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zestaw interaktywny 
ésprit MT Pro wall
Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit MT Pro 80” (techno-
logia podczerwieni; obsługa multigestów – do 16 użytkowni-
ków jednocześnie (32 punkty dotykowe); standard Plug & Play; 
w zestawie 4 pisaki magnetyczne; powierzchnia ceramiczna), 
projektor krótkoogniskowy Epson EB-520 (dane techniczne str. 
5), komputer mobile PC, Smart Pad i uchwyt US2.

750000
cena brutto

922500

cena netto

ZEW MT PRO 
EPSON1

MOBILE PC Wyobraź sobie wszystkie funkcje tradycyjnego komputera PC w obudowie o wymiarach dokładnie takich 
jak standardowa tabliczka czekolady. A teraz przestań sobie to wyobrażać i poznaj MOBILE PC by 2x3.

4 rdzeniowy procesor Intel 1.8GHz
• gra� ka Intel HD 7000
• szybki 64 GB dysk eMMC
• czytnik Micro SD/SDHC/SDXC

• Wi-Fi, Bluetooth, RJ45 (1000mbps), 
4xUSB, mini HDMI

• system operacyjny WINDOWS 10 PL
• cena: 899 zł netto / 1105,77 zł brutto

W ZESTAWIETANIEJ!

tablica interaktywna 
ésprit MT Pro + projektor
+ uchwyt do projektora
Tablica działa w technologii podczerwieni; obsługa multige-
stów – do 16 użytkowników jednocześnie (32 punkty dotyko-
we); standard Plug & Play; w zestawie 4 pisaki magnetyczne; 
powierzchnia ceramiczna, przekątna 80”. W zestawie dodatko-
wo projektor Optoma DX349 (dane techniczne str. 5), Smart Pad 
i  uchwyt UPB2.

449900
cena brutto

553377

cena netto

TIWEMTPRO

W ZESTAWIETANIEJ!

tablica interaktywna 
ésprit MT + projektor 
ultra short throw + uchwyt
Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit MT 80” (technologia 
podczerwieni; obsługa multigestów – do 4 użytkowników jed-
nocześnie; standard Plug & Play; w zestawie 4 pisaki magnetycz-
ne; powierzchnia ceramiczna), W zestawie dodatkowo projektor 
ultra bliskiej projekcji Optoma X319UST (dane techniczne str. 4).

619900
cena brutto

762477

cena netto

TIWEMT + X319UST

W ZESTAWIETANIEJ!

zestaw interaktywny 
ésprit MT wall
Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit MT 80” (technolo-
gia podczerwieni; obsługa multigestów – do 4 użytkowników 
jednocześnie; standard Plug & Play; w zestawie 4 pisaki magne-
tyczne; powierzchnia ceramiczna), projektor krótkoogniskowy 
Optoma X305ST (dane techniczne str. 5), komputer mobile PC, 
Smart Pad uchwyt US1.

685000
cena brutto

842550

cena netto

ZEW MT 
OPTOMA

W ZESTAWIETANIEJ!



INTERAKTYWNA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI 2017 edycja 8

3

ZEW DT

549900
cena brutto

676377

cena netto
zestaw interaktywny 
ésprit DT wall
Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit DT 80” (technolo-
gia optyczna; obsługa multigestów; standard Plug & Play; po-
wierzchnia ceramiczna), projektor Optoma X305ST (dane tech-
niczne str. 5), Smart Pad i uchwyt US1.

TIWEST

199900
cena brutto

245877

cena netto

tablica interaktywna ésprit ST
ésprit ST działa w oparciu o technologię optyczną. Dzięki stan-
dardowi Plug & Play produkt jest gotowy do użytku zaraz po 
podłączeniu do komputera oraz projektora. Zastosowana 
technologia pozwala na obsługę multigestów (zoomowanie, 
rotacja, przewijanie). Powierzchnia lakierowana, suchościeral-
no-magnetyczna.

TIWEPP

399900
cena brutto

491877

cena netto

tablica interaktywna 
ésprit plus PRO + projektor
+ uchwyt do projektora
ésprit plus PRO działa w oparciu o technologię podczerwieni 
(IR). Dzięki standardowi Plug & Play produkt jest gotowy do 
użytku zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora. 
Obsługa multigestów (zoomowanie, rotacja, przewijanie). No-
woczesny design a także znacznie niższa waga (w porównaniu 
do swojego poprzednika – ésprit plus). Powierzchnia cera-
miczna, suchościeralno-magnetyczna. W  zestawie dodatkowo 
projektor Optoma DX349 (dane techniczne na str. 5) i  uchwyt 
UPD3.

399900
cena brutto

77

netto
00

TIWEDT

369900
cena brutto

454977

cena netto

tablica interaktywna 
ésprit DT + projektor
+ uchwyt do projektora
Technologia optyczna pozwala na obsługę multigestów (m.in. 
zoomowanie, rotacja, przewijanie). Dzięki standardowi Plug 
&   Play produkt jest gotowy do użytku zaraz po podłączeniu 
do komputera oraz projektora. Powierzchnia ceramiczna, su-
chościeralno-magnetyczna. W zestawie dodatkowo projektor 
Optoma DX349 (dane techniczne str. 5) i uchwyt UPD3.

369900
cena brutto

454977

netto
00

SUPER
cena!

W ZESTAWIETANIEJ!

W ZESTAWIETANIEJ!

W ZESTAWIETANIEJ!

tablica interaktywna
ésprit MT + projektor 
+ uchwyt do projektora
Technologia podczerwieni (IR) umożliwia pracę do 4 użytkow-
ników jednocześnie, włącznie z obsługą multigestów (zoomo-
wanie, rotacja, przewijanie). Powierzchnia ceramiczna, sucho-
ścieralno-magnetyczna. Urządzenie działa w standardzie Plug 
& Play. W zestawie: sterownik i oprogramowanie ésprit (CD), 
instrukcja obsługi, zestaw montażowy, kabel USB – 5 m., 4 pisaki 
magnetyczne oraz dodatkowo projektor Optoma DX349 (dane 
techniczne str. 5) i uchwyt UPD3. 

419900
cena brutto

516477

cena netto

TIWEMT

419900
cena brutto

516477

W ZESTAWIETANIEJ!
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projektor Optoma X319UST
Projektor ultra-krótkiego rzutu
• technologia: DLP
• jasność: 3200 ANSI lm
• rozdzielczość: XGA (1024 x 768)
• kontrast: 18000:1
• możliwy rozmiar obrazu od 70” do 100”
• technologia Amazing Colour, zapewnia realne i nasycone kolory
• żywotność lampy: 4 500 h standard/7 000 h eco+
• głośnik 16 W
• gwarancja pracy 24/7, gwarancja 5 lat na kolor
• gwarancja na projektor: 3 lata, gwarancja na lampę: 1 rok lub 1000 h

X319UST

459900
cena brutto

565677

cena netto

stojaki mobilne do tablic interaktywnych
Wykonane ze stali w kolorze czarnym (półmat).
ésprit Universal (1): do wszystkich naszych tablic;  z uchwytem do projektora do 
bliskiej projekcji. Możliwość złożenia ramienia o 90°. Regulacja odległości pro-
jektora od tablicy w przedziale 13,5-100 cm. 
ésprit DT/MT/PP (2): do tablicy interaktywnej ésprit DT, ésprit plus Pro oraz ésprit 
MT z możliwością trójstopniowej regulacji wysokości. Możliwość złożenia ramie-
nia o 90°. Regulacja odległości projektora od tablicy w przedziale 86-120 cm. 

