
RZĄDOWY PROGRAM AKTYWNA TABLICA 

W 2017 ROKU ZAUFAŁO NAM PONAD 1000 SZKÓŁ

Zawiera ofertę produktów objętych rządowym programem „Aktywna tablica”
.
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Zestaw  1

+

+

+

4x

cena: 17500 PLN

80''
+

+

+
80''

3x

+

2x 80''

+

cena: 17500 PLN

cena: 17500 PLNZestaw  3 cena: 17500 PLN

   Zestaw zawiera:
-  tablicę interaktywną ésprit DT   80” technologia optyczna; obsługa 
   multigestów; standard Plug&Play; powierzchnia ceramiczna 
   z dożywotnią gwarancją, 3 lata gwarancji na tablicę 

4x

+

-  projektor krótkoogniskowy Optoma X305STtyp:  DLP; jasność:3000 
   ANSI lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 18000:1

- uchwyt do projektora

Zestaw zawiera:
- tablicę interaktywną éspritMT80”
  technologia podczerwieni, ceramiczna 
  powierzchnia z dożywotnią gwarancją, obsługa 
  multigestów, (od 4 użytkowników jednocześnie)
  standard Plug&Play, 3 lata gwarancji na tablicę,

- projektor dla ultra bliskiej projekcji Epson
  EB-670 typ:3LCD;
  jasność: 3100 ANS lm; 
  rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); 
  kontrast: 14000:1

GRATIS
ESPIRIT DT

+EPSON EB X05

Zestaw  2

GRATIS

URZĄDZENIE 

WIELOFUNKCYJNE

EPSON A3

2x 80''

Zestaw  4
Zestaw zawiera:
- tablicę interaktywną éspritMT80”
  technologia podczerwieni, ceramiczna 
  powierzchnia z dożywotnią gwarancją, obsługa 
  multigestów, (od 4 użytkowników jednocześnie)
  standard Plug&Play, 3 lata gwarancji na tablicę,

- projektor dla ultra bliskiej projekcji Epson
  EB-670 typ:3LCD;
  jasność: 3100 ANS lm; 
  rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); 
  kontrast: 14000:1

2x

GRATIS

WIZUALIZER

WZ4

3x

   Zestaw zawiera:
-  tablicę interaktywną ésprit DT   80” technologia 
   optyczna; obsługa multigestów; standard 
   Plug&Play; powierzchnia ceramiczna 
   z dożywotnią gwarancją, 
   3 lata gwarancji na tablicę 

-  projektor krótkoogniskowy Optoma X305ST
   typ:  DLP; jasność:3000 ANSI lm; 
   rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 18000:1

- uchwyt do projektora

2x
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+
2x

65''

+
+

Monitory do Digital Signage Toshiba 
seria TD-E3 umożliwiają przekazywanie informacji przez 
cały dzień pracy i dają pewność nieskazitelnego obrazu. 

Wytrzymała konstrukcja modeli TD-E3 
pozwala im działać przez 16 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. 
Znakomite rozwiązanie dla firm, 
placówek edukacyjnych, sklepów i biur podróży. 
Bezpieczna hartowana szyba 4 mm z powłoką antyrefleksyjną 
pozwala zminimalizować ryzyko związane z przypadkowym 
uszkodzeniem matrycy i zapewnić wyraźny obraz zarówno 
podczas pracy w sztucznym jak i naturalnym oświetleniu klasy. 

Przeznaczone do użytku w trybie 16/7, 
z ekranem o jasności 400 cd/m² rozdzielczości 
4K gwarantującej nową jakość wyświetlanego obrazu. 
10 punktowy, jednoczesny dotyk, pozwalający na swobodną pracę.

