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tablice szklanePrezentacja

• szklana tablica 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
• wymiary: 12x78x1,5cm
• bezpieczne szkło hartowane (ESG) z wysokim połyskiem zgodne  
 z normą EN 12150-1
• grubość szkła: 4mm
• jakość i bezpieczeństwo sposobu montażu gwarantuje certyfikacja TÜV
• gwarancja 25 lat

• szklana tablica 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 zestawie magnes SyperDym oraz szablon wraz z elementami  
 do mocowania na ścianie
• bardzo łatwa w utrzymaniu - czyści się suchą lub mokrą ścierką
• wymiary: 48x48x1,5cm
• bezpieczne szkło hartowane (ESG) z wysokim połyskiem zgodne  
 z normą EN 12150-1
• grubość szkła: 4mm
• jakość i bezpieczeństwo sposobu montażu gwarantuje certyfikacja TÜV
• gwarancja 25 lat

SKU kolor typ materiał rozmiar (cm) pakow.
SGL100 czarny suchoś.-magn. szkło 12x78 1
SGL101 biały suchoś.-magn. szkło 12x78 1
SGL102 brązowy suchoś.-magn. szkło 12x78 1
SGL103 fioletowy suchoś.-magn. szkło 12x78 1
SGL104 czerwony suchoś.-magn. szkło 12x78 1
SGL106 żółty suchoś.-magn. szkło 12x78 1
SGL107 niebieski suchoś.-magn. szkło 12x78 1

SKU kolor typ materiał rozmiar (cm) pakow.
SGL110 czarny suchoś.-magn. szkło 48x48 1
SGL111 biały suchoś.-magn. szkło 48x48 1
SGL112 brązowy suchoś.-magn. szkło 48x48 1
SGL113 fioletowy suchoś.-magn. szkło 48x48 1
SGL114 czerwony suchoś.-magn. szkło 48x48 1
SGL116 żółty suchoś.-magn. szkło 48x48 1
SGL117 niebieski suchoś.-magn. szkło 48x48 1

Tablica suchościeralno-magnetyczna
12x78, szklana

Tablica suchościeralno-magnetyczna
48x48, szklana
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tablice szklane Prezentacja

• szklana tablica 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 wymiarach i kolorystyce
• bezpieczne szkło hartowane (ESG) z wysokim połyskiem zgodne  
 z normą EN 12150-1
• grubość szkła: 4mm
• jakość i bezpieczeństwo sposobu montażu gwarantuje certyfikacja TÜV
• gwarancja 25 lat

SKU kolor typ materiał rozmiar (cm) pakow.
SGL120 czarny suchoś.-magn. szkło 60x40 1
SGL121 biały suchoś.-magn. szkło 60x40  1

SGL145 czarny suchoś.-magn. szkło 91x46  1
SGL146 biały suchoś.-magn. szkło 91x46  1
SGL147 czerwony suchoś.-magn. szkło 91x46  1
SGL148 szary/beton suchoś.-magn. szkło 91x46  1
SGL149 szary/łupek suchoś.-magn. szkło 91x46  1

SGL130 czarny suchoś.-magn. szkło 78x48  1
SGL131 biały suchoś.-magn. szkło 78x48  1

SGL140 czarny suchoś.-magn. szkło 100x65  1
SGL141 biały suchoś.-magn. szkło 100x65  1

Tablica suchościeralno-magnetyczna
szklana

>> Markery kredowe
sprawdź na str. 176
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tablice szklanePrezentacja

• szklana tablica o cechach magnetycznych oraz suchościeralnych
• wszechstronny i funkcjonalny element wystroju
• zapewnia super gładkie pisanie
• możliwość pisania dowolnymi markerami do tablic suchościeralnych
• w różnych rozmiarach i kolorach
• wykonana z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 4mm
• w zestawie pakiet montażowy i instrukcja
• gwarancja 2 lata

SKU kolor typ materiał rozmiar (cm) pakow.
GL140101 biały suchoś.-magn. szkło 38x38  tel.
GL140201 czarny suchoś.-magn. szkło 38x38  tel.
GL140301 czerwony suchoś.-magn. szkło 38x38  tel.

GL150101 biały suchoś.-magn. szkło 48x48  tel.
GL150201 czarny suchoś.-magn. szkło 48x48  tel.
GL150301 czerwony suchoś.-magn. szkło 48x48  tel.

GL070101 biały suchoś.-magn. szkło 90x60  tel.

GL080101 biały suchoś.-magn. szkło 120x90  tel.

GL110101 biały suchoś.-magn. szkło 150x120  tel.

Tablica suchościeralno-magnetyczna
szklana
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>> Magnesy Bi-Office
sprawdź na str. 310
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tablice szklane Prezentacja

• planer tygodniowy ze szklaną tablicą o cechach suchościeralno-magnetycznych
• do wykorzystania jako tablica z przypomnieniami, rozkładem zajęć, planem  
 pracy, etc.
• możliwość powieszenia na ścianie w pozycji pionowej i poziomej
• posiada czytelny podział na 7 stref tygodnia oraz inne uwagi
• w zestawie magnes SyperDym oraz szablon wraz z elementami  
 do mocowania na ścianie
• bardzo łatwy w utrzymaniu - czyści się suchą lub mokrą ścierką
• nowoczesny design oraz innowacyjne rozwiązanie - połączenie sztuki 
 z mistrzostwem funkcjonalności
• bezpieczne szkło hartowane (ESG) z wysokim połyskiem zgodne z normą 
 EN 12150-1
• grubość szkła: 4mm
• jakość i bezpieczeństwo sposobu montażu gwarantuje certyfikacja TÜV
• wymiary: 20x80x1,5cm
• gwarancja 25 lat

• planer tygodniowy ze szklaną tablicą o cechach suchościeralno-magnetycznych
• do wykorzystania jako tablica z przypomnieniami, rozkładem zajęć, planem  
 pracy, etc.
• możliwość powieszenia na ścianie w pozycji pionowej i poziomej
• posiada czytelny podział na 7 dni tygodnia (ze skrótami dni tygodnia 
 w 3 językach)
• w zestawie magnes SyperDym oraz szablon wraz z elementami  
 do mocowania na ścianie
• bardzo łatwy w utrzymaniu - czyści się suchą lub mokrą ścierką
• nowoczesny design oraz innowacyjne rozwiązanie - połączenie sztuki 
 z mistrzostwem funkcjonalności
• bezpieczne szkło hartowane (ESG) z wysokim połyskiem zgodne z normą 
 EN 12150-1
• grubość szkła: 4mm
• jakość i bezpieczeństwo sposobu montażu gwarantuje certyfikacja TÜV
• wymiary: 40x50x1,5cm
• gwarancja 25 lat

• półka pod tablicę wykonana z wysokiej jakości, krystalicznie czystego akrylu  
 o grubości 3mm
• posiada nowoczesny i opływowy kształt
• mocowana do tylnej płyty tablic za pomocą dwóch pasków samoprzylepnych  
 niewidocznych po zamontowaniu
• wymiary: 170x75x70mm

SKU kolor typ materiał rozmiar (cm) pakow.
SGL150 czarny suchoś.-magn. szkło 20x80 1
SGL151 biały suchoś.-magn. szkło 20x80 1

SKU kolor typ materiał rozmiar (cm) pakow.
SGL152 biały suchoś.-magn. szkło 40x50 1

SKU kolor typ materiał rozmiar (mm) pakow.
SGL199 transparentny półka akryl 170x75x70 4

Planer suchościeralno-magnetyczny
20x80, szklany

Planer suchościeralno-magnetyczny
40x50, szklany

Półka pod tablicę
akrylowa

>> Markery kredowe
sprawdź na str. 176

>> Ściereczka
sprawdź na str. 307
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Prezentacja tablice suchościeralne

• doskonałej jakości tablica suchościeralno-magnetyczna
• ultra gładka ceramiczna powłoka
• odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń
• 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
• produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
• 25 lat gwarancji

• gładka, lakierowana powierzchnia
• odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń
• zapewnia dobry kontrast kolorów
• przeznaczona do częstego użytku
• rama wykonana z anodowanego aluminium
• wyposażona w półkę na markery
• zestaw do montażu w komplecie
• produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
• 10 lat gwarancji 

