221 a 30 x 40 cm 11,76 14,46
150222 a 60 x 40 cm 16,47 20,26
150224 a 120 x 80 cm 51,76 63,66

TABLICA KORKOWA COLORPLUS
• rama z profi lu UKF- aluminiowego (anodowanego) w kolorze srebrnym; 

• plastikowe narożniki w kolorze popielatym; 

• możliwość zawieszenia w pionie i poziomie; 

• w komplecie elementy mocujące.

• gwarancja: 2 lata.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

259048 a 60 x 45 cm 61,34 75,45
259049 a 90 x 60 cm 93,33 114,80
259050 a 120 x 90 cm 136,00 167,28
259051 a 150 x 100 cm 186,67 229,60
259052 a 180 x 120 cm 221,33 272,24

TABLICA KORKOWA W RAMIE DREWNIANEJ COLORPLUS
• rama zszywana z litego drewna sosnowego; 

• w zestawie elementy mocujące; 

• gwarancja: 2 lata.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

259059 a 30 x 40 cm 10,95 13,47
259053 a 40 x 60 cm 13,06 16,06
259055 a 60 x 90 cm 25,34 31,17
259056 a 90 x 120 cm 50,66 62,31
259054 a 100 x 150 cm 90,66 115,51
259057 a 120 x 180 cm 109,34 134,49
259058 a 100 x 200 cm 130,66 160,71
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tablice korkowe | tablice suchościeralne

TABLICA KORKOWA BI-OFFICE
• doskonałej jakości naturalny, portugalski front korkowy;

• drobnoziarnista, sprężysta powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach;

• rama wykonana z anodowanego aluminium lub z listewek sosnowych o szerokości 

16 mm;

• zestaw do montażu w komplecie.

Rama aluminiowa
Nr Katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

561327 a 60 x 45 cm 84,51 103,95
561328 a 90 x 60 cm 117,44 144,45
561329 a 120 x 90 cm 194,53 239,27
531330 a 150 x 100 cm 258,47 317,92
561331 a 180 x 90 cm 250,14 307,67
561332 a 180 x 120 cm 331,35 407,56

Rama drewniana
Nr Katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

561333 a 40 x 30 cm 14,02 17,24
561334 a 50 x 40 cm 20,21 24,86
561335 a 60 x 40 cm 20,81 25,60
561336 a 60 x 45 cm 21,77 26,78
561337 a 70 x 50 cm 30,16 37,10
561338 a 80 x 50 cm 31,58 38,84
561339 a 80 x 60 cm 33,33 41,00
561340 a 90 x 60 cm 33,91 41,71
561341 a 100 x 50 cm 46,44 57,12
561342 a 100 x 60 cm 59,14 72,74
561343 a 100 x 80 cm 75,74 93,16
561344 a 100 x 100 cm 92,37 113,62
561345 a 120 x 60 cm 69,21 85,13
561346 a 120 x 90 cm 90,67 111,52

TABLICA SUCHOŚCIERALNA COLORPLUS
• powierzchnia suchościerlana – magnetyczna; 

• rama z profi lu UKF- aluminiowego (anodowanego) w kolorze srebrnym; 

• plastikowe narożniki w kolorze popielatym; 

• w komplecie: półka (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy oraz elementy mocujące; 

• gwarancja: 2 lata /10 lat na powierzchnię.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

259042 a 60 x 45 cm 59,99 73,79
259043 a 90 x 60 cm 120,00 147,60
259044 a 120 x 90 cm 189,99 233,69
259045 a 150 x 100 cm 284,99 350,54
259046 a 180 x 120 cm 440,00 541,20
259047 a 200 x 100 cm 410,99 505,52

Nr katalog. Wymiary [cm] Cena netto Cena brutto

Powierzchnia lakierowana
150010 a 60×45 136,12 167,43
150004 a 90×60 208,16 256,04
150005 a 120×90 332,66 409,17
150006 a 150×100 458,68 564,18
150011 a 180×90 603,06 741,76
150007 a 180×120 686,56 844,47
150012 a 200×100 719,29 884,73
150013 a 240×120 1.025,62 1.261,51
Powierzchnia ceramiczna
150025 a 90×60 322,71 396,93
150026 a 120×90 562,07 691,35
150027 a 150×100 902,82 1.110,47
150028 a 180×90 988,00 1.215,24
150029 a 180×120 1.105,93 1.360,29
150030 a 200×100 1.227,20 1.509,46
150031 a 240×120 1.526,96 1.878,16

TABLICA SUCHOŚCIERALNA OFFICE BOARD 2X3
• tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej (lakierowanej lub ceramicznej);

• rama wykonana z profi lu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami; 

• dla rozmiaru 150 × 100 cm i większych tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, aby zapewnić jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem; 

• dodatkowo produkt posiada wygodną półkę o długości 30 cm, która zmieści wszelkiego rodzaju przybory niezbędne podczas prezentacji; 

• bardzo łatwa i szybka w montażu;

• istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.



PREZENTACJA I KONFERENCJA05

124

tablice suchościeralne

• Magnetyczna, hartowana powierzchnia ze szkła bezpiecznego jest bardzo łatwa do 

ścierania i wysoce odporna na plamy po markerach, przetarcia oraz zadrapania

• Nowoczesna, bezramowa konstrukcja wyposażona jest w niewidoczne mocowania 

zapewniające prosty montaż

• W komplecie zdejmowana tacka na akcesoria, marker i 2 magnesy

• Alternatywny design z chowaną tacką na markery i zaaokraglonymi narożnikami

• Dożywotnia gwarancja

Tablice suchościeralne pod lupą

Tablice porcelanowe Nobo® Prestige
Są białe i pozostaną białe przez długi czas

Tablice szklane Nobo® Diamond
Eleganckie i trzy razy łatwiejsze do wyczyszczenia

• Wysokiej jakości magnetyczna, nieporowata powierzchnia porcelanowa jest odporna na ślady tuszu, 

i zadrapania oraz łatwa w czyszczeniu

• Wysokiej jakości wykończenie aluminiowe ze zdejmowaną

• aluminiową tacką na markery

• Wyposażona w zestaw montażowy, marker Nobo oraz komplet magnesów

• Dożywotnia gwarancja

Wymiary (mm) Biała Czarna Niebieska Czerwona Cena netto Cena brutto

677x381 264991 a 264995 a 264997 a 264996 a 313,25 385,30
993x559 264988 a 264998 a 265000 a 264999 a 610,75 751,22
1260x711 264989 a 265001 a 265003 a 265002 a 890,75 1.095,62
1883x1053 264990 a 265004 a 265006 a 265005 a 1.890,00 2.324,70

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

265027 a Magnesy do tablic szklanych Rare Earth (10 szt.) 92,23 113,44
265025 a Magnetyczny pojemnik na markery do 18 mm średnicy 56,00 68,88
265026 a Magnetyczny pojemnik na markery do 20 mm średnicy 112,89 138,85
265022 a Gąbka magnetyczna do tablic szklanych 91,34 112,35

Nr katalog.  Wymiary (mm) Cena netto Cena brutto Nr katalog.  Wymiary (mm) Cena netto Cena brutto

264974 a 900x600 350,00 430,50 264976 a 1800x900 1.102,50 1.356,08
264975 a 1200x900 647,50 796,43 264978 a 1800x1200 1.382,50 1.700,48
264977 a 1500x1000 997,50 1.226,93 264979 a 2400x1200 1.748,25 2.150,35
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Tablice Nobo® Classic ze stali lakierowanej
Zaufana jakość od 1971 roku

• Ekskluzywna dla Nobo technologia Nano Clean™ tworzy gładkie wykończenie powierzchni, zapobiega-

jące przenikaniu tuszu w głąb powierzchni i zwiększające wydajność ścierania o 30% w porównaniu z 

tradycyjną powierzchnią ze stali lakierowanej

• Wysokiej jakości wykończenie aluminiowe ze zdejmowaną aluminiową tacką na markery

• W komplecie zestaw montażowy, marker Nobo i zestaw magnesów

• 15 lat gwarancji

• Magnetyczna powierzchnia ze stali lakierowanej zapewnia przejrzyste pisanie i łatwe 

czyszczenie

• Wysokiej jakości wykończenie aluminiowe ze zdejmowaną aluminiową tacką na 

markery

• W komplecie zestaw do montażu, marker Nobo i zestaw magnesów

• 10 lat gwarancji

Tablice suchościeralne pod lupą

EKLUZYWNE Tablice Nobo® Nano Clean™ 
ze stal lakierowanej Najłatwiejsze w czyszczeniu tablice ze stali lakierowanej

 
  CLEAN ™
 NANO

  

Nr katalog.  Wymiary (mm) Cena netto Cena brutto Nr katalog.  Wymiary (mm) Cena netto Cena brutto

264984 a 600x450 173,25 213,10 264983 a 1800x900 908,25 1.117,15
264986 a 900x600 243,25 299,20 264981 a 1800x1200 1.050,00 1.291,50
264985 a 1200x900 418,25 514,45 264982 a 2100x1200 1.520,75 1.870,52

264980 a 1500x1000 838,25 1.031,05 264987 a Markery Glide 

(4 szt.) 
21,86 26,89

Nr katalog.  Wymiary (mm) Cena netto Cena brutto Nr katalog.  Wymiary (mm) Cena netto Cena brutto

264965 a 600x450 173,25 213,10 264969 a 1800x900 890,75 1.095,62
264966 a 900x600 260,75 320,72 264970 a 1800x1200 1.188,25 1.461,55
264967 a 1200x900 453,25 557,50 264971 a 2100x1200 1.748,25 2.150,35

264968 a 1500x1000 873,25 1.074,10 264972 a Markery Liquid 

Ink (6 szt.) 
45,32 55,74
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Powierzchnia lakierowana
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150298 a 90 x 60 cm 260,16 320,00
150290 a 120 x 90 cm 415,56 511,51
150299 a 150 x 100 cm 573,39 705,27
150300 a 180 x 120 cm 858,16 1.055,54
150301 a 200 x 100 cm 899,15 1.105,95
150302 a 240 x 120 cm 1.282,02 1.576,88
Powierzchnia ceramiczna
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150303 a 90 x 60 cm 403,32 496,08
150291 a 120 x 90 cm 702,61 864,21
150304 a 150 x 100 cm 1.128,56 1.388,13
150305 a 180 x 120 cm 1.382,45 1.700,41
150306 a 200 x 100 cm 1.534,00 1.886,82
150307 a 240 x 120 cm 1.908,71 2.347,71

TABLICA SUCHOŚCIERALNA STARBOARD
• tablica linii StarBoard to przede wszystkim funkcjonalność, nowoczesny design i wyjąt-

kowa jakość; powierzchnia suchościeralna o właściwościach magnetycznych;

• konstrukcja aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi, matowymi wykończeniami;

• dwie półki wbudowane w profi l dolny tablicy;

• tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną;

• mocowanie do ściany za pomocą zawieszek mocowanych do tylnej części profi lu 

ramkowego oraz profi lu bazy półki (istnieje możliwość montażu tablicy na bazie jedynie 

profi lu ramkowego).profi lu ramkowego).

TABLICA SUCHOŚCIERALNA MAGNETYCZNA MEMOBOARDS
• tablica 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; 

• tablica przeznaczona do pisania markerami, a przy pomocy magnesów do zawieszania 

kartek.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

030761 a 60x40 cm 60,64 74,59
030741 a 90x60 cm 140,14 172,37
030762 a 120x90 cm 192,80 237,14
030763 a 150x100 cm 287,61 353,76
030764 a 200x100 cm 415,09 510,56
030765 a 240x120 cm 936,23 1.151,56
030766 a 300x120 cm 1.345,32 1.654,74

TABLICA SUCHOŚCIERALNA MAGNETYCZNA BI-OFFICE PROFESSIONAL
• gładka, lakierowana powierzchnia;

• odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń;

• zapewnia dobry kontrast kolorów;

• przeznaczona do częstego użytku;

• rama wykonana z anodowanego aluminium;

• wyposażona w półkę na markery;

• zestaw do montażu w komplecie;

• 10 lat gwarancji.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

561317 a 40 x 30 cm 70,63 86,87
561318 a 60 x 45 cm 146,74 180,49
561319 a 90 x 60 cm 196,72 241,97
561320 a 120 x 90 cm 322,47 396,64
561321 a 180 x 90 cm 529,81 651,67
561322 a 150 x 100 cm 435,23 535,33
561323 a 180 x 120 cm 660,51 812,43
561324 a 200 x 100 cm 766,26 942,50

TABLICA SUCHOŚCIERALNA BEZRAMOWA 2X3
• powierzchnia suchościeralno-magnetyczna;

• całkowita grubość tablicy - 10 mm - sprawia, iż jest to najcieńsza i najbardziej kompak-

towa tablica na rynku;

• posiada solidną półkę na akcesoria;

• nie posiada ramy, dzięki czemu nie potrzebuje dodatkowych elementów montażowych tj. 

profi le aluminiowe czy plastikowe zaślepki;

• możliwość montażu jedna przy drugiej, bez odstępów.

Kolor 75 x 115 cm 100 x 150 cm

biała 150643 a 150644 a
Cena netto 469,13 673,11
Cena brutto 577,03 827,93
zielona 150645 a 150646 a
niebieska 150647 a 150648 a
Cena netto 571,13 856,68
Cena brutto 702,49 1.053,72

TABLICA COMBI LEGAMASTER
• dwufunkcyjna tablica korkowo-

-magnetyczna;

• jedna połowa to suchościeralna 

tablica o lakierowanej, magne-

tycznej powierzchni;

• suchościeralna powierzchnia 

przystosowana jest do pisania 

markerami do tablic, posiada 

właściwości magnetyczne, 

notatki więc mogą być mocowane do tablicy za pomocą magnesów;

• druga połowa to naturalna, wysokiej jakości tablica korkowa, na której informacje i 

notatki mogą być przypinane przy pomocy pinezek;

• aluminiowa rama jest zaopatrzona w jasnoszare plastikowe narożniki;

• może być montowana poziomo lub pionowo;

• półka o długości 30 cm z zaślepkami służy do przechowywania różnego rodzaju 

markerów.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

031282 a 60 x 90 cm 195,33 240,26
031283 a 90 x 120 cm 335,33 412,46

o

6
6
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tablice szklane 

magnetyczne 2x3
Nienaganny design, nasycone kolory oraz estetyczne wykonanie. 