(1)
(2)

art. 2x3 nr wymiary [cm] cena netto cena brutto
STEVI UNIVERSAL 1910 × 2022  2 080,00 zł  2 558,40 zł 
STEVI SHORT THROW 1320 × 2840  1 350,00 zł  1 660,50 zł 

projektory Epson EB-670 i EB-675W
Projektor do ultra bliskiej projekcji.
• technologia: 3LCD
• jasność: 3100* lub 3200** lumenów (światło białe i kolorowe)
• kontrast: 14000:1
• rozdzielczość: XGA* (1024 x 768) lub WXGA** (1280 x 800)
• dystans: 0,4 m
• gwarancja: 3 lata na projektor; 12 miesięcy  lub 1000 h na lampę
• niski koszt eksploatacji - nowa lampa ok. 350 zł brutto
• głośnik 16 W
• złącza mi.in.: 3xHDMI, wejścia i wyjścia VGA, LAN, wejścia i  wyj-

ścia mini-jack, mikrofon, USB B, opcjonalnie wi-fi
• złącze USB typ A (umożliwiające podpięcie innych urządzeń, tj. 

wizualizer, pendrive)
• żywotność lampy: 5000 h standard/10 000h eko

art. 2x3 nr cena netto cena brutto
EB-670  4 877,00 zł  5 998,71 zł 
EB-675 W  5 202,00 zł  6 398,46 zł 

*model EB-670
**model EB-675W

UCHWYT
W ZESTAWIE

UCHWYT
W ZESTAWIE

Stylowy touchpad łączący w sobie funkcje panelu dotykowego (z obsługą mul-
tigestów) i wirtualnej klawiatury. Doskonały do biura jak i do użytku domowe-
go. Intuicyjny w obsłudze, sprawdzi się jako urządzenie sterujące sprzętem mul-
timedialnym lub jako „myszka” (gładzik) do komputera. Wsparcie dla Smart TV.

26900
cena brutto

33087

cena netto

PAD

Smart Pad

przystawka interaktywna 
ésprit mobile
Technologia podczerwieni i ultradźwięków. Współpracuje z  każ-
dą białą tablicą 2x3 oraz z  dowolnym projektorem. Może być 
użyta na dowolnej płaskiej powierzchni. Pióro jest obsługiwane 
w sposób intuicyjny i natychmiast po podłączeniu jest gotowe 
do pracy. W komplecie: pióro cyfrowe, uchwyt mocujący, opro-
gramowanie ésprit na CD, kabel USB.

113700
cena brutto

139851

cena netto

PIE001

SUPER
cena!
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projektor Epson EB-520
Projektor do bliskiej projekcji.
• technologia: 3LCD
• jasność: 2700 lumenów (światło białe i kolorowe)
• kontrast: 16000:1
• rozdzielczość: XGA (1024 x 768)
• dystans: 0,5-1,3 m
• gwarancja: 2 lata na projektor; 12 miesięcy lub 1000 h na lampę
• niski koszt eksploatacji - nowa lampa ok.350 zł brutto
• głośnik 16 W
• złącza mi.in.: HDMI/VGA/LAN
• złącze USB typ A (umożliwiające podpięcie innych 

urządzeń, tj. wizualizer, pendrive), opcjonalnie wi-� 
• żywotność lampy 5000 h /10 000 h tryb eko

EB-520

267900
cena brutto

329517

cena netto

projektor Optoma X305ST
Projektor krótkoogniskowy
• technologia DLP
• jasność: 3000 ANSI lm
• rozdzielczość XGA (1024x768) 4:3
• kontrast 18000:1
• możliwy rozmiar obrazu od 40” do 197”
• technologia Amazing Colour, zapewnia realne i na-

sycone kolory
• żywotność lampy: 4500 h standard/6 000 h eco+
• głośnik 2 W
• gwarancja pracy 24/7, gwarancja 5 lat na kolor
• gwarancja na projektor: 2 lata; gwarancja na lampę: 

1 rok lub 1000 h

X305ST

229900
cena brutto

282777

cena netto

UCHWYT US1GRATIS
gwarancja: 2 lata na projektor; 12 miesięcy lub 1000 h na lampę
niski koszt eksploatacji - nowa lampa ok.350 zł brutto

złącze USB typ A (umożliwiające podpięcie innych 
urządzeń, tj. wizualizer, pendrive), opcjonalnie wi-� 

UCHWYT US1GRATIS
gwarancja: 2 lata na projektor; 12 miesięcy lub 1000 h na lampę

UCHWYT US1GRATIS

technologia Amazing Colour, zapewnia realne i na-

gwarancja na projektor: 2 lata; gwarancja na lampę: 

UCHWYT US1GRATIS

projektor Epson EB-X27
Projektor przenośny.
• technologia: 3LCD
• jasność: 2700 lumenów (światło białe i kolorowe)
• kontrast: 10000:1
• rozdzielczość: XGA (1024 x 768) 4:3
• rozmiar obrazu 30-300”
• gwarancja: 2 lata na projektor; 12 miesięcy lub 1000 h na lampę
• niski koszt eksploatacji - nowa lampa ok. 350 zł brutto
• głośniki 5 W
• złącza mi.in.: HDMI/S-Video/LAN IEEE
• złącze USB typ A (umożliwiające podpięcie innych urzą-

dzeń, tj. wizualizer, pendrive), opcjonalnie wi-� 
• żywotność lampy 5000h /10 000 h tryb eko

EB-X27

178700
cena brutto

219801

cena netto

projektor Optoma DX349
Projektor przenośny
• technologia DLP
• jasność: 3000 ANSI lm
• rozdzielczość XGA (1024x768) 4:3
• kontrast 20000:1
• możliwy rozmiar obrazu od 27,78” do 304,4”
• technologia Amazing Colour, zapewnia realne i na-

sycone kolory
• żywotność lampy: 5000 h standard/ 8 000 h eco+
• głośnik 2W
• gwarancja pracy 24/7, gwarancja 5 lat na kolor
• gwarancja na projektor: 2 lata; gwarancja na lampę: 

1 rok lub 1000 h

DX349DX349

148900
cena brutto

183147

cena netto

technologia Amazing Colour, zapewnia realne i na-

PILOT DOPREZENTACJI WL3 GRATIS!
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stolik projekcyjny GIGANT II
Rozkładany błyskawicznie (jak drabinka malarska). Zło-
żony zajmuje bardzo mało miejsca. Solidna konstrukcja 
ze stali w kolorze czarnym. Dwa blaty (górny: 60 × 40 
cm; dolny: 46 × 29 cm) wykonane z płyty meblowej MDF 
w kolorze popielatym. Podwyższone ranty zapobiegają 
ześlizgnięciu się umieszczonych przedmiotów. Górny 
blat (przeznaczony na PROJEKTOR) ze śrubową regulacją 
kąta nachylenia (<15°).