• powierzchnia o niezwykle gładkiej strukturze
• rama wykonana z anodowego aluminium
• wyposażona w zestaw montażowy (w pionie lub poziomie)
• posiada półkę na artykuły piszące
• 15 lat gwarancji na powierzchnię magnetyczną
• 2 lata gwarancji na pozostałe elementy

SKU kolor typ materiał rozmiar (cm) pakow.
GCR0401178 biały suchoś.-magn. ceramika 60x45 110

GCR0601178 biały suchoś.-magn. ceramika 90x60 90

GCR0801178 biały suchoś.-magn. ceramika 120x90 45

GCR0901178 biały suchoś.-magn. ceramika 150x100 45

GCR1101178 biały suchoś.-magn. ceramika 180x90 45

GCR1201178 biały suchoś.-magn. ceramika 180x120 45

GCR1501178 biały suchoś.-magn. ceramika 200x100 45

SKU kolor typ materiał rozmiar (cm) pakow.
GMA4307048 biały suchoś.-magn. lakier 40x30 14/1120

GMA0207178 biały suchoś.-magn. lakier 60x45 90

GMA0307178 biały suchoś.-magn. lakier 90x60 90

GMA0507178 biały suchoś.-magn. lakier 120x90 45

GMA0707178 biały suchoś.-magn. lakier 180x90 45

GMA1507178 biały suchoś.-magn. lakier 150x100 45

GMA2707178 biały suchoś.-magn. lakier 180x120 45

GMA2207178 biały suchoś.-magn. lakier 200x100 45

SKU kolor typ materiał rozmiar (cm) pakow.
FSC2112 biały suchoś.-magn. lakier 60x45 14/1120

FSC2102 biały suchoś.-magn. lakier 90x60 90

FSC2103 biały suchoś.-magn. lakier 120x90 90

FSC2109 biały suchoś.-magn. lakier 150x100 45

FSC2107 biały suchoś.-magn. lakier 180x90 45

FSC2105 biały suchoś.-magn. lakier 180x120 45

FSC2104 biały suchoś.-magn. lakier 200x100 45

Tablica suchościeralno-magnetyczna
ceramiczna

Tablica suchościeralno-magnetyczna
lakierowana

Tablica suchościeralno-magnetyczna
lakierowana
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Prezentacjaplanery

• planer z opatentowanym rozwiązaniem 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 z dużą ilością miejsca na zadania
 - 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, etc.
 - 5. rozkład zajęć dla max. 14 pracowników.
• tablica magnetyczna umożliwia mocowanie magnesów  
• zestaw posiada: akcesoria do montażu na ścianie, 3 magnesy   
 o śr. 24mm, 2 markery 
• solidna rama z aluminium
• rozmiar tablicy: 91x60cm
• rozmiar siatki: pole "dzień" 57x113mm
• 15 lat gwarancji na powierzchnię magnetyczną
• 2 lata gwarancji na pozostałe elementy

• planer roczny idealny do rejestrowania spotkań i ważnych zadań
• prezentowany układ: styczeń-grudzień (Jan-Dec/Jan-Dez) z szerokimi  
 polami dni
• rama wykonana jest z solidnego anodowanego aluminium o grubości  
 12mm, posiada tacę na markery
• zastosowanie produktu: przegląd projektów oraz ich wykonanie  
 na przestrzeni 12 miesięcy
• zestaw posiada akcesoria do montażu na ścianie
• rozmiar tablicy: 90x60cm
• rozmiar siatki: pole/dzień 14x58mm
• 15 lat gwarancji na powierzchnię magnetyczną
• 2 lata gwarancji na pozostałe elementy

• planer idealnie dostosowany do bieżącego (tygodniowego lub   
 miesięcznego) planowania
• dodatkowa kolumna z prawej strony służy do planowania następnego  
 miesiąca lub umieszczania innych ważnych informacji 
• rama wykonana jest z solidnego anodowanego aluminium o grubości  
 12mm, posiada tacę na markery
• rozmiar tablicy: 90x60cm
• rozmiar siatki: dzień - 100x100mm, dodatkowa kolumna: 160x18mm
• 15 lat gwarancji na powierzchnię magnetyczną
• 2 lata gwarancji na pozostałe elementy

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
FEU5000 mix kolorów suchoś.-magn. 91x60 110

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
FVO-12 mix kolorów suchoś.-magn. 90x60 110

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
FVO-7 mix kolorów suchoś.-magn. 90x60 110

Planer wielofunkcyjny Euroline
91x60, suchościeralno-magnetyczny

Planer roczny
90x60, suchościeralno-magnetyczny

Planer miesięczny/tygodniowy
90x60, suchościeralno-magnetyczny
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Prezentacja tablice

• najwyższej jakości tablica suchościeralno-magnetyczna
• 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
• rozwiązanie dedykowane do biur i sal konferencyjnych o najwyższym  
 poziomie wykończenia
• półeczka na markery w pozycji pionowej
• w zestawie akcesoria do montażu na ścianie
• rozmiar: 106x77cm
• 15 lat gwarancji na powierzchnię magnetyczną
• 2 lata gwarancji na pozostałe elementy

SKU kolor typ materiał rozmiar (cm) pakow.
FEU4002 biały suchoś.-magn. szklane obramowanie 106x77  tel.

Tablica suchościeralno-magnetyczna
90x60, rama szklana

• wysokiej jakości powierzchnia
• wytrzymałe włókna tekstylne z metalową kratką
• nowoczesne i nowatorskie rozwiązanie polegające na wolnym wyborze  
 mocowania dokumentu do tablicy:
 - magnetyczne dla dokumentów, gdzie nie powinny znaleźć się dziury 
  po pinezkach
 - tradycyjne - z wykorzystaniem pinezek
• rama wykonana z grubego (12mm) anodowego aluminium z plastikowymi  
 narożnikami
• w zestawie akcesoria do montażu na ścianie

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
FPM2612 szary magnetyczno-tekstylna 60x45  tel.

FPM2602 szary magnetyczno-tekstylna 90x60  tel.

FPM2603 szary magnetyczno-tekstylna 120x90  tel.

Tablica magnetyczno-tekstylna
60x45, rama aluminiowa

>> MARKERY SUCHOŚCIERALNE
znajdziesz na stronie 176
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>> Magnesy Franken
sprawdź na str. 310
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Prezentacjagabloty

• gablota z powierzchnią suchościeralno-magnetyczną
• prezentowane informacje można napisać lub za pomocą magnesu   
 przymocować do powierzchni tablicy
• elegancka konstrukcja oparta na mocnej, srebrnej ramie z anodowanego  
 aluminium, z szarymi plastikowymi narożnikami
• posiada drzwiczki z akrylowym szkłem (możliwość blokady)
• do montażu naściennego
• wymiary: 51x37x3cm
• głębokość wnętrza: 2,2cm
• pojemność: 2 dokumenty w formacie A4
• 15 lat gwarancji na powierzchnię magnetyczną
• 2 lata gwarancji na pozostałe elementy

• gablota z powierzchnią suchościeralno-magnetyczną
• prezentowane informacje można napisać lub za pomocą magnesu   
 przymocować do powierzchni tablicy
• elegancka konstrukcja oparta na mocnej, srebrnej ramie z anodowanego  
 aluminium, z szarymi plastikowymi narożnikami
• posiada drzwiczki z akrylowym szkłem (możliwość blokady)
• do montażu naściennego
• wymiary: 51x68x3cm
• głębokość wnętrza: 2,2cm
• pojemność: 4 dokumenty w formacie A4
• 15 lat gwarancji na powierzchnię magnetyczną
• 2 lata gwarancji na pozostałe elementy

• gablota z powierzchnią suchościeralno-magnetyczną
• prezentowane informacje można napisać lub za pomocą magnesu   
 przymocować do powierzchni tablicy
• elegancka konstrukcja oparta na mocnej, srebrnej ramie z anodowanego  
 aluminium, z szarymi plastikowymi narożnikami
• posiada drzwiczki z akrylowym szkłem (możliwość blokady)
• do montażu naściennego
• wymiary: 73x68x3cm
• głębokość wnętrza: 2,2cm
• pojemność: 6 dokumentów w formacie A4
• 15 lat gwarancji na powierzchnię magnetyczną
• 2 lata gwarancji na pozostałe elementy

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
FSA2 biały suchościeralno-magnetyczna 51x37  tel.