Zestaw  1 cena: 17500 PLN cena: 17500 PLNZestaw  2

Zestaw  3 cena: 17500 PLN

   Zestaw zawiera:
-  Zestaw dotykowy Toshiba, Tryb zasilania USB 
   Częstotliwość wyświetlania klatek 125 Hz
   Czas odpowiedzi <15 ms
   Komunikacja Pełna szybkość USB 2.0  
   3 lata gwarancji na tablicę 

-  projektor krótkoogniskowy Optoma X305ST
   typ:  DLP; jasność:3000 ANSI lm; 
   rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 18000:1

2x
65''

   Zestaw zawiera:
-  Zestaw dotykowy Toshiba, Tryb zasilania USB 
   Częstotliwość wyświetlania klatek 125 Hz
   Czas odpowiedzi <15 ms
   Komunikacja Pełna szybkość USB 2.0  
   3 lata gwarancji na tablicę 

-  Podnośnik telewizyjny Mobi-Lift ECO
    pełna mobilność; solidna konstrukcja
    kółka z blokadą; aktywne gniazdko RJ45, 
    kontrola pilotem RF; Nośność do 80kg

3x
55''

   Zestaw zawiera:
-  3x Zestaw dotykowy Toshiba, 

Dzięki intuicyjnemu, 10-punktowemu 
wykrywaniu podczerwieni, wyświetlacz 
umożliwia użytkownikom końcowym 
przeskoczenie, dotknięcie i przeglądanie 
intuicyjnie - kontrolowanie 
zawartości na ekranie.

Zaprojektowany z szybą antyrefleksyjną, 
na wyświetlaczu widać wyraźnie 
zawartość, nawet w świetle słonecznym. 
Powoduje to ciągłe użycie - dzięki
 zastosowaniu ochronnego wyświetlacza
 i wytrzymałej metalowej ramy.



AKTYWNA TABLICA - MONITORY i tablice INTERAKTYWNE  |  14000 PLN4

65''

cena: 14000 PLN cena: 14000 PLNZestaw  2Zestaw  1

Zestaw  3 cena: 14000 PLN

55''

65''

2x 80''

unikalna gwarancja 
realizowana na miejscu klienta,

z czasem skutecznej naprawy 
do 3 dni roboczych od zgłoszenia

   Zestaw zawiera:
-  Zestaw dotykowy Toshiba, Tryb zasilania USB 
   Częstotliwość wyświetlania klatek 125 Hz
   Czas odpowiedzi <15 ms
   Komunikacja Pełna szybkość USB 2.0  
   3 lata gwarancji na tablicę 

- tablicę interaktywną éspritMT80”
  technologia podczerwieni, ceramiczna 
  powierzchnia z dożywotnią gwarancją, obsługa 
  multigestów, (od 4 użytkowników jednocześnie)
  standard Plug&Play, 3 lata gwarancji na tablicę,

- projektor dla ultra bliskiej projekcji 
  Epson EB-670 typ:3LCD;
  jasność: 3100 ANS lm; 
  rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); 
  kontrast: 14000:1

- tablicę interaktywną éspritMT80”
  technologia podczerwieni, ceramiczna 
  powierzchnia z dożywotnią gwarancją, obsługa 
  multigestów, (od 4 użytkowników jednocześnie)
  standard Plug&Play, 3 lata gwarancji na tablicę,

   Zestaw zawiera:
- projektor dla ultra bliskiej projekcji 
  Epson EB-670 typ:3LCD;
  jasność: 3100 ANS lm; 
  rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); 
  kontrast: 14000:1

   Zestaw zawiera:
-  2x Zestaw dotykowy Toshiba, 

Dzięki intuicyjnemu, 10-punktowemu 
wykrywaniu podczerwieni, wyświetlacz 
umożliwia użytkownikom końcowym 
przeskoczenie, dotknięcie i przeglądanie 
intuicyjnie - kontrolowanie 
zawartości na ekranie.

Zaprojektowany z szybą antyrefleksyjną, 
na wyświetlaczu widać wyraźnie 
zawartość, nawet w świetle słonecznym. 
Powoduje to ciągłe użycie - dzięki
 zastosowaniu ochronnego wyświetlacza
 i wytrzymałej metalowej ramy.



Podnośnik telewizyjny Mobi-Lift ECO to kolejny 
produkt z naszej oryginalnej serii, wyróżniający 
się przede wszystkim funkcją przemieszczania. 
Specjalna konstrukcja oraz kółka z blokadą 
umożliwiają nam łatwe przesuwania produktu, 
bez pomocy drugiej osoby.