47380
cena brutto

58277

cena netto

ST009

przy zakupie stolikow dodatkowy rabat 20% na maty podlogowe'

'

!

stolik projekcyjny MASTER
Nowoczesny stolik projekcyjny, skonstruowany spe-
cjalnie dla przenośnych projektorów. Posiada dwie 
rozkładane półki pod projektor i notebooka. Regula-
cja 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.

77250
cena brutto

95018

cena netto

ST004

Nowoczesny stolik projekcyjny, skonstruowany spe-
cjalnie dla przenośnych projektorów. Posiada dwie 

X305ST PAKIET

239900
cena brutto

295077

cena netto

zestaw projektor Optoma
+ uchwyt US3 + ekran POP
W zestawie: projektor Optoma X305ST (dane techniczne 
na str. 5), ekran projekcyjny ścienny POP 140 x 100 cm 
(EMP1014/43) oraz uchwyt do projektora US3.

stolik projekcyjny DUO
Dwa blaty z czarnego PCV, niezależnie ustawiane na 
wys. 77 lub 87 cm. Pulpit pod projektor, z listwami an-
tyześlizgowymi, z regulacją kąta nachylenia ±35°. Kon-
strukcja z profili stalowych, lakierowana, w kolorze sta-
lowoszarym. Podstawa z 4 kółkami (2 z blokadą).

44000
cena brutto

54120

cena netto

ST011

HIT
cenowy!

HIT
sprzedażowy!

W ZESTAWIETANIEJ!

PILOT DOPREZENTACJI WL3 GRATIS!
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ekrany POP (ścienne i na trójnogu)

ekrany elektryczne Pro� 

ekrany projekcyjne ECO

wskaźniki laserowe

Biała, matowa powierzchnia Matt White, z czarnym obramo-
waniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądane-
go obrazu. Szeroki kąt widzenia.
Ekrany na trójnogu: ergonomiczny uchwyt z tyłu ekranu 
do wygodnego przenoszenia i regulacji wysokości dolnej 
krawędzi ekranu; specjalne ramię do ustawienia ekranu pod 
odpowiednim kątem np. do projektora. Lekki, składany ste-
laż, wygodny w transporcie. Podstawa trójnożna, metalowa, 
z gumowymi wykończeniami nóżek, zawierającymi system 
blokowania.  
Ekrany ścienne: ręcznie rozwijane; ekran zwijany jest do ka-
sety. Cichy mechanizm zwijający z napędem sprężynowym. 

Zdalnie sterowany, łatwy do zamontowania na ścianie lub 
su� cie. Białą, matowa powierzchnia (Matt White) z czarnym 
obramowaniem. Szeroki kąt widzenia. Łatwa bezprzewo-
dowa obsługa ekranu, przy użyciu pilota radiowego o zasię-
gu do 20 m. Bardzo cichy mechanizm zwijający. Obsługa za 
pomocą sterownika bezprzewodowego oraz kablowego. 

Biała, matowa powierzchnia Matt White, z czarnym obramowa-
niem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obra-
zu. Szeroki kąt widzenia.
Ekrany na trójnogu: Lekki, składany stelaż, wygodny w  transpo-
rcie. Podstawa trójnożna, metalowa, z gumowymi wykończeniami 
nóżek.
Ekrany ścienne: ręcznie rozwijane; ekran zwijany jest do kasety. 
Cichy mechanizm zwijający z napędem sprężynowym. 

WL001 N, WL001 Z: Bardzo lekki i łatwy w obsłudze. Z fukcją latarki 
LED. Bez problemu może zmieścić się w kieszeni. Kolor lasera: czer-
wony lub zielony. 
WL002: Produkt wyposażonow przyciski z funkcja przewijana slaj-
dów, przygotowanymi w programie PowerPoint. Nie potrzebuje do-
datkowego oprogramowania.
WL003: Pilot do prezentacji. Wyposażony w funkcje „następny 
slajd” i „poprzedni slajd”, a także w narzędzia do powiększania i po-
mniejszania obrazu.

art. 2x3 nr typ wymiary [cm] cena netto cena brutto
ETP1216/43 na trójnogu 165 × 122  230,90 zł  284,01 zł 
ETP1419/43 na trójnogu 195 × 145  379,60 zł  466,91 zł 
EMP1419/43 ścienny 195 × 145  304,80 zł  374,90 zł 
EMP1723/43 ścienny 236 × 175  394,20 zł  484,87 zł 

art. 2x3 nr wymiary [cm] cena netto cena brutto
EEP1419/43 195 × 145  750,00 zł  922,50 zł 
EEP1723/43 236 × 175  900,00 zł  1 107,00 zł 

art. 2x3 nr typ wymiary [cm] cena netto cena brutto
ETPR1818/ECO na trójnogu 177 × 177  285,00 zł  350,55 zł 
ETP1419/43/ECO na trójnogu 195 × 145  299,00 zł  367,77 zł 
EMPR1818R/ECO ścienny 177 × 177  226,00 zł  277,98 zł 
EMP1216/43/ECO ścienny 122 × 165  189,00 zł  232,47 zł 

art. 2x3 nr kolor lasera wymiary [mm] cena netto cena brutto
WL001 N czerwony 112 × 25 × 12  49,90 zł  61,38 zł 
WL001 Z zielony 112 × 25 × 12  89,00 zł  109,47 zł 
WL002 czerwony 155 × 20 × 16  97,50 zł  119,93 zł 
WL003 czerwony 125 × 51 × 47 208,90 zł  256,95 zł 

 Bardzo lekki i łatwy w obsłudze. Z fukcją latarki 
LED. Bez problemu może zmieścić się w kieszeni. Kolor lasera: czer-

slaj-
dów, przygotowanymi w programie PowerPoint. Nie potrzebuje do- art. 2x3 nrart. 2x3 nr kolor laserakolor lasera

WL001 N
WL001 Z

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

krawędzi ekranu; specjalne ramię do ustawienia ekranu pod 
odpowiednim kątem np. do projektora. Lekki, składany ste-
laż, wygodny w transporcie. Podstawa trójnożna, metalowa, 
z gumowymi wykończeniami nóżek, zawierającymi system 

ręcznie rozwijane; ekran zwijany jest do ka-

cena netto

WL001 N WL001 Z WL002 WL003

PROMOCJA

cenowa!

Zdalnie sterowany, łatwy do zamontowania na ścianie lub 
su� cie. Białą, matowa powierzchnia (Matt White) z czarnym 
obramowaniem. Szeroki kąt widzenia. Łatwa bezprzewo-

cena brutto

PILOT DOPREZENTACJI WL3 GRATIS!