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
FSA4 biały suchościeralno-magnetyczna 51x68  tel.

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
FSA6 biały suchościeralno-magnetyczna 73x68  tel.

Gablota suchościeralno-magnetyczna 2xA4
51x37x3, aluminiowa rama

Gablota suchościeralno-magnetyczna 4xA4
51x68x3, aluminiowa rama

Gablota suchościeralno-magnetyczny 6xA4
73x68x3, aluminiowa rama



PBSPolska292

Prezentacja gabloty

• gablota z powierzchnią suchościeralno-magnetyczną
• do użytku wewnętrznego
• mocowanie notatek za pomocą magnesów
• zamykana na kluczyk
• owalna, wąska rama wykonana z anodowanego aluminium
• trwała witryna z mocnego tworzywa akrylowego, zapewnia 
 doskonałą przejrzystość
• w komplecie 2 klucze oraz zestaw mocujący do ściany
• rozmiar tablicy: 67x93, 90x120 lub 89x123,8cm
• głębokość wewnętrzna: 1,8cm
• pojemność: 9, 15 lub 16 dokumentów w formacie A4
• produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny

• gablota z powierzchnią korkową
• do użytku wewnętrznego
• mocowanie notatek za pomocą pinezek
• zamykana na kluczyk
• owalna, wąska rama wykonana z anodowanego aluminium
• trwała witryna z mocnego tworzywa akrylowego, zapewnia  
 doskonałą przejrzystość
• w komplecie 2 klucze oraz zestaw mocujący do ściany
• rozmiar tablicy: 67x93, 90x120 lub 89x123,8cm
• głębokość wewnętrzna: 1,8cm
• pojemność: 9, 15 lub 16 dokumentów w formacie A4
• produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny

• gablota wyłożona granatowym, trudnopalnym filcem
• do użytku wewnętrznego
• mocowanie notatek za pomocą pinezek lub rzepów
• zamykana na kluczyk
• owalna, wąska rama wykonana z anodowanego aluminium
• trwała witryna z mocnego tworzywa akrylowego, zapewnia doskonałą  
 przejrzystość
• w komplecie 2 klucze oraz zestaw mocujący do ściany
• rozmiar tablicy: 67x93, 90x120 lub 89x123,8cm
• głębokość wewnętrzna: 1,8cm
• pojemność: 9, 15 lub 16 dokumentów w formacie A4
• produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny

SKU kolor typ pojemność rozmiar (cm) pakow.
GVT630109150 biały suchoś.-magn. 9xA4 67x93 25

GVT640109150 biały suchoś.-magn. 15xA4 90x120 25

GVT950109150 biały suchoś.-magn. 16xA4 89x123,8 25

SKU kolor typ pojemność rozmiar (cm) pakow.
GVT630101150 brązowy korkowa 9xA4 67x93 25

GVT640101150 brązowy korkowa 15xA4 90x120 25

GVT950101150 brązowy korkowa 16xA4 89x123,8 25

SKU kolor typ pojemność rozmiar (cm) pakow.
GVT630107150 niebieski filcowa 9xA4 67x93 25

GVT640107150 niebieski filcowa 15xA4 90x120 25

GVT950107150 niebieski filcowa 16xA4 89x123,8 25

Gablota suchościeralno-magnetyczna 9/15/16xA4
rama aluminiowa

Gablota korkowa 9/15/16xA4
rama aluminiowa

Gablota filcowa 9/15/16xA4
rama aluminiowa
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SKU Produkt
MT800303 Tablica moderacyjna 120 x 150 cm, jednoczęściowa

MT880303 Tablica moderacyjna 120 x 150 cm, składana

STM815 Stojak mobilny 115 - 155 cm (szer.)

STM820 Stojak mobilny 145 - 205 cm (szer.)

PA8 Ramię dla projektora krótkiej projekcji

XRL8180 Ekran projekcyjny, zawieszany

SC8203 Tablica magnetyczna, ceramiczna 90 x 120 cm 

SC8207 Tablica magnetyczna, ceramiczna 90 x 180 cm 

SC8205 Tablica magnetyczna, ceramiczna 120 x 180 cm 

PT830303 Tablica tekstylna 90 x 120 cm, niebieska

PT830312 Tablica tekstylna 90 x 120 cm, szara

PT830703 Tablica tekstylna 90 x 180 cm, niebieska

PT830712 Tablica tekstylna 90 x 180 cm, szara

FDKMAG Uchwyt do bloków 5,5 x 70 cm, srebrny

MTB5 Stojak do tablic, regulowana wysokość

KSG2000S Zestaw mocujący do konferencyjnego systemu szynowego

KSS2224 12S Dwukanałowa szyna konferencyjna, 240cm

WS8200 Szyna systemowa, 200cm

System
z PLUSEM

O szczegóły zapytaj 
naszego Regionalnego 
Kierownika Sprzedaży
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Prezentacja tablice korkowe

• doskonałej jakości naturalny, portugalski front korkowy
• drobnoziarnista, sprężysta powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach
• rama wykonana z anodowanego aluminium
• produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
• zestaw do montażu w komplecie

• doskonałej jakości naturalny, portugalski front korkowy
• drobnoziarnista, sprężysta powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach
• niezwykle lekka
• rama wykonana z listewek sosnowych o szerokości 16mm
• produkt pakowany jednostkowo w folię ochronną

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
GCA021178 brązowy korkowa 60x45 90

GCA031178 brązowy korkowa 90x60 110

GCA051178 brązowy korkowa 120x90 55

GCA151178 brązowy korkowa 150x100 55

GCA071178 brązowy korkowa 180x90 55

GCA271178 brązowy korkowa 180x120 55

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
GMC010012010 brązowy korkowa 40x30 20/1120

GMC570012010 brązowy korkowa 50x40 20/560

GMC030012010 brązowy korkowa 60x40 20/560

GMC040012010 brązowy korkowa 60x45 20/560

GMC110012010 brązowy korkowa 70x50 10/240

GMC630012010 brązowy korkowa 80x50 10/240

GMC060012010 brązowy korkowa 80x60 10/260

GMC070012010 brązowy korkowa 90x60 10/260

GMC080012010 brązowy korkowa 100x50 10/240

GMC170012010 brązowy korkowa 100x60 10/240

GMC160012010 brązowy korkowa 100x80 5/100

GMC500012010 brązowy korkowa 100x100 5/100

GSF261001010 brązowy korkowa 120x60 10/120

GSF152001239 brązowy korkowa 120x90 4/72

Tablica korkowa
rama aluminiowa

Tablica korkowa
rama drewniana

>> PINEZKI - RÓŻNE RODZAJE
znajdziesz na stronie 305
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Prezentacjatablice szkolne

• powierzchnia wyłożona trudnopalnym filcem
• mocowanie notatek za pomocą pinezek lub rzepów
• rama wykonana z anodowanego aluminium
• ciemnoszare plastikowe narożniki
• do użytku wewnętrznego
• w komplecie zestaw mocujący do ściany
• możliwość wieszania w pionie lub poziomie
• produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
• rozmiar: 90x60 lub 120x90cm 

• gładka, powierzchnia melaminowa, niemagnetyczna
• drewniana, lakierowana rama
• do mocowania w poziomie lub pionie
• w komplecie 2 haczyki do zawieszenia na ścianie
• rama żółta, szara, różowa lub niebieska
• czarny marker z uchwytem umożliwiającym przyklejenie
 do tablicy GRATIS

• tablica łączona
• ½ powierzchni melaminowa,niemagnetyczna
• ½ powierzchni korkowa nie pozostawiająca śladów po pinezkach
• drewniana, lakierowana rama
• do mocowania w poziomie lub pionie
• w komplecie 2 haczyki do zawieszenia na ścianie
• rama żółta, szara, różowa lub niebieska
• czarny marker z uchwytem umożliwiającym przyklejenie do tablicy 
 oraz 6 pinezek beczułek GRATIS

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
GFA0343178 niebieski filcowa 60x90 110
GFA0342178 szary filcowa 60x90 110

GFA0543178 niebieski filcowa 90x120 55
GFA0542178 szary filcowa 90x120 55

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
GMP03001321 mix kolorów suchościeralna 60x40 20/480

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
GMX03001321 mix kolorów suchościeralno-korkowa 60x40 20/480

