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i obsługa konferencji

9.1 Interaktywne środki prezentacji

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 2080
• Przekątna powierzchni roboczej 77”.
• Technologia optyczna zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność.
• Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika.
• Powierzchnia może służyć jako tablica suchościeralna.
• Powierzchnia matowa, nie powoduje refleksów przy projekcji.
• Odporna na uszkodzenia mechaniczne.
• Duża powierzchnia robocza i projekcyjna przy małych gabarytach.
• Oprogramowanie RM Easiteach na 5 stanowisk w zestawie.
• Współpraca z systemami Windows, MAC OS X, Linux.

Projektor ASK Proxima S3277
Krótkoogniskowy projektor ASK Proxima to gwarancja jasnego, wyraźnego
i czytelnego obrazu z niewielkiej odległości. Projektor wyświetla obraz
o przekątnej 80” z zaledwie 75 cm.
• Rozdzielczość XGA (1.204x768).
• Jasność 2.700 ANSI lumenów.
• Kontrast 4.000:1.
• Technologia 3LCD.
• Złącze HDMI.
• Wbudowany głośnik.

Uchwyt Avtek ST1200
Uchwyt ścienny do projektora Avtek ST1200.
• Możliwość regulacji odległości projektora od ściany w zakresie 8-114 cm.
• Maksymalne obciążenie 25 kg.

Indeks

Produkt

Opis

09.093.5342
09.093.6008
09.093.6009

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 2080
Projektor ASK Proxima S3277
Uchwyt Avtek ST1200

158,6x116,6 cm
XGA, 2.700 ANSI lm, 4,1 kg, 4000:1, 0.62:1

Cena netto
tel.
tel.
tel.

Tablica interaktywna 2x3 ésprit plus

Avtek Monitor Interaktywny/tablica LCD 65”

Tablica interaktywna ésprit plus działa w technologii podczerwieni. Nie wymaga specjalnego
pióra, do sterowania wystarczy palec. Z komputerem połączona kablem USB, który zapewnia
też zasilanie. W komplecie intuicyjna aplikacja do prowadzenia prezentacji. Bardzo wytrzymała,
ceramiczna powierzchnia suchościeralna (do pisania markerami), o właściwościach
magnetycznych, z dożywotnią gwarancją!

• Monitor dotykowy LED.
• Przekątna: 65”.
• Rozdzielczość: FullHD (1.920x1.080).
• Jasność: 360 cd/m2.
• Kontrast: 4.000:1.
• Technologia optyczna i IR.

Indeks

Opis

Pow. użytkowa

Wymiar

09.098.3057
09.098.3058

wisząca
stojak

166x127 cm (80”)

177x129 cm / 82’’
194x148 cm

Cena netto
tel.
tel.

Indeks
09.093.6007

Cena netto
tel.
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9.2 Rzutniki, projektory multimedialne

Projektor VIVITEK D555, D556

Projektor CASIO XJ-M140

Ekonomiczne, proste w obsłudze projektory, które gwarantują najwyższej jakości obraz.
Wysoka jasność i poziom kontrastu pozwalają wyświetlić czytelny i wyraźny obraz.
• Rozdzielczość XGA (1.024x768 w modelu D555) lub SVGA (800x600 w modelu D556).
• Jasność 3.000 ANSI lumenów.
• Kontrast 15.000:1.
• Złącze HDMI.
• Wbudowany głośnik.

Nowoczesny, ekologiczny projektor, w którym tradycyjną lampę rtęciową zastąpiono bezpieczną
technologią Laser&LED. Dzięki temu projektor charakteryzuje aż 20.000 godzin żywotności
(czyli ponad 5-6 razy więcej niż w przypadku klasycznego projektora).
• Rozdzielczość XGA (1.024x768).
• Jasność 2.500 ANSI lumenów.
• Kontrast 1.800:1.
• Złącze HDMI.
• Wbudowany głośnik.

Indeks

Model

Opis

08.093.6030

VIVITEK D556

08.093.6031

VIVITEK D555

SVGA, 3.000 ANSI lm, 2,3 kg, Kontrast
15000:1, 3D Ready. 1.92-2.14:1
XGA, 3.000 ANSI lm, 2,3 kg, Kontrast
15000:1, 3D Ready, 1.92-2.14:1

Cena netto
tel.
tel.

Indeks

Opis

09.093.6004

XGA, 2.500 ANSI lm, 3,9 kg, 1.64-2.46:1

Projektor VIEWSONIC 7820HD

Projektor VIVITEK D871

Wysokiej klasy projektor wyświetlający obraz w wysokiej rozdzielczości Full HD 1080p.
Zapewnia bardzo wyraźny, czytelny i wiernie odwzorowany obraz.
• Rozdzielczość Full HD (1.920x1.080).
• Jasność 3.000 ANSI lumenów.
• Kontrast 15.000:1.
• Złącze HDMI.
• Wbudowany głośnik.

Prosty w obsłudze, ekonomiczny projektor krótkoogniskowy o prostej obsłudze.
Obraz o przekątnej 80” wyświetla z zaledwie 98 cm, co pozwala uniknąć cienia
rzucanego przez prezentera na ekran.
• Rozdzielczość XGA (1.024x768).
• Jasność 3.000 ANSI lumenów.
• Kontrast 15.000:1.
• Złącze HDMI.
• Wbudowany głośnik.

Indeks

Opis

09.093.6005

Full HD, 3000 ANSI lm, 3,4 kg, 15000:1

Cena netto
tel.

Indeks

Opis

09.093.6006

XGA, 3.000 ANSI lm, 2,7 kg, 0.6:1

Cena netto
tel.

Cena netto
tel.
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9.2 Rzutniki, projektory multimedialne
9.3 Wskaźniki prezentacyjne, ekrany projekcyjne

Stoliki projekcyjne

Stoliki projekcyjne

Stolik projekcyjny UNIVERSAL
Stabilny stolik wielofunkcyjny wyposażony w dwie półki na projektor, rzutnik, notebooka,
czy drukarkę. Blat z płyty meblowej w kolorze popielatym. Podstawa jezdna z profilu
aluminiowego w kolorze anoda. Kółka z hamulcem. Do samodzielnego montażu.
Stolik projekcyjny MASTER
Nowoczesny stolik projekcyjny skonstruowany specjalnie dla przenośnych projektorów.
Model wyposażony jest w dwie rozkładane półki pod projektor i notebooka. Posiada bezpieczną
regulację wysokości od 85 do 125 cm. Istnieje możliwość obrotu i zmiany wysokości dolnej półki.

Stolik projekcyjny GIGANT
Profesjonalny, wielofunkcyjny stolik projekcyjny o podstawie w kolorze grafitowym,
przeznaczony pod projektor i rzutnik. Jego składana konstrukcja oraz mała waga ułatwiają
przenoszenie i przechowywanie. Produkt wyposażono w dwie półki w kolorze popielatym
z powierzchnią antypoślizgową i podniesioną krawędzią, która zabezpiecza urządzenie przed
zsunięciem. Do samodzielnego montażu. Gwarancja: 2 lata.
Stolik projekcyjny SOLO
Stabilny stolik projekcyjny przeznaczony pod projektor i rzutnik. Blat wykonany z płyty meblowej
w kolorze popielatym z wysokim obrzeżem, który chroni urządzenie przed zsunięciem.
Podstawa jezdna w kolorze grafitowym, zapewniająca mobilność stolika. Istnieje możliwość
regulowania wysokości w zakresie od 80 do 125 cm. Do samodzielnego montażu.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

MASTER

GIGANT

UNIVERSAL
SOLO

Indeks

Model

09.098.3062

UNIVERSAL
(na kółkach)
MASTER (na kółkach,
z regulowaną wysokością)

09.098.4004

Wymiar

Cena netto

80x46/40x40 cm

863,98

35x42/36x24 cm

1 189,76

Indeks

Model

09.098.4002

SOLO (na kółkach,
z regulowaną wysokością)
GIGANT

09.098.4003

Wymiar

Cena netto

40x50 cm

594,88

40x40/40x40 cm

801,32

Stolik NOBO Twin LCD

Wskaźnik laserowy LX4

• Dwie półki na projektor i komputer.
• Regulacja półek w pionie.
• Możliwość obrotu półek o 360°.
• Podstawa na 4 kółkach.
• Maksymalna wysokość: 120 cm.

• Czerwony laser w srebrnej metalowej obudowie, o średnicy ok. 4 mm i zasięgu do 100 m.
• Laser punktowy można zmienić w strzałkę poprzez przekręcenie głowicy lasera.
• Moc: < 1 mW.
• Zasilany bateriami (AAA) SUM4R03.
• Certyfikat zgodności z normą EN 60825-1.
• Testowane CE.
• W komplecie z futerałem i bateriami.