WSKAŹNIK WL1ZGRATIS!



tablice szklane
Tablice szklane to połączenie elegancji szlachetnego 
szkła z funkcjonalnością dobrze znanych tablic.

akcesoria
•  markery do tablic
•  magnesy
•  holder magnetyczny
 z funkcją wycierania
•  wycierak magnetyczny
•  organizer magnetyczny

od teraz dostępne 
w wersji z nadrukiem



nadruk personalizowany
Możliwość nadruków personalizowanych, 
np.: z logo szkoły, jako tablo ze zdjęciami 
absolwentów lub ze zdjęciem szkoły 
jako elementem dekoracyjnym. 

art. 2x3 nr  rodzaj / kolor tablicy wymiary [cm] cena netto [zł] cena brutto [zł]

TSZ129 TPBW planer tygodniowy / czarny 120 × 90  750,00  922,50

TSZ129 FO z pomarańczową ramką / biała 120 × 90  750,00  922,50

TSZ129 FN z niebieską ramką / biała 120 × 90  750,00  922,50

TSZ129 FB z czarną ramką / biała 120 × 90  750,00  922,50

TSZ129 FG z zieloną ramką / biała 120 × 90  750,00  922,50

TSZ129_1 motyw wieża Ei�  a / biała 120 × 90  750,00  922,50

TSZ129_2 motyw auto / biała 120 × 90  750,00  922,50

TSZ129_3 motyw góry / biała 120 × 90  750,00  922,50
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tablice szklane 
magnetyczne 2x3
Nienaganny design, nasycone kolory oraz estetyczne 
wykonanie. Tablica składa się z tafli szkła (bezpieczne 
szkło ESG) i zespojonej z nią na całej powierzchni blachy 
ocynkowanej. Dzięki zaokrąglonym narożnikom są bez-
pieczne w użytkowaniu. Powierzchnia suchościeralna.

* do tablic o wymiarach 35 x 35 cm
**do tablic o wymiarach 80 x 60 cm i mniejszych
***do tablic o wymiarach 120 x 90 cm i większych (półka wykonana z akrylu)

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

TSZ3535B 35 × 35 /  80,48 zł  99,00 zł 

TSZ3535R 35 × 35 /  80,48 zł  99,00 zł 

TSZ4545 B 45 × 45 /   102,00 zł  125,46 zł 

TSZ4545 W 45 × 45 /  102,00 zł  125,46 zł 

TSZ4545 R 45 × 45 /  102,00 zł  125,46 zł 

TSZ4545 G 45 × 45 /  102,00 zł  125,46 zł 

TSZ454 N  45 × 45 /  102,00 zł  125,46 zł 

TSZ64 B 60 × 40 /    122,60 zł  150,80 zł 

TSZ64 W 60 × 40 /  122,60 zł  150,80 zł 

TSZ64 R 60 × 40 /  99,00 zł  121,77 zł 

TSZ64 G 60 × 40 /  122,60 zł  150,80 zł 

TSZ64 N 60 × 40 /  122,60 zł  150,80 zł 

TSZ86 B 80 × 60 /  229,00 zł  281,67 zł 

TSZ86 R 80 × 60 /  229,00 zł  281,67 zł 

TSZ86 G 80 × 60 /  256,50 zł  315,50 zł 

TSZ86 N 80 × 60 /  256,50 zł  315,50 zł 

TSZ86 W 80 × 60 /  256,50 zł  315,50 zł 

TSZ129 B 120 × 90 /  503,70 zł  619,55 zł 

TSZ129 W 120 × 90 /  503,70 zł  619,55 zł 

TSZ129 R 120 × 90 /   503,70 zł  619,55 zł 

TSZ129 N 120 × 90 /  503,70 zł  619,55 zł 

TSZ 1010 W 100 × 100 /  534,60 zł  657,56 zł 

TSZ1510 W 200 × 100 /  823,00 zł  1 012,29 zł 

TSZ1510 B 150 × 100 /  823,00 zł  1 012,29 zł 

TSZ1510 R 150 × 100 /   823,00 zł  1 012,29 zł 

TSZ1510 N 150 × 100 /  823,00 zł  1 012,29 zł 

TSZ1020 W 200 × 100 /  1 029,00 zł  1 265,67 zł 

20172017

ceny 
specjalne!

CZYŚCIK I MARKERY**GRATIS!
MARKERY*GRATIS!

TABLICA TSZ16R,MARKERY I PÓŁKA***GRATIS!

tablica szklana magnetyczna
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tablica 
szklana mobilna 
Tablica dwustronna o powierzchni szklanej czar-
no/białej z właściwościami  magnetycznymi lub 
o powierzchni niemagnetycznej.Osadzona na 
stojaku mobilnym z anodyzowanych pro� li alumi-
nowych o stałej wysokości 185 cm. Podstawa mo-
bilna wyposażona w kółka z hamulcem. Produkt 
doskonale nadaje się do biura, restauracji, hotelu 
jak również może być bardzo ciekawym elemen-
tem wystroju każdego wnętrza. W zestawie: ele-
menty montażowe.         

� ipchart
szklany
Powierzchnia szklana o właściwościach magnetycz-
nych nasyconych kolorach. Stały kąt pochylenia tabli-
cy 15°. Podstawa mobilna wyposażona w kółka z  ha-
mulcem. Konstrukcja nośna ze stali z możliwością 
regulacji wysokości 160-196 cm. Produkt doskonale 
nadaje się do biura, restauracji, hotelu jak również 
może być bardzo ciekawym elementem wystroju 
każdego wnętrza. Wymiary tablicy: 70 x 100 cm.

� ipchart
szklany
Powierzchnia szklana o właściwościach magnetycz-
nych nasyconych kolorach. Stały kąt pochylenia tabli-
cy 15°. Podstawa mobilna wyposażona w kółka z  ha-
mulcem. Konstrukcja nośna ze stali z możliwością 
regulacji wysokości 160-196 cm. Produkt doskonale 
nadaje się do biura, restauracji, hotelu jak również 
może być bardzo ciekawym elementem wystroju 
każdego wnętrza. Wymiary tablicy: 70 x 100 cm.

akcesoria
do tablic szklanych
AM150 - supermocne magnesy w kształcie kwadratu, 6 szt.
AM151 - supermocne magnesy w kształcie sześcianu, 6 szt.
AS143 - markery � uorescencyjne (do wszystkich tablic suchościeralnych)
AS144 - czyścik magnetyczny z czarnego plastiku z holderem na 1 marker (1)
AS145 - czyścik magnetyczny z czarnego plastiku (2)
AS146 - uchwyt magnetyczny z czarnego plastiku do tablic szklanych (3)

62900
cena brutto

77367

cena netto

TFSZ BIAŁA TFSZ CZAR TFSZ NIEB TFSZ ZIEL TFSZ POM

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

TDSZ129 B/W magnet. 120 × 90  1 099,00 zł  1 351,77 zł 

TDSZ129 B/W M niemagnet. 120 × 90  1 012,00 zł  1 244,76 zł 

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

AM150 10 × 10 × 5  24,00 zł   29,52 zł 

AM151 10 × 10 × 10 48,00 zł  59,04 zł 

AS143 komplet: 4 szt. 29,90 zł  36,78 zł 

AS144 d=50 15,00 zł  18,45 zł 

AS145 100 × 55 × 30 27,00 zł  33,21 zł 

AS146 148 × 74 × 35 19,00 zł  23,37 zł 

(1)

(2)

(3)

przy zakupie produktow ze strony 9 
dodatkowy rabat 20% na maty podlogowe
(nie dotyczy akcesoriow do tablic szklanych)

'

'

!

TABLICA TSZ16R,I KAWA 250 gGRATIS!