Tablica filcowa
rama aluminiowa

Tablica suchościeralna
60x40, lakierowana, marker GRATIS

Tablica suchościeralno-korkowa Combo
60x40, lakierowana, marker GRATIS
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Prezentacja tablice szkolne

• doskonałej jakości dwustronna, stalowa, lakierowana powierzchnia
• odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń
• posiada 4 kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie,    
 z możliwością blokady
• wąska, aluminiowa rama
• obrotowy mechanizm pozwala na szybką wymianę prezentowanych stron
• wyposażona w składaną półkę na markery, gąbkę, magnesy
• idealna do niewielkich pomieszczeń
• produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
• rozmiar: 120x90 lub 150x120cm

• tablica szkolna ceramiczna
• wytrzymała konstrukcja doskonała do użytkowania w trudnych warunkach
• wyposażona w półkę na kredę na całej szerokości
• mocna konstrukcja ceramiczno-stalowa
• bardzo łatwa w czyszczeniu
• certyfikowana zgodnie z normą EN14434 dla edukacji
• rozmiar zamkniętej: 180x120cm
• rozmiar otwartej: 360x120cm

• tablica szkolna suchościeralno-magnetyczna
• wytrzymała konstrukcja doskonała do użytkowania w trudnych warunkach
• wyposażona w półkę na markery na całej szerokości
• mocna konstrukcja ceramiczno-stalowa
• bardzo łatwa w czyszczeniu
• certyfikowana zgodnie z normą EN14434 dla edukacji
• rozmiar zamkniętej: 180x120cm
• rozmiar otwartej: 360x120cm

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
GRV0201020101 biały suchoś.-magn 120x90 20

GRV0401020101 biały suchoś.-magn 150x120 20

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
GTR09040610770 zielony szkolna 180x120 20

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
GTR09020509770 biały szkolna 180x120 20

Tablica suchościeralno-magnetyczna
obrotowa, mobilna, lakierowana

Tablica ceramiczna
180x120, szkolna

Tablica suchościeralno-magnetyczna
180x120, szkolna
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Prezentacjaekrany

• matowy ekran prezentacyjny
• 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
• rozmiar: 152x152 lub 180x180cm

• matowy ekran prezentacyjny
• powierzchnia projekcyjna rozwijana manualnie ze stalowej kasety
• 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
• rozmiar: 152x152 lub 180x180cm

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
G9D006020 biały na trójnogu 152x152 20

G9D006021 biały na trójnogu 180x180 20

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
G9D006030 biały ścienny 152x152 20

G9D006004 biały ścienny 180x180 20

Ekran na trójnogu

Ekran ścienny

>> WSKAŹNIKI LASEROWE
znajdziesz na stronie 308
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Prezentacja flipcharty

• flipchart z tablicą wysokiej jakości o powierzchni suchościeralno-magnetycznej
• z uwagi na niski zakres minimalnej wysokości - idealny dla dzieci oraz osób  
 niepełnosprawnych
• wyciągane ramiona umożliwiają zawieszenie bloków
• możliwość bezstopniowej regulacji w zakresie: 110-188cm
• zintegrowana półka na artykuły piszące
• konstrukcja wyposażona w dociskacz bloku papieru
• rozmiar tablicy: 67x95cm
• waga: 8kg
• 15 lat gwarancji na powierzchnię magnetyczną
• 2 lata gwarancji na pozostałe elementy

• flipchart z tablicą wysokiej jakości o powierzchni suchościeralno-magnetycznej
• oparty na stabilnym, regulowanym z pionie trójnogu
• tablica oprawiona w wąską ramę
• wyciągane, metalowe ramiona umożliwiają zawieszenie bloków
• stelaż z regulacją wysokości max. 180cm
• zintegrowana półka na artykuły piszące
• konstrukcja wyposażona w dociskacz bloku papieru
• rozmiar tablicy: 68x105cm
• waga: 11kg
• 15 lat gwarancji na powierzchnię magnetyczną
• 2 lata gwarancji na pozostałe elementy

• flipchart z tablicą o powierzchni suchościeralno-magnetycznej
• stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem
• wąska, aluminiowa rama
• regulowana wysokość
• wyposażony w plastikową półkę na markery, gąbkę, magnesy
• unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku
• wyciągane ramiona umożliwiają zawieszenie bloków
• zapewnia dobry kontrast kolorów
• produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
• rozmiar tablicy: 70x102cm
• rozmiar flipcharta ze stelażem: 70x195cm

SKU kolor typ tablica rozmiar (cm) pakow.
FC84 biały statyczny suchoś.-magn. 67x95  tel.

SKU kolor typ tablica rozmiar (cm) pakow.
FEL-FC22 biały na trójnogu suchoś.-magn. 68x105 25

SKU kolor typ tablica rozmiar (cm) pakow.
GEA2306046 biały na trójnogu suchoś.-magn. 70x102 25

Flipchart z regulacją, ramiona wyciągane
z tablicą suchościeralno-magnetyczną

Flipchart na trójnogu, ramiona wyciągane
z tablicą suchościeralno-magnetyczną

Flipchart na trójnogu, ramiona wyciągane
z tablicą suchościeralno-magnetyczną
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Prezentacjaflipcharty

• flipchart z tablicą wysokiej jakości o powierzchni suchościeralno-magnetycznej
• stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem
• wąska, aluminiowa rama
• wyciągane, metalowe ramiona umożliwiają zawieszenie bloków
• regulowana wysokość
• wyposażony w aluminiową półkę na markery, gąbkę, magnesy
• dwa ruchome haczyki oraz unoszony zacisk umożliwiają łatwą i sprawną  
 wymianę bloku
• produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
• rozmiar tablicy: 70x102cm
• rozmiar flipcharta ze stelażem: 70x195cm

• flipchart z tablicą o powierzchni suchościeralno-magnetycznej
• całość oparta na trójnogu
• stelaż z regulacją wysokości max. 180cm
• posiada zintegrowaną półką na artykuły piszące, co ułatwia pracę z flipchartem
• posiada funkcjonalny uchwyt do mocowania papierowego bloku
• rozmiar tablicy: 68x105cm 
• waga: 8kg

SKU kolor typ tablica rozmiar (cm) pakow.
GEA23062124 biały na trójnogu suchoś.-magn. 70x102 25

SKU kolor typ tablica rozmiar (cm) pakow.
KF10850 biały na trójnogu suchoś.-magn. 68x105 14

Flipchart na trójnogu, ramiona wyciągane
z tablicą suchościeralno-magnetyczną

Flipchart na trójnogu
z tablicą suchościeralno-magnetyczną

• flipchart z tablicą o powierzchni suchościeralno-magnetycznej
• stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem
• wąska, plastikowa rama
• regulowana wysokość
• wyposażony w plastikową półkę na markery, gąbkę, magnesy
• unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku
• zapewnia dobry kontrast kolorów
• produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
• rozmiar tablicy: 70x102cm
• rozmiar flipcharta ze stelażem: 70x195cm

SKU kolor typ tablica rozmiar (cm) pakow.
GEA2306315 biały na trójnogu suchoś.-magn. 70x102 25

Flipchart na trójnogu
z tablicą suchościeralno-magnetyczną
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Prezentacja flipcharty

• ekonomiczny flipchart z tablicą o powierzchni suchościeralnej
• całość oparta na trójnogu
• posiada haczyki do mocowania papierowego bloku
• stelaż z regulacją wysokości max. 185cm
• zintegrowana półka na artykuły piszące
• rozmiar tablicy: 70x100cm
• waga netto: 7,4kg
• waga brutto: 9,9kg

• flipchart z tablicą o niezwykle gładkiej strukturze o powierzchni  
 suchościeralno-magnetycznej
• mobilna konstrukcja na kółkach - przyjazna dla użytkownika
• przeznaczony do dużego natężenia pracy
• posiada 5 blokowanych kółek umieszczonych na okręgu o średnicy 65cm
• wyciąganymi ramionami pozwalają powiększyć powierzchnię roboczą
• możliwość bezstopniowej regulacji w zakresie: 180-200cm
• półka na merkery, gąbkę i magnesy
• konstrukcja wyposażona w dociskacz bloku papieru
• zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów
• rozmiar tablicy: 68x110cm
• waga: 15,5kg
• 15 lat gwarancji na powierzchnię magnetyczną
• 2 lata gwarancji na pozostałe elementy

SKU kolor typ tablica rozmiar (cm) pakow.
KF04173 biały na trójnogu suchościeralna 70x100 22

SKU kolor typ tablica rozmiar (cm) pakow.
F2400/N biały mobilny suchoś.-magn. 68x110  tel.

