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SUPER KONKURS 
z interaktywnymi nagrodami dla szkół  
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www.2x3.pl

Szczegóły konkursu na stronie 
www.2x3.pl/konkurs oraz na www.esprit.2x3.pl

Prace przyjmowane będą od 1 września do 31 grudnia 2020 r.

Nagrody dla szkół, które przyślą najlepsze prace:  

I nagroda 
zestaw interaktywny ésprit MT Pro+ + projektor                       EB-530 (krótki rzut) z uchwytem + smart pad

II nagroda 
zestaw interaktywny ésprit MT Pro + projektor                               DX318e (długi rzut) z uchwytem + smart pad

III nagroda
tablica interaktywna ésprit DT

Zapraszamy do 6 edycji konkursu

Nagrodą gwarantowaną dla każdej z 10 szkół, 

z których prace wejdą do finału, 

będzie tablica szklana biała 150 x 100 cm

Dodatkowo – upominki dla twórców prac.

Promocję ISP organizuje 2x3 SA. Oferta jest ważna w terminie od 17.08 do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych produktów pod-
stawowych lub gratisów dodawanych do produktów w ramach promocji. Niniejsza gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego 
(na podstawie Art. 71 Kodeksu Cywilnego). Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie bez podania przyczyny. Kolory oraz detale 
produktów bazowych, a także dodawanych w ramach promocji gratisów mogą się różnić od rzeczywistych. Więcej informacji na stronie www.2x3.pl
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SUPER KONKURS 
z interaktywnymi nagrodami dla szkół  

INTERAKTYWNA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI 3

Oferta zgodna z wymogami programu AKTYWNA TABLICA

W 
ZESTAWIE

TANIEJ

W 
ZESTAWIE

TANIEJ

tablica interaktywna ésprit MT Pro+
TIWEMTPP

zestaw interaktywny ZSI 20 
ésprit MT Pro+ + Epson EB-680  

+ Mobile PC + Smart Pad

zestaw interaktywny ZSI 21 
ésprit MT Pro+ + Optoma DX330UST 

+ Mobile PC + Smart Pad 

699900
cena brutto

860877

cena netto

659900
cena brutto

811677

cena netto

Tablica interaktywna 80” – powierzchnia ceramiczna 
(dożywotnia gwarancja); nadrukowane ikony narzędziowe; 
technologia podczerwieni;  obsługa multigestów do 16 
użytkowników jednocześnie (32 punkty dotykowe); roz-
dzielczość: 32 767 × 32 767 px; standard Plug&Play; interak-
tywna półka na pisaki i gumkę; 5 lat gwarancji na tablicę.

tablica interaktywna ésprit MT Pro+ 80” 
projektor do ultra bliskiej projekcji Epson EB-680 z uchwytem typ: 3LCD; 
jasność: 3500 lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 14 000:1
Mobile PC 4-rdzeniowy procesor Intel 1.8 GHz; grafika Intel HD 7000; szybki 
64 GB dysk eMMC; czytnik Micro SD/SDHC/SDXC; Wi-Fi, Bluetooth, RJ45 (1000 
mbps), 4x USB, mini HDMI; system operacyjny WINDOWS 10 PL; 2 lata gwarancji
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6)

tablica interaktywna ésprit MT Pro+ 80” 
projektor do ultra bliskiej projekcji Optoma X330UST z uchwytem typ: 
DLP; jasność: 3500 lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20 000:1
Mobile PC (opis powyżej) 
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6) 

oferujemy 
wsparcie zdalne
do tablic ésprit 

W 
ZESTAWIE

TANIEJ

zestaw interaktywny ZSI 22 
ésprit MT Pro+ + Epson EB-530 + US2
 + Mobile PC + Smart Pad  

589900
cena brutto

725577

cena netto
tablica interaktywna ésprit MT Pro+ 80”  
projektor krótkoogniskowy Epson EB-530 typ: 3LCD; jasność: 3200 lm; 
rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 16 000:1 
uchwyt do projektora US2 
Mobile PC (opis powyżej)
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6)

SUPER
ZESTAW

zestaw interaktywny ZSI 36 
ésprit MT Pro+ + Epson EB-735F+ Smart Pad

10 60000

cena brutto
13 03800

cena netto
tablica interaktywna ésprit MT Pro+ 80” 
projektor laserowy o ultrakrótkim rzucie Epson EB-735F z uchwytem 
typ: 3LCD; źródło światła: laser; jasność: 3600 lm; rozdzielczość: 1080p; kon-
trast: 2 500 000:1
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6)

W 
ZESTAWIE

TANIEJ

569900
cena brutto

700977

cena netto

zestaw interaktywny ZSI 23 
ésprit MT Pro+ + Optoma X308ST 
+ US1 + Mobile PC + Smart Pad   
tablica interaktywna ésprit MT Pro+ 80” 
projektor krótkoogniskowy Optoma X308ST typ: DLP; jasność: 3500 ANSI 
lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20 000:1
Mobile PC (opis powyżej)
uchwyt do projektora US1 
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6)
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Oferta zgodna z wymogami programu AKTYWNA TABLICA

W 
ZESTAWIE

TANIEJ

W 
ZESTAWIE

TANIEJ

W 
ZESTAWIE

TANIEJ

W 
ZESTAWIE

TANIEJ

W 
ZESTAWIE

TANIEJ

tablica interaktywna
ésprit MT Pro

TIWEMTP

zestaw interaktywny ZSI 25 
ésprit MT Pro + Epson EB-680 + Smart Pad  

zestaw interaktywny ZSI 27 
ésprit MT Pro + Epson EB-530 
+ US2 + Smart Pad  

zestaw interaktywny ZSI 26 
ésprit MT Pro + Optoma X330UST + Smart Pad  

zestaw interaktywny ZSI 28 
ésprit MT Pro + Optoma X308ST 
+ US1 + Mobile PC + Smart Pad   

zestaw interaktywny ZSI 24 
ésprit MT Pro + Optoma DX318e 
+ UPB2 + Smart Pad

615000
cena brutto

756450

cena netto

502900
cena brutto

618567

cena netto

569900
cena brutto

700977

cena netto

469900
cena brutto

577977

cena netto

404900
cena brutto

498027

cena netto

Tablica interaktywna 80” – technologia podczerwieni. 
Obsługa multigestów do 8 użytkowników jednocześnie (16 
punktów dotykowych). Interaktywna półka na pisaki i gumkę.  
Standard Plug&Play. Ceramiczna powierzchnia z dożywot-
nią gwarancją. 3 lata gwarancji na produkt.

tablica interaktywna ésprit MT Pro 80” 
projektor do ultra bliskiej projekcji Epson EB-680 z uchwytem typ: 3LCD; 
jasność: 3500 ANSI lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 14 000:1
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6) 

tablica interaktywna ésprit MT Pro 80” 
projektor krótkoogniskowy Epson EB-530 typ: 3LCD; jasność: 3200 ANSI 
lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 16 000:1 
uchwyt do projektora US2 
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6)

tablica interaktywna ésprit MT Pro 80” 
projektor do ultra bliskiej projekcji Optoma X330UST z uchwytem typ: 
DLP; jasność: 3500 ANSI lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20 000:1 
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6)

tablica interaktywna ésprit MT Pro 80” 
projektor krótkoogniskowy Optoma X308ST typ: DLP; jasność: 3500 ANSI 
lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20 000:1
Mobile PC (opis na str. 3)
uchwyt do projektora US1 
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6)

tablica interaktywna ésprit MT Pro 80” 
projektor przenośny Optoma DX318e typ: DLP; jasność: 3600 ANSI lm; roz-
dzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20 000:1 
uchwyt do projektora UPB2
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6)

oferujemy 
wsparcie zdalne
do tablic ésprit 
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Oferta zgodna z wymogami programu AKTYWNA TABLICA