Powierzchnia szklana o właściwościach magnetycz-
nych nasyconych kolorach. Stały kąt pochylenia tabli-
cy 15°. Podstawa mobilna wyposażona w kółka z  ha-

TABLICA TSZ16R,I KAWA 250 gGRATIS!

tablica szklana magnetyczna

tablica szklana magnetyczna
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� ipcharty 
o�  ce PRO mobilne

� ipchart Classic z ramionami

maty podłogowe

Tablica o wymiarach 70 × 100 cm, o stałym kącie pochy-
lenia 15°; z półką na przybory. Powierzchnia suchościeral-
no-magnetyczna, lakierowana. Uniwersalny uchwyt zaci-
skowy do bloków A1 lub EURO. Stabilna konstrukcja nośna 
ze stali. Regulowana wysokość tablicy w zakresie 160-196 
cm, dzięki łatwym w użyciu uchom zaciskowym. Podsta-
wa jezdna kółka z blokadą. Teraz dostępne w nowej wersji 
- z ozdobnym nadrukiem (2 wzory do wyboru).

Tablica suchościeralna lakierowana magnetyczna. Na tablicy 
blok zawieszany jest na mocnych sprężynowych uchwytach. 
Podstawa trójnożna o regulowanej wysokości do 186 cm.  
2  aluminiowe ramiona, do zawieszenia arkuszy papieru.

Skuteczna i trwała ochrona podłoża przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Bezproblemowe w użyciu. Efekt natych-
miastowy – bez czynności montażowych.

TF04

art. 2x3 nr seria wymiary tablicy [cm] cena netto cena brutto
TF17 TECH Techno 70 × 100  614,00 zł  755,22 zł 
TF17 FLO Flower 70 × 100  614,00 zł  755,22 zł 
TF17 70 × 100  464,00 zł  570,72 zł 
TF21 70 × 100  464,00 zł  570,72 zł 

art. 2x3 nr wymiary [cm] materiał / 
gwarancja przeznaczenie cena netto cena brutto

127517EV 120 × 75
powierzchnie 

twarde

 92,74 zł  114,07 zł 
129017EV 120 × 90  111,15 zł  136,72 zł 
1215017EV 150 × 120  185,34 zł  227,97 zł 
1175020EV 120 × 75

dywany 
i wykładziny

 92,74 zł  114,07 zł 
119020EV 120 × 90  111,15 zł  136,72 zł 
1115020EV 150 × 120  185,34 zł  227,97 zł 
ECO123048EP 120 × 75

powierzchnie 
twarde

 108,92 zł  133,97 zł 
ECO123648EP 120 × 90  130,65 zł  160,69 zł 
ECO124860EP 150 × 120  217,77 zł  267,85 zł 
ECO113048EP 120 × 75

dywany 
i wykładziny

 119,82 zł  147,37 zł 
ECO113648EP 120 × 90  143,71 zł  176,76 zł 
ECO114860EP 150 × 120  254,86 zł  313,48 zł 

33700
cena brutto

41451

cena netto

(TF21)

(TF17 FLO)

(TF17)

(TF17 TECH)

®

s  o  l  u  t  i  o  n  s

®

s  o  l  u  t  i  o  n  s

przy zakupie produktow ze strony 10 
dodatkowy rabat 20% na maty podlogowe'

'

!

BLOK 20-KARTKOWYW KRATKĘGRATIS!

CZYŚCIK DUOGRATIS!
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tablice bezramowe

tablice Combi trzyczęściowe

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna. Całkowita gru-
bość tablicy - 10 mm - sprawia, iż jest to najcieńsza i najbardziej 
kompaktowa tablica na rynku. Tablica posiada solidną półkę na 
akcesoria. Tablica nie posiada ramy, dzięki czemu nie potrzebu-
je dodatkowych elementów montażowych tj. pro� le aluminio-
we czy plastikowe zaślepki.  Tablice można montować jedna 
przy drugiej, bez odstępów.                                            

Idealna do zastosowania wszędzie tam, gdzie istnieje potrze-
ba korzystania z powierzchni o różnej funkcjonalności. Rama 
wykonana z pro� lu aluminiowego UKF w kolorze srebrnym, 
wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami. Dodat-
kowo produkt wyposażono w wygodną półkę o długości 
30  cm, która zmieści wszelkiego rodzaju przybory niezbęd-
ne podczas prezentacji. 
Tablica Combi to połączenie kilku rodzajów powierzchni, 
w  zależności od wariantu:
• popielata suchościeralno-magnetyczna lakierowana (po-
pielata lub biała) i korek (1, 2)
• suchościeralno-magnetyczna lakierowana z bokami PinMag 
(3) lub tekstylnym (niebieskim lub popielatym) (4) 

art. 2x3 nr kolor wymiary [cm] cena netto cena brutto
RD-6420R 75 × 115  306,74 zł  377,29 zł 
RD-6421R 100 × 150  440,11 zł  541,34 zł 
RD-6420R-230 75 × 115  373,43 zł  459,31 zł 
RD-6421R-230 100 × 150  560,14 zł  688,97 zł 
RD-6420R-630 75 × 115  373,43 zł  459,31 zł 
RD-6421R-630 100 × 150  560,14 zł  688,97 zł 

art. 2x3 nr wymiary [cm] cena netto cena brutto
TSA129 120 × 90  217,50 zł  267,53 zł 
TSA1510 150 × 100  299,90 zł  368,88 zł 

art. 2x3 nr powierzchnie wymiary [cm] cena netto cena brutto
TCA3129PC 1 120 × 90  169,90 zł  208,98 zł 
TCA31510PC 1 150 × 100  225,30 zł  277,12 zł 
TCA31710PC 1 170 × 100  237,00 zł  291,51 zł 
TCA3129SC 2 150 × 100  153,10 zł  188,31 zł 
TCA31510SC 2 120 × 90  210,70 zł  259,16 zł 
TCA31710SC 2 170 × 100  227,70 zł  280,07 zł 
TCA3129SPM 3 120 × 90  177,17 zł  217,92 zł 
TCA31510SPM 3 150 × 100  237,32 zł  291,90 zł 
TCA31710SPM 3 170 × 90  260,20 zł  320,05 zł 
TCA3129ST 4 150 × 100  154,70 zł  190,28 zł 
TCA31510ST 4 120 × 90  212,40 zł  261,25 zł 
TCA31710ST 4 170 × 100  229,80 zł  282,65 zł 

(1)

(2)

(3)

(4)

zestaw wall & � oor
Tablica suchościeralno-magnetyczna lakierowana (TSA129 
lub TSA1510) plus mata podłogowa 120 x 90 cm GRATIS! 
(do wyboru na podłogę twarda lub wykładzinę).                                                                                              

INTERAKTYWNA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

NOWOŚĆ

w ofercie!

CZYŚCIK DUOGRATIS!