Flipchart na trójnogu 
z tablicą suchościeralną

Flipchart mobilny, ramiona wyciągane
z tablicą suchościeralno-magnetyczną

• flipchart z tablicą o powierzchni suchościeralnej
• stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem
• kompaktowa konstrukcja bez ramy
• regulowana wysokość
• wyposażony w plastikową półkę na markery, gąbkę, magnesy
• odsłonięte haczyki ułatwiają zakładanie bloków papieru
• zapewnia dobry kontrast kolorów
• produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
• rozmiar tablicy: 70x100cm
• rozmiar flipcharta ze stelażem: 70x195cm

SKU kolor typ tablica rozmiar (cm) pakow.
GEA2300113 biały na trójnogu suchościeralna 70x100 22

Flipchart na trójnogu
z tablicą suchościeralną
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Prezentacjaflipcharty

• flipchart z tablicą wysokiej jakości o powierzchni suchościeralno-magnetycznej
• mobilna konstrukcja na kółkach - przyjazna dla użytkownika
• tablica oprawiona w wąską ramkę
• posiada 5 blokowanych kółek umieszczonych na okręgu o średnicy 55cm
• stabilna konstrukcja doskonale zabezpieczna flipchart przed niespodziewanym  
 ruchem
• możliwość bezstopniowej regulacji w zakresie: 180-200cm
• wyposażony w dociskacz bloku papieru
• rozmiar tablicy: 68x105cm
• waga: 13kg
• 15 lat gwarancji na powierzchnię magnetyczną
• 2 lata gwarancji na pozostałe elementy

SKU kolor typ tablica rozmiar (cm) pakow.
FEL-FC31 biały mobilny suchoś.-magn. 68x105 25

Flipchart mobilny
z tablicą suchościeralno-magnetyczną

• flipchart z tablicą wysokiej jakości o powierzchni suchościeralno-magnetycznej
• mobilny - posiada 5 kółek umożliwiających szybkie przemieszczanie, 
 z blokadą
• elegancka konstrukcja doskonale pasuje do spotkań biznesowych
• wąska rama wykonana z anodowanego aluminium
• wyposażony w składaną, plastikową półkę na markery, gąbkę, magnesy
• unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku
• produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
• rozmiar tablicy: 70x102cm
• rozmiar flipcharta ze stelażem: 70x191cm

• flipchart z tablicą najwyższej jakości o powierzchni suchościeralno-magnetycznej
• mobilny - posiada 5 kółek umożliwiających szybkie przemieszczanie, 
 z blokadą
• wyjątkowo łatwy w użytkowaniu dzięki zastosowanym technologiom
• wąska rama wykonana z wytrzymałego plastiku
• wyciągane ramiona umożliwiają zawieszenie bloków i powiększają  
 przestrzeń roboczą
• regulacja wysokości i kąta pochylania tablicy
• wyposażony w plastikową półkę na markery, gąbkę, magnesy
• unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku
• produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
• rozmiar tablicy: 70x102cm

SKU kolor typ tablica rozmiar (cm) pakow.
GEA4806175 biały mobilny suchoś.-magn. 70x102 9

SKU kolor typ tablica rozmiar (cm) pakow.
GEA4806176 biały mobilny suchoś.-magn. 70x102  tel.

Flipchart mobilny
z tablicą suchościeralno-magnetyczną

Flipchart mobilny, ramiona wyciągane
z tablicą suchościeralno-magnetyczną
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Prezentacja tablice reklamowe

• idealna dla hoteli, restauracji, sklepów, itp.
• dwie ścianki z powierzchnią użytkową w formacie A1
• zamknięcie na zatrzaski umożliwia łatwą wymianę informacji
• wąska, aluminiowa rama
• przeźroczysta osłona z tworzywa sztucznego chroni zawartość
• proste i szybkie składanie
• produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
• powierzchnia tablicy: 59,4x84,1cm
• wymiary całkowite: 63,5x109cm

• idealna do punktów gastronomicznych i usługowych
• powierzchnia tablicy o specjalnej, porowatej strukturze ułatwia pisanie 
 za pomocą kredy
• niezwykle gładka powłoka tablicy pozwala na bardzo łatwe czyszczenie 
 (tylko woda)
• głęboka czerń powierzchni pisania zapewnia wysoki kontrast
• do użytku wewnętrznego
• owalna rama drewniana w kolorze czarnym
• szerokość ramy: 32mm
• nóżki tablicy zakończone antypoślizgowymi nakładkami stabilizującymi
• 2 zabezpieczenia boczne zapewniające stały rozstaw tablicy
• 2 metalowe, solidne zawiasy łączące skrzydła tablicy 
• powierzchnia tablicy: 60x90cm 
• wymiary całkowite: 60x120cm

• przyciągająca wzrok potencjalnych Klientów
• dostosowana do umieszczenia dwustronnego plakatu w formacie A1
• do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego
• srebrna, aluminiowa rama
• antyrefleksyjna pokrywa przednia z filtrem UV (wyższa trwałość  
 umieszczonych materiałów drukowanych)
• powierzchnia tablicy: 64x100cm
• wymiary całkowite: 64x117cm
• waga: 7,50kg
• 2 lata gwarancji

SKU kolor rozmiar tablicy (cm) pakow.
GDKT40303032 biały 59,4x84,1 35

SKU kolor rozmiar tablicy (cm) pakow.
GDKT30404042 czarny 60x90 35

SKU kolor rozmiar tablicy (cm) pakow.
FBSA1 biały A1  tel.

Tablica reklamowa A1
podłogowa, dwustronna

Tablica reklamowa A1
podłogowa, dwustronna

Tablica gastronomiczna
podłogowa, dwustronna
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Prezentacjaarkusze suchościeralne

• łatwy i szybki sposób prezentacji danych
• stabilny, specjalnie zaprojektowane opakowanie po złożeniu  
 pełni funkcję stelaża
• gładki, samoprzylepny 
• klej bez zawartości rozpuszczalników, nie powoduje plam
• kartki z bloku mogą być wielokrotnie przeklejane
• możliwość odwracania lub odrywania arkuszy
• rączka ułatwia przenoszenie
• ilość kartek: 20
• gramatura: 70gsm
• rozmiar: 50x58,5cm

• mata suchościeralna na rolce wykonana z elastycznego tworzywa
• pozwala na zwijanie w rolkę i łatwe przechowywanie
• pokryta nowoczesnym klejem na bazie wody umożliwiającym wielokrotne  
 przyklejanie i odklejanie
• do stosowania na powierzchniach drewnianych, metalowych, szklanych 
 oraz plastikowych
• strona suchościeralna wyróżnia się wysoką trwałością
• doskonale sprawdza się w biurach, szkołach, szpitalach i innych miejscach  
 użyteczności publicznej 
• rozmiar: 45x200cm

• arkusze suchościeralne gładkę lub w kratkę
• mogą posłużyć jako biała tablica lub flipcahrt
• folia elektrostayczna z łatwością "przykleja" się do niemal każdej powierzchni
• rozmiar: 60x80mm

Arkusze suchościeralne
gładkie/w kratkę, przylegające

Flipchart - blok
50x59, samoprzylepny

Mata suchościeralna w rolce
45x200, samoprzylepna

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
GFL148303 biały samoprzylepny 50x58,5 6/156

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
AP10961 biały suchościeralna 45x200 5/300

SKU kolor typ rodzaj rozmiar (cm) pakow.
FSF2009 biały suchościeralne gładki 60x80  tel.