W 
ZESTAWIE

TANIEJ

554900
cena brutto

682527

cena netto

zestaw interaktywny ZSI 30
ésprit DT + Optoma X330UST + Smart Pad 
tablica interaktywna ésprit DT 80” 
projektor do ultra bliskiej projekcji Optoma X330UST z uchwytem typ: 
DLP; jasność: 3500 ANSI lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20 000:1  
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6)

W 
ZESTAWIE

TANIEJ

W 
ZESTAWIE

TANIEJ

453900
cena brutto

558297

cena netto

359900
cena brutto

442677

cena netto

zestaw interaktywny ZSI 31 
ésprit DT + Optoma X308ST 
+ US1 + Smart Pad  

zestaw interaktywny ZSI 32 
ésprit DT + Optoma DX318e 
+ UPB2 + Smart Pad 

tablica interaktywna ésprit DT 80” 
projektor krótkoogniskowy Optoma X308ST typ: DLP; jasność: 3500 ANSI 
lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20 000:1 
uchwyt do projektora US1 
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6)

tablica interaktywna ésprit DT 80” 
projektor przenośny Optoma DX318e typ: DLP; jasność: 3600 ANSI lm; roz-
dzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20 000:1 
uchwyt do projektora UPB2
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6)

tablica interaktywna
ésprit DT

TIWEDT

Tablica interaktywna 80” – technologia optyczna. Obsługa 
multigestów (2 punkty dotykowe) Standard Plug&Play. 
Ceramiczna powierzchnia z dożywotnią gwarancją. 3 lata 
gwarancji na produkt.

W 
ZESTAWIE

TANIEJ

zestaw interaktywny ZSI 33 
ésprit DT 100 (16:9) 

+ Optoma W303ST 
+ US1 + Smart Pad564900

cena brutto
694827

cena netto

tablica interaktywna panoramiczna ésprit 
DT 100 – przekątna 100 cali, proporcje 16:9. 
Technologia optyczna, obsługa multigestów. 
Ceramiczna powierzchnia z dożywotnią gwa-
rancją. Standard Plug&Play.
projektor krótkoogniskowy Optoma W303ST 
typ: DLP; jasność: 3000 ANSI lm; rozdzielczość: 
1280 x 800 (WXGA); kontrast: 18 000:1 
uchwyt do projektora US1 
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6)

100’’

oferujemy 
wsparcie zdalne
do tablic ésprit 
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Oferta zgodna z wymogami programu AKTYWNA TABLICA

24900
cena brutto

30627

cena netto

162500
cena brutto

199875

cena netto

tablica interaktywna
ésprit ST

TIWEST

ésprit ST 80” działa w oparciu o technologię optyczną. Standard Plug&Play (gotowa 
do użytku zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora). Obsługa multi-
gestów (2 punkty dotykowe). Powierzchnia lakierowana, suchościeralno-magne-
tyczna. 3 lata gwarancji na produkt.

PAD multi-touch z klawiaturą 
smart PAD
Stylowy touchpad łączący w sobie funkcje panelu dotykowego  
(z obsługą multigestów) i wirtualnej klawiatury. Doskonały do biura oraz 
do użytku domowego. Intuicyjny w obsłudze, sprawdzi się jako urządze-
nie sterujące sprzętem multimedialnym lub jako „myszka” (gładzik) do 
komputera. Wsparcie dla Smart TV.

stojaki mobilne do tablic interaktywnych 
ésprit Universal / ésprit DT/MT

zestaw głośnikowy ésprit sound

STE UNIVERSAL 
ésprit Universal

STE DT / MT ST 
ésprit DT/MT

ésprit Universal 
Stojak do wszystkich naszych tablic. Wyposażony w uchwyt do projektora do bliskiej projekcji. 
Regulacja odległości projektora od tablicy w przedziale od 13,5 do 100 cm. Możliwość złożenia 
ramienia o 90°. Wykonany ze stali. W kolorze białym (półmat). 

ésprit DT/MT/PP 
Stojak do tablicy interaktywnej ésprit DT, ésprit plus Pro oraz ésprit MT. Możliwość trójstopnio-
wej regulacji wysokości oraz złożenia ramienia o 90°. Regulacja odległości projektora od tablicy  
w przedziale od 86 do 120 cm. Wykonany ze stali. W kolorze białym (półmat).

Przeznaczony do wszystkich naszych tablic interaktywnych. Może być 
wykorzystany w szkołach, salach konferencyjnych, biurach, czyli wszę-
dzie tam gdzie występuje potrzeba wsparcia nagłośnienia na potrzeby 
lekcji czy prezentacji. Łatwy montaż ścienny, kompaktowa i estetyczna 
obudowa, komplet okablowania w zestawie

Nr art. 2x3 Wymiary [mm] Cena netto Cena brutto

STE UNIVERSAL 1320 × 2840 2 470,00 zł 3 038,10 zł

STE DT/MT 1910 × 2022 1 250,00 zł 1 537,50 zł

POLECANY 

DO ZESTAWÓW 

INTERAKTYWNYCH

42800
cena brutto

52644

cena netto

zestaw interaktywny ZSI 35
ésprit ST + Optoma DX318e 
+ UPB1 + Smart Pad
tablica interaktywna ésprit ST 80” 
projektor do ultra bliskiej projekcji Optoma X330UST z uchwytem typ: 
DLP; jasność: 3500 ANSI lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20 000:1
uchwyt do projektora UPB1
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6) 

W 
ZESTAWIE

TANIEJ

325200
cena brutto

399996

cena netto

zestaw interaktywny ZSI 34 
ésprit ST + Optoma X308ST 
+ US1 + Smart Pad
tablica interaktywna ésprit ST 80” 
projektor krótkoogniskowy Optoma X308ST typ: DLP; jasność: 3500 ANSI 
lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20 000:1 
uchwyt do projektora US1 
PAD multi-touch z klawiaturą Smart PAD (opis na str. 6) 

W 
ZESTAWIE

TANIEJ

399900
cena brutto

491877

cena netto

oferujemy 
wsparcie zdalne
do tablic ésprit 
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Nr art. 2x3 Przekątna Cena netto Cena brutto

OP651RKe 65” 6 909,00 zł 8 498,07 zł

OP751RKe 75” 10 568,00 zł 12 998,64 zł

OP861RKe 86” 13 820,00 zł 16 998,60 zł

projektor
Epson EB-735F
Projektor do ultra bliskiej projekcji – laserowy Full HD
• pierwszy laserowy projektor ultrashort do biur w rozdzielczości Full HD
• idealne rozwiązanie do małych sal konferencyjnych i sal lekcyjnych
• wysoka jasność 3600 lumenów (światło białe i kolorowe)
• bezpieczna dla oczu technologia 3LCD 
• ultrabliska projekcja -90” obraz z odległości 35cm
• złącza HDMI, VGA, USB, LAN, wi-fi i screen mirroring
• wbudowany głośnik 16W
• żywotność lasera do 30000h
• gwarancja 5 lat

monitory interaktywne 
Optoma
Rozdzielczość 4K UHD gwarantuje ostry i żywy obraz. Bezproblemowa 
interakcja - 20 punktów dotyku. Antyodblaskowy wyświetlacz, filtr 
niebieskiego światła i szerokie kąty widzenia. Monitory interaktywne 
Optoma to płaskie panele dotykowe zapewniające rozdzielczość 4K 
UHD oraz 20 punktów dotyku. Dzięki nim wyświetlanie lekcji, dzielenie 
się pomysłami nabierze nowego wymiaru, zarówno w zastosowaniach 
edukacyjnych, ale też i korporacyjnych.