MATA PODŁOGOWAFLOORTEX 120 x 90 cmGRATIS!
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art. 2x3 nr powierzchnia wymiary [cm] cena netto cena brutto
GK11510 korkowa 150 × 100  726,40 zł  893,47 zł 
GS11510 suchośc.-magn. 150 × 100  844,20 zł  1 038,37 zł 
GT11510 tekstylna 150 × 100  793,80 zł  976,37 zł 
GK1129 korkowa 120 × 90  601,00 zł  739,23 zł 
GS1129 suchośc.-magn. 120 × 90  668,50 zł  822,26 zł 
GT1129 tekstylna 120 × 90  640,70 zł  788,06 zł 

art. 2x3 nr powierzchnia wymiary [cm] cena netto cena brutto
GK596 korkowa 90 × 60  316,20 zł  388,93 zł 
GK5129 suchośc.-magn. 120 × 90  457,90 zł  563,22 zł 
GS596 tekstylna 90 × 60  403,30 zł  496,06 zł 
GS5129 korkowa 120 × 90  599,40 zł  737,26 zł 
GT596 suchośc.-magn. 90 × 60  392,40 zł  482,65 zł 
GT5129 tekstylna 120 × 90  565,60 zł  695,69 zł 

art. 2x3 nr powierzchnia wymiary [cm] cena netto cena brutto
GK112A4PD LED korkowa 138 × 68  1 059,80 zł  1 303,55 zł 
GS112A4PD LED suchośc.-magn. 138 × 68  1 098,50 zł  1 351,16 zł 
GT112A4PD LED tekstylna 138 × 68  1 059,80 zł  1 303,55 zł 

art. 2x3 nr powierzchnia wymiary [cm] cena netto cena brutto
GK11510 LED korkowa 100 × 150  893,50 zł  1 099,01 zł 
GS11510 LED suchośc.-magn. 100 × 150  1 046,80 zł  1 287,56 zł 
GT11510 LED tekstylna 100 × 150  976,40 zł  1 200,97 zł 
GK1129 LED korkowa 120 × 90  745,20 zł  916,60 zł 
GS1129 LED suchośc.-magn. 120 × 90  828,90 zł  1 019,55 zł 
GT1129 LED tekstylna 120 × 90  794,50 zł  977,24 zł 

gabloty informacyjne

gabloty ECO

gabloty z oświetleniem LED
z przesuwnymi drzwiami

gabloty model 1
z oświetleniem LED

Do użytku wewnątrz budynku. Pro�l aluminiowy, 
drzwiczki z  pleksi zamykane na zamek imbusowy, 
tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną. Po-
wierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-
-magnetyczna lakierowana. Drzwiczki otwierane do 
góry, zamykane na kluczyk imbusowy.

Powierzchnia korkowa, suchościeralno-magnetycz-
na lakierowana lub tekstylna. Pro� l aluminiowy 
anodowany UKF, z plastikowymi narożnikami w ko-
lorze popielatym. Drzwiczki z  pleksi, zamykane na 
kluczyk imbusowy.

Powierzchnia korkowa, suchościeralno-magnetyczna 
lakierowana lub tekstylna, z oświetleniem LED. Profil 
aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami 
w kolorze popielatym. Drzwiczki przesuwne ze szkła 
ESG, zamykane na kluczyk.

Powierzchnia korkowa, suchościeralno-magnetyczna lub 
tekstylna, z oświetleniem LED. Pro� l aluminiowy anodowany, 
z plastikowymi narożnikami w kolorze popielatym. Drzwiczki 
z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy.

PENDRIVE 16 GBI KAWA 250 gGRATIS!

PENDRIVE 16 GBI KAWA 250 gGRATIS!

TABLICA JUTOWA120 x 80 cmGRATIS!

RAMKA NA ZDJĘCIAWOOD

GRATIS!
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art. 2x3 nr rodzaj tablicy wymiary [cm] cena netto cena brutto
TMC126 korkowa 120 × 60  222,90 zł  274,17 zł 
TMT126 tekstylna 120 × 60  231,40 zł  284,62 zł 
TMS126 suchośc.-magn. 120 × 60  290,40 zł  357,19 zł 
TMC129 korkowa 120 × 90  247,50 zł  304,43 zł 
TMT129 tekstylna 120 × 90  259,30 zł  318,94 zł 
TMS129 suchośc.-magn. 120 × 60  358,90 zł  441,45 zł 
TMC1212 korkowa 120 × 120  288,20 zł  354,49 zł 
TMT1212 tekstylna 120 × 120  302,10 zł  371,58 zł 
TMS1212 suchośc.-magn. 120 × 120  456,40 zł  561,37 zł 
TMC1218 korkowa 180 × 120  367,50 zł  452,03 zł 
TMT1218 tekstylna 180 × 120  395,30 zł  486,22 zł 
TMS1218 suchośc.-magn. 180 × 120  644,90 zł  793,23 zł 
NTM160 noga 160 cm h=160  129,70 zł  159,53 zł 
NTM190 noga 190 cm h=190  135,00 zł  166,05 zł 

art. 2x3 nr rodzaj wymiary [cm] cena netto cena brutto
MTS1215/CV suchościeralna 120 × 150  669,00 zł  822,87 zł 
MTC1215CV korkowa 120 × 150  525,00 zł  645,75 zł 
MTT1215CV 1 tekstylna 120 × 150  549,00 zł  675,27 zł 

tablice moderacyjne
Rama z profilu aluminiowego w kolorze białym, nogi stalo-
we. Tablica o podstawie typu  V posiada nogi wyposażone 
w  kółka. Powierzchnia: suchościeralna, korkowa lub tekstyl-
na (w kolorze niebieskim).

ścianki moderacyjne
Ścianki moderacyjne (parawany) są doskonałym produktem podczas wy-
staw, galerii zdjęć, rysunków, a  także różnego rodzaju ogłoszeń. Szeroki 
wachlarz zastosowań: jako tablice ogłoszeń w holach i w sekretariatach, wy-
stawy prac uczniów, estetyczne wydzielenie przestrzeni na dużej przestrzeni.

mównice 2x3
STAR (PFS): Najwyższa jakości materiałów. 
Konstrukcja ze stali w kolorze popielatym 
(połysk) z grafitowymi wykończeniami. 
Przód mównicy pochylony o 10° od pionu. 
Blaty z płyty meblowej. Górny blat posiada 
próg zabezpieczający przed zsunięciem się 
kartek. 4 kółka z systemem blokowania.

CLASSIC (PF05): Solidny front pozwala 
na umieszczenie na nim np. nazwy, logo 
organizatora. Stopki i kółkami w komple-
cie. Konstrukcja dostępna w kolorze grafi-
towym z bukowymi półkami. Górna półka 
posiada próg zwalniający, zapobiegający 
zsuwaniu się kartek.

SIMPLE (PF02): Blat wykonany z akrusza 
blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Noga 
złożona z rur stalowych o grubości ścianki 
1,5 mm. Podstawa metalowa, na kółkach 
z hamulcem. System regulacji wysokości 
z  sprężynami. Górna półka umożliwia prze-
chowywanie markerów i  innych akcesoriów.

art. 2x3 nr blaty / wysokość [cm] cena netto cena brutto
PFS01 60 × 42, 50 × 38 / 118,5 841,00 zł  1 034,43 zł
PF05 59 × 43, 55 × 26 / 119  569,00 zł  699,87 zł 
PF02 48 × 36 / 105-145 499,00 zł  613,77 zł 

mównice 2x3

NOWOŚĆ

w ofercie!

PROMOCJA

cenowa!

HIT
cenowy!

PILOT DOPREZENTACJI WL3 GRATIS!

DO KAŻDEJ TABLICY4 UCHWYTYGRATIS!