Tablica składa się z tafl i szkła (bezpieczne szkło ESG) i  zespojonej 

z nią na całej powierzchni blachy ocynkowanej. Dzięki zaokrąglo-

nym narożnikom są bezpieczne w użytkowaniu. Powierzchnia 

suchościeralna.

Nr Katalog. wymiary [cm] cena netto cena brutto

150370 a 45 × 45 /  156,00 191,88

150371 a 45 × 45 / 156,00 191,88

150372 a 45 × 45 / 156,00 191,88

150373 a 45 × 45 / 156,00 191,88

150443 a  45 × 45 / 156,00 191,88

150374 a 60 × 40 /   187,51 230,64

150375 a 60 × 40 / 187,51 230,64

150376 a 60 × 40 / 187,51 230,64

150377 a 60 × 40 / 187,51 230,64

150444 a 60 × 40 / 187,51 230,64

150378 a 80 × 60 / 392,31 482,54

150380 a 80 × 60 / 392,31 482,54

150381 a 80 × 60 / 392,31 482,54

150445 a 80 × 60 / 392,31 482,54

150379 a 80 × 60 / 392,31 482,54

150621 a 120 × 90 / 770,38 947,57

150383 a 120 × 90 / 770,38 947,57

150622 a 120 × 90 /  770,38 947,57

150623 a 120 × 90 / 770,38 947,57

150382 a 100 × 100 / 817,62 1.005,67

150384 a 150 × 100 / 1.258,71 1.548,21

150624 a 150 × 100 / 1.258,71 1.548,21

150625 a 150 × 100 /  1.258,71 1.548,21

150626 a 150 × 100 / 1.258,71 1.548,21

150385 a 200 × 100 / 1.573,76 1.935,72

tablice suchościeralne
PREZENTACJA I KONFERENCJA 05
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TABLICA SUCHOŚCIERALNA MAGNETYCZNA OBROTOWA BI-OFFICE
• doskonałej jakości dwustronna, stalowa, lakierowana powierzchnia;

• odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń;

• posiada 4 kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie, z możliwością blokady;

• wąska, aluminiowa rama;

• obrotowy mechanizm pozwala na szybką wymianę prezentowanych stron;

• wyposażona w składaną półkę na markery, gąbkę, magnesy;

• idealna do niewielkich pomieszczeń;

• posiada zestaw do samodzielnego mocowania.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

561347 a 120 x 90 cm 1.695,63 2.085,62
561348 a 150 x 120 cm 2.220,49 2.731,20

TABLICA OBROTOWO-JEZDNA STALOWA NOBO CLASSIC
• magnetyczna powierzchnia ze stali lakierowanej;

• charakteryzuje się dobrą ścieralnością i umiarkowaną odpornością na plamy z tuszu, 

ślady po mazakach, zadrapania i wgniecenia;

• dwustronna, obracana w poziomie;

• duża półka na markery, w komplecie marker marki Nobo;

• 10 lat gwarancji.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

265010 a 90 x 120 cm 2.553,25 3.140,50
265008 a 120 x 150 cm 2.448,25 3.011,35

TABLICA OBROTOWO-JEZDNA PORCELANOWA NOBO PRESTIGE
• biała tablica, która na długo pozostanie biała;

• najwyższej jakości porcelanowa powierzchnia magnetyczna o doskonałej ścieralności;

• wysoka odporność na plamy z tuszu, ślady po mazakach, zadrapania i wgniecenia;

• dwustronna, obracana w poziomie;

• duża półka na markery, w komplecie marker Nobo i magnesy;

• dożywotnia gwarancja.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

265009 a 90 x 120 cm 2.553,25 3.140,50
265007 a 120 x 150 cm 2.868,25 3.527,95

TABLICA OBROTOWO-JEZDNA SZKLANA NOBO DIAMOND
• stylowa i niezwykle łatwa do czyszczenia;

• magnetyczna powierzchnia z hartowanego szkła;

• odznacza się bezkonkurencyjną łatwością ścierania i najwyższą odpornością na plamy z 

tuszu, ślady po mazakach, zadrapania i wgniecenia;

• dwustronna, obracana w poziomie;

• duża półka na markery, w komplecie marker Nobo i ekstramocne  magnesy do tablic 

szklanych;

• dożywotnia gwarancja.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

265011 a 90 x 120 cm 3.132,50 3,852,98

PLANER SUCHOŚCIERALNY ACCENT LEGAMASTER
• planer suchościeralny roczny lub tygodniowy;

• miesiące/dni ustawione pionowo, nazwy miesięcy/dni nie są nadrukowane;

• rozmiar pojedynczej komórki:  13 x39 mm;

• powierzchnia lakierowana wraz ze specjalną powłoką;

• kolor planera jest nadrukowany w sposób gradientowy, dzięki czemu jest o wiele 

bardziej wyraźny i łatwy do analizy;

• przystosowany do pisania markerami do tablic suchościeralnych; 

• w komplecie  zestaw 4 markerów do tablic suchościeralnych, magnetyczne symbole, 

okucia do montażu, podajnik do markerów oraz zestaw akcesoriów.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

031295 a roczny 450,74 554,41
031296 a tygodniowy 450,74 554,41
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TABLICA OBROTOWO-JEZDNA 2X3
• powierzchnia suchościeralna –magnetyczna (lakierowana lub ceramiczna); 

• możliwość obrotu tablicy w poziomie; 

• rama aluminiowa popielata (anoda), podstawa jezdna aluminiowa w kolorze popielatym;

• kółka z hamulcem; 

• w komplecie plastikowe uchwyty do zawieszania bloku oraz holder na markery.

Powierzchnia lakierowana
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150032 a 120 x 90 cm 1.543,34 1.898,31
150033 a 150 x 100 cm 1.889,13 2.323,63
150034 a 180 x 120 cm 2.303,60 2.833,43
Powierzchnia ceramiczna
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150035 a 120 x 90 cm 2.095,46 2.577,42
150036 a 150 x 100 cm 2.598,47 3.196,12
150037 a 180 x 120 cm 3.094,78 3.806,58

TABLICA OBROTOWO-JEZDNA MEMOBOARDS
• tablica obustronnie suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej anodowanej 

STANDARD, obrotowo – jezdna; 

• powierzchnia tablicy wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym; 

• konstrukcja metalowa w kolorze popielatym na 4 gumowych kółkach; 

• stabilność tablicy, zapewnia system blokujący na wszystkich 4 kółkach; 

• aluminiowa półka na markery wyposażona jest w plastikowe zaślepki, które mają za 

zadanie zwiększyć bezpieczeństwo podczas jej użytkowania; 

• tablica przeznaczona do pisania suchościeralnymi markerami oraz do zawieszania kartek 

za pomocą magnesów.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

030582 a 120 x 90 cm 1.371,36 1.686,77
030583 a 150 x 100 cm 1.645,00 2.023,35
030584 a 180 x 120 cm 1.920,23 2.361,88

TABLICA DWUSTRONNA MOBILNA DLA DZIECI 2X3
• tablica dwustronna mobilna dla dzieci o trzech powierzchniach do wyboru: suchościeral-

na/kredowa, sucho-magnetycznej i kredowej; 

• rama z profi lu UKF, osadzona na stabilnym stojaku mobilnym; 

• stała wysokość 120 cm; 

• wymiary tablicy 60 x 90 cm; 

• w zestawie: półka na markery oraz elementy montażowe.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

150468 a suchościeralno-magnetyczna/kredowa 681,67 838,45
150469 a suchościeralno-magnetyczna 686,40 844,27
150470 a kredowa 676,92 832,61

Mata PC
• wyższa jakość materiału niż PVC;

• w 100% nadaje się do recyklingu;

• gwarancja – 3 lata.

Na powierzchnie płaskie
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150637 a 120 x 75 cm 171,58 211,04
150638 a 120 x 90 cm 205,81 253,15
150639 a 120 x 150 cm 343,06 421,96

Na dywany i wykładziny
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150640 a 120 x 75 cm 188,75 232,16
150641 a 120 x 90 cm 226,38 278,45
150642 a 120 x 150 cm 401,48 493,82

Mata PVC
• bez ftalanów PVC;

• w 25 % wytworzona z materiałów recyklingowych;

• nie zawiera kadmu, cyny oraz ołowiu;

• gwarancja – 2 lata.

Na powierzchnie płaskie
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150631 a 120 x 75 cm 146,09 179,69
150632 a 120 x 90 cm 175,08 215,35
150633 a 120 x 150 cm 291,98 359,14

Na dywany i wykładziny
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150634 a 120 x 75 cm 146,09 179,69
150635 a 120 x 90 cm 175,08 215,35
150636 a 120 x 150 cm 291,98 359,14

MATA PODŁOGOWA PVC/PC 2X3
• idealne rozwiązanie dla każdego kto chce chronić swoją 

podłogę przed zarysowaniami powstałymi w wyniku 

przesuwania fl ipchartów, tablic mobilnych;

• jej wygląd sprawia, że jest praktycznie niezauważalna, a 

jednocześnie bardzo skuteczna;

• wyjątkowa jakość i wytrzymałość;

• nie zawierają ftalanów, kadmu, cyny i ołowiu
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fl ipcharty

FLIPCHART COLORPLUS CLASSIC Z RAMIONAMI
• powierzchnia lakierowana suchościeralna, magnetyczna;

• dodatkowe ramiona boczne na arkusze papieru; 

• trójnożny stojak o regulowanej wysokości do 186 cm; 

• wymiar tablicy: 70 x 100 cm; 

• gwarancja: 2 lata / 10 lat na powierzchnię tablicy.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

259040 a 453,33 557,60

FLIPCHART COLORPLUS MOBILNY
• powierzchnia lakierowana suchościeralna, magnetyczna;

• podstawa jezdna; 

• wysokość całkowita 190 cm (stała); 

• wymiar tablicy: 70 x 100 cm; 

• gwarancja: 2 lata / 10 lat na powierzchnię tablicy.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

259041 a 533,33 656,00

FLIPCHART STARBOARD
• fl ipchart StarBoard to nowoczesny i elegancki design oraz perfekcyjna jakość wykona-

nia;

• powierzchnia suchościeralna ceramiczna o właściwościach magnetycznych;

• konstrukcja aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi matowymi wykończeniami;

• możliwość zawieszenia bloku w formacie A1 i EURO;

• wbudowana w dolny profi l tablicy półka z możliwością zamykania; 

• tablica mocowana na trójnożnym stojaku z możliwością regulacji wysokości do 185 cm;

• wyposażony w dodatkowe ramiona boczne na arkusze papieru.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150296 a 799,88 983,85

FLIPCHART STARBOARD MOBILNY
• fl ipchart mobilny StarBoard to nowoczesny i elegancki design oraz perfekcyjna jakość 

wykonania;

• powierzchnia suchościeralna ceramiczna o właściwościach magnetycznych;

• konstrukcja aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi, matowymi wykończeniami;

• możliwość zawieszenia bloku w formacie A1 i EURO;

• wbudowana w dolny profi l tablicy półka z możliwością zamykania;

• nowatorski mechanizm jezdny wbudowany w bazę oraz gumowa stopka gwarantująca 

stabilność;

• dodatkowe ramiona boczne na arkusze papieru.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150297 a 1.394,82 1.715,63

ARD

FLIPCHART COLORPLUS CLASSIC
• rama aluminiowa; 

• trójnożny stojak o regulowanej wysokości do 186 cm; 

• półka na markery oraz uchwyt do zawieszania bloku; 

• gwarancja: 2 lata.

Nr katalog. Format (cm) Powierzchnia Cena netto Cena brutto

259038 a 70 x 100

melaminowa: 

suchościeralna, 

niemagnetyczna

226,67 278,80

259039 a 70 x 100

lakierowana: 

suchościeralna, 

magnetyczna

240,00 295,20

259060 a 60 x 90

lakierowana: 

suchościeralna, 

magnetyczna

194,67 239,44
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FLIPCHART ECOPOPCHART NA TRÓJNOGU 
ECOBOARDS
• praktyczny fl ipchart z powierzchnią suchościeralną 

o właściwościach magnetycznych;

• konstrukcja aluminiowa w kolorze popielatym, z 

eleganckimi szarymi wykończeniami;

• wyposażony w specjalną półkę na akcesoria (na 

całej szerokości) oraz unoszony uchwyt na arkusze 

papieru w klasycznym kolorze popielatym;

• stabilność fl ipcharta zapewnia trójnożny stojak o 

regulowanej wysokości – max. 186 cm;

• wymiary tablicy: 70 × 100 cm;

• istnieje możliwość zawieszenia bloku A1 oraz 

EURO, poprzez odpowiednie ustawienie rozstawu 

haków.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150243 a 247,06 303,88

FLIPCHART ECOMOBILECHART MOBILNY 
ECOBOARDS
• powierzchnia suchościeralna lakierowana (magnetyczna);

• konstrukcja aluminiowa w kolorze popielatym, z eleganckimi 

szarymi wykończeniami;

• tablica o wymiarach 70 × 100 cm i stałym kącie nachylenia 

15°;

• wysokość fl ipcharta: 186 cm;

• podstawa jezdna (kółka z systemem blokowania);

• wyposażony w specjalną półkę na akcesoria (na 

całej szerokości) oraz unoszony uchwyt na arkusze 

papieru w klasycznym kolorze popielatym;

• istnieje możliwość zawieszenia bloku A1 oraz EURO, 

poprzez odpowiednie ustawienie rozstawu haków.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150244 a 564,35 694,15

magnetyczna);

m, z eleganckimi 

kącie nachylenia

ania);

a (na 

arkusze 

az EURO, 

aków

FLIPCHART OFFICE PRO MOBILNY 2X3
• powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana, o stałym kącie pochylenia 15°; 

• tablica o wymiarach 70 x 100 cm; 