NOWOŚĆ

W OFERCIE

731626
cena brutto

899900

cena netto

NOWOŚĆ

W OFERCIE

259900
cena brutto

319677

cena netto statyw jezdny do monitorów 
Mobi Lift
Podnośnik telewizyjny zapewniający pełną mobilność. Specjalna, solidna 
konstrukcja oraz kółka z blokadą umożliwiają łatwe przesuwania pro-
duktu bez pomocy drugiej osoby. Aktywne gniazdko RJ45, dzięki któremu 
podłączymy dodatkowe akcesoria. Sterowanie pilotem RF. Płynna regula-
cja wysokości. Nośność do 80 kg.

płynna 
regulacja 
wysokości
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projektory Optoma X330UST / W330UST

projektory Epson EB-530 / EB-535W

* Optoma X330UST    ** Optoma W330UST

* Epson EB-530    ** Epson EB-535W

Projektory do ultra bliskiej projekcji – do tablic 4:3* / panoramicznych**
•  technologia DLP
•  jasność 3500*/3600** ANSI lumenów
•  kontrast 20 000:1
•  dystans 0,47-0,68 m*/0,49-0,66 m**
•  rozdzielczość: XGA* (1024 x 768), WXGA** (1280 x 800)
•  możliwy rozmiar obrazu od 70” do 100” 
•  bezfiltrowa konstrukcja
•  technologia Amazing Colour zapewniająca realne i nasycone kolory
•  głośnik 16 W
•  złącza: 2 x HDMI (HDMI 1.4a 3D + MHL), wejścia i wyjścia VGA, 1 x złożony  
 sygnał wideo, 1 x Audio 3.5 mm, 2 x USB-A reader/wireless, audio 3.5 mm,  
 RS232, RJ45 (LAN)
• żywotność lampy (godziny): 4000 (Jasny), 12 000 (Dynamiczny), 10 000  
 (Eco), 15 000 (Eco+)
•  gwarancja pracy 24/7
•  gwarancja 3 lata projektor i 3 lata lub 2500 h na lampę

Projektory krótkoogniskowe do tablic 4:3* / panoramicznych**
•  technologia 3LCD
•  jasność 3200*/3400** ANSI lumenów (światło białe i kolorowe)
•  kontrast 16 000:1
•  rozdzielczość: XGA (1024x768)*/WXGA (1280x800)**
•  dystans: 0,5-1,3 m
•  głośnik 16 W
•  złącza: HDMI/VGA/LAN
•  złącza USB typ A (umożliwiające podpięcie innych urządzeń,  
 tj. wizualizer, pendrive), opcjonalnie Wi-Fi
•  żywotność lampy: 5000 h pełna jasność/10 000 h tryb eko,
 niski koszt eksploatacji – nowa lampa ok. 350 zł brutto
•  gwarancja: 5 lat na projektor; 5 lat lub 1000 h na lampę

projektory Optoma X308ST / W308ST

* Optoma X308ST    ** Optoma W308ST

Projektory krótkoogniskowe do tablic 4:3* / panoramicznych**
•  technologia DLP
•  jasność: 3500*/3600** ANSI lm
•  kontrast 22 000:1
•  rozdzielczość XGA (1024x768) 4:3* lub WXGA (1280x800)**
•  możliwy rozmiar obrazu od 40” do 196” * lub od 44” do 223”** 
•  technologia Amazing Colour zapewniająca realne i nasycone kolory
•  głośnik 10 W
•  złącza m.in.: HDMI/2xVGA/RS232
•  żywotność lampy: 6000 h standard/12 000 dynamiczny / 10 000 Eco
/ 15 000 Eco+
•  gwarancja pracy 24/7, gwarancja 5 lat na kolor
•  gwarancja na projektor: 2 lata; gwarancja na lampę: 1 rok lub 1000 h

357000
cena brutto

439110

cena netto

406500
cena brutto

499995

cena netto

251951
cena brutto

309900

cena netto

248200
cena brutto

305286

cena netto

W330UST

X330UST

EB-530

EB-535W

219900
cena brutto

270477

cena netto

243000
cena brutto

298890

cena netto

W308ST

X308ST

  
uchwyt 

US1
GRATIS!

24/7 +

  
uchwyt 

US1
GRATIS!

24/7 +

373900
cena brutto

459897

cena netto

406400
cena brutto

499872

cena netto

EB-685W

EB-680projektory Epson EB-680 / EB-685W
Projektory do ultra bliskiej projekcji – do tablic 4:3* / panoramicznych**
•  technologia 3LCD
•  jasność 3500 lumenów (zarówno w bieli, jak i kolorze)
•  kontrast 14 000:1
•  rozdzielczość: XGA* (1024 x 768) lub WXGA** (1280 x 800)
•  obraz 55 do 93”*/ 55 do 100”**
•  głośnik 16 W
•  złącza: 3x HDMI, USB A i B, LAN, opcjonalnie Wi-Fi, wejścia i wyjścia VGA,  
 stereofoniczne wejścia i wyjścia audio
•  żywotność lampy: 5000 h pełna jasność/10 000 h tryb eko
•  koszt nowej oryginalnej lampy ok. 350 zł brutto
•  gwarancja: 5 lat na projektor; 5 lat lub 1000 h na lampę
•  uchwyt ścienny w zestawie

* Epson EB-680    ** Epson EB-685W
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projektor
Optoma DX318e
•  technologia DLP
•  jasność 3600 ANSI lm
•  kontrast 20 000:1
•  rozdzielczość XGA (1024 x 768)
•  możliwy rozmiar obrazu od 27,78” do 304,4” 
•  technologia Amazing Colour zapewniająca realne i nasycone kolory
•  3D Ready
•  głośnik 10 W
•  żywotność lampy: 6000 h standard/10 000 h eco+
•  gwarancja na projektor: 2 lata; gwarancja na lampę: 1 rok lub 1000 h
•  gwarancja pracy 24/7, gwarancja 5 lat na kolor

137000
cena brutto

168510

cena netto

24/7 +

obsługa ekranu 
pilotem radiowym
zasięg 20 m

stolik projekcyjny
Universal

wskaźniki i piloty prezentacyjne

66226
cena brutto

81458

cena netto

Przeznaczony na projektor, rzutnik, notebooka, czy drukarkę. Blat wykonano 
z płyty meblowej w kolorze popielatym. Aluminiowa podstawa jezdna 
w kolorze srebrnym, wyposażona dodatkowo w kółka z systemem bloku-
jącym, zapewniając mobilność stolika. W zestawie elementy montażowe. 
Wymiary: 80 × 48,5 × 81,5 cm (blaty: 80 × 46 / 40 × 40 cm).

WL001 N  /  WL001 Z Elegancki, nowoczesny wskaźnik laserowy, z funkcją latarki LED. Bardzo lekki 
i łatwy w obsłudze. Zasięg do 200 m. 
WL002 Pilot / wskaźnik. Zasięg pilota do 50 m. Laser o zasięgu do 100 m. Przyciski z funkcją prze-
wijana slajdów w programie Power Point oraz przyciski Tab i Enter. Autoinstalacja sterownika. 
WL003 Pilot multimedialny. Zasięg: pilot do 10 m, laser do 200 m. Funkcje: uruchamianie przeglą-
darki internetowej, wyświetlanie pulpitu, przewijanie slajdów, powiększanie i pomniejszanie obrazu. 

ST007 

  
wskaźnik

laserowy
 WL1 Z

GRATIS!

  
wskaźnik

laserowy
 WL1 N

GRATIS!

stolik projekcyjny
Master
Nowoczesny stolik projekcyjny, skonstruowany specjalnie dla przeno-
śnych projektorów. Dwie rozkładane półki pod projektor i notebooka. 
Regulacja wysokości od 85 do 125 cm. Dodatkowo istnieje możliwość 
obrotu i zmiany wysokości dolnej półki. Podstawa jezdna wyposażona 
w dwa duże kółka ułatwiające transport oraz specjalne stopki zapew-
niające stabilność stolika.

ST004

82782
cena brutto

101822

cena netto

  
pilot WL3 

do 
prezentacji

GRATIS!*

  
pilot WL3 

do 
prezentacji

GRATIS!*

ekrany projekcyjne 
elektryczne PROFI
Zdalnie sterowany. Łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. Biała 
matowa powierzchnia (Matt White) z czarnym obramowaniem. Szeroki kąt 
widzenia. Bezprzewodowa obsługa ekranu za pomocą pilota radiowego  
o zasięgu do 20 m. Bardzo cichy mechanizm zwijający. Obsługa za pomocą ste-
rownika bezprzewodowego oraz kablowego. 