DO KAŻDEJ NOGIKÓŁKA Z HAMULCEMGRATIS!
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tablica obrotowo-jezdna
Dwustronna tablica obrotowa (360° wokół osi poziomej). Po-
wierzchnia lakierowana magnetyczna w ramie aluminiowej UKF 
(kredowa lub suchościeralna). Konstrukcja aluminiowa. Tablicę 
można zablokować w dowolnej pozycji. Podstawa jezdna wypo-
sażona w kółka z systemem blokującym. W zestawie: 2 uniwersal-
ne uchwyty AS139 do zawieszenia bloku, półka na markery.

Szachy edukacyjne przeznaczone są do tablic magnetycz-
nych. W zestawie czytelne figury 6x6 cm. Szachownica 
zwijana w rulon pakowany w wygodną tubę tekturową.

art. 2x3 nr wymiary [cm] cena netto cena brutto
TOS UKF    170 × 100 814,10 zł 1 001,34 zł
TOK UKF    170 × 100 850,90 zł 1 046,61 zł

art. 2x3 nr wymiary [cm] cena netto cena brutto
TRS1710UKF   170 × 100/340  499,00 zł  613,77 zł 
TRK1710UKF   170 × 100/340  499,00 zł  613,77 zł 

tablica rozkładana typu tryptyk
Wysokiej jakości tablica rozkładana kredowa lub suchościeral-
na z powierzchnią lakierowaną o właściwościach magnetycz-
nych. Rama aluminiowa UKF w kolorze srebrnym. Tył tablicy 
wzmocniony blachą ocynkowaną. 

przymiary
tablicowe
Wykonane z grubego, odpornego na zginanie spienionego PCV. 
Na spodniej stronie znajdują się magnesy umożliwiające przy-
twierdzenie narzędzi do tablicy o powierzchni magnetycznej.
W zestawie: ekierka magnetyczna 60°, ekierka magnetyczna 45°, 
kątomierz magnetyczny, linijka magnetyczna 100 cm, cyrkiel 
z  przyssawką silikonową.

AS140

18540
cena brutto

22804

cena netto

tablice akademickie
Powierzchnia magnetyczna lakierowana lub ceramiczna, której wymiary sięgają aż do 500 cm. Ele-
gancka rama wykonana z pro� lu aluminiowego GTO15 w kolorze srebrnym, wykończona popielaty-
mi narożnikami. Solidna a zarazem – mimo ogromnego rozmiaru – lekka konstrukcja, dzięki wypeł-
nieniu o strukturze plastra miodu. Idealnie równa powierzchnia dzięki użyciu technologii Hot Melt. 
Tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. Produkt posiada wygodną półkę na całej szerokości 
tablicy – scaloną z pro� lem ramy. Dla utrzymania stabilności tablica jest mocowana w 8 miejscach.

art. 2x3 nr powierzchnie wymiary [cm] cena netto cena brutto
TAS1235 lakierowana 350 × 120  1 899,40 zł  2 336,26 zł 
TAS1240 lakierowana 400 × 120  2 026,20 zł  2 492,23 zł 
TAS1245 lakierowana 450 × 120  2 391,50 zł  2 941,55 zł 
TAS1235P3 ceramiczna 350 × 120  2 453,20 zł  3 017,44 zł 
TAS1240P3 ceramiczna 400 × 120  2 659,20 zł  3 270,82 zł 
TAS1245P3 ceramiczna 450 × 120  3 103,60 zł  3 817,43 zł 

przy zakupie 4 produktow ze stron 16-17 
najtanszy produkt za 1 PLN!
(nie dotyczy tryptykow; promocje nie sumuja sie)

'
'

'
' '

'SUPER 
PROMOCJA !

PROMOCJA

cenowa!

WARTOŚĆ

GRATISU

99 zł!

SZACHY
MAGNETYCZNEGRATIS!

HIT
sprzedażowy!
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NOWOŚĆ

w ofercie!

tablica szkolna
Powierzchnia lakierowana magnetyczna (kredowa 
lub suchościeralna). Rama aluminiowa UKF w ko-
lorze srebrnym, wykończona popielatymi narożni-
kami. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. 
Półka o  długości 30 cm.

art. 2x3 nr wymiary [cm] cena netto cena brutto
TSU1710   170 × 100  263,60 zł  324,23 zł 
TKU1710   170 × 100  273,70 zł  336,65 zł 

CZYŚCIK DUO LUBGĄBKA KREDOWA*GRATIS!

cena netto cena brutto

dwustronna tablica
mobilna dla dzieci
Tablica dwustronna mobilna dla dzieci o trzech powierzchniach do 
wyboru: suchościeralna/kredowa, sucho-magnetycznej i kredowej. 
Rama z  pro� lu UKF. Osadzona na stabilnym stojaku mobilnym. Stała 
wysokość (120 cm). Wymiary tablicy 60 x 90 cm. W zestawie: półka  na  
markery i inne akcesoria.

TF15EK

art. 2x3 nr powierzchnie wymiary [cm] cena netto cena brutto
TDSK96 suchość. / kredowa 90 x 60  445,70 zł 548,21 zł
TDSS96 suchościeralna 90 x 60  448,80 zł 552,02 zł
TDKK96 kredowa 90 x 60  442,60 zł 544,40 zł

tablica Chmurka
Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna lakierowana. Oryginalny 
kształt chmurki może stanowić świeży i inspirujący akcent w biurze 
czy sali lekcyjnej. Tablica wyposażona jest w półkę na akcesoria. Wy-
miary: 115 x 75 cm. Ważne: tablicy nie należy czyścić za pomocą środ-
ków zawierających alkohol ani produktami ściernymi.

RD-6450-630 BLUE CLOUD

78686
cena brutto

96784

cena netto

powierzchnia wymiary [cm] dopłata netto za nadruk dopłata brutto za nadruk

kredowa
170 × 100 20,33 zł 25,00 zł
100 × 85 10,57 zł 13,00 zł

suchościeralna
170 × 100 105,69 zł 130,00 zł
100 × 85 54,47 zł 67,00 zł

dobierz nadruk do swojej tablicy!*

*tablice objęte ofertą: tablice szkolne, tablice obrotowo-jezdne oraz tryptyki
 Do wyboru nadruki: kratka, linia (nauczanie początkowe) lub pięciolinia

*czyścik dodawany do tablicy suchościeralnej, gąbka do tablicy kredowej

Gwarancja na nadruk: 2 lata na powierzchni kredowej, 5 lat na suchościeralnej.

LITERKIMAGNETYCZNEGRATIS!