   

    -pełna mobilność
    -solidna konstrukcja
    -kółka z blokadą
    -aktywne gniazdko RJ45, dzięki któremu 
    podłączymy dodatkowe akcesoria
    -kontrola pilotem RF
    -nośność do 80kg

MOBI-LIFT ECO 650
     2 250 PLN/szt.netto

Seria A to nowoczesne rozwiązanie, które 
skierowane jest do osób, które potrzebują 
czegoś więcej, niż podnośnika do TV. 
Urządzenie to bardzo solidna i mocna 
konstrukcja, której udźwig wynosi do 80kg. 
Stabilność i cichą pracę zapewnia
 m.in. śruba pociągowa.
 
Oprócz możliwości zawieszenia telewizora, 
podnośnik może służyć jako winda do mebli 
czy dowolnego wyposażenia, które zamontujemy.

Podnośnik telewizyjny A-2 

      1499PLN/szt. netto

Podstawowe cechy produktu:

monitory, akceoria 5

65''
55''

Zestaw dotykowy TOUCH-65-10P-IR

6

 

5''                                            9 200,40 PLN 
55''                                            6 888,00 PLN

Rozmiar Cena brutto

Dzięki intuicyjnemu, 10-punktowemu wykrywaniu
podczerwieni, wyświetlacz umożliwia użytkownikom
końcowym przeskoczenie, dotknięcie i przeglądanie
intuicyjnie - kontrolowanie zawartości na ekranie.

Zaprojektowany z szybą antyrefleksyjną, na wyświetlaczu 
widać wyraźnie zawartość, nawet w świetle słonecznym.

Powoduje to ciągłe użycie - dzięki zastosowaniu 
ochronnego wyświetlacza i wytrzymałej metalowej ramy.

K
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N

Szkoła może zakupić monitor 
w cenie specjalnej z 23% 

rabatem do końca września 2018 23%



oczyszczacze, niszczarki6
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Szkoła może zakupić oczyszczać 
w cenie specjalnej z 23% 

rabatem do końca września 2018 23%

Niszczarka przybiurkowa OPUS CS 2105 

    170,97 PLN

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP80PRO

4 899,00 PLN 1 999,00 PLN
Oczyszczacz powietrza IDEAL AP 45

Filtry bardzo skuteczne usuwają 99,97% 
zanieczyszczeń. Zarówno drobne cząstki 
o wielkości 0,3 mikrona takie jak: zarodniki 
pleśni, pyłki, roztocza, większość 
mikroorganizmów zawartych w powietrzu, 
alergeny, dym papierosowy, bakterie jak 
również sierść zwierząt domowych, 
a nawet chemiczne opary i brzydkie 
lub uciążliwe zapachy.

Wyposażony jest nowy wysokowydajny filtr 360°, 
który niezawodnie czyści (aż do 99,97%) 
takie zanieczyszczenia z powietrza jak: 
pył zawieszony (PM 10, PM 2,5, PM 0,3, PM 0,1), 
pyłki i inne alergeny wziewne, patogeny, 
takich jak bakterie i zarodniki pleśni 
(oraz hamuje ich wzrost w filtrze), 
dym papierosowy, spaliny, opary chemiczne 
(aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan, lotne związki 
organiczne itp.) oraz wszelakie zapachy zawarte 
w powietrzu w Twoim pomieszczeniu.

Dodatkowo wzmacnia układ odpornościowy, zwiększa wydajność i koncentrację, 
a także chroni przed uszkodzeniem komórek i przedwczesnym starzeniem, 
zmęczeniem lub chorobami.

Powietrze jest nasycane jonami naładowanymi ujemnie, a oczyszczone 
i zjonizowane powietrze to prosty i naturalny sposób na odświeżenie..

Najmniejsza w ofercie niszczarka osobista
tnąca w systemie paskowym. 
Świetnie nadaje się do małych biur 
i do użytku domowego.