• podstawa mobilna (kółka z blokadą); 

• konstrukcja nośna ze stali; 

• uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO; 

• regulowana wysokość fl ipcharta w zakresie 160-196 cm, dzięki łatwym w użyciu 

uchwytom zaciskowym; 

• gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię tablicy.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

150294 a bez ramion 709,81 873,07
150295 a 2 ramiona boczne rozkładane metodą „klik-klik 848,52 1.043,68

FLIPCHART OFFICE PRO 2X3
• powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana; tablica o wymiarach 70 x 100 

cm; 

• podstawa trójnożna; 

• konstrukcja nośna z aluminium; 

• uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO; 

• regulowana wysokość fl ipcharta do 186 cm, dzięki łatwym w użyciu uchwytom zacisko-

wym;  gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię tablicy.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

150292 a bez ramion 466,64 573,97
150293 a 2 ramiona boczne rozkładane metodą „klik-klik 567,88 698,49
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Nr katalog. Produkt Cena netto Cena brutto

265023 a Zestaw akcesorii 

(płyn, 4 markery i gąbka)
38,48 47,33

265018 a Gąbka magnetyczna 48,14 59,21

264987 a Markery Glide, miks 

kolorów, 4 szt. 
21,86 26,89

265019 a Wkłady do gąbki 

magnetycznej, 10 szt. 
34,66 42,63

265021 a Płyn do czyszczenia talic 

Nobo Everyday, 250 ml
49,00 60,27

265024 a Płyn do konserwacji talic 

Nobo Renovator, 250 ml
58,64 72,13

265020 a Pianka czyszcząca Nobo 

Deepclene, 150 ml
61,07 75,12

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

265015 a 1.328,25 1.633,75
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

265013 a 663,25 815,80

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

265017 a 1.905,75 2.344,07

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

265016 a 995,75 1.224,77
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

265014 a 523,25 643,60

• Powierzchnia ze stali lakierowanej (magnetyczna, 

suchościeralna) 

• Wysuwane ramiona umożliwiają równoczesną 

prezentację nawet trzech arkuszy

• Półka na akcesoria, zasisk do wymiany bloków i 

przesuwane haczyki na bloki

• Trójnożny statyw z regulacją wysokości 

do 187 cm, wymiary tablicy: 100 x 70 cm

• Poprzednio znany jako Shark

Flipchart Nobo Classic statyczny, 
z wysuwanymi ramionami

Flipchart Nobo Classic mobilny,
z wysuwanymi ramionami
• Powierzchnia ze stali lakierowanej (magnetyczna, 

suchościeralna)

• Mobilna konstrukcja - 5 kółek, w tym 3

z blokadą

• Wysuwane ramiona umożliwiają równoczesną 

prezentację nawet

trzech arkuszy

• Unikalna zdejmowana linijka, półka na akcesoria, 

zasisk do wymiany bloków

i przesuwane haczyki na bloki

• Regulacja wysokości do 195 cm, wymiary tablicy: 

100 x 70 cm

• Poprzednio znany jako Piranha mobilna

MAGNETYCZNY

MAGNETYCZNY

• Magnetyczna powierzchnia z hartowanego szkła

• Bardzo wysoka odporność na plamy z tuszu, 

markera, zadrapania i wgniecenia

• Wykończenie bez ramy z wysokiej jakości 

aluminium i półką na markery

• Regulacja wysokości podstawy i blokowane kółka

• Szklana powierzchnia wymaga jedynie 

okazjonalnego czyszczenia

Flipchart  szklany Nobo Dimond 
mobilny

Akcesoria to tablic
Zestaw akcesorii Rexel do tablic 
suchościeralnych
Zestaw zawiera 4 

niskozapachowe markery 

suchościeralne, gąbkę i 

środek czyszczący w sprayu.

Gąbka magnetyczna Nobo
Poręczne gąbki do tablic 

suchościeralnych z wymiennym 

wkładem do osobnego zakupu.

Markery 
suchościeralne 
Nobo Glide
Dostępne w czterech 

popularnych kolorach (czarny, 

niebieski, zielony, czerwony).

Flipchart Nobo Classic statyczny

• Powierzchnia ze stali lakierowanej (magnetyczna, 

suchościeralna) 

• Półka na akcesoria, zasisk do wymiany bloków i 

przesuwane haczyki na bloki

• Trójnożny statyw z regulacją wysokości 

do 184 cm, wymiary tablicy: 100 x 70 cm 

• Poprzednio znany jako Barracuda statyczna

Flipchart Nobo Classic mobilny

• Powierzchnia ze stali lakierowanej (magnetyczna, 

suchościeralna) 

• Mobilna konstrukcja - 5 kółek, w tym 3

z blokadą

• Półka na akcesoria, zasisk do wymiany bloków i 

przesuwane haczyki na bloki

• Regulacja wysokości do 187 cm, wymiary tablicy: 

100 x 70 cm 

• Poprzednio znany jako Barracuda mobilna

MAGNETYCZNY MAGNETYCZNY
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FLIPCHART PROFESSIONAL MOBILNY MEMOBOARDS
• fl ipchart mobilny z 2 metalowymi ramionami, suchościeralny magnetyczny;

• powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym; 

• elegancka plastikowa rama w kolorze białym; 

• rozmiar tablicy 68 x 105 cm; 

• regulowana wysokość, maksymalna wysokość 220 cm; 

• stabilna metalowa konstrukcja w kolorze popielatym; 

• regulowany rozstaw haków z eleganckim plastikowym dociskiem do bloku, umożliwiają-

cy stosowanie różnych formatów papieru;

• wyposażony w 5 kółek, w tym 3 z blokadą; 

• plastikowa półka na markery o długości 68 cm w kolorze popielatym; 

• fl ipchart przeznaczony do pisania markerami oraz zawieszania kartek za pomocą mag-

nesów;  gwarancja na powierzchnię – 10 lat, na produkt – 2 lata.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

030746 a 802,93 987,60

FLIPCHART PROFESSIONAL MOBILNY CIRCLE MEMOBOARDS
• fl ipchart mobilny z 2 metalowymi ramionami, suchościeralny magnetyczny;

• powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym; 

• rozmiar tablicy 68 x 105 cm; 

• regulowana wysokość, maksymalna wysokość 220 cm; 

• stabilna metalowa konstrukcja w kolorze popielatym; 

• regulowany rozstaw haków z eleganckim plastikowym dociskiem do bloku, umożliwiają-

cy stosowanie różnych formatów papieru;

• wyposażony w 5 kółek, w tym 3 z blokadą; 

• plastikowa półka na markery o długości 68 cm w kolorze popielatym; 

• fl ipchart przeznaczony do pisania markerami oraz zawieszania kartek za pomocą 

magnesów; 

gwarancja na powierzchnię – 10 lat, na produkt – 2 lata..

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

030747 a 750,50 923,12

SIS ONAL MOBILNY CIRCLE MEMOBOARDS

FLIPCHART BI-OFFICE
• powierzchnia suchościeralno-magnetyczna;

• stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem;

• regulowana wysokość;

• wyposażony w plastikową półkę;

• unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku;

• rozmiar tablicy: 70 x 102 cm.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

561349 a rama aluminiowa / z ramionami 492,53 605,81
561350 a rama plastikowa / bez ramion 351,95 432,90

FLIPCHART Q-CONNECT
• ekonomiczny fl ipchart z tablicą o powierzchni suchościeralnej;

• całość oparta na trójnogu;

• posiada haczyki do mocowania papierowego bloku;

• stelaż z regulacją wysokości max. 185 cm;

• możliwość regulacji haków;

• zintegrowana półka na artykuły piszące;

• rozmiar tablicy: 70 x 100 cm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

561351 a 313,02 385,01
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szklany
Powierzchnia szklana o właściwościach magnetycznych na-

syconych kolorach. Stały kąt pochylenia tablicy 15°. Podstawa 

mobilna wyposażona w kółka z  hamulcem. Konstrukcja nośna 

ze stali z możliwością regulacji wysokości 160-196 cm. Produkt 

doskonale nadaje się do biura, restauracji, hotelu jak również 

może być bardzo ciekawym elementem wystroju każdego 

wnętrza. Wymiary tablicy: 70 x 100 cm.

akcesoria

do tablic szklanych
AS126 - półka akrylowa 

AM150 - supermocne magnesy w kształcie kwadratu, matalowe, 6 szt.

AS141OZ - markery Multiboard białe

AS142OZ - markery Multiboard czarne

AS143 - markery fluorescencyjne (do wszystkich tablic suchościeralnych)

AS144 - czyścik magnetyczny z holderem na 1 marker, plastikowy (1)

AS145 - czyścik magnetyczny, plastikowy (2)

AS146 - uchwyt magnetyczny, plastikowy (3)

tablica 

szklana mobilna 
Tablica dwustronna o powierzchni szklanej czarno/białej 

z właściwościami  magnetycznymi lub o powierzchni 

niemagnetycznej.Osadzona na stojaku mobilnym z anody-

zowanych profili aluminowych o stałej wysokości 185 cm. 

Podstawa mobilna wyposażona w kółka z hamulcem. Pro-

dukt doskonale nadaje się do biura, restauracji, hotelu jak 

również może być bardzo ciekawym elementem wystroju 

każdego wnętrza. W zestawie: elementy montażowe. Wy-

miary tablicy: 120 x 90 cm

akcesoria do prezen

Nr Katalog. Produkt wymiary [mm] / ilość Cena netto Cena brutto

150627 a AS126 dł. 20 cm 47,72 58,70
150386 a AM150 10 × 10 × 5 36,71 45,15
150387 a  AS141OZ 15 szt. 14,24 17,52
150388 a  AS142OZ 15 szt. 14,24 17,52
150389 a AS143 komplet: 4 szt. 45,74 56,26
150628 a AS144 d=50 22,94 28,22
150629 a AS145 100 × 55 × 30 41,29 50,79
150630 a AS146 148 × 74 × 35 29,06 35,74

134

(1)

(2)

(3)(3)

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

150457 a niemagnetyczna 1.547,76 1.903,74
150458 a magnetyczna 1.680,82 2.067,41

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

150452 a  biały 962,00 1.183,26
150453 a  czarny 962,00 1.183,26
150454 a  zielony 962,00 1.183,26
150455 a  niebieski 962,00 1.183,26
150456 a  pomarańczowy 962,00 1.183,26
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BLOK DO FLIPCHARTÓW 2X3
• wysoka jakość papieru; 

• cztery otwory do zawieszania na fl ipchartach; 

• dostępne w dwóch rodzajach: gładki i w kratkę; 

• pakowane indywidualnie w folię.

30 kartek, format A1 (58 x 83 cm)

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

150087 a kratka 25,86 31,81

20 kartek, format EURO (66 x 99 cm)

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

150088 a gładki 19,74 24,28
150089 a kratka 20,66 25,41

UCHWYT DO BLOKÓW 2X3
• uniwersalny uchwyt do bloków lub innych akcesoriów, 

pasuje do każdego rodzaju tablic wolnostojących;

• 2 szt. w opakowaniu.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150090 a 13,32 16,38

BLOK DO FLIPCHARTÓW 
OFFICE TOP-2000
• praktyczny blok do fl ipcharta - 

niezbędnik biznesowych spotkań 

i konferencji; 

• format 640 x 900 mm; 

• gramatura: 70 g/m²; 

• cztery otwory do zawieszania; 

• 20 lub 50 kartek gładkich lub 

w kratkę.

Nr katalog. Ilość kartek Rodzaj Cena netto Cena brutto

132813 a 50 krata 33,39 41,07
132815 a 50 gładki 33,39 41,07
132814 a 20 krata 18,98 23,35
132816 a 20 gładki 18,98 23,35

BLOK DO FLIPCHARTÓW OFFICE PRODUCTS
• ekonomiczny blok do fl ipchartu; 

• gramatura papieru: 60-70 gsm; 

• posiada 5 otworów do zawieszania;

• kolor biały.

Nr katalog. Rozmiar Rodzaj Ilość kartek Cena netto Cena brutto

560639 a 65 x 100 cm gładki 50 28,74 35,35
560640 a 65 x 100 cm w kratkę 20 18,53 22,79
560641 a 58,5 x 81 cm gładki 50 23,63 29,06
560642 a 58,5 x 81 cm w kratkę 20 16,79 20,65

BLOK DO FLIPCHARTÓW OXFORD SMART CHART
• łatwy sposób na udostępnianie treści ze spotkań;

• inteligentny system tagów na rogach kartki umożliwia skanowanie notatek do urządzenia 

mobilnego;

• aplikacja skanuje pliki do formatu PDF;

• 6 uniwersalnych otworów do zawieszania;

• wysoka jakość papieru Optik Paper 90 g/m²;

• 20 arkuszy;

• rozmiar: 650 x 980 mm.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

136191 a gładki 44,16 54,32
136192 a w kratkę 44,16 54,32

BLOK DO FLIPCHARÓW COLORPLUS
• rozmiar 65 x 100 cm;

• gramatura papieru 80 gsm;

• 5 otworów do zawieszania;

• 20 arkuszy;

• gładki.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

259109 a 18,45 22,69

SCRIBZEE

P O B I E R Z
DARMOWĄ
APLIKACJĘ
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ZESTAW STARTOWY DO TABLIC 2X3
• do tablic suchościeralno-magnetycznych;

• w komplecie: 4 markery, holder magnetyczny do mar-

kerów, płyn czyszczący 200 ml, wycierak magnetyczny, 

wymienne fi lce i magnesy: 10 x 25 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150091 a 95,13 117,01

MARKERY 2X3
• dostępne w kompletach w 

kolorach: zielonym, niebieskim, 

czerwonym i czarnym.