Wymiary Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

300 × 300 cm (1:1) EEP3030R 1 923,00 zł   2 365,29 zł
236 × 175 cm (4:3) EEP1723/43 964,45 zł 1 186,27 zł
195 × 145 cm (4:3) EEP1419/43 803,71 zł 988,56 zł

Wymiary Nr art. 2x3 Kolor lasera cena netto cena brutto

112 × 25 × 12 mm WL001 N 53,47 zł 65,77 zł
112 × 25 × 12 mm WL001 Z 95,37 zł 117,31 zł
155 × 20 × 16 mm WL002 105,52 zł 129,79 zł
125 × 51 × 47 mm WL003 226,06 zł 278,06 zł
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tablice szklane 
magnetyczne

planer szklany 
magnetyczny miesięczny

tablice
z indywidualnym nadrukiem

Nienaganny design, nasycone kolory oraz estetyczne wykonanie. Tablica 
składa się z tafli szkła (bezpieczne szkło ESG) i zespolonej z nią na całej 
powierzchni blachy ocynkowanej. Dzięki zaokrąglonym narożnikom, 
tablice są bezpieczne w użytkowaniu. Powierzchnia suchościeralna.

Tablica składa się z tafli szkła (bezpieczne szkło ESG) i zespolonej z nią na 
całej powierzchni blachy ocynkowanej. Dzięki zaokrąglonym narożnikom, 
tablica jest bezpieczna w użytkowaniu. Powierzchnia suchościeralna. 
Wymiary: 120 x 90 cm

Tablica składa się z tafli szkła (bezpieczne szkło ESG) i zespolonej z nią na 
całej powierzchni blachy ocynkowanej. Dzięki zaokrąglonym narożnikom, 
tablica jest bezpieczna w użytkowaniu. Powierzchnia suchościeralna. 

wymiary [cm] Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

BIAŁA

45 × 45 TSZ4545 W 109,30 zł 134,44 zł
40 × 60 TSZ64 W 131,38 zł 161,60 zł
60 × 80 TSZ86 W 274,87 zł 338,09 zł
100 × 100 TSZ1010 W 572,88 zł 704,65 zł
120 × 90 TSZ129 W 539,77 zł 663,92 zł
150 × 100 TSZ1510 W 881,94 zł 1 084,78 zł
200 × 100 TSZ1020 W 1 102,69 zł 1 356,31 zł
CZARNA

45 × 45 TSZ4545 B 109,30 zł 134,44 zł
40 × 60 TSZ64 B 131,38 zł 161,60 zł
60 × 80 TSZ86 B 274,87 zł 338,09 zł
120 × 90 TSZ129 B 539,77 zł 663,92 zł
150 × 100 TSZ1510 B 881,94 zł 1 084,78 zł
CZERWONA

45 × 45 TSZ4545 R 109,30 zł 134,44 zł
40 × 60 TSZ64 R 131,38 zł 161,60 zł
60 × 80 TSZ86 R 274,87 zł 338,09 zł
120 × 90 TSZ129 R 539,77 zł 663,92 zł
150 × 100 TSZ1510 R 881,94 zł 1 084,78 zł
ZIELONA

45 × 45 TSZ4545 G 109,30 zł 134,44 zł
40 × 60 TSZ64 G 131,38 zł 161,60 zł
60 × 80 TSZ86 G 274,87 zł 338,09 zł
NIEBIESKA

45 × 45 TSZ4545 N 109,30 zł 134,44 zł
40 × 60 TSZ64 N 131,38 zł 161,60 zł
60 × 80 TSZ86 N 274,87 zł 338,09 zł
120 × 90 TSZ129 N 539,77 zł 663,92 zł
150 × 100 TSZ1510 N 881,94 zł 1 084,78 zł

  
półka + 

markery***
GRATIS!

  
czyścik + 

markery**
GRATIS!

  
 markery
i magnesy

GRATIS!

  
WYCENA

SPECJALNA!

** gratis markery fluorescencyjne i czyścik 
do tablic o wymiarach 45 x 45, 40 x 60 i 60 x 80 cm

*** gratis markery fluorescencyjne i półka 
akrylowa do tablic o wymiarach 120 x 90 cm

  
półka + 

markery +

czyścik****
GRATIS!

**** gratis markery fluorescencyjne i półka 
akrylowa do tablic o wymiarach 150 x 100 
i 200 x 100 cm

  
tablica 60x10 +

półka + markery

*****
GRATIS!

***** gratis markery fluorescencyjne, półka akrylowa 
i  tablica szklana 60 x 10 cm do tablicy 
o wymiarach 100 x 100 cm

bezpieczne 
szkło ESG

*

75000
cena brutto

92250

cena netto

planer dostępny jest również 
w kolorze białym z identycznym 
nadrukiem i wymiarami
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tablica szklana 
mobilna
Tablica dwustronna o powierzchni szklanej czarno-białej z właściwościami 
magnetycznymi. Osadzona na stojaku mobilnym z anodyzowanych profili 
aluminowych o stałej wysokości 185 cm. Podstawa mobilna wyposażona 
w kółka z hamulcem. Produkt doskonale nadaje się do biura, restauracji, 
hotelu, jak również może być bardzo ciekawym elementem wystroju każ-
dego wnętrza. W zestawie: elementy montażowe. 

wymiary tablicy [cm] Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

POWIERZCHNIA MAGNETYCZNA

120 × 90  TDSZ129 B/W 1 177,70 zł 1 448,57 zł

POWIERZCHNIA NIEMAGNETYCZNA

120 × 90 TDSZ129 B/W M 1 084,47 zł 1 333,90 zł

AS145

AS144

AS146

flipcharty szklane magnetyczne mobilne

akcesoria
do tablic szklanych

Powierzchnia szklana o właściwościach magnetycznych i nasyconych 
kolorach. Stały kąt pochylenia 15°. Podstawa mobilna wyposażona w kółka 
z hamulcem. Konstrukcja nośna ze stali z możliwością regulacji wysokości 
160-196 cm. Wymiary powierzchni: 70 x 100 cm. W zestawie: elementy 
montażowe i półka.

Markery Multiboard fluorescencyjne – idealne do dekoracji i  pisa-
nia po tablicach szklanych, szybach i innych gładkich powierzchniach. 
Mogą być używane do wszystkich tablic suchościeralnych. 4 sztuki 
w opakowaniu, w kolorach: pomarańczowym, żółtym, zielonym i różowym. 

Czyścik magnetyczny z holderem na 1 marker (AS144) wymiary: 
50 mm (średnica)

Czyścik magnetyczny (AS145) wymiary: 100 x 55 x 30 mm

Półka magnetyczna na markery (AS146) wymiary: 148 x 74 x 35 mm

Supermocne magnesy – idealne do tablic szklanych lub do każdego 
rodzaju tablic magnetycznych. Wykonane z metalu. 2 rodzaje:
PROSTOPADŁOŚCIAN (AM150) wymiary: 10 × 10 × 4 mm, op. 6 sztuk 
SZEŚCIAN (AM151) wymiary 10 × 10 × 10 mm, op. 6 sztuk

kolor tablicy Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

biały TFSZ BIAŁA 674,04 zł 829,07 zł

czarny TFSZ CZAR 674,04 zł 829,07 zł

niebieski TFSZ NIEB 674,04 zł 829,07 zł

zielony TFSZ ZIEL 674,04 zł 829,07 zł

pomarańczowy TFSZ POM 674,04 zł 829,07 zł

AS143

Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

AS143 31,41 zł 38,63 zł

AS144 16,76 zł 20,61 zł

AS145 28,37 zł 34,90 zł

AS146 19,96 zł 24,55 zł

AM150 25,21 zł 31,01 zł

AM151 50,43 zł 62,03 zł

  
tablica 60x10 +

markery + 

czyścik 

GRATIS!