Indeks
09.093.6011

Cena netto
1 038,70

Indeks
09.013.5333

Cena netto
210,10
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9.3 Wskaźniki prezentacyjne, ekrany projekcyjne

Wskaźnik laserowy Nobo P1

Wskaźnik laserowy FRANKEN z długopisem

• Wskaźnik laserowy z czerwonym światłem.
• Zasięg lasera do 100 m.
• Prosty w obsłudze.
• Waga: 15 g.
• Plastikowa obudowa.
• W komplecie z baterią.

• Srebrny wskaźnik laserowy ze zintegrowanym długopisem.
• Idealny do prezentacji oraz spotkań biznesowych.
• Kolor plamki lasera: czerwony.
• Zasięg: 50 m.
• Waga: 200 g.
• Długość: 133 mm.
• Zasilanie: 4 x bateria LR41 o mocy 1.5 V.
• Posiada certyfikat CE.
• Laser klasy 2 – dopuszczony do sprzedaży UE.
• 2 lata gwarancji.

Pilot do prezentacji Nobo P2
• Pilot do prezentacji.
• Funkcja przewijania slajdów.
• Laserowy wskaźnik z zasięgiem do 100 m.
• Prosty w obsłudze.
• Technologia Plug&Play.
• W komplecie z baterią.

Pilot do prezentacji Wireless Presenter Remote
• Wireless Presentation Remote 2,4 Ghz – pilot do prezentacji.
• Umożliwia przeprowadzanie prezentacji multimedialnej nawet z dużej odległości
od komputera, zasięg 20 m.
• Odbiornik podłączany do USB, zasilanie 2 x AAA, chowany w obudowie.
• Gwarancja 2 lata.

Indeks

Cena netto

09.001.6298

71,00

Ekrany projekcyjne ścienne Avtek,
rozwijane ręcznie
Powierzchnia projekcyjna typu Matt White, format obrazu 4:3. Czarny TOP oraz ramki
poprawiające kontrast. Idealny do montażu sufitowego lub ściennego. Dolna belka wykonana
z materiału zapobiegającemu fałdowaniu materiału. Blokada zabezpieczająca przed zwijaniem.
Regulacja wysokości dolnej krawędzi. Metalowa kaseta w kolorze białym. 2 lata gwarancji
z możliwością bezpłatnego rozszerzenia do 3 lat.

Indeks
09.093.6012
09.093.6013
09.093.6014

Cena netto
62,57
202,96
272,20

Indeks

Model

09.093.5733
09.093.5734
09.093.5735
09.093.5736

Video 175
Video 200
Video 240
Video 280

Wymiar

Obraz

175x175 cm
200x200 cm
240x200 cm
280x212,5 cm

170x127,5 cm
195x146,5 cm
230x175 cm
270x202,5 cm

Cena netto
235,50
301,50
402,00
769,50
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9.3 Wskaźniki prezentacyjne, ekrany projekcyjne

Ekrany projekcyjne ścienne elektrycznie rozwijane

Ekrany projekcyjne ścienne elektrycznie rozwijane

Avtek Wall Electric 200, 240
• Format obrazu 4:3.
• Technologia Plug and Play – ekran jest gotowy do pracy od razu po podłączeniu do prądu.
• Sterowanie na przewodzie (opcjonalne bezprzewodowe).

Avtek Video Electric 270, 300
• Format obrazu 4:3.
• Czarne ramki 5 cm.
• Czarny TOP.
• Płynna, cicha praca silnika tubowego.
• Sterowanie ścienne i bezprzewodowe (A-OK) w zestawie.
• Obudowa MANGUM o kwadratowym przekroju – idealna do zabudowy
w podwieszanych sufitach.

Indeks

Model

09.093.6000
09.093.6001

Avtek Wall Electric 200
Avtek Wall Electric 240

Cena netto
670,50
826,50

Indeks

Model

09.093.6002
09.093.6003

Avtek Video Electric 270
Avtek Video Electric 300

Cena netto
1 395,00
1 498,50

Ekrany projekcyjne Avtek na trójnogu

Ekran ścienny Bi-Office

Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna typu Matt White ze współczynnikiem odbicia światła 1.0.
Format obrazu: 1:1 z możliwością ręcznego dopasowania do dowolnego formatu. Uchwyt
do przenoszenia i regulacji wysokości. Ramię do redukcji efektu Keystone. Metalowa obudowa ekranu.

Matowy, biały ekran. Powierzchnia projekcyjna rozwijana manualnie ze stalowej kasety.
Posiada system blokady rozwijania. Do mocowania do ściany lub sufitu (elementy mocujące
w komplecie) – idealny do pomieszczeń, o małym metrażu. Produkt pakowany jednostkowo
w karton ochronny.

Indeks

Model

Wymiar

Obraz

09.093.4006
09.093.4007
09.093.4008

Tripod Standard 150
Tripod Standard 175
Tripod Standard 200

150x150 cm
175x175 cm
200x200 cm

150x150 cm
175x175 cm
200x200 cm

Cena netto
258,00
294,00
394,50

Indeks

Kaseta

Wymiar

09.001.2081
09.001.2082

stalowa
stalowa

152x152 cm
180x180 cm

Cena netto
255,62
338,30
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9.3 Wskaźniki prezentacyjne, ekrany projekcyjne
9.4 Tablice suchościeralne
Ekran na trójnogu Bi-Office
Matowy, biały ekran. Powierzchnia projekcyjna rozwijana manualnie ze stalowej kasety. Statyw z trójnogiem.
Uchwyt zwalniający. Odporny na pleśń. Łatwy i szybki do rozłożenia. Ekran zdejmowany ze statywu.
Produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny.

Indeks

Kaseta

Wymiar

09.001.2083
09.001.2084

stalowa
stalowa

152x152 cm
178x178 cm

Cena netto
385,17
472,72

Szklane tablice magnetyczno-suchościeralne SIGEL
• Szklane tablice o cechach magnetycznych oraz suchościeralnych.
• Nowoczesny design oraz innowacyjne rozwiązanie – połączenie sztuki z mistrzostwem funkcjonalności.
• Do wykorzystania podczas spotkań biznesowych, szkoleń, „burzy mózgów” itp.
• Możliwość powieszenia na ścianie w pozycji pionowej i poziomej.
• W zestawie magnes SyperDym oraz szablon wraz z elementami do mocowania na ścianie.
• Bardzo łatwa w utrzymaniu – czyści się suchą lub mokrą ścierką.
• W różnych rozmiarach i kolorystyce.
• Bezpieczne szkło hartowane (ESG) z wysokim połyskiem zgodne z normą EN 12150-1.
• Grubość szkła: 4 mm.
• Jakość i bezpieczeństwo sposobu montażu gwarantuje certyfikacja TÜV.
• Gwarancja 25 lat.

Indeks

Kolor

Wymiar

09.001.6308
09.001.6309
09.001.6310
09.001.6311
09.001.6312
09.001.6313
09.001.6314
09.001.6315
09.001.6316
09.001.6317
09.001.6318
09.001.6319
09.001.6320
09.001.6321

czarny
biały
brązowy
fioletowy
czerwony
żółty
niebieski
czarny
biały
brązowy
fioletowy
czerwony
żółty
niebieski

120x780x15 mm
120x780x15 mm
120x780x15 mm
120x780x15 mm
120x780x15 mm
120x780x15 mm
120x780x15 mm
480x480x15 mm
480x480x15 mm
480x480x15 mm
480x480x15 mm
480x480x15 mm
480x480x15 mm
480x480x15 mm

Cena netto
160,04
160,04
160,04
160,04
160,04
160,04
160,04
320,12
320,12
320,12
320,12
320,12
320,12
320,12

Indeks

Kolor

Wymiar

09.001.6322
09.001.6323
09.001.6324
09.001.6325
09.001.6326
09.001.6327
09.001.6328
09.001.6329
09.001.6330
09.001.6331
09.001.6332

czarny
biały
czarny
biały
czarny
biały
czerwony
imitacja betonu
imitacja łupku
czarny
biały

600x400x15 mm
600x400x15 mm
780x480x15 mm
780x480x15 mm
910x460x15 mm
910x460x15 mm
910x460x15 mm
910x460x15 mm
910x460x15 mm
1000x650x15 mm
1000x650x15 mm

Cena netto
426,88
426,88
693,60
693,60
853,78
853,78
853,78
907,18
907,18
960,56
960,56
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9.4 Tablice suchościeralne

Tablica magnetyczna FRANKEN
ze szklanym obramowaniem

Tablica suchościeralno-magnetyczna
TOP PROFESSIONAL Bi-Office

• Niespotykanie elegancka konstrukcja ze szkła o wysokiej jakości.
• Powierzchnia suchościeralna z designerskim holderem na markery.
• Płyta została wykonana ze szkła piaskowanego i posiada polerowane krawędzie.
• Tablica magnetyczna w rozmiarze 770x1060 mm.
• Rozwiązanie dedykowane do biur i sal konferencyjnych o najwyższym poziomie wykończenia.
• Półeczka na markery w pozycji pionowej.
• W zestawie akcesoria do montażu na ścianie.
• 15 lat gwarancji na powierzchnię magnetyczną.
• 2 lata gwarancji na pozostałe elementy.