Do tablic suchościeralnych
• końcówka okrągła;

• łatwa suchościeralność;

• atrament na bazie spirytusu.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150092 a 27,84 34,24

Do bloków
• przeznaczone do pisania po 

papierze; 

• końcówka okrągła;

• atrament na bazie spirytusu.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150093 a 21,41 26,33

Cena netto Cena brutto

27 84 34 24

HOLDER NA MARKERY 2X3
• uchwyt na cztery markery;

• wbudowany magnes pozwala łatwo przytwierdzić holder w dowolnym miejscu tablicy.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

150094 a poziomy 47,58 58,52
150095 a pionowy 47,58 58,52

RY 2X3

pionowy

poziomy

PŁYN CZYSZCZĄCY DO TABLIC 2X3
• doskonale usuwa zabrudzenia z powierzchni tablic, 

konserwuje i zabezpiecza powierzchnie tablic; 

• w butelce o pojemności 200 lub 500 ml z atomizerem.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

150100 a 200 ml 29,67 36,49
150101 a 500 ml 59,04 72,62

CZYŚCIK MAGNETYCZNY DO TABLIC 2X3
• wymienne wkłady fi lcowe przyczepiane „na rzep”; 

• wbudowany magnes pozwala łatwo przytwierdzić czyścik w dowolnym miejscu tablicy.

czyścik duo
Trwała i estetyczna obudowa

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

150096 a wycierak 42,68 52,50

czyścik slim
Trwała i ergonomiczna obudowa

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

150098 a wycierak 37,79 46,48

150099 a wymienne wkłady, op. 

10 szt.
29,67 36,49

DUO

SLIM

SPRAY DO CZYSZCZENIA TABLIC STANGER
• detergent na bazie alkoholu, biodegradowalny;

• pojemność 250 ml.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

790236 a 17,35 21,34

PODUSZKA DO CZYSZCZENIA TABLIC 
STANGER
• poduszka do czyszczenia tablic na 

sucho, z taśmą magnetyczną; 

• do tablic magnetycznych.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

790237 a 10,43 12,83
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ZESTAW DO TABLIC BI-OFFICE
• podstawowy zestaw akcesoriów zapewnia 

długotrwałe użytkowanie tablicy; 

• zawiera: 4 markery (mix kolorów), 6 

magnesów, gąbkę magnetyczną oraz spray 

czyszczący 125 ml.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

560644 a 71,63 88,10

PŁYN DO CZYSZCZENIA TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH YELLOW 
ONE
• spray do pielęgnacji i dokładnego 

czyszczenia tablic suchościeralnych;

• dobrze radzi sobie z większością 

dostępnych markerów tablicowych; 

• sposób użycia: nanieść płyn na 

bezpyłową ściereczkę i wyczyścić 

tablicę, w razie potrzeby czynność 

powtórzyć;

• zawiera olejek pomarańczowy;

• pojemność 250 ml.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

020715 a 17,30 21,28

SPRAY CZYSZCZĄCY DO TABLIC APLI
• do szybkiego i dokładnego czyszczenia;

• czyści wszelkie markery do tablic suchościeralnych;

• dedykowany do szkół, uczelni, innych placówek dydak-

tycznych;

• antystatyczny;

• przyjazny środowisku - ulega biodegradacji;

• nie zawiera alkoholu;

• pojemność: 250 ml.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

561352 a 40,49 49,80

GĄBKA DO TABLICY DONAU
• wykonana z przyjemnego w dotyku materiału;

• posiada warstwę magnetyczną, co pozwala na przytwier-

dzanie do tablic magnetycznych;

• spód wykończony fi lcem umożliwiającym usuwanie 

śladów markerów;

• nie rysuje powierzchni tablicy;

• charakteryzuje się ergonomicznym kształtem ułatwiają-

cym długotrwałe trzymanie w dłoni;

• występuje w jaskrawym kolorze ułatwiającym szybkie 

odnalezienie;

• wymiary: 106 x 52 x 20 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

560645 a 5,41 6,65

AKCESORIA DO TABLIC LEGAMASTER
• uchwyt magnetyczny na markery nadaje się do wszystkich tablic magnetycznych, 

markery przechowywane są w poziomie co wydłuża ich żywotność; posiada 4 chwytaki 

na markery, zestaw nie zawiera markerów;

• podstawowy zestaw do tablic suchościeralnych, zawiera: 4 markery TZ 100 ( 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 fl ipchartów, zawiera: 3 szt. 20 kartkowe bloki do fl ipchartów, 

2 grube markery do fl ipchartów w kolorze czarnym i czerwonym, 4 cieńsze markery 

w kolorach: czarny, czerwony, niebieski i zielony, 4 magnesy o średnicy 2 cm, małą ksią-

żeczkę z praktycznymi poradami;

• zestaw akcesoriów do planerów przeznaczony dla maksymalnie 40 osób, wydarzeń 

lub projektów, zawiera: komplet 4 różnych markerów, 1 marker do folii edding 152 M 

(czarny), 12 pasków magnetycznych (10 x 300 mm ) po trzy z każdego koloru ( czer-

wony, 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) 45 etykiet na arkusz.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

030750 a uchwyt magnetyczny na markery 48,81 60,04
030752 a podstawowy zestaw do tablic 175,21 215,51
031290 a zestaw do flipchartów 276,79 340,45
031291 a zestaw do planerów 563,53 693,14

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA LEGAMASTER
• czyścik magnetyczny wyposażony w magnes do przymocowania do tablicy, posiada 

wymienne ściereczki;

• ściereczki do czyścików magnetycznych wykonane z materiałów biodegradowalnych;

• pojemnik na markery i czyścik w jednym, czyścik wbudowany jest w pokrywę pojem-

nika, przystosowany do wszystkich markerów fi rmy Legamaster (zestaw nie zawiera 

markerów);

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

030748 a czyścik magnetyczny 52,37 64,42

030749 a chusteczki wymienne do czyścika magnetycznego 

op. 100 szt.
81,81 100,63

030751 a pojemnik magnetyczny na markery z czyścikiem 107,42 132,13

R
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MAGNETYCZNE PUNKTY MOCUJĄCE
• prosty i praktyczny sposób przymo-

cowania dokumentu lub notatki do 

metalowego podłoża; dostępne w pię-

ciu rozmiarach; 

• opakowanie typu blister; 

• ilość magnesów w opakowaniu zależna 

od rozmiaru;

• dostępne kolory: biały, czarny, zielony, 

niebieski, czerwony, żółty, mix kolorów.

Średnica Ilość w opak.
Kolor

Cena netto Cena brutto
Mix Czarne

15 mm 10 080245 a 080611 a 7,09 8,72
20 mm 6 080246 a 080612 a 7,09 8,72
30 mm 5 080247 a 080613 a 7,09 8,72
40 mm 4 080248 a 080614 a 7,09 8,72
50 mm 3 080249 a 080615 a 7,09 8,72

PINEZKI VICTORY
Pinezki tablicowe kolorowe
Nr katalog. Ilość szt. w opak. Cena netto Cena brutto

170016 a 20 1,46 1,80
170099 a 40 2,23 2,74
170100 a 200 7,08 8,71
Pinezki kolorowe
Nr katalog. Ilość szt. w opak. Cena netto Cena brutto

170119 a 100 2,43 2,99
170102 a 750 13,36 16,43
Pinezki metalowe
Nr katalog. Ilość szt. w opak. Cena netto Cena brutto

170120 a 100 1,93 2,37
170103 a 200 3,34 4,11
170104 a 750 10,52 12,94

PINEZKI TABLICOWE 2X3
• dostępne w dwóch kształtach: beczułki i fl agi;

• różnorodność kolorów; 

• pakowane w opakowania plastikowe po 30 sztuk.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

150105 a beczułki 8,26 10,16
150106 a flagi 8,26 10,16

MAGNESY VICTORY
• magnesy okrągłe, mix w kolorach: czarny, biały, czerwony, żółty, niebieski, zielony, szary.

• pudełko z zawieszką
Nr katalog. Rozmiar Ilość w opak. Cena netto Cena brutto

170113 a 13 mm 12 4,25 5,23
170114 a 24 mm 6 4,25 5,23
170115 a 32 mm 4 4,25 5,23
170116 a 38 mm 2 4,25 5,23

MAGNESY STANGER
• magnesy do tablic; średnica 20 mm; 

• zestaw 10 szt.: 2 x czerwony, 2 x niebieski, 2 x żółty, 2 x 

zielony, 2 x czarny; opakowanie blister.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

790241 a 6,25 7,69

MAGNESY NEODYMOWE LEVIATAN
• super mocne magnesy w kształcie walca; 

• niewielkie rozmiary - elegancki i profesjonalny wygląd;

• super mocne - 1 magnes utrzymuje 7 kartek A4;

• opakowanie 5 sztuk.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

700220 a 18,32 22,53

MAGNESY BI-OFFICE
• mocne magnesy do tablic magnetycznych;

• nie rysują powierzchni magnetycznej;

• utrzymują ciężar do 0,12 kg;

• opakowanie 10 szt.;

• mix kolorów.

Nr katalog. Średnica Cena netto Cena brutto

561353 a 20 mm 15,47 19,03
561354 a 30 mm 16,53 20,33
561355 a 35 mm 21,21 26,09

PINEZKI BECZUŁKI OFFICE PRODUCTS
• dedykowane do tablic korkowych; 

• długość ostrza: 11 mm; długość całkowita: 23 mm; 

• opakowanie 100 szt.; 

• mix kolorów.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

560643 a 3,95 4,86
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EKRAN ELEKTRYCZNY PROFI 2X3
• profesjonalny ekran projekcyjny elektryczny; 

• łatwy do zamontowania na ścianie lub sufi cie; 

• posiada białą, matową powierzchnię (Matt White) z czarnym obramowaniem wokół 

ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu; 

• wyposażony w bardzo cichy mechanizm; 

• płótno zwijane jest do specjalnej kasetki zabezpieczającej produkt przed uszkodzeniami 

mechanicznymi; 

• bardzo łatwa bezprzewodowa obsługa ekranu, przy użyciu pilota radiowego, który działa 

nawet w zasięgu do 20 m; 

• 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 długotrwałą eksploatację;

• napięcie 230V / 50 Hz;

• w zestawie: pilot zdalnego sterowania, elementy montażowe; 

• gwarancja: 2 lata na produkt.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

150210 a
przekątna 190 cm (75”); format 4:3; wymiary 

114x153 cm, powierzchnia użytkowa ekranu 

108x147 cm

917,65 1.128,71

150211 a
przekątna 214 cm (84”); format 4:3; wymiary 

128x171 cm, powierzchnia użytkowa ekranu 

122x165 cm

994,12 1.222,77

150212 a
przekątna 254 cm (100”); format 4:3; wymiary 

153x203 cm, powierzchnia użytkowa ekranu 

145x195 cm

1.147,06 1.410,88

150213 a
przekątna 304,8 cm (120”); format 4:3; wymiary 

183x244 cm, powierzchnia użytkowa ekranu 

175x236 cm

1.376,47 1.693,06

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

150214 a ścienny; przekątna 190 cm (75”), format 4:3, wymiary 114x153 cm, powierzchnia 

użytkowa ekranu 108x147 cm
284,78 350,28

150215 a ścienny; przekątna 214 cm (84”), format 4:3, wymiary 128x171 cm, powierzchnia 

użytkowa ekranu 122x165 cm
353,15 434,37

150216 a ścienny; przekątna 254 cm (100”), format 4:3, wymiary 153x203 cm, powierzchnia 

użytkowa ekranu 145x195 cm
466,16 573,38

150217 a ścienny; przekątna 304,8 cm (120”), format 4:3, wymiary 183x244 cm, powierzchnia 

użytkowa ekranu 175x236 cm
602,89 741,55

150218 a przenośny na trójnogu; przekątna 190 cm (75”), format 4:3, wymiary 114x153 cm, 

powierzchnia użytkowa ekranu 108x147 cm
402,54 495,12

150219 a przenośny na trójnogu; przekątna 214 cm (84”), format 4:3, wymiary 128x171 cm, 

powierzchnia użytkowa ekranu 122x165 cm
440,64 541,99

150220 a przenośny na trójnogu; przekątna 254 cm (100”), format 4:3, wymiary 153x203 cm, 

powierzchnia użytkowa ekranu 145x195 cm
580,56 714,09

EKRAN PROJEKCYJNY MANUALNY POP 2X3
• ręcznie rozwijany; 

• łatwy do zamontowania na ścianie lub sufi cie; 

• posiada białą, matową powierzchnię (Matt White) z czarnym obramowaniem 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 

długotrwałą eksploatację;

• w zestawie: elementy montażowe; 

• gwarancja: 2 lata na produkt.g j p
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EKRAN NA TRÓJNOGU NOBO
• ekran projekcyjny na trójnogu dostępny w różnych rozmiarach o maksymalnej szerokości 

2 metrów w formatach 4:3 lub 16:10; 

• posiada białą matową powierzchnię i wyróżniające się czarne obramowanie, zwiększają-

ce kontrast oglądanego obrazu; 

• przeznaczone są do użytku z rzutnikami lub projektorami cyfrowymi; 

• ekran wyposażony jest w ramię, które umożliwia skierowanie go w kierunku publiczno-

ści; 

• ekran z łatwością składa się do kasety kiedy nie jest użytkowany.

Format 4:3
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

265028 a

150 x 113, 8 cm, przekątna 187, 5 cm, powierzchnia 

użytkowa ekranu 145 x 108, 8 cm, max wysokość 

ekranu 293 cm, długość kasety 158 cm, waga 8, 

5 kg

575,75 708,17

265029 a
175 x 132, 5 cm, przekątna 218, 8 cm, powierzchnia 

użytkowa ekranu 170 x 127, 5 cm, max wysokość 

ekranu 326 cm, długość kasety 183 cm, waga 10 kg

645,75 794,27

265030 a
200 x 151, 3 cm, przekątna 250 cm, powierzchnia 

użytkowa ekranu 195 x 146, 3 cm, max wysokość 

ekranu 360 cm, długość kasety 208 cm, waga 11 kg

820,75 1.009,52

Format 16:10
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

265031 a
150 x 100 cm, przekątna 171 cm, powierzchnia 

użytkowa 145 x 90,6 cm, długość kasety 150 cm, 

maks. wysokość ekranu 293 cm, waga 7,5 kg

698,25 858,85

265032 a
175 x 115 cm, przekątna 200,5 cm, powierzchnia 

użytkowa 170 x 106,3 cm, długość kasety 175 cm, 

maks. wysokość ekranu 326 cm, waga 10,8 kg

820,75 1.009,52

265033 a
200 x 131 cm, przekątna 230 cm, powierzchnia 

użytkowa 195 x 122 cm, długość kasety 200 cm, 

maks. wysokość ekranu 360 cm, waga 11,5 kg

873,25 1.074,10

EKRAN ŚCIENNY NOBO
• ścienny ekran projekcyjny dostępny w różnych rozmiarach o maksymalnej szerokości 

2,4 metra w formatach 4:3 lub 16:10; 

• posiada białą matową powierzchnię i wyróżniające się czarne obramowanie, które 

zwiększa kontrast oglądanego obrazu; 

• przeznaczony do użytku z rzutnikami lub projektorami cyfrowymi, można go montować 

na ścianie lub pod sufi tem; 

• ekran z łatwością składa się do kasety kiedy nie jest użytkowany.