AM150AM151

  
tablica 60x10 +

markery + 

czyścik 

GRATIS!
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flipchart 
dwustronny

flipcharty office PRO 
mobilne

flipcharty Classic 
z ramionami

Tablica dwustronna, suchościeralna, magnetyczna, w solidnej ramie alu-
miniowej GTO. Plastikowe narożniki w kolorze popielatym. Konstrukcja 
nośna z anodyzowanego aluminium. Podstawa jezdna (kółka z blokadą). 
Stała wysokość (185 cm). Zdejmowane półki na przybory (2 × 30 cm). 
Uniwersalny uchwyt na blok (1-stronnie). Gwarancja: 2 lata na produkt. 
10 lat na powierzchnię lakierowaną. Dożywotnia na ceramiczną.

Tablica o wymiarach 70 × 100 cm i stałym kącie pochylenia 15°. Powierzch-
nia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. Półka na przybory. Uni-
wersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO. Stabilna konstruk-
cja nośna ze stali. Regulowana wysokość tablicy w zakresie 160-196 cm, 
dzięki łatwym w użyciu uchom zaciskowym. Podstawa jezdna – kółka  
z blokadą. 

Tablica suchościeralna lakierowana magnetyczna. Na tablicy blok zawie-
szany jest na mocnych sprężynowych uchwytach. Podstawa trójnożna  
o regulowanej wysokości do 186 cm. Dwa aluminiowe ramiona do zawie-
szenia arkuszy papieru.

wymiary tablicy [cm] nr art. 2x3 cena netto cena brutto

70 × 104 / pow. lakierowana TF14 487,05 zł 599,07 zł
70 × 104 / pow. ceramiczna TF14P3 668,69 zł 822,48 zł

wymiary tablicy [cm] nr art. 2x3 cena netto cena brutto

70 × 100 TF17 497,34 zł 611,72 zł
70 × 100 TF21 497,34 zł 611,72 zł

  
czyścik 

Slim

GRATIS!

TF21

TF04

TF17

36113
cena brutto

44419

cena netto

  
czyścik Duo 

limitowana 

edycja

GRATIS!

maty podłogowe
Skuteczna i trwała ochrona podłoża przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi. Bezproblemowe w użyciu. Efekt natychmiastowy – bez czynności 
montażowych.

wymiary 
[cm] nr art. 2x3 przeznaczenie materiał /

gwarancja cena netto cena brutto

120 × 75 MPTP1275 V na twarde powierzchnie PVC / 2 lata 39,04 zł 48,02 zł

120 × 90 MPTP129 V na twarde powierzchnie PVC / 2 lata 47,32 zł 58,20 zł

150 × 120 MPTP1215 V na twarde powierzchnie PVC / 2 lata 79,43 zł 97,70 zł

120 × 75 MPTP1275 C na twarde powierzchnie PVC / 2 lata 52,39 zł 64,44 zł

120 × 90 MPTP129 C na twarde powierzchnie PVC / 2 lata 65,91 zł 81,07 zł

150 × 120 MPTP1215 C na twarde powierzchnie PVC / 2 lata 104,78 zł 128,88 zł

120 × 75 MPDW1275 C na dywany i wykładziny PVC / 2 lata 74,36 zł 91,46 zł

120 × 90 MPDW129 C na dywany i wykładziny PVC / 2 lata 87,88 zł 108,09 zł

150 × 120 MPDW1215 C na dywany i wykładziny PVC / 2 lata 148,72 zł 182,93 zł

®

s  o  l  u  t  i  o  n  s

®

s  o  l  u  t  i  o  n  s

  
CENA

na 
do widzenia 

  
blok w kratkę

20 kartek 

B05ISP

GRATIS!



INTERAKTYWNA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI 13

tablice suchościeralne
Tablica biała suchościeralna o powierzchni niemagnetycznej (mela-
minowej – 2 lata gwarancji) lub magnetycznej (lakierowanej – 10 lat 
gwarancji lub ceramicznej z gwarancją dożywotnią). Rama wykonana  
z profilu aluminiowego i wykończona popielatymi narożnikami. Półka  
o długości 30 cm.

wymiary [cm] /
powierzchnia nr art. 2x3 cena netto cena brutto

60 × 45 / lakierowana TSA456 60,00 zł 73,80 zł

90 × 60 / ceramiczna TSA96P3 149,00 zł 183,27 zł

tablice tekstylne, lniane i korkowe

tablica kredowa

Rama aluminiowa w kolorze srebrnym. Plastikowe narożniki. Łatwy mon-
taż (w pionie lub w poziomie). Powierzchnia z wysokiej jakości materiału: 
tekstylna (w kolorze niebieskim, szarym, zielonym lub morskim), lniana 
lub korkowa. W zestawie elementy mocujące.

Tablica kredowa zielona z powierzchnią lakierowaną o właściwościach 
magnetycznych. Wymiary: 90 x 60 cm. Rama aluminiowa w kolorze 
srebrnym. Plastikowe narożniki. Półka na całej szerokości, która zmieści 
wszelkiego rodzaju przybory niezbędne podczas prezentacji.

wymiary [cm] /
kolor

nr art. 
2x3 powierzchnia cena 

netto
cena 

brutto

140 × 70 / morska TMA147 tekstylna 115,00 zł 141,45 zł

60 × 40 / morska TMA64 tekstylna 42,00 zł 51,66 zł

90 × 60 / zielona TTA96 4 tekstylna 45,00 zł 55,35 zł

60 × 45 / niebieska TTA456 1 tekstylna 37,40 zł 46,00 zł

60 × 45 / szara TTA456 2 tekstylna 37,40 zł 46,00 zł

60 × 45 TLA456 lniana 45,00 zł 55,35 zł

60 × 45 TCA456 korkowa 41,00 zł 50,43 zł

promocja

CENOWA

promocja

CENOWA

  
CENA

na 
do widzenia 

ścianki moderacyjne
Ścianki moderacyjne (parawany) sprawdzają się doskonale podczas 
wystaw, galerii zdjęć, rysunków i innych prac uczniów oraz jako tablice 
ogłoszeń w holach i w sekretariatach. Mogą być również wykorzystane 
w miejscach, gdzie istnieje potrzeba fizycznego przedzielenia prze-
strzeni w estetyczny sposób. Ścianka moderacyjna to konstrukcja do 
samodzielnego montażu w dowolnej konfiguracji. 

wymiary [cm] /
powierzchnia nr art. 2x3 cena netto cena brutto

120 × 60 / korkowa TMC126 238,86 zł 293,80 zł

120 × 60 / tekstylna TMT126 247,97 zł 305,00 zł

120 × 60 / such.-magn. TMS126 311,20 zł 382,77 zł

120 × 90 / korkowa TMC129 265,22 zł 326,23 zł

120 × 90 / tekstylna TMT129 277,87 zł 341,78 zł

120 × 90 / such.-magn. TMS129 384,60 zł 473,06 zł

120 × 120 / korkowa TMC1212 308,84 zł 379,87 zł

120 × 120 / tekstylna TMT1212 323,73 zł 398,19 zł

120 × 120 / such.-magn. TMS1212 489,08 zł 601,57 zł

120 × 180 / korkowa TMC1218 393,82 zł 484,40 zł

120 × 180 / tekstylna TMT1218 423,61 zł 521,04 zł

120 × 180 / such.-magn. TMS1218 691,08 zł 850,03 zł

noga 160 cm NTM160 138,99 zł 170,96 zł

noga 190 cm NTM190 144,67 zł 177,94 zł

  
do każdej 

tablicy
4 uchwyty 

GRATIS!

  
do każdej nogi

kółka z hamulcem 

GRATIS!

przykładowe konfiguracje ścianek

  
CENA

na 
do widzenia 

7804
cena brutto

9599

cena netto

TKA96
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tablice moderacyjne

ramki plakatowe zatrzaskowe 25 mm

Tablica o podstawie typu V. Rama z profilu aluminiowego w kolorze bia-
łym. Stalowe nogi wyposażone w kółka. Powierzchnia: suchościeralna, 
korkowa lub tekstylna (w kolorze niebieskim).