    Specyfikacja:
    -System cięcia: paskowy
    -Szerokość ścinka: 7 mm
    -Maksymalna ilość niszczonych kartek: 5 (80 g/m²)
    -Pojemność kosza na ścinki: 9 litrów
    -automatyczny START/STOP: Tak
   - zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak



                                   
                                  
                                  

                                  WorkForce Pro WF-8590DWF Series

Ekologiczne 
urządzenie 
wielofunkcyjne A3+

WorkForce Pro WF-C5790DWF
Szybkie 
urządzenie 
wielofunkcyjne 
dla małych grup 
roboczych

Ekologia: 
Zużywa do 90% mniej 
energii niż konkurencyjne 
laserowe drukarki kolorowe

Oszczędność pieniędzy: 
Oszczędź co najmniej 50% 
na koszcie wydruku strony
kolorowej w porównaniu 
z drukarkami laserowymi

Oszczędność czasu: 
Automatyczne drukowanie 
dwustronne, skanowanie,
kopiowanie i faksowanie

Stworzone dla biznesu: 
Dodatkowe funkcje, takie 
jak oprogramowanie 
Epson Open Platform

Korzystaj z niskiego poboru 
mocy bez utraty niezwykle 
wyraźnego wydruku dzięki 
obniżeniu zużycia energii 
nawet o 90% w porównaniu 
z podobnymi urządzeniami 
laserowymi

Dbaj o środowisko

Oszczędność 
pieniędzy

Urządzenie pomoże firmom 
zaoszczędzić co najmniej 50% 
na koszcie wydruku strony 
kolorowej w porównaniu 
z drukarkami laserowymi

urządzenia drukujące, wizualizery 7

Wizualizer WZ4
Profesjonalny wizualizer cyfrowy, umożliwiający precyzyjne 
wyświetlanie dokumentów, zdjęć, wykresów, a także obiektów
trójwymiarowych – po podłączeniu 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.
    -Matryca: 2 Mpx
    -Obszar roboczy: A4
    -Oświetlenie: lampy boczne LED oraz podświetlenie płyty dolnej
    -Powiększenie: 22× zoom optyczny i 10× zoom cyfrowy
  

                                                          2 706,00 PLN                                 

Wizualizer Epson ELPDC07
ProProsty w konfiguracji i obsłudze wizualizer 
do wyraźnego powiększania treści źródłowych, 
doskonale sprawdzający się w salach lekcyjnych.
  

                                                          1 156,20 PLN                                 

Idealne 

na zajęcia 

z przedmiotów 

przyrodniczych 

i ścisłych
 

                                   
                                  
                                  

                                  WorkForce Pro WF-8590DWF Series

Ekologiczne 
urządzenie 
wielofunkcyjne A3+

Łatwa w obsłudze, wielofunkcyjna 
drukarka bezproblemowo integruje się
w środowisku biurowym średnich
i dużych firm, zapewnia niższe koszty 
drukowania i mniejszy wpływ 
na środowisko naturalne.

Zmniejsz koszty drukowania 
w firmie oraz negatywny wpływ 
na środowisko, jednocześnie 
podnosząc wydajność dzięki 
rzadszej konserwacji 
i większemu bezpieczeństwu.



tablice suchościeralne

tablice białe
 magnetyczne suchościeralne "Karta"

   - Tablica oprawiona w ramę aluminiową anodowaną, narożniki plastikowe
   - Powierzchnia tablicy do pisania markerami suchościeralnymi
   - Możliwość mocowania kartek za pomocą magnesów
   - Przystosowana do zawieszenia w pionie lub w poziomie

60x100 cm                                                               122,00 PLN                                 
85x100 cm                                                               137,00 PLN                             
100x120 cm                                                             183,00 PLN                                 
100x150 cm                                                             202,00 PLN                                  
100x170 cm                                                             218,00 PLN                                   
                                  
                                  

 Rozmiar                                                                    cena brutto

Tablica biała 
suchościeralno-magnetyczna      officeBoard

    -Powierzchnia biała suchościeralna magnetyczna lakierowana
    -Rama aluminiowego wykonana z profilu w kolorze srebrnym
    -Narożniki popielate
    -Dla rozmiaru 150x100 cm i większych, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną
    -Bardzo łatwa i szybka w montażu
    -Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie

8

Tablica biała suchościeralna 
magnetyczna STANDARD w ramie drewnianej    

    -Rama drewniana sosnowa
    -Szerokość ramy 15 mm
    -Powierzchnia biała lakierowana (do użytku markerami suchościeralnymi)
    -Powierzchnia magnetyczna (można mocować magnesy)
    -Możliwość montażu w pionie i poziomie