Doskonałej jakości ceramiczna powierzchnia magnetyczna odporna na zadrapania, powstawanie
smug i zabrudzeń. Ultra gładka, zapewnia wysoki kontrast kolorów. Przeznaczona do
intensywnego użytku. Rama wykonana z anodowanego aluminium. Wyposażona w dolną półkę
na markery, gąbkę, magnesy. Zestaw do montażu w komplecie. 25 lat gwarancji.

Indeks

Indeks

Cena netto

09.001.6294

1316,67

Tablica suchościeralno-magnetyczna
PROFESSIONAL Bi-Office

Indeks

Wymiar
60x45 cm
90x60 cm
120x90 cm
150x100 cm
180x90 cm
180x120 cm
200x100 cm

Cena netto

60x45 cm
90x60 cm
120x90 cm
150x100 cm
180x90 cm
180x120 cm
200x100 cm

137,92
240,40
417,56
569,38
700,62
835,10
779,44

Tablica suchościeralno-magnetyczna tryptyk

Bardzo dobra powierzchnia magnetyczna (lakierowana stal) odporna na zadrapania,
powstawanie smug i zabrudzeń. Gładka, zapewnia dobry kontrast kolorów. Przeznaczona
do częstego użytku. Rama wykonana z anodowanego aluminium. Wyposażona w dolną półkę
na markery, gąbkę, magnesy. Zestaw do montażu w komplecie. 10 lat gwarancji.

09.001.3006
09.001.2093
09.001.2094
09.001.2095
09.001.3007
09.001.2096
09.001.3008

Wymiar

09.001.2086
09.001.2087
09.001.2088
09.001.2089
09.001.2090
09.001.2091
09.001.2092

• Tablica o dużej przestrzeni do pisania: pięć odrębnych obszarów do wykorzystania.
• Powierzchnia lakierowana (tablica Economy) lub ceramiczna (Economy Plus).
• Magnetyczna, notatki mogą być mocowane do tablicy za pomocą magnesów.
• Małe magnesy wewnątrz skrzydeł zapewniają płynne zamykanie tablicy.
• Tablica posiada aluminiową ramę z jasnoszarymi plastikowymi narożnikami
oraz półkę z zaślepkami do przechowywania różnego rodzaju markerów.
• W komplecie zestaw mocujący, półka na markery i instrukcja montażu.

Cena netto
111,50
149,46
245,00
330,68
402,52
501,84
582,18

Indeks

Typ

Wymiar

09.013.5314
09.013.5317

Economy Plus
Economy

90x120/240 cm
90x120/240 cm

Cena netto
1847,65
1099,24
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Tablice suchościeralne

Tablica mobilna 3 w 1

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna (lakierowana lub ceramiczna).
Rama z profilu aluminiowego oﬃceBoard anodowana w kolorze srebrnym,
plastikowe popielate narożniki. Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną,
dożywotnia na powierzchnię ceramiczną, 2 lata na produkt.

• Tablica do prezentacji, wystaw i prac biurowych.
• Posiada wysokiej jakości odporną na zarysowania powierzchnię ceramiczną.
• Tablicę bardzo łatwo zamienić we flipchart za pomocą magnetycznego uchwytu.
• Tablica tekstylna na odwrocie tablicy suchościeralnej.
• Kompaktowa konstrukcja oszczędzająca miejsce.
• Podstawa na kółkach, możliwość blokowania kółek.
• Łatwa do przenoszenia ze względu na lekką konstrukcję.
• Wymiary tablicy: 120x76 cm. Wymiar całkowity: 195x85 cm.

Produkt
Polecany

Indeks

Wymiar

Powierzchnia lakierowana (magnetyczna)
09.098.3012
60x45 cm
09.098.3013
90x60 cm
120x90 cm
09.098.3014
150x100 cm
09.098.3015
09.098.3016
180x90 cm
09.098.3017
180x120 cm
09.098.3018
200x100 cm
09.098.3019
240x120 cm
Powierzchnia ceramiczna (magnetyczna)
09.098.3021
90x60 cm
09.098.3022
120x90 cm
09.098.3023
150x100 cm
09.098.3024
180x90 cm
09.098.3025
180x120 cm
09.098.3026
200x100 cm
09.098.3027
240x120 cm

Cena netto
112,32
171,73
274,56
378,56
497,64
449,54
593,58
846,43
266,37
463,84
745,03
815,36
912,60
1 012,70
1 260,09

Indeks

Wymiar

Cena netto

09.013.5324

120x76 cm

1 856,58

Tablica biała suchościeralno-magnetyczna
obrotowo-jezdna

Tablica suchościeralno-magnetyczna Bi-Office,
obrotowa, mobilna

• Tablica przeznaczona do pisania markerami oraz do zawieszania kartek za pomocą magnesów.
• Powierzchnia tablicy wykonana ze stali lakierowanej, suchościeralna magnetyczna.
• Kolor powierzchni – biały.
• Rama aluminiowa anodowana.
• Posiada półkę na markery.
• Tablica dwustronna.
• Wszystkie cztery kółka posiadają blokadę.
• Dostępna w 3 rozmiarach.

Doskonałej jakości dwustronna, stalowa, lakierowana powierzchnia magnetyczna
i suchościeralna odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń. Wąska, aluminiowa
rama. Obrotowy mechanizm pozwala na szybką wymianę prezentowanych stron. Posiada
4 kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie. Blokada kółek. Wyposażona w składaną półkę
na markery, gąbkę, magnesy. Idealna do niewielkich pomieszczeń.

Indeks
09.013.4029
09.013.4030
09.013.4031

Wymiar
120x90 cm
150x100 cm
180x120 cm

Cena netto
1 182,72
1 419,11
1 653,96

Indeks
09.001.2097
09.001.2098

Wymiar
120x90 cm
150x120 cm

Cena netto
1288,28
1687,04
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9.4 Tablice suchościeralne

Tablice obrotowo-jezdne

Planer FRANKEN Euroline 600x910

Dwustronna biała tablica suchościeralna. Tablica obraca się wokół poziomej osi o 360°.
Możliwość blokowania tablicy w dowolnej pozycji, przy użyciu pokrętła bocznego.
Konstrukcja aluminiowa popielata (anoda). Podstawa wyposażona w kółka z systemem
blokującym zapewniającym stabilność produktu. Powierzchnia biała suchościeralna
lakierowana lub ceramiczna o właściwościach magnetycznych.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną oraz dożywotnia
na ceramiczną.
W zestawie z tablicą:
• Plastikowe uchwyty do zawieszenia bloku.
• Holder na markery.

Opatentowane rozwiązanie obrotowych listew (pionowej oraz poziomej) ram z nadrukiem,
designerski, wielofunkcyjny planer posiadający 5 rozwiązań w 1:
1. (JAN-DEZ + JAN, FEB) roczny widok plus wgląd w miesiące: styczeń i luty kolejnego roku,
2. (MON-SON) miesięczny widok w dużą ilością miejsca na zadania lub notatki,
3. (MO-SO, MO-SO) 2-tygodniowy podgląd toczących się projektów i planów operacyjnych,
4. (MON-SON) tygodniowy rozkład dla personelu oraz/lub maszyn, obłożenia pokojów itp.
5. rozkład zajęć dla maks. 14 pracowników.
Tablica magnetyczna umożliwia mocowanie magnesów lub ramek magnetycznych;
zestaw posiada: akcesoria do montażu na ścianie, 3 magnesy o śr. 24 mm, 2 markery;
wymiary tablicy (szer. x wys.): 600x910 mm; solidna rama z tworzywa sztucznego w kolorze
srebrnym; wymiary siatki – pole „dzień” 57x113 mm; 15 lat gwarancji na powierzchnię
magnetyczną; 2 lata gwarancji na pozostałe elementy.