Aluminiowa rama w kolorze srebrnym. Ostre narożniki. Wyposażona 
w elastyczną folię antyrefleksyjną z filtrem UV o grubości 0,5 mm. Tylna 
ściana z trwałego i odpornego na pęknięcia materiału. 

wymiary [cm] /
powierzchnia nr art. 2x3 cena netto cena brutto

120 × 150 / korkowa MTC1215CV 526,00 zł 646,98 zł

120 × 150 / tekstylna MTT1215CV 1 559,00 zł 687,57 zł

120 × 150 / such.-magn. MTS1215/CV 659,00 zł 810,57 zł

wymiary [mm] nr art. 2x3 cena netto cena brutto

210 × 297 TZW25/A4 BG 44,96 zł 55,30 zł

297 × 420 TZW25/A3 BG 59,78 zł 73,53 zł

promocja

CENOWA

gabloty informacyjne 
z przesuwnymi drzwiami

gabloty informacyjne

gabloty ECO

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna lakierowana, korkowa lub 
tekstylna w kolorze niebieskim. Rama z profilu aluminiowego anodo-
wanego z plastikowymi narożnikami w kolorze popielatym. Drzwiczki 
przesuwne ze szkła ESG zamykane na kluczyk.

Do użytku wewnątrz budynku. Profil aluminiowy. Drzwiczki z pleksi zamy-
kane na zamek imbusowy. Tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną. 
Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna lakie-
rowana. Drzwiczki otwierane do góry, zamykane na kluczyk imbusowy.

Powierzchnia korkowa, suchościeralno-magnetyczna lakierowana lub 
tekstylna. Profil aluminiowy anodowany UKF z plastikowymi narożnikami 
w kolorze popielatym. Drzwiczki z pleksi zamykane na kluczyk imbusowy.

wymiary [cm] / 
powierzchnia nr art. 2x3 cena netto cena brutto

138 × 99 / korkowa GK118A4PD 975,70 zł 1 200,11 zł
138 × 99 / lakierowana GS118A4PD 1 048,14 zł 1 289,22 zł
138 × 99 / tekstylna GT118A4PD 983,74 zł 1 210,00 zł
138 × 68 / korkowa GK112A4PD 850,65 zł 1 046,29 zł
138 × 68 / lakierowana GS112A4PD 940,23 zł 1 156,49 zł
138 × 68 / tekstylna GT112A4PD 878,19 zł 1 080,17 zł

wymiary [cm] / 
powierzchnia nr art. 2x3 cena netto cena brutto

150 × 100 / korkowa GK11510 778,42 zł 957,46 zł
150 × 100 / such.-magn. GS11510 904,65 zł 1 112,73 zł
150 × 100 / tekstylna GT11510 850,65 zł 1 046,29 zł
120 × 90 / korkowa GK1129 644,04 zł 792,17 zł
120 × 90 / such.-magn. GS1129 716,37 zł 881,14 zł
120 × 90 / tekstylna GT1129 686,58 zł 844,50 zł

wymiary [cm] / 
powierzchnia nr art. 2x3 cena netto cena brutto

90 × 60 / korkowa GK596 332,20 zł 408,61 zł
120 × 90 / korkowa GK5129 481,07 zł 591,72 zł
90 × 60 / such.-magn. GS596 423,71 zł 521,16 zł
120 × 90 / such.-magn. GS5129 629,73 zł 774,57 zł
120 × 90 / tekstylna GT596 412,26 zł 507,07 zł
120 × 90 / tekstylna GT5129 594,22 zł 730,89 zł

  
powerbank

+
tablica 45x60 cm

GRATIS!

  
powerbank

+
tablica 45x60 cm

GRATIS!*

*do gablot o wymiarach 150 x 100 cm

*do gablot o wymiarach 120 x 90 cm

  

pendrive 32 GB*

GRATIS!

* produkt o jednakowym kodzie

  
3+1

czwarta sztuka*  

GRATIS!

**do gablot o wymiarach 120 x 90 cm

  

powerbank**

GRATIS!
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OUA4VODA4V OCA4V

* produkt o jednakowym kodzie

* produkt o jednakowym kodzie

* produkt o jednakowym kodzie

* produkt o jednakowym kodzie

* produkt o jednakowym kodzie

tabliczki informacyjne 
EuroPLEX

tabliczki informacyjne 
Convex

tabliczki informacyjne 
zatrzaskowe

ramka magnetyczna

oprawa samoprzylepna na ulotki

Przeznaczone do użytku we wnętrzach. Składają się z dwóch płyt wykona-
nych z przezroczystej pleksi połączonych dekoracyjnymi śrubami ze stali 
nierdzewnej. 

* do każdej tabliczki TDW15 wybrany piktogram gratis!

Bazę tabliczki stanowi profil aluminiowy w kolorze srebrnym (anodo-
wany). Boczne ranty z  czarnego plastiku. Folia antyrefleksyjna. Przezna-
czone do użytku we wnętrzach. 

Ramka z folią PCV. Idealna do prezentacji dokumentów na tablicach 
magnetycznych. Dostępna w kolorze czerwonym i niebieskim. Szero-
kość obramowania: 10 mm.

Wykonane z przezroczystego PET o wysokiej odporności. Mocowane  
do ściany za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.

wymiary [mm] Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

210 × 297 TDWA4 79,30 zł 97,54 zł

250 × 190 TDWA5 70,40 zł 86,59 zł

190 × 190 TDW15* 67,73 zł 83,31 zł

wymiary [mm] Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

210 × 148 TCWA5 Convex 42,77 zł 52,61 zł

148 × 105 TCWA6 Convex 26,39 zł 32,46 zł

wymiary [mm] Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

297 × 105 TZW1029 22,93 zł 28,20 zł

210 × 148 TZWA5 29,90 zł 36,78 zł

297 × 210 TZWA4 32,26 zł 39,68 zł

format / kolor Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

A5 / niebieski AS134 B 11,27 zł 13,86 zł

A5 / czerwony AS134 R 11,27 zł 13,86 zł

A4 / niebieski AS135 B 15,75 zł 19,37 zł

A4 / czerwony AS135 R 15,75 zł 19,37 zł

A3 / niebieski AS136 B 19,75 zł 24,29 zł

A3 / czerwony AS136 R 19,75 zł 24,29 zł

format / 
grubość PET [mm] typ Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

A4 / 0,5 D ODA4V 8,25 zł 10,15 zł

A4 / 0,5 C OCA4V 6,51 zł 8,01 zł

A4 / 1 U OUA4V 14,70 zł 18,08 zł

  
5+1

szósta sztuka*  

GRATIS!

  
5+1

szósta sztuka*  

GRATIS!

  
5+1

szósta sztuka*  

GRATIS!

  
5+1

szósta sztuka*  

GRATIS!

  
5+1

szósta sztuka*  

GRATIS!

Profile o szerokości 25  mm. Rama w kolorze srebrnym anodowanym. 
System zatrzaskowy OWZ, zapewniający szybką i łatwą wymianę gra-
fiki informacyjnej. Tylna ściana ze specjalnego, trwałego materiału. Folia 
antyrefleksyjna. Przeznaczone do użytku we wnętrzach. 
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16

tablica obrotowo-jezdna 
w ramie UKF

tablice szkolne

tablice akademickie

przymiary tablicowe

tablica rozkładana 
typu tryptyk

Powierzchnia lakierowana magnetyczna (kredowa lub suchościeralna). 
Rama aluminiowa UKF wykończona popielatymi narożnikami. Tył tablicy 
wzmocniony blachą ocynkowaną. Półka o długości 30 cm.