Format 4:3
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

265034 a
150 x 113, 8 cm, przekątna 187, 5 cm, powierzchnia 

użytkowa ekranu 145 x 108, 8 cm, długość kasety 

161 cm, waga 5,9 kg

435,75 535,97

265035 a
175 x 132, 5 cm, przekątna 218, 8 cm, powierzchnia 

użytkowa ekranu 170 x 127, 5 cm, długość kasety 

185, 5 cm, waga 7,5 kg

505,75 622,07

265036 a
200 x 151, 3 cm, przekątna 250 cm, powierzchnia 

użytkowa ekranu 195 x 146, 3 cm, długość kasety 

211, 5 cm, waga 8 kg

691,25 850,24

265037 a
240 x 181, 3 cm, przekątna 300, 9 cm, powierzchnia 

użytkowa ekranu 235 x 176, 3 cm, długość kasety 

251 cm, waga 9,8 kg

803,25 988,00

Format 16:10
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

265038 a
150 x 104 cm, przekątna 171 c, powierzchnia 

użytkowa 145 x 90,6 cm, długość kasety 150 cm, 

waga 5,2 kg

523,25 643,60

265039 a
175 x 109 cm, przekątna 200 cm, powierzchnia 

użytkowa 170 x 106,3 cm, długość kasety 175 cm, 

waga 6,35 kg

575,75 708,17

265040 a
200 x 132,5 cm, przekątna 230 cm, powierzchnia 

użytkowa 195 x 122 cm, długość kasety 200 cm, 

waga 7,22 kg

663,25 815,80

265041 a
240 x 160 cm, przekątna 277 cm, powierzchnia 

użytkowa 235 x 147 cm, długość kasety 240 cm, 

waga 6,8 kg

768,25 944,95
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tablice interaktywne | głośniki

zestaw interaktywny ésprit MT wall zestaw interaktywny ésprit MT PRO

zestaw interaktywny ésprit DT wall

zestaw głośnikowy 

ésprit sound

tablica interaktywna ésprit DT

tablica interaktywna ésprit MT Pro

W komplecie: tablica interaktywna ésprit MT (obszar roboczy: 80’’), uchwyt ścienny do projektora  

US1 oraz projektor bliskiej projekcji Epson EB-520 (technologia: 3LCD, jasność 2700 lumenów (świat-

ło białe i kolorowe), rozdzielczość: 1024 × 768 (XGA), kontrast 16000:1, dystans: 0,5 m).

W komplecie: tablica interaktywna ésprit DT (obszar roboczy: 80’’), uchwyt ścienny do projek-

tora US1, projektor bliskiej projekcji Optoma X305ST (technologia: DLP, jasność: 3000 ANSI lm,

rozdzielczość: XGA (1024x768), kontrast, 18000:1, dystans: 0,5-2,5 m).

Przeznaczony do wszystkich tablic inter-

aktywnych 2x3. Może być wykorzystany 

w szkołach, salach konferencyjnych, biu-

rach, czyli wszędzie tam, gdzie występuje 

potrzeba wsparcia nagłośnienia na potrze-

by lekcji czy prezentacji. 

Zastosowana technologia optyczna pozwala na obsługę multigestów (między innymi zoomo-

wania, rotacji a także przewijania). Urządzenie działa w standardzie Plug & Play – pozwalając 

na użytkowanie zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora. Łatwa obsługa (palca-

mi bądź wskaźnikiem), minimum elektroniki, doskonała precyzja, jednokrotna kalibracja. Po-

wierzchnia ceramiczna z dożywotnią gwarancją.

Przekątna: 80”. Tablica działa w oparciu o technologię podczerwieni (IR).  Zastosowana tech-

nologia podczerwieni (IR) pozwala na bezproblemową i komfortową pracę 16 użytkowników 

jednocześnie (32 punkty dotykowe), z założeniem, iż każdy z nich może wykonywać dowolną 

operację na tablicy – w tym oczywiście obsługę multigestów (m.in. zoomowania, rotacji, a tak-

że przewijania). Powierzchnia ceramiczna z dożywotnią gwarancją.

Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit MT Pro, uchwyt ścienny do projektora US1, projek-

tor bliskiej projekcji Epson EB-520 (technologia: 3LCD, jasność: 2700 lumenów (światło białe 

i  kolorowe), kontrast: 16000:1, rozdzielczość: XGA (1024 x 768), dystans: 0,5-1,3 m).ło białe i kolorowe), rozdzielczość: 1

nowa jakość projekcji!

 - Niepowtarzalna jakość obrazu: jaśniejszy obraz 

i bardziej rzeczywiste kolory dzięki technologii Epson 3LCD
 - Jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego: wyświetlany obraz jest dobrze 

widoczny nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach

 - Wyraźniejsze szczegóły: zwiększony współczynnik kontrastu o wartości 16000:1
 - Dłuższa żywotność lampy oznacza niski koszt całkowity eksploatacji (TCO): 10000 godzin 

(tryb ekonomiczny) / 5000 godzin (tryb standardowy)

 - Wiele opcji montażu: funkcja poziomej i pionowej korekty geometrii obrazu pozwala na uży-

wanie projektora w ustawieniu bocznym i na nierównym podłożu

CD

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150396 a *** ***

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150471 c *** ***Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150395 c *** ***

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150472 c *** ***

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150391 c *** ***

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

150332 c ésprit DT 50” *** ***
150333 c ésprit DT 80” *** ***
150334 c ésprit DT 101” *** ***
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projektory

projektor 

Epson EB-520
 - technologia 3LCD

 - siła światła białego i kolorowego: 2700 ANSI lm

 - rozdzielczość 1024 x 768

 - kontrast 16000:1

 - żywotność lampy: 5000 / 10000 h 

 - koszt nowej lampy: 295 pln netto

 - gwarancja 2 lata projektor/ lampa 1 rok lub 1000 h

projektor 

Epson EB-670
 - technologia 3LCD

 - siła światła białego i kolorowego: 3100 ANSI lm

 - rozdzielczość 1024 x 768

 - kontrast 14000:1

 - żywotność lampy: 5000 / 10000 h 

 - koszt nowej lampy: 295 pln netto

 - gwarancja 2 lata projektor/ lampa 1 rok lub 1000 h

 - projektor multimedialny z technologią 3LCD

 - rozdzielczość 1280 x 800

 - siła światła białego i kolorowego: 3200 ANSI lm

 - kontrast 10000:1

 - żywotność lampy: 5000 / 10000 h 

 - koszt nowej lampy: 295 pln netto

 - gwarancja 2 lata projektor/ lampa 1 rok lub 1000 h

projektor

Epson EB-955WH

 - projektor multimedialny z technologią 3LCD

 - rozdzielczość 1024 x 768

 - siła światła białego i kolorowego: 3500 ANSI lm

 - kontrast 10000:1

 - żywotność lampy: 5000 / 10000 h 

 - koszt nowej lampy: 295 pln netto

 - gwarancja 2 lata projektor/ lampa 1 rok lub 1000 h

projektor

Epson EB-965H

wsparcie zdalne

projektor 

Epson EB-525W
 - projektor krótkoogniskowy z technologią 3LCD

 - rozdzielczość 1280 x 800

 - siła światła białego i kolorowego: 2800 ANSI lm

 - kontrast 16000:1

 - żywotność lampy: 5000 / 10000 h 

 - koszt nowej lampy: 295 pln netto

 - gwarancja 2 lata projektor/ lampa 1 rok 

lub 1000 h

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150397 c *** ***
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150652 c *** ***

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150650 c *** ***
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150651 c *** ***

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150649 c *** ***
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UNIWERSALNY UCHWYT ŚCIENNY DO PROJEKTORA MODEL S 2X3
• uchwyt do montowany do ściany;

• konstrukcja w kolorze czarnym;

• wyposażony w regulowane ramiona umożliwiające przymocowanie każdego typu projek-

tora, którego waga nie przekracza 10 kg.

Nr katalog. Długość Cena netto Cena brutto

150227 a 13,5-100 cm 411,88 506,61

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 w kolorze srebr-

nym, wyposażona w kółka z systemem 

blokującym, co zapewnia mobilność 

stolika;

• zalety: solidna konstrukcja, stelaż alumi-

niowy, wyposażony w kółka, co pozwoli 

na swobodne przemieszczanie;

• wysokość 81,5 cm; 

• wymiary półek: 80x46,40x40 cm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150239 a 945,18 1.162,57

S

N

1

STOJAK MOBILNY DO TABLICY ÉSPRIT
• stojak mobilny do tablicy interaktywnej 

esprit DT, ésprit MT oraz ésprit plus Pro 

z możliwością trójstopniowej regulacji 

wysokości;

• może być wykorzystywany np. w szko-

łach, czyli wszędzie tam, gdzie występuje 

praca z dziećmi; 

• możliwość złożenia ramienia o 90° w celu 

swobodnego przemieszczania stojaka 

między pomieszczeniami (STE DT/MT 

SHORT THROW); 

• regulacja odległości projektora od tablicy 

w przedziale 86-120 cm; 

• materiał: stal w kolorze czarnym, półmat; 

• wymiary: 191 × 202,2 cm

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150183 a *** ***
C tt C b tt

UCHWYT SUFITOWY DO PROJEKTORÓW 
MODEL B 2X3
• uniwersalny uchwyt do projektorów; 

• montowany do sufitu; 

• konstrukcja stalowa w kolorze szarym;

• wyposażony w cztery regulowane ramiona umożliwiające 

przymocowanie każdego typu projektora, którego waga 

nie przekracza 10 kg

Nr katalog. Wysokość Cena netto Cena brutto

150225 a 40 cm 128,33 157,85
150394 a 15 cm 101,72 125,12

PILOT MULTIMEDIALNY WL3 2X3
• profesjonalny multimedialny wskaźnik laserowy, 

umożliwiający uruchomienie m.in.:, przeglądarki 

internetowej, okna „Mój komputer”;

• wyposażony w funkcje „następny slajd” i „poprzedni 

slajd”, a także w narzędzia do powiększania i pomniejsza-

nia obrazu;

• produkt posiada zaawansowaną technologię fal radiowych o 

zasięgu do 10 m;

• bardzo łatwy w obsłudze – wystarczy podłączyć odbiornik do portu USB 

komputera;

• pilot przechodzi w stan czuwania po 30 s bezczynności, a po naciśnięciu dowolnego 

przycisku – w tryb gotowości;

• nie potrzebuje dodatkowego oprogramowania.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150331 a 319,51 393,00

za-

h o 

o portu USB 

naciśni

WSKAŹNIK LASEROWY WL1 2X3
• elegancki, nowoczesny wskaźnik laserowy o czerwonym lub zielonym promieniu;

• bardzo lekki i łatwy w obsłudze;

• produkt wyposażony w duży czarny przycisk, umożliwiający obsługę lasera;

• dzięki swoim niewielkim rozmiarom, bez problemu może zmieścić się w kieszeni.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

150329 a czerwony promień 76,33 93,89
150620 a zielony promień 136,12 167,43

wania.

PILOT DO PREZENTACJI WL2 2X3
• profesjonalny pilot do zdalnego sterowania prezentacją oraz wskaźnik laserowy w 

jednym;

• dzięki niewielkim rozmiarom, bez problemu mieści się w kieszeni;

• wyposażony dodatkowo w przyciski z funkcją przewijana slajdów, przygotowanych w 

programie PowerPoint;

• nie potrzebuje dodatkowego oprogramowania.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

150330 a 149,13 183,43
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DŁUGOPIS LEITZ COMPLETE 4 W 1 STYLUS DO URZĄDZEŃ Z EKRANEM 
DOTYKOWYM
• cztery funkcje: rysik do ekranów dotykowych, długopis, wskaźnik laserowy oraz latarka 

LED;

• miękka silikonowa końcówka chroni ekran urządzenia przed odciskami palców i zaryso-

waniami;

• wymienny wkład; 

• wbudowany laserowy wskaźnik do prezentacji; 

• zintegrowana latarka LED; 

• zawiera 3 baterie G3.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263682 a biały 95,88 117,93
263683 a czarny 95,88 117,93

PILOT DO WIRTUALNYCH PREZENTACJI KENSINGTON ULTIMATE PRESENTER™
• wirtualna technologia wskaźników umożliwia wyświetlanie wskaźnika na wielu ekranach 

prezentacyjnych jednocześnie, w tym tradycyjnych ekranów projekcyjnych, wyświetlaczy 

telewizyjnych, jasnych ekranów LED i tablic - idealny do sal konferencyjnych i audyto-

rium z wieloma ekranami;

• połączenie bezprzewodowe 2,4 Ghz;

• możliwość dostosowywania koloru, kształtu i szybkości wirtualnego wskaźnika.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

265043 a 714,49 878,82

PREZENTER BEZPRZEWODOWY KENSINGTON
• bezprzewodowy pilot do prezentacji (zasięg do 20 m);

• cztery intuicyjne przyciski sterujące (przewijanie, cofanie, 

odtwarzanie slajdów, wyłączanie ekranu);

• połączenie USB 2,4 Ghz, technologia Plug & Play;

• dostępny z czerwonym laserem; 

• zasilanie na 2 baterie AAA (w zestawie).