Indeks

Wymiar

Powierzchnia lakierowana
09.098.4005
09.098.4006
09.098.4007
Powierzchnia ceramiczna
09.098.4008
09.098.4009
09.098.4010

Cena netto

120x90 cm
150x100 cm
180x120 cm

1 273,61
1 558,96
1 900,99

120x90 cm
150x100 cm
180x120 cm

1 729,26
2 144,35
2 553,98

Indeks

Cena netto

09.001.6299

1300,00

Planery
• Wysokiej jakości planery ze specjalną, suchościeralno-magnetyczną powierzchnią utwardzoną UV, w anodowanej ramie
aluminiowej (planery: roczny Professional i wielozadaniowy Premium Plus – powierzchnia ceramiczna).
• Dostępne różne rodzaje, w zależności od potrzeb.
• W komplecie: zestaw mocujący, półka na markery i zestaw akcesoriów (zależnie od modelu).
• Planer 53-tygodniowy Premium – akcesoria: kpl. 4 markerów TZ 111, 40 kieszonek na etykiety 10x60 mm z białymi wkładkami.
• Planer projektowy Premium – roczny w formacie 2 x 6 miesięcy; do 20 osób/obiektów/wydarzeń;
akcesoria: kpl. 4 markerów TZ 111, 40 kieszonek na etykiety 10x60 mm z białymi wkładkami.
• Planer roczny Premium – miesiące mogą być zapisywane w dół strony (styl kalendarza);
kpl. 4 markerów TZ 111, zestaw specjalnie dobranych magnetycznych symboli i kształtów (20 mm).
• Planer ogólny Premium – tygodniowy, do 5 osób/projektów lub dla 1 osoby na 5 tygodni;
akcesoria: kpl. 4 markerów TZ 111, 8 magnesów (Ø 20 mm).
• Planer roczny Professional – z podziałem na miesiące i dni; lekka konstrukcja tablicy o strukturze plastra miodu; akcesoria: paski
datowe i marker do tablic; 25 lat gwarancji na powierzchnię (pod warunkiem użytkowania akcesoriów Legamaster).
• Planer wielozadaniowy Premium Plus – może być stosowany jako planer tygodniowy z dniami w poprzek strony i projektami
w dół strony; do 40 projektów, pracowników, wydarzeń lub zadań; weekendy zaznaczone innym kolorem;
akcesoria: kpl. 4 markerów TZ 111, 40 kieszonek na etykiety 10x60 mm z białymi wkładkami.

Index

Rodzaj

Typ

Wymiar

Cena netto

09.013.5326
09.013.5327
09.013.5328
09.013.5329
09.013.5330
09.013.5331

Professional
Premium Plus
Premium
Premium
Premium
Premium

roczny
wielozadaniowy
53-tygodniowy
projektowy
roczny
ogólny

90x120 cm
60x90 cm
60x90 cm
60x90 cm
60x90 cm
60x90 cm

1 825,04
1 034,26
833,05
833,05
833,05
833,05

282

bkk14_rozdzial_09.indd 282

1/3/14 11:26 AM

9. Prezentacja wizualna
i obsługa konferencji

9.4 Tablice suchościeralne
9.5 Akcesoria do białych tablic
Memo planer tygodniowy magnet.-suchoś. SIGEL

Nowoczesny design oraz innowacyjne rozwiązanie – połączenie sztuki z mistrzostwem funkcjonalności; szklana tablica o cechach magnetycznych oraz suchościeralnych; wymiary: 200x800x15 mm;
możliwość powieszenia na ścianie w pozycji pionowej i poziomej; do wykorzystania jako tablica z przypomnieniami, rozkładem zajęć, planem pracy itp.; posiada czytelny podział na 7 stref tygodnia
oraz inne uwagi; bezpieczne szkło hartowane (ESG) z wysokim połyskiem zgodne z normą EN 12150-1; jakość i bezpieczeństwo sposobu montażu gwarantuje certyfikacja TÜV; w zestawie magnes
SyperDym oraz szablon wraz z elementami do mocowania na ścianie; bardzo łatwy w utrzymaniu – czyści się suchą lub mokrą ścierką; gwarancja 25 lat; w kolorze białym, czarnym i czarno-białym.

Indeks
09.001.6305
09.001.6306
09.001.6307

Kolor

Wymiar

czarny
biały
czarno-biały

200x800x15 mm
200x800x15 mm
400x500x15 mm

Cena netto
266,84
266,84
373,50

Plastikowa walizeczka FRANKEN z akcesoriami

Zestaw akcesoriów do planerów

Niezwykle przydatny zestaw mobilny obejmujący:
• 1 wskaźnik laserowy ze zintegrowanym długopisem.
• 150 prostokątów w rozmiarze 95x205 mm.
• 150 kółek o średnicy 95 mm.
• 150 kółek o średnicy 140 mm.
• 480 znaczników (4 x 120 zielony, czerwony, żółty, niebieski).
• 10 markerów do flipchartów (4x czarny, 2x czerwony, 2x zielony).
• 2 pary nożyczek.
• 200 pinezek z zaokrąglonym wykończeniem.
• Waga: 1,5 kg.
• Wymiary walizeczki (szer. x wys. x głęb.): 345x60x310 mm.

Zestaw pozwala na planowanie do 40 wydarzeń/projektów/osób.
Zawartość:
• 1 piórnik TZ 140 / komplet 4 różnych markerów.
• 1 marker do folii edding 152 M (czarny).
• 12 pasków magnetycznych (10x300 mm) po trzy z każdego koloru
(czerwony, niebieski, zielony i żółty).
• 280 różnych symboli magnetycznych (10 mm) po 70 z każdego koloru
(czerwony, niebieski, zielony i żółty).
• 40 kieszonek na etykiety (10x60 mm).
• 6 arkuszy etykiet: po 1 arkuszu z każdego koloru (żółty, różowy, czerwony, zielony,
niebieski i biały) 45 etykiet na arkusz.

Indeks
09.001.6300

Cena netto
338,00

Indeks
09.013.5332

Cena netto
533,10
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9.5 Akcesoria do białych tablic

Zestaw akcesoriów do tablic suchościeralnych

Gąbka do tablic DONAU

Mały i duży zestaw akcesoriów do tablic suchościeralnych
Zestaw mały:
• 4 markery TZ 100 ( czarny, czerwony, niebieski, zielony).
• 1 mały czyścik do tablic.
• 1 środek do czyszczenia tablic suchościeralnych TZ 7, 125 ml.
• 4 magnesy o średnicy 30 mm.
Zestaw duży:
• 4 markery TZ 100 (czarny, czerwony, niebieski, zielony).
• 1 uchwyt do markerów.
• 1 mały czyścik do tablic suchościeralnych.
• 10 ściereczek do tablic.
• środek do czyszczenia tablic suchościeralnych TZ 7, 125 ml.
• 10 magnesów o średnicy 30 mm.

Wykonana z przyjemnego w dotyku materiału. Posiada warstwę magnetyczną, co pozwala
na przytwierdzanie do tablic magnetycznych. Spód wykończony filcem umożliwiającym
usuwanie śladów markerów. Nie rysuje powierzchni tablicy. Charakteryzuje się ergonomicznym
kształtem ułatwiającym długotrwałe trzymanie w dłoni. Występuje w jaskrawym kolorze
ułatwiającym szybkie odnalezienie. Wymiary: 110x57x25 mm.

Indeks

Rodzaj

09.013.5320
09.013.5321

mały
duży

Cena netto
165,75
266,99

Indeks

Wymiar

09.001.0312

110x57x25 mm

Cena netto
5,76

Spray do czyszczenia tablic suchościeralnych APLI

Akcesoria do tablic 2x3

Idealnie nadaje się do szybkiego i dokładnego czyszczenia tablic w biurze, domu, szkole.
Antystatyczny. Nie pozostawia smug. Ulega biodegradacji. Dzięki specjalnym substancjom,
które zawiera spray APLI, Twoja tablica będzie zawsze wyglądała jak nowa!

Niezbędne do codziennej pracy i prawidłowej eksploatacji tablic suchościeralnych
magnetycznych.

7

4

5

3

6

1
2
Produkt
Polecany

Indeks

Indeks

Pojemność

09.001.0314

250 ml

Cena netto
28,04

09.098.3063
09.098.3068
09.098.6000
09.098.3069
09.098.3070
09.098.3071
09.098.3072
09.098.3073
09.098.3074

Nazwa
1
2
3
4
5
6
7
7
7

Czyścik magnetyczny SLIM do tablic 2x3
Wymienne filce do czyścika SLIM
Gąbka do tablic DUO (wraz z markerem)
Płyn czyszczący do tablic 2x3
Płyn czyszczący do tablic 2x3
2x3 zestaw startowy do tablic (w kartonie)
Magnesy Ø 25 mm
Magnesy Ø 30 mm
Magnesy Ø 40 mm

Opis
10 szt.
200 ml
500 ml
miks – 10 szt.
miks – 10 szt.
miks – 10 szt.