LITERKIMAGNETYCZNEGRATIS!
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tabliczka informacyjna 
EuroPLEX
Do użytku we wnętrznach. Składa się z dwóch płyt wyko-
nanych z przezroczystej pleksi. Na krótszych bokach ta-
bliczki znajdują się dekoracyjne śruby ze stali nierdzewnej. 
Do każdej tabliczki TDW15 – wybrany piktogram gratis! 

art. 2x3 nr wymiary [mm] cena netto cena brutto
TDWA4 210 × 297  74,00 zł  91,02 zł 
TDWA5 250 × 190  65,70 zł  80,81 zł 
TDW15 190 × 190  63,20 zł  77,74 zł 

art. 2x3 nr format / wymiary [mm] cena netto cena brutto
TCW1030 300 × 105  41,80 zł 51,41 zł
TCWA5 A5  34,30 zł 42,19 zł
TCWA6 A6  22,60 zł 27,80 zł
TZW1029 297 × 105  21,40 zł 26,32 zł
TZWA5 A5  27,90 zł 34,32 zł
TZWA4 A4  30,10 zł 37,02 zł

tabliczki przydrzwiowe
Przeznaczone do użytku we wnętrzach. 
Convex (TCW): Bazę tabliczki stanowi pro� l aluminiowy w ko-
lorze srebrnym (anodowany). Boczne ranty z czarnego plasti-
ku. Folia antyre� eksyjna. 
Zatrzaskowe (TZW): Pro� le o szerokości 25 mm. Rama w ko-
lorze srebrnym anodowanym. System zatrzaskowy OWZ, 
zapewniający szybką i łatwą wymianę informacji. Folia anty-
re� eksyjna. Tylna ściana ze specjalnego, trwałego materiału. 

art. 2x3 nr format / kolor cena netto cena brutto
AS134 B A5 / niebieska  9,50 zł  11,69 zł 
AS134 R A5 / czerwona  9,50 zł  11,69 zł 
AS135 B A4 / niebieska  13,00 zł  15,99 zł 
AS135 R A4 / czerwona  13,00 zł  15,99 zł 
AS136 B A3  / niebieska  16,60 zł  20,42 zł 
AS136 R A3 / czerwona  16,60 zł  20,42 zł 

ramka magnetyczna
Ramka z folią PCV idealna do prezentacji dokumentów 
na tablicach magnetycznych. Dostępne w kolorze czer-
wonym i niebieskim. Szerokość obramowania: 1 cm.

art. 2x3 nr format cena netto cena brutto
ODA4V A4  6,80 zł 8,36 zł
OCA4V A4  5,40 zł 6,64 zł
OUA4V A4  12,30 zł 15,13 zł

kieszonki na ulotki 
Wykonane z przezroczystego PET o wysokiej odporno-
ści. Mocowane do ściany za pomocą dwustronnej taśmy 
klejącej. Grubość PET: typ D i  C – 0,5 mm; typ U – 1 mm.

ODAOCA OUA

*produkty o jednakowym kodzie

*produkty o jednakowym kodzie

*produkty o jednakowym kodzie

*produkty o jednakowym kodzie

5 + 1*

GRATIS!

5 + 1*

GRATIS!

5 + 1*

GRATIS!

5 + 1*

GRATIS!
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Firma 2x3 SA chciałaby „zainwestować w przyszłość” mło-
dego pokolenia. Wprowadziliśmy specjalny program, dzięki 
któremu każda szkoła w Polsce ma możliwość zakupu wizu-
alizera WZ4 w super cenie 999 zł brutto. 

WARUNKI PROMOCJI:
Dajemy Państwu kupon z super ceną 999 zł brutto na zakup 
wizualizera WZ4! Jak skorzystać z promocji? Zgłoś się z tym 
kuponem do jednego z naszych Dystrybutorów!

Promocja skierowana jest wyłącznie do szkół. W  ra-
mach akcji każdej szkole przysługuje tylko jeden kupon 
i prawo do zakupu tylko jednego wizualizera. Kupon nie 
może być przekazywany innym szkołom.

*Regularna cena wizualizera WZ4 to 2800 zł netto. Promocja obo-
wiązuje do wyczerpania zapasów.

TWÓJ PIERWSZY

WIZUALIZER

Już dziś możesz mieć wizualizer WZ4 za

999 zł!*
Sprawdź warunki!

280000
cena brutto

344400

cena netto

156000
cena brutto

191880

cena netto
00

cena brutto

Profesjonalny, wysokiej jakości wizualizer cyfrowy, umożliwiający precyzyjne wy-
świetlanie dokumentów, zdjęć, wykresów i obiektów trójwymiarowych – po pod-
łączeniu do emitera obrazu. Podstawowe funkcje: regulacja głośności, ustawienia 
ostrości i jasności, transformacja obrazu, zamrażanie, odbicie lustrzane, negatyw, 
zapis obrazu formatach: PNG, JPG, BMP, TIFF, PDF, AVI. 2 lata gwarancji.
• Matryca: 2 Mpx
• Obszar roboczy: A4
• Oświetlenie: lampy boczne LED oraz podświetlenie płyty dolnej
• Powiększenie: 22 × zoom optyczny i 10 × zoom cyfrowy
• 2 wejścia RGB, 2 wyjścia RGB
W zestawie: pilot zdalnego sterowania, zasilacz i kabel VGA.

wizualizer WZ4

Możliwość zapisywania obrazu w wielu formatach: 
PNG, JPG, BMP, TIFF, PDF oraz AVI. 2 lata gwarancji.
• Matryca: 5,0 Mpx
• Obszar roboczy: A3
• Podświetlenie: LED (centralne)
W zestawie: wizualizer, mata antyodblaskowa, kabel 
USB, sterownik na CD, instrukcja obsługi.

wizualizer WZ2

KUPON 

999 zł
Cena brutto. Kupon uprawnia do zakupu jednego wizualizera WZ4.

NA ZAKUP WIZUALIZERA 
WZ4 W SUPER CENIE 

DANE KONTAKTOWE 
OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAMÓWIENIE:

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

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

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

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

miejsce na pieczątkę szkoły

TWÓJ PIERWSZY

WIZUALIZER

DRUGI WIZUALIZER WZ2GRATIS!
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2x3 SA ogłasza 3 edycję konkursu 

Prace przyjmowane będą 
od 7 sierpnia do 31 grudnia 2017

 
Nagrody dla szkół, które przyślą najlepsze prace:  

• I nagroda zestaw interaktywny - ésprit MT Pro+Epson EB-520

• II nagroda  zestaw interaktywny - ésprit MT+wizualizer WZ4

• III nagroda zestaw interaktywny - ésprit DT+wizualizer WZ2

Nagrodą dla każdej z 10 szkół które wejdą do � nału konkursu będzie 
tablica szklana 100 x 150 cm z możliwością nadruku 
wg projektu szkoły (przykładowa tablica poniżej).

Upominki dla twórców prac.

Szczegóły konkursu na stronie 

www.2x3.pl/konkurs oraz na www.esprit.2x3.pl

Nagrody dla szkół, które przyślą najlepsze prace:  Nagrody dla szkół, które przyślą najlepsze prace:  

• I nagroda I nagroda 

• • II nagroda II nagroda 

• III nagroda

Nagrodą dla każdej z 10 szkół które wejdą do � nału konkursu będzie 

z interaktywnymi nagrodami
KONKURS

INTERAKTYWNA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

KONKURS
z interaktywnymi nagrodami

KONKURSKONKURS
z interaktywnymi nagrodami
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2x3 SA ogłasza 3 edycję konkursu2x3 SA ogłasza 3 edycję konkursu2x3 SA ogłasza 3 edycję konkursu

tablica szklana 100 x 150 cm z możliwością nadruku 
wg projektu szkoły (przykładowa tablica poniżej).

www.2x3.pl/konkurs 

tablica szklana 100 x 150 cm z możliwością nadruku 
wg projektu szkoły (przykładowa tablica poniżej).

www.esprit.2x3.pl

Promocję ISP organizuje 2x3 SA. Oferta jest ważna w terminie 1.08-31.12.2017 lub do wyczerpania zapasów magazynowych, produktów podstawowych 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