60x100 cm                                                               122,00 PLN                                 
85x100 cm                                                               137,00 PLN                             
100x120 cm                                                             183,00 PLN                                 
100x150 cm                                                             202,00 PLN                                  
100x170 cm                                                             218,00 PLN                                   
                                  
                                  

 Rozmiar                                                                     cenabrutto

60x100 cm                                                               122,00 PLN                                 
85x100 cm                                                               137,00 PLN                             
100x120 cm                                                             183,00 PLN                                 
100x150 cm                                                             202,00 PLN                                  
100x170 cm                                                             218,00 PLN                                   
                                  
                                  

 Rozmiar                                                                    cena brutto

Tablica officeBoard w kratkę - ceramiczna

    -Powierzchnia biała suchościeralna magnetyczna lakierowana
    -Rama aluminiowego wykonana z profilu w kolorze srebrnym
    -Narożniki popielate
    -Dla rozmiaru 150x100 cm i większych, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną
    -Bardzo łatwa i szybka w montażu
    -Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie

60x100 cm                                                               122,00 PLN                                 
85x100 cm                                                               137,00 PLN                             
100x120 cm                                                             183,00 PLN                                 
100x150 cm                                                             202,00 PLN                                  
100x170 cm                                                             218,00 PLN                                   
                                  
                                  

 Rozmiar                                                                    cena brutto

Tablica obrotowa EDUboards biała ceramiczna

    -Dwustronna
    -Tablica obraca się wokół poziomej osi o 360°
    -Istnieje możliwość zablokowania jej w dowolnej pozycji
    -Powierzchnia ceramiczna biała suchościeralna magnetyczna
    -Aluminiowa, solidna konstrukcja zapewnia stabilność produktu
    -Półką o szer. 30 cm
    -Podstawa jezdna wyposażona w kółka z systemem blokującym
    -Waga 25 kg
    -Wysokośc całkowita 190 cm
    -Wymiar samej tablicy 170x100 cm

170x100 cm                                                          1 242,30 PLN                                 
                                   
                                  
                                  

 Rozmiar                                                                    cena brutto

Tablica obrotowa EDUboards kredowa

    -Dwustronna
    -Tablica obraca się wokół poziomej osi o 360°
    -Istnieje możliwość zablokowania jej w dowolnej pozycji
    -Powierzchnia ceramiczna biała suchościeralna magnetyczna
    -Aluminiowa, solidna konstrukcja zapewnia stabilność produktu
    -Półką o szer. 30 cm
    -Podstawa jezdna wyposażona w kółka z systemem blokującym
    -Waga 25 kg
    -Wysokośc całkowita 190 cm
    -Wymiar samej tablicy 170x100 cm

170x100 cm                                                             817,95 PLN                                 
                                   
                                  
                                  

 Rozmiar                                                                    cena brutto



tryptyk 9

Wysokiej jakości tablica rozkładana suchościeralna biała z powierzchnią
lakierowaną lub ceramiczną o właściwościach magnetycznych.

Idealna dla szkół, uczelni, do sal konferencyjnych i szkoleniowych.
Jej zaletą jest duża powierzchnia do nanoszenia notatek, możliwość
zakrywania części informacji, umieszczenia bloku kartek na specjalnych 
uchwytach, a tym samym możliwość uatrakcyjnienia lekcji, wykładu czy 
szkolenia. Klasyczna, sprawdzona od lat, trzyczęściowa forma połączona 
z najnowszą technologią, która umożliwia łatwe, bezpyłowe, szybkie 
pisanie i ścieranie oraz pozwala usprawnić proces nauczania.

 

 

150x100                                          450PLN 
170x100                                          490PLN 
180x120                                          550PLN

Rama wykonana z profilu 
aluminiowego UKF, w kolorze 
srebrnym, wykończona 
eleganckimi, popielatymi 
narożnikami. Tył tablicy 
wzmocniono blachą 
ocynkowaną, która zapewnia jej 
stabilność i chroni przed wilgocią 
oraz wyginaniem.

Dożywotnia na powierzchnię ceramiczną, 
10 lat na powierzchnię lakierowaną 
oraz 2 lata na produkt.