Cena
netto
31,20
24,44
35,23
24,44
48,75
78,52
12,22
14,95
17,81
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9.6 Gabloty
9.7 Tablice korkowe
Gablota model 1 – naścienna, wewnętrzna

Gablota z przesuwanymi drzwiami model 1

Gablota informacyjna przeznaczona do użytku wewnątrz budynków. Rama wykonana
z profilu aluminiowego, anodowana na kolor srebrny, wykończona plastikowymi, popielatymi
narożnikami. Tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną. Drzwiczki z pleksi zamykane
na kluczyk imbusowy. Głębokość gabloty: 5 cm. Powierzchnia tekstylna, korkowa oraz
suchościeralna biała lakierowana o właściwościach magnetycznych.
Gwarancja: 2 lata na produkt oraz 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

Gablota informacyjna przeznaczona do użytku wewnątrz budynków. Rama wykonana z profilu
aluminiowego, anodowana na kolor srebrny, wykończona plastikowymi, popielatymi narożnikami.
Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. Przesuwane drzwiczki wykonane ze szkła ESG,
o dużej wytrzymałości na zginanie. Bezpieczne w użyciu, a w przypadku rozbicia tafli szkło rozpada
się na drobne kawałki. Gablota zamykana jest na kluczyk. Grubość gabloty: 4,5 cm. Powierzchnia
tekstylna, korkowa lub suchościeralna biała lakierowana o właściwościach magnetycznych.
Gwarancja: 2 lata na gablotę oraz 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

Indeks
Powierzchnia korkowa
09.098.4017
09.098.4018
09.098.4019
Powierzchnia lakierowana
09.098.4020
09.098.4021
09.098.4022
Powierzchnia tekstylna
09.098.4023
09.098.4024
09.098.4025

Wymiar

Cena netto

90x60 cm
120x90 cm
150x100 cm

532,74
758,55
916,76

90x60 cm
120x90 cm
150x100 cm

578,76
843,70
1 065,48

90x60 cm
120x90 cm
150x100 cm

568,62
808,60
1 001,91

Tablica magnetyczno-tekstylna FRANKEN
• Nowoczesne i nowatorskie rozwiązanie polegające na wolnym wyborze mocowania
dokumentu do tablicy:
a) magnetyczne dla dokumentów, gdzie nie powinny znaleźć się dziury po pinezkach,
b) tradycyjne – z wykorzystaniem pinezek.
• Wysoka jakość powierzchni: wytrzymałe włókna tekstylne z metalową kratką.
• Rama wykonana z grubego (12mm) anodowego aluminium z plastikowymi narożnikami.
• W trzech wymiarach.
• W zestawie akcesoria do montażu na ścianie.

Indeks

Typ

09.098.3046
09.098.3047
09.098.3048
09.098.3049
09.098.3050
09.098.3051
09.098.3052
09.098.3053
09.098.3054

korkowa
korkowa
korkowa
magnetyczna
magnetyczna
magnetyczna
tekstylna
tekstylna
tekstylna

Wymiar
97x70 cm
141x70 cm
141x101 cm
97x70 cm
141x70 cm
141x101 cm
97x70 cm
141x70 cm
141x101 cm

Cena netto
812,63
1 001,91
1 149,20
861,25
1 107,34
1 234,48
817,96
1 034,28
1 158,69

Tablica korkowa w ramie aluminiowej
Bi-Office
Doskonałej jakości, naturalny portugalski front korkowy. Drobnoziarnista,
sprężysta powierzchnia, na której nie zostają ślady po pinezkach.
Rama wykonana z anodowanego aluminium. Zestaw do montażu w komplecie.

Produkt
Polecany

Indeks

Indeks
09.001.6295
09.001.6296
09.001.6297

Wymiar
450x600 mm
600x900 mm
900x1200 mm

Cena netto
135,20
204,00
348,00

09.001.2099
09.001.2100
09.001.2101
09.001.2102
09.001.3139
09.001.2103

Wymiar
60x45 cm
90x60 cm
120x90 cm
150x100 cm
180x90 cm
180x120 cm

Cena netto
62,94
87,46
123,16
188,82
177,60
251,74
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9.7 Tablice korkowe
9.8 Flipcharty
Tablica korkowa w ramie drewnianej

Tablica korkowa w ramie drewnianej
Bi-Office

• Powierzchnia tablicy wykonana z materiału korkowego.
• Tył tablicy – pilśnia.
• Rama drewniana sosnowa.
• Montaż tablicy w pionie lub poziomie.
• Dostępna w 6 rozmiarach.

Niezwykle lekka. Doskonałej jakości, naturalny, portugalski front korkowy.
Drobnoziarnista, sprężysta powierzchnia, na której nie zostają ślady po pinezkach.
Rama wykonana z listewek sosnowych lub dębowych. Szerokość ramy: 16 mm.
Zestaw do montażu w komplecie. Kolor brązowy.

Produkt
Polecany

Indeks
09.001.2104
09.001.2105
09.001.2106
09.001.2107
09.001.2108
09.001.2109
09.001.3131
09.001.3132
09.001.3133
09.001.3134
09.001.3135
09.001.3136
09.001.3137
09.001.3138

Wymiar

Rama

40x30 cm
60x40 cm
60x45 cm
80x60 cm
90x60 cm
120x60 cm
50x40 cm
70x50 cm
80x50 cm
100x50 cm
100x60 cm
100x80 cm
100x100 cm
120x90 cm

sosna
sosna
sosna
sosna
sosna
dąb
sosna
sosna
sosna
sosna
sosna
sosna
sosna
dąb

Cena netto
10,70
15,88
16,60
25,44
25,88
52,84
15,44
23,02
24,10
35,44
46,04
57,84
70,52
60,34

Cena netto

30x40 cm
60x40 cm
90x60 cm
120x90 cm
150x100 cm
200x100 cm

12,27
18,19
34,22
71,75
128,65
180,32

Stalowa, lakierowana powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, zapewniająca dobry
kontrast kolorów. Stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem. Wąska, plastikowa (standard) lub
aluminiowa (z wyciąganym ramieniem lub dwoma) rama, regulowana wysokość. Wyposażony
w plastikową półkę na markery, gąbkę, magnesy. Unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną
wymianę bloku. Regulowany rozstaw haczyków na papier. Wymiary tablicy: 102x70 cm,
wymiary flipchartu ze stelażem: 195x70 cm.

• Flipchart suchościeralny, magnetyczny.
• Wymiary tablicy: 70x100 cm.
• Mobilny stelaż (3 blokowane kółka).
• Regulowana wysokość (130 do 190 cm).
• Zamykana półka na markery.
• Wyposażony w linijkę.
• Dwa rozkładane ramiona na prezentację dodatkowych arkuszy.
• Regulowany rozstaw haków umożliwia używanie różnych formatów papieru.
• Gwarancja na powierzchnię: 5 lat.

09.093.6010

Wymiar

Flipchart na trójnogu Bi-Office

Flipchart Nobo Piranha Mobile magnetycznysuchościeralny, na kółkach

Indeks

Indeks
09.013.4014
09.013.4015
09.013.4016
09.013.4017
09.013.4018
09.013.4019

Cena netto
1 314,00

Indeks

Typ

Rama

09.001.2110
09.001.2111
09.001.2112

standard
z wyciąganym ramieniem
z wyciąganymi ramionami

plastikowa
aluminiowa
aluminiowa

Cena netto
274,04
374,22
362,40
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9.8 Flipcharty

Flipchart mobilny Bi-Office

Flipchart mobilny Silvertec

Wysokiej jakości powierzchnia suchościeralno-magnetyczna. Posiada 5 kółek umożliwiających
szybkie przemieszczanie. Wąska rama wykonana z anodowanego aluminium. Blokada kółek.
Wyposażony w składaną półkę na markery, gąbkę, magnesy. Unoszony zacisk umożliwia łatwą
i sprawną wymianę bloku. Wymiary tablicy: 102x70 cm, wymiary flipchartu ze stelażem: 191x70 cm.

• Metalowy flipchart wysokiej jakości w srebrnym wykończeniu.
• Ergonomiczny kształt dzięki zakrzywionej (łukowatej) powierzchni tablicy.
• Przystosowany do rolek papierowych, a także do wszystkich standardowych bloków
do flipchartów.
• Podstawa na 5 kółkach z blokadami, zapewniająca pełną mobilność.
• Zintegrowane, magnetyczne, wysuwane ramię może być używane z lewej lub prawej strony.
• Łatwa regulacja wysokości.
• Docisk papieru zintegrowany z półką na markery.
• Podstawa ma jedynie 70 cm średnicy.
• Regulowana wysokość od około 170 do 210 cm.
• W komplecie rolka papierowa (35 m) oraz marker.