Tablice z powierzchnią magnetyczną – lakierowaną lub ceramiczną. Wymiary tych tablic sięgają 
450 cm. Elegancka rama wykonana z profilu aluminiowego GTO15 w kolorze srebrnym, wykoń-
czona popielatymi narożnikami. Wygodna półka na całej szerokości tablicy scalona z profilem ramy. 
Solidna, a zarazem – mimo ogromnego rozmiaru – lekka konstrukcja, dzięki wypełnieniu o strukturze 
plastra miodu. Idealnie równa powierzchnia dzięki użyciu technologii Hot Melt. Tył tablicy wzmoc-
niono blachą ocynkowaną. Dla utrzymania stabilności tablica jest mocowana w 8 miejscach.

Czytelne i lekkie. Wykonane z odpornego PCV z wygodnymi uczwytami. 
Wyposażone w magnesy umożliwiające przytwierdzenie narzędzi do 
tablic z powierzchnią magnetyczną. W zestawie: cyrkiel z przyssawką 
silikonową, ekierka 60°, ekierka 45°, linijka 100 cm i kątomierz.

  
GRATIS!
do tablic:

           czyścik DUO 
do modelu TSU1710

komplet kredy białej 
i kolorowej 

do modelu TKU1710 
oraz TKU8510L W

promocja

CENOWA

promocja

CENOWA*

HIT
sprzedaży!

18894
cena brutto

23239

cena netto

* dotyczy modelu  
TSA1020P P3 (ALU23)

AS140

wymiary [cm] / powierzchnia nr art. 2x3 cena netto cena brutto

350 × 120  / lakierowana TAS1235 1 935,64 zł 2 380,84 zł

400 × 120  / lakierowana TAS1240 2 064,86 zł 2 539,78 zł

350 × 120  / ceramiczna TAS1235P3 2 500,01 zł 3 075,01 zł

400 × 120  / ceramiczna TAS1240P3 2 709,94 zł 3 333,23 zł

Dwustronna tablica obrotowa (360° wokół osi poziomej). Powierzch-
nia magnetyczna: ceramiczna lub lakierowana (kredowa lub sucho-
ścieralna) w ramie aluminiowej UKF. Konstrukcja aluminiowa. Tablicę 
można zablokować w dowolnej pozycji. Podstawa jezdna wyposażona 
w kółka z systemem blokującym. W zestawie: 2 uniwersalne uchwyty 
AS139 do zawieszenia bloku, półka na markery.

wymiary [cm] / 
powierzchnia nr art. 2x3 cena netto cena brutto

170 × 100        ceramiczna TOS1710P3 UKF 1 320,93 zł 1 624,74 zł
170 × 100        lakierowana TOS1710 UKF 750,00 zł 922,50 zł
170 × 100        lakierowana TOK1710 UKF 800,00 zł 984,00 zł

  
zestaw

akcesoriów
do tablicy**

GRATIS!

  
oferta

SPECJALNA
dla szkół!*

*  dotyczy tablic ceramicznych, szczegóły 
na ostatniej stronie

** dotyczy tablic lakierowanych, odpowied-
nio: zestaw do tablicy kredowej lub białej

  
oferta

SPECJALNA
dla szkół!*

*  dotyczy tablic ceramicznych, szczegóły 
na ostatniej stronie

Wysokiej jakości tablica rozkładana kredowa lub suchościeralna z powierzch-
nią lakierowaną lub ceramiczną (P3) o właściwościach magnetycznych. 
Rama aluminiowa UKF. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. 

wymiary [cm] / 
powierzchnia nr art. 2x3 cena netto cena brutto

170 × 100 / 340      ceramiczna TRS1710P3 1 589,00 zł 1 954,47 zł
170 × 100 / 340      lakierowana TRS1710SZ 570,00 zł 701,10 zł
170 × 100 / 340      lakierowana TRK1710SZ 579,00 zł 712,17 zł

wymiary [cm] / 
powierzchnia / nadruk nr art. 2x3 cena netto cena brutto

170 × 100 TSU1710 263,36 zł 323,93 zł
170 × 100 TKU1710 281,91 zł 346,75 zł
100 × 200            pięciolinia TSA1020P P3 (ALU23) 649,00 zł 798,27 zł
85 × 100               pięciolinia TKU8510L W 90,00 zł 110,70 zł

*  dotyczy tablic lakierowanych

  
czyścik Duo 

i kpl. markerów

GRATIS!
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wymiary [cm] Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

90 × 60 TSS96HS 340,53 zł 418,85 zł
120 × 90 TSS129HS 565,41 zł 695,45 zł
150 × 100 TSS1510HS 764,59 zł 940,45 zł
180 × 90 TSS1890HS 886,66 zł 1 090,59 zł
180 × 120 TSS1218HS 1 015,17 zł 1 248,66 zł
200 × 100 TSS1020HS 1 040,87 zł 1 280,27 zł
240 × 120 TSS1224HS 1 362,12 zł 1 675,41 zł

wymiary [cm] Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

 120 × 90  TOS129HS 1 732,49 zł 2 130,96 zł
 150 × 100  TOS1510HS 2 148,39 zł 2 642,52 zł
 180 × 120  TOS1218HS 2 558,72 zł 3 147,23 zł

płyn

do dezynfekcji

500 ml

GRATIS!

płyn

do dezynfekcji

500 ml

GRATIS!*

3x płyn

do dezynfekcji

500 ml i maski 

ochronne 50 szt.

GRATIS!

* Pojedynczy płyn dodawany 
 do tablic 90 x 60 i 120 x 90; 
 3x płyn i maski do pozostałych. 

3x płyn

do dezynfekcji

500 ml i maski 

ochronne 50 szt.

GRATIS!*

FLIPCHART STARBOARD HS

TABLICA STARBOARD HS

TABLICA OBROTOWA HS

POWIERZCHNIA HS:

Tablica suchościeralno magnetyczna z powierzchnią higieniczną 
HYGIENIC SURFACE. Antybakteryjna powierzchnia HS zawiera 
mikrocząsteczki srebra usuwające 99% bakterii. 
Mocna rama aluminiowa z czarnymi plastikowymi wykończeniami. 
Trójnożny stojak – aluminium lakierowane (popiel).  
Regulacja wysokości (max. 185 cm). 
Uniwersalny uchwyt na blok 
(regulowany rozstaw haków). 
Otwierana półka na przybory. 
Rozkładane ramiona boczne (+ 4 klamerki) 
do zawieszania arkuszy papieru.

Tablica suchościeralno magnetyczna z powierzchnią higieniczną 
HYGIENIC SURFACE. Antybakteryjna powierzchnia HS zawiera 
mikrocząsteczki srebra usuwające 99% bakterii. 
Mocna rama aluminiowa z czarnymi plastikowymi wykończeniami.  
2 otwierane półki na przybory.  
Wzmocnienie tyłu blachą ocynkowaną. 
Łatwy montaż (haki dopasowane do profilu ramy).

Tablica suchościeralno magnetyczna z powierzchnią higieniczną 
HYGIENIC SURFACE. Antybakteryjna powierzchnia HS zawiera 
mikrocząsteczki srebra usuwające 99% bakterii. 
Tablica obraca się wokół poziomej osi o 360°. 
Istnieje możliwość zablokowania jej w dowolnej pozycji, 
przy użyciu pokrętła bocznego. 
Aluminiowa rama wykończona popielatymi narożnikami. 
2 przesuwane zawieszki do bloku. 
Półka na markery.
Solidna, stabilna konstrukcja.
Aluminiowa podstawa jezdna. 
Cztery kółka z blokadą. 

usuwa 99% bakterii

odporna na uszkodzenia

dożywotnia gwarancja 

bezpieczna dla środowiska

life
time•  

G
W

A R A N C J A
 • G

U

ARANTE
E

na powierzchnię HS

55224
cena brutto

67926

cena netto

Powierzchnia higieniczna 
zawiera mikrocząstki srebra.
Jony srebra używane są w różnych produktach medycznych 
i niemedycznych do zapobiegania mnożeniu się bakterii. 
Metoda ta jest skuteczna w ochronie antybakteryjnej 
powierzchni przez cały okres użytkowania produktu. 
Jest idealna do wielu zastosowań w miejscach publicznych, 
takich jak szkoły, miejsca pracy, przychodnie i szpitale 
oraz wszędzie tam, gdzie czystość jest niezbędna.