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

265042 a 331,28 407,47

PREZENTER BEZPRZEWODOWY KENSINGTON EXPERT
• prezenter bezprzewodowy z zielonym wskaźnikiem laserowym i sterowaniem kursorem;

• joystick pozwala sterować kursorem w każdą stronę - tak jak mysz;

• zielony wskaźnik laserowy jest 10x jaśniejszy niż standardowe czerwone wskaźniki;

• zasięg bezprzewodowy: ponad 45 metrów;

• połączenie bezprzewodowe USB 2,4 Ghz Plug & Play;

• podświetlane przyciski umożliwiają sterowanie slajdami, wyłączanie ekranu i korzystanie 

z zielonego wskaźnika laserowego;

• zgodność z systemami Windows 10, 8.1, 8, 7 i Mac OS X.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

265044 a 427,98 526,42

DŁUGOPIS LEITZ COMPLETE PRO 2 PRESENTER STYLUS
• wielofunkcyjne urządzenie pełniące jednocześnie funkcje: bezprzewodowego pilota do 

komputerów PC, wskaźnika laserowego i długopisu;

• nie wymaga instalacji, działa z PC i Mac;

• odbiornik USB ukryty pod skuwką, wystarczy otworzyć długopis;

• intuicyjna obsługa 3 guzikami, przewijanie strony do przodu/tyłu i światło lasera;

• długopis wysokiej jakości, czarny tusz, wymienne wkłady (D1, długość 67 mm);

• zawiera baterię AAA, długa żywotność, łatwość wymiany;

• komunikacja radiowa, zasięg do 15 m.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264710 a biały 226,42 278,50
264711 a czarny 226,42 278,50

FOLIA MAGIC CHART LEGAMASTER
• polipropylenowa elektrostatyczna folia przylegająca do prawie każdej 

powierzchni tj. drewno, tynk, szkło, papier, nie wymaga żadnego kleju;

• perforacja umożliwia łatwe wyciąganie pojedynczych arkuszy bezpośrednio 

z opakowania; opakowanie zawiera 25 arkuszy;

• perforacja występuje co 80 cm co daje kawałki o wymiarach 60 x 80 cm;

• folia może być zapisywana zarówno przy pomocy markerów permanen-

tnych (jednorazowe użycie) jak i markerów do tablic suchościeralnych 

(pozwala na wielokrotne używanie folii).

Nr katalog. Kolor Rodzaj Cena netto Cena brutto

030756 a biała kratka 141,60 174,17
031293 a biała gładka 141,60 174,17
031294 a czarna gładka 141,60 174,17

o Cena brut

WSKAŹNIK LASEROWY LX4 LEGAMASTER
• wskaźnik laserowy z czerwonym laserem;

• czerwony laser można zmienić w strzałkę poprzez przekręcenie głowicy lasera;

• średnica ok. 4 mm; 

• zasięg 100 m; 

• w komplecie futerał + baterie (AAA); 

• srebrna metalowa obudowa.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

030757 a 222,09 273,17
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FOLIA DO DRUKREK ATRAMENTOWYCH
• do wydruków w drukarkach atramentowych;

• struktura folii zapobiegająca rozlewaniu się atramentu;

• opakowanie 50 sztuk arkuszy A4.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080565 a 87,16 107,21

FOLIA SAMOPRZYLEPNA DO DRUKAREK 
ATRAMENTOWYCH I LASEROWYCH
• błyszcząca folia poliestrowa z klejem; 

• opakowanie 10 sztuk arkuszy A4.

Do drukarek atramentowych
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

080891 a przezroczysta 50,23 61,78
Do drukarek laserowych
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

080923 a przezroczysta 33,98 41,80
080924 a biała 62,05 76,32
080925 a srebrna 63,52 78,13

FOLIA DO DRUKAREK LASEROWYCH I 
KSEROKOPIAREK
• do wydruków w laserowych drukarkach monochroma-

tycznych i kserokopiarkach;

• wysoka odporność termiczna; 

• dwustronne wykończenie antystatyczne;

• opakowanie 100 sztuk arkuszy A4.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080564 a 72,39 89,04

PODAJNIK EASY FLIP LEITZ
• aluminiowy pojemnik wyposażony w: regulowane uchwyty, które pozwalają na zawieszenie go na każdej powierzchni 

wystającej, nożyk (pozwala odciąć folię o dowolnej długości), rolkę folii EasyFlip® i pasek ułatwiający jego przenoszenie.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

263763 a 603,47 742,27

Rolka folii polipropylenowej do fl ipchartów Easy- Flip®;
• samoprzylepna dzięki ładunkowi elektrostatycznemu;

• długość 20 m, szerokość 60 cm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

263764 a 105,88 130,23

a zawieszenie go na każdej pow

twiający jego p

FOLIE AVERY ZWECKFORM
• Powlekane folie w formacie A4, do różnorodnych zastosowań.

• Folie o fotografi cznej jakości druku idealne do tworzenia reklam: szyldów, 

materiałów ozdobnych, czy znaków.

•  Nadają się na różne powierzchnie: szkło, tworzywa sztuczne, metale. 

Po naklejeniu folia „znika”, widoczny jest tylko nadruk.

•  Posiadają technologię QCT zapobiegającą wydostawaniu się kleju 

podczas drukowania, co chroni delikatne elementy drukarki przed uszkodzeniem.

• Wyposażone w specjalną powłokę dostosowaną do wymagań drukarek atramentowych lub laserowych.

•  Biała folia o kodzie 3487 dedykowana jest do zastosowań zewnętrznych (wytrzymała, nierozpuszczalna 

w wodzie, odporna na zmiany temperatur i nieżółknąca).

Numer

katalogowy

Kod 

producenta
Opis Wykończenie atramentowa laserowa

laserowa

kolorowa
ksero

Grubość 

(mm)

Folii/ 

opakowanie

Cena

netto

Cena

brutto

380157 a 2500 samoprzylepne przezroczyste • 0.17 10 80,66 99,21
380158 a 2501 samoprzylepne przezroczyste • 0.17 50 326,27 401,31
380159 a 3480 samoprzylepne przezroczyste • • • 0.14 100 347,80 427,79
380160 a 3482 samoprzylepne przezroczyste • • • 0.14 25 111,23 136,81
380310 a 2507 samoprzylepne białe, błyszczące • 0.2 50 326,27 401,31

380161 a 3487
wytrzymałe, do użytku 

zewnętrznego
białe • • • 0.12 100 165,64 203,74

.
avery-zw

eckform.pl

Szablony 

i oprogramowanie
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gabloty | tablice moderacyjne

WEWNĘTRZNE
• gablota wykonana z profi lu aluminiowego; 

• do używania wewnątrz budynku;

• drzwiczki z plexi zamykane na zamek nimbusowy; 

• tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną; powierzchnia korkowa, tekstylna lub 

suchościeralno-magnetyczna; 

• w komplecie elementy mocujące.

Powierzchnia korkowa
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150059 a 90 x 60 cm 645,58 794,06
150060 a 120 x 90 cm 919,18 1.130,59
150061 a 150 x 100 cm 1.110,96 1.366,48
Powierzchnia suchościeralno – magnetyczna
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150062 a 90 x 60 cm 701,39 862,71
150063 a 120 x 90 cm 1.022,42 1.257,58
150064 a 150 x 100 cm 1.291,13 1.588,09
Powierzchnia tekstylna
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150065 a 90 x 60 cm 689,01 847,48
150066 a 120 x 90 cm 979,91 1.205,29
150067 a 150 x 100 cm 1.214,05 1.493,28

ZEWNĘTRZNE
• rama z profi lu aluminiowego anodowana na kolor srebrny; 

• plastikowe narożniki w kolorze popielatym; 

• w komplecie elementy mocujące; 

• otwierana do góry; 

• wodoszczelna - do zastosowania na zewnątrz budynków; 

• powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna.

Powierzchnia korkowa
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150050 a 53 x 70 cm / 4 x A4 783,22 963,36
150051 a 75 x 70 cm / 6 x A4 937,08 1.152,61
150052 a 75 x 101 cm / 9 x A4 1.187,74 1.460,92
Powierzchnia suchościeralno - magnetyczna
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150053 a 53 x 70 cm / 4 x A4 822,52 1.011,70
150054 a 75 x 70 cm / 6 x A4 986,33 1.213,19
150055 a 75 x 101 cm / 9 x A4 1.250,14 1.537,67
Powierzchnia tekstylna
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150056 a 53 x 70 cm / 4 x A4 789,65 971,27
150057 a 75 x 70 cm / 6 x A4 945,34 1.162,77
150058 a 75 x 101 cm / 9 x A4 1.199,22 1.475,04

TABLICE MODERACYJNE 2X3
• konstrukcja do samodzielnego montażu; 

• w dowolnej konfi guracji i według własnego uznania; 

• tablica dostępna w wersji o powierzchni sucho-ścieralnej, korkowej lub tekstylnej; 

• rama wykonana z profi lu aluminiowego w kolorze srebrnym; 

• wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami; 

• panele przymocowane są do systemu za pomocą specjalnych, wytrzymałych uchwytów;

• możliwe jest zawieszanie ich zarówno w pionie, jak i w poziomie; 

• całość umocowana jest na specjalnych nogach, zapewniające stabilność systemu;

• istnieje możliwość zestawienia dowolnej ilości słupów i paneli, a także zakupienia kółek 

z hamulcem, zapewniające mobilność produktu;

• gwarancja: 10 lat na powierzchnię sucho-ścieralną lakierowaną oraz 2 lata na produkt.

Tablica korkowa dwustronna
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150194 a 120 x 60 cm 340,92 419,33
150197 a 120 x 90 cm 378,54 465,60
150200 a 120 x 120 cm 440,78 542,16
150203 a 120 x 180 cm 562,07 691,35

Tablica tekstylna dwustronna
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150195 a 120 x 60 cm 353,91 435,31
150198 a 120 x 90 cm 396,59 487,81
150201 a 120 x 120 cm 462,05 568,32
150204 a 120 x 180 cm 604,59 743,65

Tablica suchościeralno – magnetyczna dwustronna
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150193 a 120 x 30 cm 335,86 413,11
150196 a 120 x 60 cm 444,14 546,29
150199 a 120 x 90 cm 548,92 675,17
150202 a 120 x 120 cm 698,02 858,56
150205 a 120 x 180 cm 986,33 1.213,19
150206 a noga 160 cm 198,38 244,01
150207 a noga 190 cm 206,47 253,96
150209 a kółka z hamulcem 2szt. + klucz 34,56 42,51

GABLOTY INFORMACYJNE 2X3

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

561325 a 67 x 93 cm / 9 x A4 1.110,23 1.365,58
561326 a 90 x 120 cm / 15 x A4 1.614,86 1.986,28

GABLOTA SUCHOŚCIERALNA 
MAGNETYCZNA BI-OFFICE
• gablota z powierzchnią suchościeralno-

-magnetyczną;

• do użytku wewnętrznego;

• mocowanie notatek za pomocą magnesów;

• zamykana na kluczyk;

• owalna, wąska rama wykonana z anodowa-

nego aluminium;

• trwała witryna z mocnego tworzywa akrylo-

wego, zapewnia doskonałą przejrzystość;

• w komplecie 2 klucze oraz zestaw mocujący 

do ściany;

• głębokość wewnętrzna: 1,8 cm.
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TABLICA INFORMACYJNA NA STOJAKU 
CLASSIC 2X3
• aluminiowa tablica zatrzaskowa typu OWZ 

z profi lu o szerokości 25 mm, wykończona 

plastikowymi zaokrąglonymi głowicami 

narożnymi; 

• rama dostępna w kolorze srebrnym anodo-

wanym; 

• produkt wyposażono w elastyczną folię anty-

refl eksyjną z fi ltrem UV o grubości 0,5 mm, 

która tłumi refl eksy światła, chroniąc plakat 

przed blaknięciem; 

• tylna ściana wykonana z trwałego i odpornego 

na pęknięcia materiału; 

• w zestawie elementy mocujące; 

• do samodzielnego złożenia; 

• gwarancja: 2 lata.

Format plakatu (mm) Pionowa Pozioma Cena netto Cena brutto

148 x 210 – A5 150417 a 150418 a 302,21 371,72
210 x 297 – A4 150419 a 150420 a 343,67 422,71
297 x 420 – A3 150421 a 150422 a 348,40 428,53

RAMKA PLAKATOWA 2X3
• aluminiowa rama w kolorze srebrnym anodowanym, zawierająca system zatrzaskowy 

OWZ (Otwórz – Włóż – Zamknij); 

• ramka wyposażona w elastyczną folię antyrefl eksyjną z fi ltrem UV o grubości 0,5 mm, 

która tłumi refl eksy światła, chroniąc plakat przed blaknięciem; 

• tylna ściana wykonana z trwałego i odpornego na pęknięcia materiału; 

• w zestawie: elementy montażowe;

• gwarancja: 2 lata; 

• dostępna w wersji z ostrymi i zaokrąglonymi narożnikami.

Format Ostre narożniki Cena netto Cena brutto
Zaokrąglone 

narożniki
Cena netto Cena brutto

A5 150401 a 63,79 78,46 150409 a 57,20 70,36
A4 150402 a 65,46 80,52 150410 a 60,73 74,70
A3 150403 a 87,04 107,06 150411 a 91,76 112,86
A2 150404 a 116,40 143,17 150412 a 119,76 147,30
A1 150405 a 173,74 213,70 150413 a 173,74 213,70
A0 150406 a 332,66 409,17 150414 a 285,08 350,65
B2 150407 a 152,49 187,56 150415 a 136,12 167,43
B1 150408 a 219,62 270,13 150416 a 209,84 258,10

GABLOTA Z PRZESUWNYMI DRZWIAMI Z OŚWIETLENIEM LED 2X3
• powierzchnia suchościeralno-magnetyczna lakierowana, korkowa lub tekstylna;

• oświetlenie LED (góra i dół); 

• profi l aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami w kolorze popielatym; 

• drzwiczki przesuwne ze szkła ESG, zamykane na kluczyk; 

• gwarancja: 2 lat.