Indeks

Typ

Wymiar

09.001.2113

magnetyczny

191x70 cm

Cena netto
780,86

Indeks

Cena netto

09.013.5325

1 772,68

Flipchart Popchart Red

Flipchart Eurochart Red

Designerska linia flipchartów Red Series to nowoczesne kształty oraz wyrazista
kolorystyka, z charakterystycznymi czerwonymi akcentami, które wyróżniają tę
linię na tle innych produktów na rynku.
Tablica o wymiarach 70x100 cm, o regulowanym kącie pochylenia ze stylową półką na przybory.
Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. Uniwersalny uchwyt zaciskowy do
bloków pozwala na zawieszenie arkuszy A1 lub EURO. Stabilna konstrukcja nośna z aluminium.
Regulowana wysokość tablicy do 186 cm, dzięki łatwym w użyciu uchwytom zaciskowym.
Popchart posiada regulowaną, stabilną trójnożną podstawę. Gwarancja: 2 lata na produkt /
10 lat na powierzchnię tablicy.

Tablica o wymiarach 70x100 cm, o regulowanym kącie pochylenia ze stylową
półką na przybory. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana.
Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków pozwala na zawieszenie arkuszy A1
lub EURO. Stabilna konstrukcja nośna z aluminium. Regulowana wysokość tablicy
do 186 cm, dzięki łatwym w użyciu uchwytom zaciskowym. Eurochart posiada regulowaną,
stabilną trójnożną podstawę. Komfort użytkowania wzbogacony innowacyjnym rozwiązaniem
rozkładania i chowania bocznych ramion metodą „klik-klik”. Gwarancja: 2 lata na produkt / 10 lat
na powierzchnię tablicy.

Produkt
Polecany

Produkt
Polecany

Indeks

Wymiar

09.098.5309

70x100 cm

Cena netto
377,78

Indeks

Wymiar

09.098.5311

70x100 cm

Cena netto
459,68
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9.8 Flipcharty
9.9 Bloki do flipchartów

Flipchart Mobilechart Red

Podajnik EasyFlip Leitz, 97x720 mm

Tablica o wymiarach 70x100 cm, o stałym kącie pochylenia 15°; ze stylową
półką na przybory. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana.
Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków pozwala na zawieszenie arkuszy A1
lub EURO. Stabilna konstrukcja nośna ze stali. Regulowana wysokość tablicy w zakresie 160-196 cm,
dzięki łatwym w użyciu uchwytom zaciskowym. Podstawa jezdna, z kółkami z możliwością
blokowania. TF18 dodatkowo wzbogacony innowacyjnym rozwiązaniem rozkładania i chowania
bocznych ramion metodą„klik-klik”. Gwarancja: 2 lata na produkt / 10 lat na powierzchnię tablicy.

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.

Folie do podajnika EasyFlip;
biała, z perforacją, 58 x630 mm
Rolka folii polipropylenowej do flipchartów EasyFlip®, samoprzylepna dzięki ładunkowi
elektrostatycznemu, długość 20 m, szerokość 60 cm.

Produkt
Polecany

Indeks

Rodzaj

09.098.5312
09.098.5313

Mobilechart Red Series
70x100 cm
Mobilechart Pro Red Series 70x100 cm

Wymiar

Cena netto
574,60
686,92

Indeks

Rodzaj

09.101.6033
09.101.6034

podajnik
folia do podajnika

Cena netto
436,31
82,67

Tablica roll Velleda 100x200 cm

Bloki do flipchartów

• Uniwersalna folia samoprzylepna z powierzchnią suchościeralną, wielokrotnego użytku.
• Pozwala na dopasowanie wymiarów i umieszczenie w dowolnym miejscu.
• Bardzo dobra przyczepność.
• Wyjątkowo cienka: grubość < 1 mm.
• Wymiary: 100x200 cm.

Gładki lub w kratkę, rozmiar kratki: 25x25 mm, liczba kartek: 20 lub 50, gramatura papieru:
70 g/m, liczba otworów: 5, wymiary: 1000x650 mm.

Indeks
05.016.6012

Cena netto
144,75

QUALITY
GUARANTEE
100%

Indeks

Rozmiar

09.001.6661
09.001.6662

65x100 cm
65x100 cm

Liczba kartek
50
20

Rodzaj
gładki
kratka

Cena netto
29,78
14,88
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Blok do flipcharta

Tablica informacyjna kredowa w drewnianej ramie

Wysokiej jakości papier w formacie 66x99 cm, 58x83 cm posiadający cztery otwory, ułatwiające
zawieszenie bloku na flipchartach. Perforacja ułatwiająca odrywanie kartek. Gramatura 80 g/m.

• Potykacz kredowy obustronny.
• Powierzchnia wykonana z HDF lakierowanego na czarno.
• Rama drewniana lakierowana brązowa.
• Szerokość ramy: 4 cm.
• Od wewnętrznej strony zamontowany jest łańcuszek regulujący rozstaw potykacza.
• Dostępny w dwóch rozmiarach.

Indeks

Wymiary

09.098.4013
09.098.4014
09.098.4015
09.098.4016

58x83 cm
58x83 cm
66x99 cm
66x99 cm

Liczba kartek
30
30
20
20

Rodzaj
gładki
kratka
gładki
kratka

Cena netto
27,04
43,29
31,46
39,26

Indeks

Wymiar

Cena netto

09.013.4012
09.013.4013

70x50 cm
120x60 cm

187,88
237,16

Ścianki moderacyjne (dwustronne)
Tablice moderacyjne (parawany) są doskonałym produktem podczas wystaw i galerii zdjęć, rysunków, a także różnego rodzaju ogłoszeń.
Znajdują również idealne zastosowanie w miejscach, gdzie istnieje potrzeba fizycznego przedzielenia przestrzeni w estetyczny sposób.

Indeks

Wymiar

Korkowa dwustronna
09.098.3031
120x60 cm
09.098.3032
120x60 cm
09.098.3034
120x90 cm
09.098.3037
120x120 cm
09.098.3040
120x180 cm
Suchościeralno-magnetyczna dwustronna
09.098.3033
120x60 cm
09.098.3036
120x90 cm
09.098.3039
120x120 cm
Suchościeralno-magnetyczna dwustronna
09.098.3042
120x180 cm
Tekstylna dwustronna
09.098.3035
120x90 cm
09.098.3038
120x120 cm
09.098.3041
120x180 cm
09.098.3043
Noga 160 cm
09.098.3044
Noga 190 cm
09.098.3045
Kółka z hamulcem – 2 szt. + klucz

Cena netto
281,32
292,11
312,39
363,74
463,84
366,47
452,92
576,03
813,93
327,21
381,29
498,94
163,67
170,43
28,47
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COMBIBOXX

Stojaki

COMBIBOXX A4 – półka na katalogi A4 (maks. 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).
COMBIBOXX 1/3 A4 – półka na ulotki 1/3 A4 do formatu A6. 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).
COMBIBOXX A4 L – zestaw składający się z trzech półek formatu A4, przedniej osłony i dwóch
nóżek. Możliwość rozbudowy poprzez pojemnik A4 (Art. Nr. 8579) lub pojemnik 1/3 A4
(Art. Nr. 8590).
COMBIBOXX1/3 A4 L – zestaw składający się z trzech półek na ulotki 1/3 A4, przedniej osłony,
dwóch nóżek i łącznika do połączenia z formatem A4. Możliwość rozbudowy poprzez pojemnik
1/3 A4 (Art. Nr. 8598).

• Bezbarwny stojak na ulotki, katalogi.
• Wykonany z mocnego plexi.

Indeks

Opis

09.006.2000
09.006.2001
09.006.2002
09.006.2003

COMBIBOXX A4
COMBIBOXX A4 L
COMBIBOXX 1/3 A4
COMBIBOXX 1/3 A4 L

Cena netto
44,64
85,93
36,87
67,49

Indeks

Opis

09.068.2801
09.068.2802
09.068.2803
09.068.6011
09.068.6012
09.068.6013
09.068.6014
09.068.6015
09.068.6016
09.068.6017
09.068.6018
09.068.6019

stojak na ulotki A4
stojak na ulotki A5
stojak na ulotki A6
stojak na ulotki A6 dwie kieszenie
stojak na ulotki A6 trzy kieszenie
stojak na ulotki A6 cztery kieszenie
stojak na ulotki DL dwie kieszenie
stojak na ulotki DL trzy kieszenie
stojak na ulotki A5 dwie kieszenie
stojak na ulotki A5 trzy kieszenie
stojak na ulotki A4 dwie kieszenie
stojak na ulotki A4 trzy kieszenie

Tabliczki

Kieszeń na ulotki

• Wykonana z mocnego wysokoprzezroczystego tworzywa.
• Różne formaty.
• Dzięki modułowej budowie może być tabliczką jednostronną lub dwustronną.

• Wykonany z wysokoprzezroczystego tworzywa.
• Standardowo mocowane na taśmę dwustronną.
• Opcjonalnie: przyssawka, magnes i zawieszka.