FSF2011 biały suchościeralne w kratkę 60x80  tel.SW
D

SW
D
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Prezentacja bloki do flipchartów

• tablica informacyjna o wzorze korkowym
• do przylepienia na ścianie, lodówce, szafce, itp.
• umożliwia wielokrotne przymocowywanie i odczepianie dokumentów 
 bez konieczności używania magnesów, pinezek i taśmy samoprzylepnej
• pokryta folią zabezpieczającą samoprzylepną warstwę (do oderwania 
 przed użyciem)
• wymiary: 58x46x0,4cm

Tablica informacyjna
58x46cm, samoprzylepna

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
7565001PL-99 brązowy samoprzylepna 58x46 10/30/540

• blok do flipchartu, gładki lub w kratkę
• ilość kartek: 20 lub 50
• gramatura papieru: 70gsm
• posiada 5 otworów do zawieszania
• rozmiar: 65x100cm

• ekonomiczny blok do flipchartu, gładki lub w kratkę
• ilość kartek: 20 lub 50
• gramatura papieru: 60-70gsm
• posiada 5 otworów do zawieszania
• rozmiar: 65x100cm
• kolor biały

• ekonomiczny blok do flipchartu, gładki lub w kratkę
• ilość kartek: 20 lub 50
• gramatura papieru: 60-70gsm
• posiada 5 otworów do zawieszania
• rozmiar: 58,5x81cm
• kolor biały

SKU kolor typ liczba kartek w j.s rozmiar (cm) pakow.
KF15713 biały gładki 50 65x100 12

KF15932 biały w kratkę 20 65x100 25/300

SKU kolor typ liczba kartek w j.s rozmiar (cm) pakow.
20136513-14 biały gładki 50 65x100 12/144

20136529-14 biały w kratkę 20 65x100 25/300

SKU kolor typ liczba kartek w j.s rozmiar (cm) pakow.
20135813-14 biały gładki 50 58,5x81 12/144

20135829-14 biały w kratkę 20 58,5x81 25/300

Blok do flipchartów gładki/kratka
65x100cm

Blok do flipcharów gładki/kratka
65x100cm

Blok do flipchartów gładki/kratka
58,5x81cm

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Prezentacjapinezki

• odpowiednie do tablic korkowych
• pakowane w szklany słoik z korkowym zamknięciem
• długość ostrza: 11mm 
• 60 sztuk w j.s.

• pokryte kolorowym tworzywem
• główka pokryta PVC
• pakowane w szklany słoik z korkowym zamknięciem
• długość ostrza: 7mm
• średnica główki: 9mm
• 300 szt. w j.s.

• dedykowane do tablic korkowych
• długość ostrza: 11mm 
• długość całkowita: 23mm 
• 100 sztuk w j.s.

• metalowe
• długość ostrza: 8mm 
• 100 szt. w j.s.

Pinezki beczułki
60 sztuk w szklanym słoiku

Pinezki klasyczne 
300 sztuk w szklanym słoiku

Pinezki beczułki
100 sztuk

Pinezki klasyczne
100 sztuk

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF03647 mix kolorów beczułki, w słoiku 11 24

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF03649 mix kolorów standard, w słoiku 7 24

SKU PBS SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
18194019-99 7766100-99X mix kolorów beczułki 11 10/200/6000

SKU PBS SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
18195013-19 7767100-36X srebrny standard 8 10/500/27000

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Prezentacja akcesoria do tablic

• gąbka magnetyczna ze zintegrowanym uchwytem na 4 markery
• dedykowana do powierzchni magnetycznych i suchościeralnych
• prezentowane markery nie stanowią wyposażenia fabrycznego
• średnica: 120mm

• podstawowy zestaw akcesoriów zapewnia długotrwałe użytkowanie  
 tablicy
• zawiera: 4 markery (mix kolorów), 6 magnesów, gąbkę magnetyczną 
 oraz spray czyszczący 125ml

• markery zapewniają jasne i długotrwałe kolory
• nietoksyczny tusz może pozostać na tablicy przez tygodnie  
 nie uszkadzając jej
• zawiera: 3 markery (mix kolorów) oraz gąbkę niemagnetyczną

SKU kolor typ pakow.
FZ1928 srebrny gąbka  tel.

SKU kolor typ pakow.
GKT1010 mix kolorów zestaw  tel.

SKU kolor typ pakow.
GAA0106 mix kolorów zestaw  tel.

Gąbka do tablic suchościeralnych

Zestaw do tablic suchościeralnych
magnetyczny

Zestaw do tablic suchościeralnych
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Prezentacjaakcesoria do tablic

• 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: 110x57x25mm

SKU kolor typ pakow.
7638001PL-99 żółty gąbka 24/384/7680

Gąbka do tablic suchościeralnych
magnetyczna

SKU kolor typ pojemność (ml) pakow.
AP11825 transparentny spray 250 12

SKU kolor typ pojemność (ml) pakow.
KF04552A transparentny spray 250 20

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
SGL189 niebieski materiał 400x400 10

Spray do tablic suchościeralnych

• do szybkiego i dokładnego czyszczenia
• czyści wszelkie markery do tablic suchościeralnych
• dedykowany do szkół, uczelni, innych placówek dydaktycznych
• antystatyczny
• przyjazny środowisku - ulega biodegradacji
• nie zawiera alkoholu
• pojemność: 250ml

• do czyszczenia tablic suchościeralnych
• usuwa plamy, brud i kurz
• nie zawiera alkoholu - niepalny
• pojemność: 250ml

• idealna do wycierania i czyszczenia powierzchni szklanych   
 w tym szklanych tablic Sigel
• wykonana z materiału: 80% poliester, 20% poliamid
• do prania w temperaturze 60st.C
• rozmiar: 400x400mm

Spray do tablic suchościeralnych

Ściereczka do tablic szklanych
z mikrofibry

>> Tablice szklane
sprawdź na str. 284
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Prezentacja wskaźniki laserowe

• wskaźnik laserowy w eleganckim etui
• funkcja przewijania stron góra/dół (aplikacje MS Office)
• nie wymaga dodatkowych sterowników
• zasięg: ok. 150m
• zasięg pilota do prezentacji: ok. 8m
• zasilanie: 1 x bateria AAA o mocy 1.5V

• plastikowa walizka dla prezenterów, trenerów, szkoleniowców
• niezwykle przydatny zestaw mobilny obejmujący:
 - 1 wskaźnik laserowy ze zintegrowanym długopisem
 - 150 prostokątów w rozmiarze 95x205mm
 - 150 kółek o średnicy 95mm
 - 150 kółek o średnicy 140mm
 - 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: 1,5kg
• wymiary: 345x60x310mm

• wskaźnik laserowy ze zintegrowanym długopisem
• idealny do prezentacji oraz spotkań biznesowych
• kolor plamki lasera: czerwony
• zasięg: 50m
• waga: 200g
• długość: 133mm
• zasilanie: 4 x bateria LR41 o mocy 1.5V
• laser klasy 2 - dopuszczony do sprzedaży UE
• posiada certyfikat CE
• 2 lata gwarancji

SKU kolor typ pakow.
5495001PL-99 srebrny z funkcją przewijania 50

SKU kolor typ pakow.
FUMKM mix kolorów 345x60x310  tel.

SKU kolor typ pakow.
FUMZ LPP srebrny z długopisem  tel.

Plastikowa walizka dla prezenterów
z akcesoriami

Wskaźnik laserowy 
z długopisem

Wskaźnik laserowy 
z funkcją przewijania stron/slajdów

SW
D

DW
Z
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Prezentacjaakcesoria

Ramka magnetyczna A4
na dokumenty lub notatki

Zacisk do papieru
magnetyczny

Listwa samoprzylepna, magnetyczna
magnesy GRATIS

Listwa samoprzylepna
do papieru

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
FITSA4M 01 czerwony magnetyczna 230x317  tel.
FITSA4M 02 zielony magnetyczna 230x317  tel.
FITSA4M 03 niebieski magnetyczna 230x317  tel.
FITSA4M 12 szary magnetyczna 230x317  tel.

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
FHKM2201 czerwony zacisk 220x25  tel.
FHKM2203 niebieski zacisk 220x25  tel.
FHKM2204 żółty zacisk 220x25  tel.
FHKM2266 transparentny zacisk 220x25  tel.

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
FST1350SB biały listwa+2 magnesy 50x5  tel.

FST1355SB biały listwa+4 magnesy 100x5  tel.

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
FPKS50 szary listwa 50x4  tel.

FPKS100 szary listwa 100x4  tel.