Mikrocząsteczki srebra powoli uwalniają jony srebra
i wnikają w ścianę komórkową bakterii, zakłócając oddychanie
błony komórkowej i przerywając proces wytwarzania energii.
Jony srebra powodują rozdzielanie sparowanych nici DNA 
w bakteriach, hamując proces rozmnażania.

47

srebro
107,868

Ag

TFS04 HS

TSS HS

TOS HS

BEZPIECZNA SZKOŁA
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BEZPIECZNA SZKOŁA

płyn

do dezynfekcji

500 ml 

GRATIS!

STOJAK / DYSPENSER MASEK OCHRONNYCH 
z półką na środki bezpieczeństwa 

STOJAK INFORMACYJNY 
z półką na środki bezpieczeństwa 

TABLICE INFORMACYJNE NA NODZE

Stabilna i mocna metalowa konstrukcja. Pojemny dyspenser (gablota) 
zamykany na kluczyk. Otwór na wysokości 120 cm. Transparentna 
i mocna szyba z plexi. Haczyk do zawieszenia rękawiczek jednorazowych. 
Stalowa półka np. na płyn dezynfekcyjny.

Stojak z ramką plakatową zatrzaskową 
(rama aluminiowa z plastikowymi narożnikami). 
Podstawa i półka wykonane ze stali, 
noga aluminiowa. 
Wyposażony w haczyki 
na rękawiczki jednorazowe.

Stalowa podstawa. Aluminiowe anodowane ramy zatrzaskowe 
o profilu 32 mm. Plastikowe zaokrąglone głowice narożnikowe.  
Elastyczna folia antyrefleksyjna z filtrem UV, która niweluje 
refleksy światła oraz chroni plakat przed jego blaknięciem.

35561
cena brutto

43740

cena netto

SIH1800

SIS1500

SIS1500

PTZN

SIH1800

PTZN

płyn

do dezynfekcji

500 ml i maski 

ochronne 50 szt.

GRATIS!

plakaty 

informacyjne

(wzory z oferty 

lub własne)

GRATIS!

51200
cena brutto

62976

cena netto

wymiary tablic Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

3 × A4  PTZN/A4 372,86 zł 458,62 zł

3 × A3  PTZN/A3 399,64 zł 491,56 zł
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wymiary [cm] Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

45 × 60 × 36 SDD64P5 265,20 zł 326,20 zł
60 × 60 × 36 SDD66P5 292,50 zł 359,78 zł

wymiary [cm] Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

120 × 150 MP1215 749,06 zł 921,34 zł
120 x 180 MP1218 922,35 zł 1 134,49 zł
120 × 150 SWP1215 631,40 zł 776,62 zł
120 x 180 SWP1218 816,20 zł 1 003,93 zł

płyn

do dezynfekcji

500 ml

GRATIS!

3x płyn

do dezynfekcji

500 ml i maski 

ochronne 50 szt.

GRATIS!

ZESTAW UCHWYTÓW 
z ochronnym panelem / przegrodą 

PRZEGRODA NA BIURKO / LADĘ

PRZEGRODA NA BIURKO Z PLEXI

PRZEGRODA NA ŁAWKI SZKOLNE

ŚCIANKI DZIAŁOWE / 
ŚCIANKI DZIAŁOWE HEAVY DUTY

STOJAK INFORMACYJNY 
z półką na środki bezpieczeństwa 

Tworzy skuteczną barierę na stołach w kawiarni lub restauracji, biurku 
lub ladzie. Uchwyty idealne do blatów o grubości od 6 do 40 mm, mogą 
utrzymać panel o grubości od 2 do 8 mm. Elementy zestawu są łatwe 
w montażu i przenoszeniu oraz mocowaniu względem blatu i panelu.

Skuteczna fizyczna bariera. Pomaga przeciwdziałać rozprzestrzenianiu 
bakterii i wirusów. Tablica wykonana z przezroczystego plexi o grubości 
3 mm, na stojaku aluminiowym. Wysokość szczeliny: 20 cm.

Skuteczna fizyczna bariera. Pomaga przeciwdziałać rozprzestrzenianiu 
bakterii i wirusów. Wykonana w całości z plexi o grubości 5 mm. 
Wymiary okienka 25 × 20 cm. Pozioma lub pionowa.

Przegroda z giętej plexi. Tworzy skuteczną fizyczną barierę na szkolnej 
ławce. Przegrody można łączyć parami lub w większe rzędy za pomocą 
łączników (do nabycia osobno). Można łatwo je zdemontować i przenieść 
w inne miejsce. Doskonała przejrzystość zapewnia prawidłowe uczestnic-
two w lekcji. Przegrody są dopasowane do tradycyjnych ławek szkolnych: 
dwuosobowych (130 x 50 cm) i jednosobowych (70 x 50 cm).

Pomagają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu bakterii i wirusów. 
Ścianki działowe (MP): Tablica w ramie aluminiowej, wykonana z plexi. 
Aluminiowy stojak wyposażony w cztery kółka z blokadą. 
Ścianki Heavy Duty (SWP): Aluminiowy stojak z dodatkową górną 
poprzeczką, co sprawia, że konstrukcja jest jeszcze solidniejsza.

wymiary [cm] Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

40 × 65 D64P 167,20 zł 205,66 zł
60 × 65 D66P 198,00 zł 243,54 zł
80 × 65 D86P 228,80 zł 281,42 zł
100 × 65 D106P 257,40 zł 316,60 zł

wymiary [cm] Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

40 × 60 ECK64P5 206,80 zł 254,36 zł
60 × 60 ECK66P5 233,20 zł 286,84 zł
80 × 60 ECK86P5 261,80 zł 322,01 zł
120 × 60 ECK126P5 378,40 zł 465,43 zł
160 × 60 ECK166P5 442,20 zł 543,91 zł

płyn

do dezynfekcji

500 ml

GRATIS!

MP
SWP

wymiary [cm] Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

85 × 70 ES8470 167,00 zł 205,41 zł
70 × 85 ES7084 167,00 zł 205,41 zł
50 × 85 ES5081 127,60 zł 156,95 zł

płyn

do dezynfekcji

500 ml

GRATIS!

płyn

do dezynfekcji

500 ml

GRATIS!

ławka dwuosobowa jednoosobowa



Dlaczego tablice z powierzchnią ceramiczną to naj-
lepszy wybór? Dzięki swej wyjątkowej trwałości (są 
odporne na zabrudzenia i zarysowania, na co da-
jemy dożywotnią gwarancję) są idealne placówek 
edukacyjnych, gdzie tablice stanowią przecież 
podstawowe narzędzie pracy i są bardzo inten-
sywnie użytkowane. Możliwość długoletniego 
z  nich korzystania bez konieczności wymiany na 
nowe, to również spora oszczędność, co również 
ma ogromne znaczenie dla, często napiętego, 
budżetu szkół czy uczelni.

OFERTA SPECJALNA

DLA SZKÓŁ
tablice ceramiczne w super cenach

oferta limitowana

tablica tryptyk 100 x 170 cm

P3
powierzchnia 

ceramiczna

tablica dwustronna obrotowa 
100 x 170 cm

P3

75000
cena brutto

92250

cena netto 81300
cena brutto

99999

cena netto

KUPON 
NA ZAKUP TABLIC CERAMICZNYCH
W SPECJALNYCH CENACH*

DANE KONTAKTOWE 
OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAMÓWIENIE:

imię ...................................................................................................

nazwisko .........................................................................................

telefon ............................................................................................. 

e-mail ...............................................................................................

* maksymalna ilość zakupu: 3 szt. z każdego rodzaju tablicy

miejsce na pieczątkę szkoły

OFERTA SPECJALNA

DLA SZKÓŁ