Indeks

Opis

09.068.2809
09.068.2810
09.068.2811
09.068.2812
09.068.2813

tabliczka stojąca 7x11 cm
tabliczka stojąca 11x15 cm
tabliczka stojąca 11x23 cm
tabliczka stojąca 15x23 cm
tabliczka stojąca A4

Cena netto
25,96
18,95
13,80
27,81
41,82
55,83
31,49
47,54
37,79
56,69
55,83
87,16

Cena netto
6,59
10,51
11,74
14,63
21,84

Indeks

Opis

09.068.6020
09.068.6021
09.068.6022
09.068.6023

wisząca A6
wisząca DL
wisząca A5
wisząca A4

Cena netto
13,80
15,85
18,95
25,96
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Samoprzylepna ramka magnetyczna MAGAFRAME

Magnetyczne panele prezentacyjne Tarifold

MAGAFRAME – samoprzylepne ramki informacyjne z odchylaną magnetyczną przednią stroną.
Łatwa i szybka wymiana informacji. Możliwość obustronnego wykorzystania.
Wymiary: 105x148 mm (A6), 148x210 mm (A5), 297x210 mm (A4), 297x420 mm (A3).
Kolory ramek: czarny i srebrny. Opakowanie zawiera 2 szt.

• Służą do umieszczania informacji na powierzchniach metalowych.
• Pasek magnetyczny umieszczony przy górnej krawędzi ramki zapewnia przyczepność
do podłoża.
• Idealnie sprawdzają się na przykład w magazynach lub sklepach AGD i RTV.
• Możliwa jest dwustronna prezentacja treści.
• Dostarczane po 5 szt.

Indeks

Kolor

format

09.006.4010
09.006.4011
09.006.4012
09.006.4013
09.006.4014
09.006.4015
09.006.5256
09.006.5257
09.006.4016
09.006.4017

czarny
srebrny
czarny
srebrny
czarny
srebrny
granat
pomarańczowy
czarny
srebrny

A6
A6
A5
A5
A4
A4
A4
A4
A3
A3

Cena netto
40,73
40,73
55,09
55,09
73,44
73,44
73,44
73,44
117,84
117,84

Cena netto
za op. 5 szt.

Indeks
09.013.0175

168,91

KANG kieszeń z klipsem magnetycznym A4 – 5 szt.

Antyramy

• Uniwersalna, przezroczysta kieszeń A4 z klipem magnetycznym, otwierana po przekątnej.
• Tył kieszeni pokryty warstwą specjalnego kleju zapewniającego możliwość wielokrotnego
przyklejania kieszeni do czystych powierzchni.
• Czerwony klips.
• Nie pozostawia śladów.

Nietłukąca antyrama. Strona frontowa wykonana z trwałego i bezpiecznego
pleksi o grubości 1 mm. Tył płyty HDF o grubości 3 mm. Konstrukcja połączona
za pomocą spinek, płasko przylegająca do ściany w pomieszczeniu.
Usztywnia eksponowany obraz, zapezpiecza go przed uszkodzeniem oraz nadaje estetyczny
wygląd. Pakowana jednostkowo. Boki w kolorze białym.
QUALITY
GUARANTEE
100%

Produkt
Polecany

Indeks

Indeks
09.013.4001

Cena netto
za op. 5 szt.
130,88

09.001.6663
09.001.6664
09.001.6665
09.001.6666
09.001.6667
09.001.6668
09.001.6669
09.001.6670
09.001.6671
09.001.6672
09.001.6673
09.001.6677

Wymiar
100x150 mm
A12 130x180 mm
150x200 mm
180x240 mm
A4 210x297 mm
240x300 mm
A3 297x420 mm
300x400 mm
400x500 mm
500x700 mm
600x800 mm
B1 700x1000 mm

Cena netto
3,94
4,60
5,60
6,50
6,58
8,32
13,92
12,48
19,82
32,52
48,08
62,76
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Tabliczka informacyjna przydrzwiowa zatrzaskowa

INFO SIGN – tabliczki informacyjne

Przyczepiając na drzwiach Twojego biura wizytówkę w odpowiedniej oprawie pozwalasz,
żeby klienci i interesanci odnaleźli Cię bez problemu! Idealna do miejsc użyteczności publicznej,
takich jak szkoły, urzędy czy szpitale.

Tylna ścianka i boki wykonane z aluminium. Osłona akrylowa nie odbija światła. W komplecie
znajduje sie zestaw montażowy (śruby lub paski samoprzylepne). Niezbędne do opisu
pomieszczeń biurowych. Dostępne rozmiary: 149x52,5 mm, 149x105,5 mm, 149x148,5 mm,
149x210,5 mm, 149x297 mm, 210x148,5 mm, 210x297 mm, 297x210 mm, 297x420 mm.

Indeks
Indeks
09.098.3077
09.098.3078
09.098.3079
09.098.3080
09.098.3081
09.098.3082
09.098.3083
09.098.3084

Wymiar
148x50 mm
148x105 mm
297x105 mm
210x148 mm
297x210 mm
148x148 mm
750x148 mm
500x400 mm

Cena netto
20,28
27,04
27,04
35,23
37,96
27,04
47,32
62,27

09.006.0058
09.006.0059
09.006.0060
09.006.0061
09.006.0062
09.006.0063
09.006.0064
09.006.0065
09.006.0066

Wymiar

Cena netto

149x52,5 mm
149x105,5 mm
149x148,5 mm
149x210,5 mm
149x197 mm
210x148,5 mm
210x297 mm
297x210 mm
297x420 mm

44,40
55,37
66,12
93,80
111,38
93,80
139,39
139,39
277,15

CRYSTAL SIGN – tabliczki przydrzwiowe

Podstawka do dokumentów A4 czarna

CRYSTAL SIGN – tabliczki przydrzwiowe. Wykonane z akrylu dostępne w siedmiu rozmiarach.
Wyjątkowe nowoczesne wzornictwo. W zestawie znajduje się specjalna półprzezroczysta folia,
na której wykonywany jest wydruk. Tak przygotowaną informację umieszcza się pomiedzy dwie
akrylowe płytki i zaciska ozdobnymi nakrętkami. Całość tworzy bardzo ciekawe przestrzenne
formy. Wymiary: 105x105 mm, 148x105 mm, 148x148 mm, 210x148 mm, 210x210 mm,
210x297 mm, 297x420 mm.

• Składana, łatwa do przechowywania w szufladzie lub kieszeni torby na notebook.
• Może służyć także jako podpórka do notowania.
• Klips jest w stanie utrzymać dokumenty o grubości do 125 kartek o rozmiarze A4.
• Regulowany kąt nachylenia – płynnie.
• Zdejmowana, przezroczysta linijka ułatwia korzystanie z dokumentów.

Indeks
09.006.6004
09.006.6005
09.006.6006
09.006.6007
09.006.6008
09.006.6009
09.006.6010

Wymiar
105x105 mm
148x105 mm
148x148 mm
210x148 mm
210x210 mm
210x297 mm
297x420 mm

Cena netto
68,40
78,16
93,80
105,53
124,76
156,66
313,95

Indeks
09.038.6015

Cena netto
46,19
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Panele prezentacyjne

SHERPA soho – zestaw paneli prezentacyjnych

• Zestaw 10 lub 20 paneli informacyjnych na stół VARIO.
• Składa się z metalowego modułu do postawienia na biurku i dwudziestu paneli
w następujących kolorach: czarny, czerwony, żółty, zielony i granatowy.
• Do ramek załączone są nakładane indeksy.

SHERPA soho – zestaw 5 paneli informacyjnych na stół. Zajmuje wyjątkowo mało miejsca.
Dzięki swojej budowie bardzo stabilny. Panele w kolorze czarnym.

Indeks

Rodzaj

09.006.5260
09.006.5261

VARIO 10 stół
VARIO 20 stół

Cena netto
317,87
492,19

Indeks

Cena netto

09.006.0081

166,71

Panele prezentacyjne

SHERPA – panele informacyjne

• Zestaw 10 lub 20 paneli informacyjnych na ścianę VARIO.
• Składa się z metalowego modułu montowanego na ścianę i dziesięciu paneli w następujących
kolorach: czarny, czerwony, żółty, zielony i granatowy.
• Do ramek załączone są nakładane indeksy.

Panele informacyjne wykonane z polipropylenu, ramka dostępna w różnych kolorach: czarny,
czerwony, żółty, zielony, granatowy, szary, grafitowy, fioletowy – opakowanie 5 szt.