Rozmiar Cena

TRS UKF  Tablica rozkładana suchościeralno-magnetycznaTablica korkowa z ramą drewnianą
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0x45 
60x90 
90x120+ocynk  
100x150+ocynk 
100x170+ocynk 
100x180+ocynk 
100x200+ocynk                                        

Rozmiar Cena

24,90PLN
48PLN
85PLN

125PLN
139PLN
159PLN
169PLN

 -Wymiary tablicy: 70x100 cm.
 -Powierzchnia tablicy suchościeralna
  lakierowana - magnetyczna lub 
  niemagnetyczna(malaminowa)
 -Rama aluminiowa 
 -Konstrukcja popielata.
 -Tablica umocowana na trójnożnym stojaku
 -Regulowana wysokość - max 186 cm
 -Plastikowa półka, wykonana z trwałego ABS-u.
 -Istnieje możliwość zawieszenia bloku 
  w formacie A1 oraz EURO, poprzez 
  płynną regulację rozstawu haków.
 -Waga 7 kg

Flipchart ecoBoards

      139 PLN/szt. brutto

    -Powierzchnia z naturalnego korka 
    -Plecy z pilśni
    -Rama drewniana sosnowa
    -Można zamontować w pionie i poziomie
    -W zestawie kilka pinezek i elementy montażowe



Zestaw głośnikowy ésprit sound
Zestaw głośnikowy ésprit sound przeznaczony jest do wszystkich 
naszych tablic interaktywnych. Może być wykorzystany w szkołach, 
salach konferencyjnych, biurach, czyli wszędzie tam gdzie występuje 
potrzeba wsparcia nagłośnienia na potrzeby lekcji 
czy prezentacji. Łatwy montaż ścienny, kompaktowa 
i estetyczna obudowa, komplet okablowania w zestawie.

50x10x10 [cm]                  2x20 W                                   418,20 PLN                                   
                                  

                                  

Wymiary                              Moc                                       cena brutto

akcesoria10

Podnośnik do projektora WP-560
      2 450PLN/szt. brutto

- wygodne prowadzenie kabli dzięki prowadnicom i haczykom

- regulowana podstawa płyty montażowej przy suficie

- regulacja granicznych wysokości

- ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni montażowej

- możliwość zabudowy w sufitach podwieszonych

- łatwe ustawienie wysokości dzięki
  programowalnemu sterownikowi w zestawie

- możliwość sterowania przez pilot RF (w zestawie),
  pilot IR lub przycisk (opcjonalnie)pp

Podnośnik do projektorów WP-560 to nowoczesne, a zarazem 
łatwe w montażu i obsłudze urządzenie. Jego konstrukcja 
pozwala na wykorzystanie minimalnej ilości przestrzeni 
roboczej podczas instalacji, a solidna konstrukcja zapewnia 
trwałą stabilność podczas pracy urządzenia.

Smart Pad

      330,87PLN
         /szt. brutto

Stylowy touchpad z eleganckim chromowanym 
wykończeniem krawędzi ,łączący w sobie funkcje 
panelu dotykowego (z obsługą multigestów)
i wirtualnej klawiatury. Doskonały zarówno 
do biura jak i do użytku domowego. 
Aby przełączyć się między funkcjami 
„myszki” i wirtualnej klawiatury wystarczy tylko 
przeciągnąć palcem po linii kropek 
umieszczonej na dole. 

Zasięg urządzenia do 10 m.

Mini komputer MOBILE PC

      1 105,77 PLN
/szt. brutto

Zamknięta w obudowie wielkości

tabliczki czekolady moc i wydajność 

klasycznego komputera PC.

Urządzenia działa pod kontrolą systemu 

operacyjnego Windows 10 w polskiej 

wersji językowej
    

MOBILE PC to idealne uzupełnienie tablicy 

interaktywnej które pozwala 

na bezproblemową pracę bez

 konieczności inwestowania 

w drogi i wielki komputer 

PC czy laptop   

Urządzenie dostarczane jest 

do klienta kompletne

i skonfigurowane, gotowe do 

natychmiastowej pracy

Kabel HDMI

      67,65 PLN/szt. brutto

Filtry ferrytowe, pozłacana końcówka.