Powierzchnia korkowa
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150459 a 94 x 68 cm / 8 x A4 1.298,33 1.596,95
150460 a 138 x 68 cm / 12 x A4 1.620,87 1.993,67
150461 a 138 x 99 cm / 18 x A4 1.815,27 2.232,78

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150462 a 94 x 68 cm / 8 x A4 1.345,27 1.654,68
150463 a 138 x 68 cm / 12 x A4 1.680,07 2.066,49
150464 a 138 x 99 cm / 18 x A4 1.909,18 2.348,29

Powierzchnia tekstylna
Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

150465 a 94 x 68 cm / 8 x A4 1.302,31 1.601,84
150466 a 138 x 68 cm / 12 x A4 1.620,87 1.993,67
150467 a 138 x 99 cm / 18 x A4 1.823,36 2.242,73

TABLICA PLAKATOWA NA STOJAKU A 2X3
• dwustronna tablica zatrzaskowa w profi lu alumi-

niowym o szerokości 32 mm, wykończona plasti-

kowymi zaokrąglonymi głowicami narożnikowymi; 

• potykacz wyposażono w elastyczną folię antyrefl  

eksyjną z fi ltrem UV, która tłumi refl eksy światła, 

chroniąc plakat przed blaknięciem; 

• w komplecie: elementy mocujące; do samodziel-

nego złożenia.

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

150423 a A2 427,93 526,35
150424 a A1 540,80 665,18
150425 a A0 720,66 886,41
150426 a B2 477,18 586,93
150427 a B1 618,80 761,12

POTYKACZ KREDOWY W RAMIE 
DREWNIANEJ MEMOBOARDS
• potykacz kredowy czarny w ramie drewnianej 

lakierowanej brązowej, obustronny;

• powierzchnia wykonana z HDF lakierowanego 

w kolorze czarnym; 

• szerokość ramy 4 cm; 

• od wewnętrznej strony zamontowany jest łańcu-

szek regulujący rozstaw potykacza.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

030574 a 70 x 50 cm 150,27 184,83
030575 a 120 x 60 cm 207,61 255,36
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DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4 

Ramka magnetyczna z dodatkową magnetyczną przednią 
osłoną dla łatwiejszej wymiany informacji.

 

Cena 
netto

ilość
w opak.

Cena 
brutto 

KolorNr katalog.

żółty/czarny160843 a

zielony/biały160844 a

czerwony/biały160845 a

5 szt. 168,60

5 szt. 168,60

5 szt. 168,60

207,38

207,38

207,38

Dwukolorowe ramki magnetyczne do prezentacji 

znaków ostrzegawczych i instrukcji zwizanych 

z bezpieczeństwem. Zgodne z ISO 3864-4.

DURAFRAME® 

MAGNETIC SECURITY A4

  

DURAFRAME® MAGNETIC Magnetyczne ramki informacyjne w różnych formatach i kolorach. Szybka wymiana informacji. Wykorzystanie w pionie i w poziomie.

 

 Format 
Cena 
netto

ilość 
w opak.

Cena 
brutto

Nr katalog.

A6 

A6 

A5 

A5 

A4

A4 

A4

A4 

A3 

A4 

A3 

160822 a

160823 a

160824 a

160825 a

160826 a

160828 a

160829 a

160830 a

160831 a

160827 a

160834 a

Kolor

czarny

srebrny

czarny

srebrny

czarny

granatowy

pomarańczowy

srebrny

czarny

czerwony

srebrny

5 szt. 80,03

5 szt. 80,03

5 szt. 109,10

5 szt. 109,10

5 szt. 156,07

5 szt. 156,07

5 szt. 156,07

5 szt. 156,07

5 szt. 218,86

5 szt. 156,07

5 szt. 218,86

98,44

98,44

134,19

134,19

191,97

191,97

191,97

191,97

269,20

191,97

269,20

 

Nr katalog.
Cena 
netto

Cena 
brutto

Kolor
ilość 
w opak.

czarny160820 a
srebrny160821 a

2 szt. 129,16 158,87
2 szt. 129,16 158,87

 

Do prezentacji 

informacji 

na powierzchniach 

tekstylnych.

DURAFRAME® 

GRIP A4

 Format 
Cena 
netto

ilość 
w opak.

Cena 
brutto

Nr katalog.

A4 

A4 

160889 a

160890 a

Kolor

czarny

srebrny

1 szt.

1 szt.

67,79

67,79

83,38

83,38

DURAFRAME®  MAGNETIC RAMKI MAGNETYCZNE
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Samoprzylepna, magnetyczna ramka informacyjna. Różne formaty. 

Wszechstronne zastosowanie. Możliwość naklejenia na każdą gładką 

i stabilną powierzchnię. Możliwość odklejenia i ponownego przykle-

jenia np. w innym miejscu. Łatwa wymiana informacji – wystarczy 

odchylić magnetyczną osłonę. Możliwość wykorzystania z obu stron 

na szklanej powierzchni – tylna ścianka wykonana z przezroczystej 

folii. Dowolny układ – pion i poziom.

  

 

 Nr katalog. Kolor
Cena 

netto

ilość

w opak.

Cena 

brutto

czarny

srebrny

160818 a

160819 a

1 szt. 67,59 83,14

67,59 83,141 szt.

DURAFRAME® NOTE

Samoprzylepna ramka informacyjna DURAFRAME® NOTE 

umożliwia bezpośrednie wpisywanie informacji na kartce

w formacie A4 np. liście z podpisami. Szybkie umieszczenie 

ramki, łatwa obsługa i profesjonalny wygląd.

 

DURAFRAME® Różne formaty i kolory. Do zastosowania niemal w każdym budynku.

 

 Format Nr. katalog.
Cena 

netto

ilość

w opak.

Cena 

brutto

A4

A4

A4 SUN

A4 SUN

A3

A3

A3 SUN 

A3 SUN

A6

A6

A5

A5

A4

A4

A4

A4

A4

A4

160176 a

160730 a

160877 a

160878 a

160177 a

160178 a

160879 a

160880 a

160171 a

160172 a

160173 a

160174 a

160175 a

160372 a

160729 a

160373 a

160371 a

160762 a

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

88,22

88,22

126,10

126,10

141,86

141,86

189,12

189,12

48,91

48,91

66,24

66,24

88,22

88,22

88,22

88,22

88,22

88,22

108,51

108,51

155,10

155,10

174,49

174,49

232,62

232,62

60,16

60,16

81,48

81,48

108,51

108,51

108,51

108,51

108,51

108,51

Kolor

srebrmy

złoty

czarny

srebrny

czarny

srebrmy

czarny

srebrmy

czarny

srebrny

czarny

srebrny

czarny

czerwony

zielony

granatowy

pomarańczowy

biały

DURAFRAME® POSTER

Przeznaczona do przyklejania do szyb i innych płaskich powierzchni. Idealne 

rozwiązanie na wystawy sklepowe. Antyrefleksyjna folia zapewnia komfort czytania. 

Stabilizator promieni UV dba o pozostawienie oryginalnych barw jak najdłużej.

DURAFRAME® POSTER SUN

Samoprzylegająca ramka przyklejana bez użycia kleju. Nakładanie na wilgotną 

powierzchnię. Do miejsc narażonych na działanie słońca. Odporna na wysoką 

temperaturę – do 70 stopni. Nie odpbija światła. Stabilizator promieni UV.

 

 

 

Format 

(cm)
Kolor

ilość

w opak.

Cena 

netto

Cena 

brutto

Cena 

netto

Cena 

brutto

Nr katalog.

Poster

42 X 59,4

42 X 59,4

50 X 70

50 X 70

59,4 X 840

59,4 X 840

czarny

srebrny

czarny

srebrny

czarny

srebrny

 

70 X 100

70 X 100

160756 a

160757 a

160759 a

160758 a

160760 a

160761 a

–

–

160881a

160882 a

160883 a

160884 a

160885 a

160886 a

160887 a

160888 a

czarny

srebrny

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

202,74

202,74

247,69

247,69

277,98

277,98

–

–

249,37

249,37

304,66

304,66

341,92

341,92

–

–

264,45

264,45

277,19

277,19

340,17

340,17

378,26

378,26

325,27

325,27

340,94

340,94

418,41

418,41

465,26

465,26

 

Nr. k

160

16

16

16

1

1

Nr katalog.

Poster Sun

DURAFRAME® 

SAMOPRZYLEPNE 
RAMKI MAGNETYCZNE

S

W

i 
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ANTYRAMA SZKLANA MEMOBOARDS
• szlifowane szkło o grubości 2 mm; 

• twarda płyta HDF o grubości 3 mm zapobiega 

odkształceniom i uszkodzeniom; 

• bielone boki; 

• od rozmiaru 40x50 cm produkt posiada 

dodatkowe zaczepy do powieszenia w pionie i w 

poziomie;

• stanowi doskonały element dekoracyjny dla 

każdego wnętrza domu, biura, restauracji; umoż-

liwia eksponowanie zdjęć, obrazów, plakatów, 

dyplomów.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

030599 a 21 x 29,7 cm 6,91 8,50
030602 a 29 x 42 cm 11,91 14,65
030604 a 30 x 40 cm 12,07 14,85
030608 a 40 x 60 cm 23,23 28,57
030610 a 50 x 70 cm 28,59 35,17
030611 a 60 x 80 cm 53,77 66,14
030613 a 70 x 100cm 77,20 94,96

ANTYRAMA PLEXI MEMOBOARDS
• pleksi o grubości 0,85 mm, obustronnie oklejo-

ne folią ochronną; 

• twarda płyta HDF o grubości zapobiega od-

kształceniom i uszkodzeniom; 

• bielone boki; 

• od rozmiaru 40x50 cm produkt posiada 

dodatkowe zaczepy do powieszenia w pionie i 

w poziomie; 

• stanowi doskonały element dekoracyjny dla 

każdego wnętrza domu, biura, restauracji; 

• umożliwia eksponowanie zdjęć, obrazów, plaka-

tów, dyplomów.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

030617 a 21 x 29,7 cm 7,61 9,36
030619 a 30 x 40 cm 12,14 14,93
030620 a 40 x 50 cm 22,05 27,12
030623 a 50 x 70 cm 31,80 39,11
030624 a 60 x 80 cm 44,27 54,45
030626 a 70 x 100 cm 56,82 69,89

KIESZEŃ MAGNETYCZNA KANG EASY LOAD 
TARIFOLD
• posiada oryginalną technologię: dzięki całkowitemu 

pokryciu pleców magnetyczną powierzchnią kieszeń 

ta spełnia większość potrzeb prezentacji dokumentów 

poprzez przytwierdzenie do metalowych elementów; 

• doskonała prezentacja zarówno w pozycji pionowej jak 

i poziomej; 

• dostępna w formacie A4 oraz A3 umożliwia prezentację 

większości formatów dokumentów i arkuszy;  

• szybkie i praktyczne zamknięcie narożne służy do trwałej 

i bezpiecznej prezentacji dokumentów; 

• kieszeń wykonana z usztywnionego PVC; 

• pojemność kieszeni to do 10 arkuszy papieru o wadze 

80g; 

• kolor: bezbarwny.

Nr katalog. Format
Ilość 

w opak.
Cena netto Cena brutto

031045 a A4 5 253,93 312,33
031046 a A3 1 206,72 254,27

KIESZEŃ KANG Z KLIPSEM MAGNETYCZNYM TARIFOLD
• uniwersalna, samoprzylepna, przezroczysta kieszeń 

z czerwonym klipsem magnetycznym pozwalająca na 

szybką i efektowną a przy tym dwustronną prezentację 

dokumentów i informacji; 

• łatwość montażu i nie pozostawianie śladów dają moż-

liwość wielokrotnego wykorzystania kieszeni w różnych 

miejscach; 

• kieszeń mieści do 10 kartek formatu A4 ; 

• dostarczana w opakowaniach po 5 sztuk.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

030407 a 135,28 166,39

Easy to see, to file, to find

Easy to see, to file, to find

ANTYRAMA PLEXI DONAU
• strona frontowa wyprodukowana z trwałego i bezpiecznego pleksi 

o grubości 1 mm; 

• tył wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm; 

• płaskie klipsy łączące – po zawieszeniu nie odstaje od ściany; 

• idealna do eksponowania dyplomów, certyfi katów, zdjęć; 

• możliwość wieszania w pionie i poziomie, odporna na wyginanie; 

• krawędzie płyty HDF malowane na biało;

• posiada 4 klipsy.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

560646 a 100 x 150 mm 5,14 6,32
560647 a 130 x 180 mm (A12) 6,02 7,40
560648 a 150 x 200 mm 7,32 9,00
560649 a 210 x 297 mm (A4) 8,57 10,54
560650 a 240 x 300 mm 10,86 13,36
560651 a 180 x 240 mm 8,48 10,43
560652 a 300 x 400 mm 16,27 20,01
560653 a 400 x 500 mm 25,84 31,78
560654 a 297 x 420 mm (A3) 18,16 22,34
560655 a 500 x 700 mm 42,41 52,16
560656 a 600 x 800 mm 62,70 77,12
560657 a 700 x 1000 mm (B1) 81,86 100,69

PREZENTER STOJĄCY
• prezenter stojący pionowy lub poziomy; 

• 6 przezroczystych, obracanych kart - sztywnych koszulek 

do wsuwania arkuszy; 

• możliwość prezentacji arkuszy w formacie A4 lub A5 

np.: ulotek, informacji, cenników, menu, materiałów 

handlowych i reklamowych; 

• zastosowanie: szkoły, biura, punkty obsługi klienta, 

recepcje hotelowe, sklepy, sale szkoleniowe, stoiska 

targowe itp.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

081195 a A4 poziomy 57,61 70,86
081196 a A4 pionowy 57,61 70,86
081197 a A5 poziomy 38,41 47,24
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SYSTEM PÓŁEK COMBIBOXX DURABLE
• system półek na prospekty w formacie A4 i 1/3 A4; 

• wszystkie zestawy półek wyposażone są w specjalne nóżki, które w zależności od sposobu ich umieszczenia tworzą zestaw na biurko lub na ścianę; 

• możliwość tworzenia wielu kombinacji.