Indeks

Rodzaj

09.006.5258
09.006.5259

VARIO 10 ściana
VARIO 20 stół

Cena netto
193,51
377,08

Indeks

Kolor

09.006.0069
09.006.0070
09.006.0071
09.006.0072
09.006.0073
09.006.0074
09.006.0075

czarny
czerwony
żółty
zielony
granatowy
szary
grafitowy

Cena netto
17,53
17,53
17,53
17,53
17,53
17,53
17,53
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Naścienny system prezentacyjny TARIFOLD VEO
z 10 panelami prezentacyjnymi A4

Biurkowy system prezentacyjny VEO z 10 panelami
prezentacyjnymi A4

• VEO – Vizualizacja, Elegancja, Organizacja.
• System prezentacyjny VEO chroni i organizuje wszystkie najważniejsze dokumenty.
• Aluminiowa konstrukcja pokryta eleganckim, czarnym plastikiem o ziarnistej fakturze.
• Niezwykle prosty w montażu – nie wymaga użycia żadnych narzędzi.
• Możliwość szybkiej rozbudowy paneli poprzez przyłączanie systemów naściennych.
• Systemy VEO zapakowane są w praktyczne pudełka (wykonane z odnawialnego
polipropylenu), które mogą być ponownie wykorzystane.

• VEO – Vizualizacja, Elegancja, Organizacja.
• System prezentacyjny VEO chroni i organizuje wszystkie najważniejsze dokumenty.
• Aluminiowa konstrukcja pokryta eleganckim, czarnym plastikiem o ziarnistej fakturze.
• Niezwykle prosty w montażu – nie wymaga użycia żadnych narzędzi.
• Możliwość szybkiej rozbudowy paneli poprzez przyłączanie systemów biurkowych.
• Systemy VEO zapakowane są w praktyczne pudełka (wykonane z odnawialnego
polipropylenu), które mogą być ponownie wykorzystane.

Indeks

Cena netto

09.013.4008

431,18

Indeks

Cena netto

09.013.4009

538,98

Uchwyt naścienny na panele prezentacyjne

Panele prezentacyjne

Jasnoszary, wykonany z metalu uchwyt pozwalający w bardzo łatwy sposób zaprezentować
niezbędne informacje blisko miejsc, w których są one potrzebne. Dzięki możliwości rozbudowy
stanowi idealny nośnik nawet dla dużej ilości informacji. Posiada 4 ograniczniki, dzięki którym
panele prezentacyjne układają się wachlarzowo. Model bez paneli prezentacyjnych.

Konstrukcja z drutu stalowego powleczonego kolorowym tworzywem. Kieszenie paneli
wykonane są z matowego PVC eliminującego refleksy światła. Dostarczane są w opakowaniach
po 10 sztuk z 5 zakładkami indeksującymi umożliwiającymi organizację prezentowanych treści.

Indeks

format

09.013.0149

A4

Cena netto
66,20

Indeks

Kolor

09.013.0152
09.013.0153
09.013.0154
09.013.0155
09.013.0156
09.013.0157

czerwony
żółty
zielony
czarny
miks
biały

Cena netto
169,38
169,38
169,38
169,38
169,38
169,38
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9.10 Półki, stojaki na broszury, tabliczki, panele
prezentacyjne, antyramy; 9.11 Identyfikatory
Podstawa biurkowa A4 TARIFOLD

Samoprzylepne identyfikatory imienne Avery Zweckform

• Jasnoszara podstawa biurkowa wykonana z metalu, przystosowana do 10 paneli
prezentacyjnych Tarifold Technic.
• Dzięki zastosowanemu kątowi nachylenia jest optymalna dla oczu.
• Łatwość rozbudowy do 30 paneli zapewnia istotne powiększenie możliwości prezentacyjnych.
• Specjalne otwory montażowe umożliwiają mocowanie do ściany.

• Samoprzylepne identyfikatory do zadruku na drukarkach laserowych wykonane ze sztucznego
jedwabiu, a do drukarek atramentowych z elastycznej folii (polipropylen).
• Pewnie przylegają i dają się łatwo usunąć nie niszcząc ubrań.
• Praktyczna i ekonomiczna alternatywa dla identyfikatorów z tworzyw sztucznych.
• Idealne podczas konferencji, seminariów czy spotkań.
• Darmowe i łatwe w użyciu szablony oraz oprogramowanie dostępne na www.avery-zweckform.pl.

L4784-20

Indeks

Indeks

Cena netto

09.013.4002

265,91

L4785-20
J4785-20

Symbol
prod.

J4798-20

Rozmiar
identyf. Identyf. Ark./
mm
arkusz opak.

Do drukarek laserowych
03.085.6008 L4784-20 63,5x29,6
03.085.6009 L4785-20
80x50
Do drukarek atramentowych
03.085.6010* J4785-20
80x50
03.085.6011* J4798-20
80x30

Opak.

Cena
netto

27
10

20
20

540
200

110,42
110,42

10
16

20
20

200
320

96,82
96,82

* Nowość

Identyfikatory

Etui do kart identyfikacyjnych

• Identyfikator CLICK FOLD – z kombi klipem do szerokiego zastosowania.
• Z magnesem. Nie niszczy ubrania.
• Silne i pewne mocowanie identyfikatora – z klipem.
• Wykonany z jdengo kawałka tworzywa.
• Łatwe otwieranie i pewne zamknięcie identyfikatora.
• Powierzchnia lekko wypukła.
• Identyfikator z magnesem – opakowanie 10 szt.
• Identyfikator z klipem i kombi-klipem – opakowanie 25 szt.

• Identyfikator na karty magnetyczne wykonany z twardego PVC.
• Wycięcie w tylnej ściance ułatwia wyciągnięcie karty.
• Wymiary 54x90 mm – format pionowy, 90x54 mm – format poziomy.
• Opakownie 25 sztuk.

Indeks

Mocowanie

Wymiar

09.006.5262
09.006.5263
09.006.5264

kombi-klip
magnes
klip

54x90 mm
54x90 mm
54x90 mm

Cena netto szt.
4,15
15,57
7,47

Indeks

Mocowanie

Wymiar

09.006.5265
09.006.5266
09.006.5267
09.006.5268

kombi-klip
kombi-klip
kombi-klip
klip

54x90 mm
54x90 mm
54x90 mm
84x54 mm

Cena netto szt.
8,72
10,05
11,45
9,96
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9.11 Identyfikatory

Identyfikatory

Identyfikatory – mechanizm ściągający

Identyfikatory wykonane ze sztywnej folii, wyposażone w obrotowy metalowy klip.
8002 – pionowe o wymiarach 90x60 mm, 8003 – poziome 60x90 mm. Puste wkładki do
zadrukowania. Opakowanie 25 szt.

Mechanizm ściągający umożliwiający wyciągnięcie identyfikatora na odległość
do 80 cm umieszczony na taśmie tekstylnej o szerokości 10 mm. Taśma posiada
zamek wypinający podczas nagłego szarpnięcia. Taśma w kolorze czarnym.
Zaczep w postaci karabińczyka – do zastosowania ze wszystkimi identyfikatorami DURABLE
ze specjalnym wycięciem. Opakowanie 10 sztuk.

Indeks

Cena netto

09.006.6012
09.006.6013

7,24
7,24

Identyfikator klasyczny, z klipsem
i z taśmą DONAU

Produkt
Polecany

Indeks

Cena netto

09.006.6034

11,42

Identyfikator miękki DONAU

Klasyczny: wyposażony w samozaciskowy klips i agrafkę. Posiada wycięcie na
palec ułatwiające wysunięcie karty, wizytówki. Wymiary przystosowany do kart
wizytowych w rozmiarze 90x57 mm. W komplecie karta opisowa na nazwisko. Opak. zbiorcze
50 szt., cena za 1 szt.
Z klipsem: wyposażony w usuwalny klips, posiada wycięcie na palec ułatwiające wysunięcie
karty lub wizytówki, rozmiar przystosowany do kart wizytowych w rozmiarze 85x50 mm,
w komplecie karta opisowa na nazwisko.
Z taśmą: wyposażony w jedwabną taśmę w kolorze czarnym lub granatowym, posiada wycięcie
na palec ułatwiające wysunięcie karty lub wizytówki, rozmiar przystosowany do kart wizytowych
w rozmiarze 85x50 mm, w komplecie karta opisowa na nazwisko, długość taśmy z klipsem: 51 cm.

Miękki, wykonany z elastycznego, przezroczystego PP; posiada podłużny otwór umożliwiający
przypięcie taśmy oraz dwa okrągłe do zastosowania łańcuszka; w układzie poziomym
lub pionowym.

Produkt
Polecany

Indeks

Typ

Wymiar

09.001.1249
09.001.1251
09.001.1252
09.001.1254

z klipsem
z taśmą czarną
z taśmą niebieską
transparentny

85x50 mm
85x50 mm
85x50 mm
90x57 mm

Cena netto
2,42
2,52
2,52
0,36

Indeks

09.001.3127
09.001.3128

Otwór

u góry (pionowy)
z boku (poziomy)

Wymiar

68x108 mm
110x79 mm

Cena netto
0,48
0,48
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