• nowatorski sposób prezentacji na powierzchniach magnetycznych
• ramka wykonana z matowej i wodoodpornej, sztywnej folii (0,32mm)
• warstwa magnetyczna umieszczona na bokach oraz dole ramki
• możliwość wymiany dokumentu bez konieczności demontażu całej ramki
• format: A4
• rozmiar: 230x317mm

• zacisk plastikowy, magnetyczny do papieru
• o wysokiej przyczepności
• pełni również funkcje dekoracyjne
• utrzymuje do 8 arkuszy A4 (80gsm)
• rozmiar: 220x25mm

• listwa samoprzylepna z magnesem
• idealna do użycia w biurze lub w domu
• proste korzystanie
• grubość: 0,5mm
• rozmiar: 50x5 lub 100x5cm
• 2 lub 4 magnesy GRATIS

• rozwiązanie dedykowane prezentacji
• do notatek, zdjęć, rysunków, itp. bez użycia magnesów lub igieł
• idealny dla agencji reklamowych, firm projektowych i szkoleniowych,  
 recepcji, punktów konferencyjnych itp.
• niezwykle prosty montaż i demontaż
• rozmiar: 50x4 lub 100x4cm
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Prezentacja magnesy

Magnesy okrągłe
średnica 20/30/35mm

Magnesy okrągłe
średnica 20/30/35mm

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
GIM141709 mix kolorów mocne śr. 20 12/288

GIM131709 mix kolorów mocne śr. 30 12/288

GIM171709 mix kolorów mocne śr. 35 12/288

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
FHM20 99 mix kolorów standard śr. 24  tel.

FHM30 99 mix kolorów standard śr. 32  tel.

FHM38 99 mix kolorów standard śr. 38  tel.

• mocne magnesy do tablic magnetycznych
• nie rysują powierzchni magnetycznej
• utrzymują ciężar do 0,12kg
• średnica: 20, 30 lub 35mm
• 10 sztuki w j.s.

• okrągłe magnesy do tablic magnetycznych
• pomocne w prezentacji materiałów drukowanych
• dolna powierzchnia zabezpieczona lakierem (ochrona powierzchni)
• utrzymują ciężar do 0,3kg
• średnica: 24, 32 lub 38mm
• 10 sztuki w j.s.

Magnesy Superdym C5
10x10x10mm

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
SGL191 srebrny super mocne -  2 szt. 10x10x10 20

SGL190 srebrny super mocne -  4 szt. 10x10x10 20

• super mocne niklowe magnesy
• do tablic magnetycznych, szczególnie polecane do tablic szklanych
• pojedynczy magnes może utrzymać do 8 arkuszy papieru A4 (80gsm)
• przyczepność do stali 4,5kg
• w kształcie kostki
• wymiary: 10x10x10mm
• 2 lub 4 sztuki w j.s.
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Prezentacjamagnesy

Magnesy Superdym C10
20x10x20mm

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
SGL195 srebrny super mocne 20x10x20 10

• super mocne niklowe magnesy
• do tablic magnetycznych, szczególnie polecane do tablic szklanych
• odpowiednie do mocowania takich materiałów jak listy, ulotki,  
 plakaty, pocztówki
• pojedynczy magnes może utrzymać do 15 arkuszy    
 papieru A4 (80gsm)
• przyczepność do stali 8kg
• w kształcie bloczku
• wymiary: 20x10x20mm

Magnesy Superdym C20
20x20x20mm

Magnesy Superdym C30
20x30x20mm

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
SGL196 srebrny super mocne 20x20x20 10

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
SGL197 srebrny super mocne 20x30x20 10

• super mocne niklowe magnesy
• do tablic magnetycznych, szczególnie polecane do tablic szklanych
• odpowiednie do mocowania takich materiałów jak grubsze listy,  
 obszerniejsze ulotki, plakaty, pocztówki
• pojedynczy magnes może utrzymać do 25 arkuszy papieru A4 (80gsm)
• przyczepność do stali 11,5kg
• w kształcie kostki
• wymiary: 20x20x20mm

• super mocne niklowe magnesy
• do tablic magnetycznych, szczególnie polecane do tablic szklanych
• odpowiednie do mocowania takich materiałów jak ciężkie broszury, 
 foldery lub wydruki wielkoformatowe
• pojedynczy magnes może utrzymać do 30 arkuszy   
 papieru A4 (80gsm)
• w kształcie bloczku
• wymiary: 20x30x20mm
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Prezentacja antyramy

• nietłukąca antyrama
• strona frontowa wyprodukowana z trwałego i bezpiecznego pleksi  
 o grubości 1mm
• tył wykonany z płyty HDF o grubości 3mm
• konstrukcja połączona za pomocą spinek, płasko przylegająca do ściany 
 po powieszeniu
• usztywnia eksponowany obraz, zabezpiecza go przed uszkodzeniem 
 oraz nadaje estetyczny wygląd
• pakowana jednostkowo
• boki w kolorze białym

• strona frontowa wyprodukowana z trwałego i bezpiecznego pleksi  
 o grubości 1mm
• tył wykonany z płyty HDF o grubości 3mm
• płaskie klipsy łączące - po zawieszeniu nie odstaje od ściany 
• idealna do eksponowania dyplomów, certyfikatów, zdjęć
• możliwość wieszania w pionie i poziomie, odporna na wyginanie
• pakowana pojedynczo w karton ochronny, pleksi zabezpieczona  
 z obu stron folią ochronną
• krawędzie płyty HDF malowane na biało

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF15650 transparentny z pleksi 100x150 10/2800

KF15659 transparentny z pleksi 130x180 (A12) 10/2100

KF15651 transparentny z pleksi 150x200 10/1750

KF15652 transparentny z pleksi 180x240 10/1380

KF15660 transparentny z pleksi 210x297 (A4) 10/1000

KF15653 transparentny z pleksi 240x300 10/920

KF15654 transparentny z pleksi 297x420 (A3) 10/550

KF15655 transparentny z pleksi 300x400 10/550

KF15656 transparentny z pleksi 400x500 10/330

KF15657 transparentny z pleksi 500x700 10/160

KF15658 transparentny z pleksi 600x800 10/140

KF15661 transparentny z pleksi 700x1000 (B1) 10/600

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
5612001PL-00 transparentny z pleksi 100x150 10/4200

5613001PL-00 transparentny z pleksi 130x180 (A12) 10/3000

5614001PL-00 transparentny z pleksi 150x200 10/2450

5615001PL-00 transparentny z pleksi 210x297 (A4) 10/1250

5616001PL-00 transparentny z pleksi 240x300 10/1150

5617001PL-00 transparentny z pleksi 180x240 10/1800

5618001PL-00 transparentny z pleksi 300x400 10/700

5619001PL-00 transparentny z pleksi 400x500 10/440

5620001PL-00 transparentny z pleksi 297x420 (A3) 10/700

5622001PL-00 transparentny z pleksi 500x700 10/240

5623001PL-00 transparentny z pleksi 600x800 10/180

5624001PL-00 transparentny z pleksi 700x1000 (B1) 10/120

Antyrama z pleksi

Antyrama z pleksi
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QUALITY

100%
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Prezentacjaramki aluminiowe

• wykonana z wytrzymałego aluminium
• posiada przeźroczystą, plastikową szybkę
• tył wykonany z płyty HDF
• rozkręcane narożniki
• posiada haczyk do zawieszania

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF18027 srebrny aluminiowa 210x297 7/700

KF18028 srebrny aluminiowa 300x400 7/490

KF18029 srebrny aluminiowa 400x500 7/308

KF18030 srebrny aluminiowa 500x700 7/140

KF18031 srebrny aluminiowa 700x1000 7/70

Ramka aluminiowa

Podstawka z plexi
pionowa 100x150mm

Podstawka z plexi
pionowa 150x210mm

• wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na pękanie
• idealnie sprawdza się na recepcjach czy w punktach usługowych
• doskonałe narzędzie komunikacji marketingowej
• odpowienia do materiałów w orientacji pionowej
• rozmiar: 100x150cm

• wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na pękanie
• idealnie sprawdza się na recepcjach czy w punktach usługowych
• doskonałe narzędzie komunikacji marketingowej
• odpowienia do materiałów w orientacji pionowej
• rozmiar: 150x210cm

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF18032 transparentny z plexi 100x150 12/48/3600

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF18033 transparentny z plexi 150x210 12/48/1800