POJEMNIK NA ULOTKI COMBIBOXX A4 8578
• półka na katalogi A4 (max. 311x240 mm); 

• zestaw składa się z jednej półki A4, przedniej osłony i 

dwóch nóżek; 

• możliwość rozbudowy zestawu o kolejne półki poprzez 

moduł do rozbudowy A4 (art. nr. 8579).

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160102 a 50,76 62,43

POJEMNIK NA ULOTKI COMBIBOXX A4 L 8580
• zestaw składający się z trzech półek formatu A4, przed-

niej osłony i dwóch nóżek; 

• możliwość rozbudowy poprzez pojemnik A4 (art. nr. 

8579) lub pojemnik 1/3 A4 (art. nr 8590).

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160104 a 97,59 120,04

POJEMNIK NA ULOTKI COMBIBOXX 1/3 A4 8590
• półka na ulotki 1/3 A4 i A6 (311x240 mm); 

• zestaw składa się z jednej półki 1/3 A4, przedniej osłony, 

dwóch nóżek i łącznika do połączenia z formatem A4; 

• możliwość rozbudowy zestawu o kolejne półki poprzez 

pojemnik 1/3 A4 (art. nr. 8598).

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160105 a 41,90 51,54

POJEMNIK NA ULOTKI COMBIBOXX A4 XL 8586
• zestaw składający się z pięciu półek formatu A4, przed-

niej osłony i dwóch nóżek; 

• możliwość rozbudowy poprzez pojemnik A4 (art. nr. 

8579), pojemnik 1/3 A4 (art nr 8590) lub zestaw 1/3 A4 

set L (art. nr 8599).

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160134 a 143,98 177,10

ZESTAW COMBIBOXX PRO 8613
• zestaw składa się z jednej półki formatu A4 i czterech 

półek formatu 1/3 A4; 

• można go rozbudować poprzez dołożenie modułu do 

rozbudowy COMBIBOXX A4 extension (Nr art.: 8579) lub 

COMBIBOXX 1/3 A4 extension (Nr art.: 8598).

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160801 a 127,17 156,42

TABLICZKI INFORMACYJNE STOJĄCE PANTA PLAST
• tabliczki informacyjne jednostronne wykonane z plexi; 

• kolor: bezbarwne.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

280238 a 7 x 11 cm 8,33 10,25
280239 a 11 x 15 cm 13,26 16,31
280240 a 11 x 23 cm 14,81 18,22
280241 a 15 x 23 cm 18,47 22,72
280242 a A4 27,56 33,90

TABLICZKI INFORMACYJNE SAMOPRZYLEPNE PANTA PLAST
• prostokątna płytka z plexi wykonana metodą wtrysku; 

• z jednej strony posiada zagłębienie co pozwala na umieszczenie w niej kartki z napisem 

oraz folii zabezpieczającej; 

• małe zaczepy wokół obwodu przytrzymują kartkę i folię;

• pojedynczą tabliczkę można stosować jako sztywną okładkę kartki lub nakleić na drzwi, 

szufl adę, szybę; 

• kolor: bezbarwne.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

280233 a 7 x 11 cm 5,98 7,36
280234 a 11 x 15 cm 8,07 9,93
280235 a 11 x 23 cm 10,91 13,42
280236 a 15 x 23 cm 12,47 15,34
280237 a A4 21,33 26,24

PLAST
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ZESTAW STOŁOWY SHERPA DURABLE
• system paneli informacyjnych; 

• umożliwia szybkie i łatwe korzystanie z informacji; 

• zestaw 10 paneli informacyjnych z podstawą stołową; 

• panele w kolorze czerwono-czarnym.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160057 a 541,26 665,75

ZESTAW ŚCIENNY SHERPA 
STYLE WALL 10 DURABLE
• zestaw paneli na ścianę w formacie 

A4 do obustronnego wykorzystania do 

wszelkich informacji:

• cenników, stron katalogowych, zdjęć itd.; 

• antyrefl eksyjne ramki, z przezroczystą folią, umożliwiającą skanowanie informacji; 

• do ramek dołączone są indeksy z etykietkami do zadrukowania; 

• opakowanie 10 szt.; 

• kolor czarny.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160058 a 316,31 389,06

PANELE INFORMACYJNE 
SHERPA DURABLE
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160060 a czarne 20,66 25,41
160061 a czerwone 20,66 25,41
160062 a żółte 20,66 25,41
160063 a zielone 20,66 25,41
160064 a granatowe 20,66 25,41
160065 a szare 20,66 25,41
160066 a grafitowe 20,66 25,41
160067 a fioletowe 20,66 25,41

ZESTAW ŚCIENNY SHERPA STYLE WALL 10 DURABLE
• zestaw paneli na ścianę w formacie A4 do obustronnego 

wykorzystania do wszelkich informacji:

• cenników, stron katalogowych, zdjęć itd.; 

• antyrefl eksyjne ramki, z przezroczystą folią, umożliwiają-

cą skanowanie informacji; 

• do ramek dołączone są indeksy z etykietkami do 

zadrukowania; 

• opakowanie 10 szt.; 

• kolor czarny.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160775 a 278,81 342,94

ZESTAW STOŁOWY SHERPA STYLE TABLE 10 DURABLE
• składa się z wysokiej jakości uchwytu stołowego w 

kolorze czarno-szarym oraz pasujących do niego paneli 

(indeksów) w kolorze czarnym; 

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160776 a 344,69 423,97

POJEMNIKI NA DOKUMENTY FLEXIPLUS DURABLE
• pionowe pojemniki na dokumenty; 

• nowoczesne wzornictwo; 

• komplet 2 szt.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

160184 a A4, czarne 77,59 95,44
160185 a A4, przezroczyste 77,59 95,44
160186 a A5, przezroczyste 77,59 95,44

STOJAK NA ULOTKI PANTA PLAST
• stojak na ulotki wykonany z plexi; 

• dostępny w trzech formatach: A6, A5 i A4;

• pojemność 20 mm; 

• zaletą stojaka jest możliwość jego demontażu, co ułatwia transport; 

• przeznaczony do prezentacji ulotek i folderów.

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

280230 a A6 17,42 21,43
280231 a A5 23,91 29,41
280232 a A4 32,74 40,27
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NAŚCIENNY SYSTEM PREZENTACYJNY TARIFOLD
• przeznaczony do montowania na pionowych powierzch-

niach; 

• wykonany z twardego tworzywa w szarym neutralnym 

kolorze; 

• w komplecie 10 obrotowych paneli prezentacyjnych, 5 

zakładek indeksujących i materiały montażowe; 

• możliwość szeregowego łączenia elementów w jeden 

ciąg.

Nr katalog. Kolor paneli Cena netto Cena brutto

030403 a niebieskie 536,44 659,82
030404 a szare 536,44 659,82

MAGNETYCZNE PANELE PREZENTACYJNE TARIFOLD
• służą do umieszczania informacji na powierzchniach 

metalowych; 

• pasek magnetyczny umieszczony przy górnej krawędzi 

ramki zapewnia przyczepność do podłoża i bezinwazyjny 

montaż;

• możliwa jest dwustronna prezentacja treści; 

• idealnie sprawdza się w magazynach, sklepach AGD, 

itp.;

• kolor czarny; 

• dostarczane w zestawie 5 sztuk.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

030406 a 211,60 260,27

Easy to see, to file, to find Easy to see, to file, to find

SYSTEM PREZENTACYJNY VEO TARIFOLD
• system prezentacyjny VEO ochroni i organizuje i prezen-

tuje wszystkie najważniejsze dokumenty; 

• spektakularny kształt, wysoka jakość materiałów, elegan-

cki design – to cechy charakterystyczne systemu VEO;

• niezwykle prosty w montażu - nie wymaga użycia 

jakichkolwiek narzędzi; 

• możliwość szybkiej rozbudowy do do 20 paneli - system 

nabiurkowy i nieskończenie wiele paneli w systemach 

naściennych – po prostu przyłącz system naścienny 

i gotowe; 

• aluminiowa konstrukcja pokryta eleganckim, czarnym 

plastikiem o ziarnistej fakturze; 

• systemy VEO zapakowane są w praktyczne pudełka 

(wykonane z Polipropylenu), które mogą być ponownie 

wykorzystane do archiwizacji dokumentów.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

030627 a naścienny 552,33 679,37
030628 a biurkowy 678,44 834,48

Easy to see, to file, to find

UCHWYT NAŚCIENNY / PODSTAWA BIURKOWA A4 
TARIFOLD
• wytrzymałe metalowe produkty nadające się świetnie do 

środowisk przemysłowych; 

• mogą być mocowane na ścianie lub stać na biurku; 

• możliwość rozbudowy: do 30 paneli dla systemów 

nabiurkowych, nieskończenie wiele dla systemów 

naściennych; 

• uchwyty stanowią bazę do montażu paneli; 

• modele dostarczane bez paneli.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

030386 a uchwyt naścienny 81,37 100,09
030387 a podstawa biurkowa 287,79 353,98

Easy to see, to file, to find

PANELE PREZENTACYJNE TARIFOLD
• panele wykonane są według opatentowanej technologii fi rmy Tarifold; 

• specjalny stalowy drut powleczony kolorowym tworzywem powoduje, że panele są z 

jednej strony bardzo elastyczne a zarazem wytrzymałe na wszelkiego rodzaju zgięcia, 

z kolei matowy materiał PVC eliminuje refl eksy świetlne ułatwiając czytanie nawet przy 

bezpośrednio padającym świetle;  

• dostarczane są w opakowaniach po 10 sztuk wraz z 5 zakładkami indeksującymi umożli-

wiającymi organizację prezentowanych treści.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

030393 a białe 206,72 254,27
030394 a czerwone 206,72 254,27
030395 a żółte 206,72 254,27
030396 a zielone 206,72 254,27
030397 a czarne 206,72 254,27
030398 a mix 206,72 254,27

Easy to see, to file, to find

wa
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TABLICZKA INFORMACYJNA INFO SIGN DURABLE
• tabliczka informacyjna niezbędna do umieszczania informacji takich jak: stanowisko, 

imię, nazwisko, o osobach znajdujących się w biurze; 

• atrakcyjny wzór, wykonany z profi lu aluminiowego, przezroczysta przednia część tabliczki 

nie odbija światła; 

• montaż poprzez kołki lub paski samoprzylepne znajdujące się w każdym produkcie.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

160076 a 149 x 52,5 mm 52,21 64,22
160077 a 149 x 105,5 mm 66,17 81,39
160078 a 149 x 148,5 mm 79,10 97,29
160079 a 149 x 210,5 mm 112,45 138,31
160080 a 149 x 297 mm 133,48 164,18
160081 a 210 x 148,5 mm 112,45 138,31
160082 a 210 x 297 mm 167,14 205,58
160120 a 297 x 210 mm 167,14 205,58
160121 a 297 x 420 mm 331,91 408,25

TABLICZKA ŚCIENNA CONVEX 2X3
• przeznaczona do użytku we wnętrzach; 

• bazę tabliczki stanowi profi l aluminiowy w kolorze srebrnym (anodowany); 

• boczne ranty z czarnego plastiku; 

• wydruk (grafi kę/informację) umieszcza się na delikatnie wypukłej powierzchni i zabezpie-

cza dopasowaną folią antyrefl eksyjną; 

• tabliczkę mocuje się do ściany lub na powierzchni drzwi za pomocą pasków dwustronnej 

taśmy klejącej (skompletowane z każdą tabliczką); 

• polecana do jako moduł zbiorczych tablic informacyjnych; w komplecie: przyssawka 

umożliwiająca podniesienie folii;

• zabezpieczającej w celu szybkiej i łatwej wymiany informacji.

Nr katalog. Wymiary (mm) Cena netto Cena brutto

150428 a 148 x 500 108,28 133,18
150429 a  74 x 500 81,98 100,84
150430 a  52 x 350 57,36 70,55
150431 a 105 x 300 72,19 88,79
150432 a 148 x 300 75,41 92,75
150258 a 148 x 105 34,56 42,51
150257 a 210 x 148 52,47 64,54
150433 a  52 x 150 34,56 42,51
150434 a 105 x 300 63,93 78,63

TABLICZKA PRZYDRZWIOWA 2X3
• tabliczka informacyjna przydrzwiowa przeznaczona do użytku zewnętrznego lub 

wewnętrznego; 

• składa się z dwóch aluminiowych profi li o szerokości 25 mm, wykończone eleganckimi, 

grafi towymi zaślepkami; 

• rama dostępna w kolorze srebrnym anodowanym; 

• tabliczka posiada wbudowany system zatrzaskowy OWZ, zapewniający szybką i łatwą 

wymianę informacji; 

• reklama zabezpieczona dodatkowo elastyczną folią antyrefl eksyjną z fi ltrem UV o 

grubości 0,5 mm;

• tylna ściana wykonana ze specjalnego, trwałego materiału, odpornego na pęknięcia; 

• możliwość zawieszenia tabliczki zarówno w pionie, jak i w poziomie;

• w komplecie: elementy montażowe.

Nr katalog. Wymiary (mm) Cena netto Cena brutto

150435 a 148 x 50 24,64 30,31
150436 a 148 x 105 32,73 40,26
150437 a 297 x 105 32,73 40,26
150438 a 210 x 148 42,68 52,50
150439 a 297 x 210 46,05 56,64
150440 a 148 x 148 32,73 40,26
150441 a 750 x 148 57,36 70,55
150442 a 500 x 400 75,41 92,75

TABLICZKI PRZYDRZWIOWE CLICK SIGN DURABLE
• wykonane z wysokiej jakości plastiku; 

• łatwe otwarcie przedniej osłony; 

• wkłady w zestawie; 

• kolory: biały, czerwony, granatowy, grafi towy; 

• dostępne w trzech rozmiarach: 149x52,5 mm, 149x105,5 mm, 149x148,5 mm.

Kolor
Wymiary

149x52,5 mm 149x105,5 mm 149x148,5 mm

biała 160191 a 160195 a 160199 a
czerwona 160192 a 160196 a 160200 a
granatowa 160193 a 160197 a 160201 a
grafitowa 160194 a 160198 a 160202 a
Cena netto 43,22 51,53 60,69
Cena brutto 53,16 63,38 74,65
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