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Prezentacja identyfikatory

Identyfikator twardy
z jedwabną taśmą

Identyfikator miękki
z klipsem i agrafką, otwór z boku

Identyfikator twardy
z klipsem

Identyfikator miękki
z taśmą ze ściągaczem

• wyposażony w jedwabną taśmę w kolorze czarnym lub niebieskim
• posiada wycięcie na palec ułatwiające wysunięcie karty, wizytówki
• rozmiar przystosowany do kart wizytowych w rozmiarze 85x50mm
• w komplecie karta opisowa na nazwisko
• długość taśmy z klipsem: 51cm

• wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa
• na konferencje, seminaria, szkolenia, pokazy, itp.
• wycięcie na palec ułatwia wkładanie/wyjmowanie wizytówki lub karty
• w komplecie karta opisowa z fabrycznie wyznaczoną krateczką
• wystarczy wpisać nazwisko lub umieścić wizytówkę

• wyposażony w odpinany klips
• posiada wycięcie na palec ułatwiające wysunięcie karty, wizytówki
• rozmiar przystosowany do kart wizytowych w rozmiarze 85x50mm
• w komplecie karta opisowa na nazwisko

• wykonany z miękkiego, plastycznego i przezroczystego tworzywa
• na konferencje, seminaria, szkolenia, pokazy, itp.
• otwarty po krótkim boku
• dodatkowo identyfikator posiada otwór ułatwiający alternatywne  
 mocowanie
• w komplecie karta opisowa z fabrycznie wyznaczoną krateczką
• wystarczy wpisać nazwisko lub umieścić wizytówkę
• wymiary zewnętrzne: 80x110mm
• wymiary karty: 62x102mm

SKU kolor typ pakow.
8347001PL-01 czarny z taśmą 50/1000/30000
8347001PL-10 niebieski z taśmą 50/1000/30000

SKU kolor typ pakow.
8348000PL-99 transparentny z klipsem i agrafką 50/2000/32000

KF15700 transparentny z klipsem i agrafką 50

SKU kolor typ pakow.
8346001PL-00 transparentny z klipsem 50/1000/36000

SKU kolor typ pakow.
KF15727 transparentny z taśmą 100/2000/8000

DW
Z
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Z
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Prezentacjaidentyfikatory

Identyfikator miękki
z mocowaniem

Identyfikator jednorazowy
One-Day

Karta samolaminująca A4

Klipsy do identyfikatorów 

• wykonany z elastycznego, przezroczystego PP
• posiada podłużny otwór umożliwiający przypięcie taśmy   
 oraz dwa mocowania do zastosowania łańcuszka
• z otworem z boku lub z góry
• rozmiar: 59x92mm lub 105x65mm

• wykonany z kartonu o gramaturze 225gsm, na arkuszu w formacie A4 
 z gładkimi krawędziami
• nowatorski produkt - jednodniowy identyfikator dla gości
• odpowiedni do drukarek atramentowych, laserowych oraz kopiarek
• rozmiar brutto: 64x90mm (ze strefą mocowania klipu)
• rozmiar netto: 54x90mm
• posiadają certyfikat FSC
• 64 sztuki w j.s. (50 klipsów)

• karta samolaminująca do ręcznego laminowania dokumentów,   
 wykonana z odpornego na pęknięcia poliestru
• przednia część samoprzylepna z folii o grubości 100µm
• tylna część z folii o grubości 200µm
• zgrzana na krótkim boku
• idealna do zastosowania dla dokumentów w formacie A4
• rozmiar: 225x312mm
• 5 sztuk w j.s.

• wyposażone w klips zaciskany lub sprężynowy i zawieszkę 
• zawieszka wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego  
 w kolorze mlecznym
• klips mocowany od góry lub od dołu
• rozmiar: 12x30x16mm lub 13x80x15mm
• 50 sztuk w j.s.

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
8343001PL-00 transparentny otwór z góry 59x92 50/2000

8342001PL-00 transparentny otwór z boku 105x65 50

SKU kolor typ pakow.
SZB221 biały jednorazowy 16

SKU kolor typ pakow.
KF27058 transparentny samolaminująca 10

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
8241001PL-99 transparentny klips + agrafka 12x30x16 200/4000

8242001PL-99 transparentny klips 13x80x15 100/4000
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Prezentacja stojaki prezentacyjne

Stojak prezentacyjny na dokumenty
mobilny, 4 półki

Stojak prezentacyjny na dokumenty Large
mobilny, 5 półek

Stojak prezentacyjny na dokumenty Compact
mobilny, 5 półek

• ekspozytor mobilny doskonały do prezentacji ulotek, broszur, katalogów itp.
• rama wykonana z wytrzymałego aluminium
• 4 półki w kolorze szarym lub transparentnym
• główka przeźroczysta wykonana z polistyrenu
• brzeg półki o wysokości 3,8cm
• podstawa posiada 4 kółka
• składany - prosty do rozłożenia
• wymiary: 82,2x168,5x38,2cm

• ekspozytor mobilny, duży, doskonały do prezentacji katalogów, książek itp.
• trwała konstrukcja metalowa, profil wykonany z polistyrenu
• 5 półek polistyrenowych z możliwością ustawienia kąta 0°, 45° oraz 75° 
 i regulacją każdej co 2cm
• brzeg półki o wysokości 4cm
• podstawa posiada 4 kółka
• składany - prosty do rozłożenia
• wymiary: 85,5x167,5x38,5cm

• ekspozytor mobilny, kompaktowy, doskonały do prezentacji katalogów,  
 książek itp.
• trwała konstrukcja metalowa, profil wykonany z polistyrenu
• 5 półek polistyrenowych z możliwością ustawienia kąta 0°, 45° oraz 75° 
 i regulacją każdej co 2cm
• brzeg półki o wysokości 4cm
• podstawa posiada 4 kółka
• składany - prosty do rozłożenia
• wymiary: 35x167,5x38,5cm

SKU kolor półek typ liczba półek pakow.
PF257TM35-19 srebrny mobilny 4 9
PF257TT35-90 transparentny mobilny 4 9

SKU kolor typ liczba półek pakow.
PF255N01-05 czarny mobilny 5 8
PF255N02-21 czarno-szary mobilny 5 8
PF255N35-19 srebrny mobilny 5 8

SKU kolor typ liczba półek pakow.
PF259N01-05 czarny mobilny 5 11
PF259N02-21 czarno-szary mobilny 5 11
PF259N35-19 srebrny mobilny 5 11
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Prezentacjastojaki prezentacyjne

Stojak prezentacyjny na dokumenty
dwustronny, mobilny, 16 półek

Stojak prezentacyjny na dokumenty
3-stronny, mobilny, 24 półki

Stojak prezentacyjny na dokumenty
przenośny, 7 półek, torba GRATIS

• ekspozytor dwustronny, mobilny, doskonały do prezentacji dokumentów  
 w formacie A4
• trwała konstrukcja metalowa, profil wykonany z polistyrenu
• 16 półek polistyrenowych, z których każda z nich mieści plik dokumentów  
 o grubości 24mm
• podstawa posiada 4 kółka
• składany - prosty do rozłożenia, bez użycia narzędzi
• wymiary: 30x167,5x38,5cm

• ekspozytor mobilny 3-stronny doskonały do prezentacji ulotek, broszur,  
 katalogów itp.
• rama wykonana z wytrzymałego aluminium
• 24 przegródki wyprodukowane z trwałego polistyrenu w kolorze  
 transparentnym pozwalają na prezentację dokumentów 360°
• każda półka mieści plik dokumentów o grubości 22mm
• podstawa wykonana z polistyrenu posiada 3 kółka
• dostarczany w stanie gotowym do użycia
• wymiary: 63,6x167x56cm

• ekspozytor podłogowy, przenośny
• rama wykonana z wytrzymałego metalu
• 7 przegródek (o grubości 24mm) wyprodukowane z trwałego polistyrenu  
 w kolorze transparentnym
• składany - prosty do rozłożenia
• wymiary: 25x115x36cm
• torba podróżna GRATIS

SKU kolor typ liczba półek pakow.
PF276N01-05 czarny dwustronny, mobilny 16 11
PF276N35-19 srebrny dwustronny, mobilny 16 11

SKU kolor typ liczba półek pakow.
PFPM024TT01-22 czarno-srebrny 3-stronny, mobilny 24 8

SKU kolor typ liczba półek pakow.
PF285735-19 srebrny przenośny 7 36
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