Pilot multimedialny WL3

      256,95 PLN
         /szt. brutto

Profesjonalny multimedialny 
wskaźnik, który umożliwia 
uruchomienie jednym 
przyciskiem m.in.: programu 
Microsoft Outlook, przeglądarki 
internetowej, okna „Mój komputer”. 
Wyposażony w funkcje 
„następny slajd” i „poprzedni slajd”, 
a także w narzędzia do powiększania
i pomniejszania obrazu.

Przystawka interaktywna

    1 398,51 PLNPLN
         /szt. brutto

ésprit mobile to najbardziej praktyczne 
rozwiązanie interaktywne współpracujące 
z każdą białą tablicą 2x3 oraz z dowolnym
projektorem. Może być użyty na dowolnej
płaskiej powierzchni. System ten został
aprojektowany z myślą o prostocie
użytkowania i funkcjonalności. Pióro jest 
obsługiwane w sposób intuicyjny 
i natychmiast po podłączeniu jest gotowe
do pracy. Dodatkowo posiada przyciski 
funkcyjne: lewy i prawy klawisz myszy
oraz przesuwanie kursorem.

5 lat gwarancji

prowadzenie kabli regulowana 
wysokość

sterowanie ir sterowanie rf

uniwersalne
zawiesie



Puchar 8153
    -Góra wykonana z Metalu
    -Środek wykonany z plastiki
    -Dół wykonany z kamienia

(h 22,5 cm, fi 8 cm) - wymiar tabliczki: 5,5x2,2 cm

złoty lub srebrny                                                       31,99 PLN                                 
                                   
                                  
                                  

 Kolor                                                                        cena brutto

Gablota na puchary - przeszklona
Wykonana w całości z profili aluminiowych anodowanych. 
Narożniki plastikowe. Drzwi szkło akrylowe w ramie aluminiowej 
unoszone do góry, zamykane na dwa zamki. W zestawie 
półka z grubego szkła szlifowanego w trzech
płaszczyznach z możliwością regulacji wysokośc

120x90x25cm, jedna półka                                 1 094,70 PLN                                 
150x90x25cm, jedna półka                                 1 273,05 PLN                              
150x110x25 cm, dwie półki                                 1 451,40 PLN                                 
180x120x25 cm, dwie półki                                 2 533,80 PLN                                                                     
                                  
                                  

 Rozmiar                                                                   cena brutto

krzesła 11

classic

Wzrost: 93-116 cm

99zł 99zł

Wzrost: 108-121 cm

109zł

Wzrost: 119-142 cm

119zł

Wzrost:133 - 159 cm  Wzrost: 93-116 cm Wzrost: 108-121 cm

169zł

Wzrost: 119-142 cm

C Line

classic soft
139zł 139zł

108-121 cm                       149 PLN                                 
119-142 cm                       169 PLN

                                                                      
                                  
                                  

133-159 cm                       179 PLN                                 
146-176,5 cm                    189 PLN
159-188 cm                       199 PLN

 Wzrost                             cena brutto

twist twist soft

133-159 cm                       239 PLN                                 
133-159 cm (z podnóżkiem)    299 PLN

                                                                      
                                  
                                  

146-176,5 cm                    289 PLN                                 
159-207 cm (niebieski)          299 PLN
159-207 cm (beżowy)            299 PLN

 Wzrost                           cena brutto

                                                                      
                                  
                                  

133-159 cm                       269 PLN
133-159 cm (z podnóżkiem)    329 PLN                                 
146-176,5 cm                    319 PLN
159-207 cm (niebieski)          329 PLN
159-207 cm (beżowy)            329 PLN

 Wzrost                             cena brutto



posiada 
dostęp do internetu 
na poziomie co najmniej 
30 Mb/s...
        
 ... na każdą wnioskowaną     
     tablicę lub monitor 
interaktywny przypada: 

- jeden 
laptop
(z systemem operacyjnym, 
pakietem biurowym, 
antywirusem i blokadą 
przed dostępem do treści 
niepożądanych), 
- router,...

...co  najmniej  jedną  
salę  lekcyjną
z  dostępem  do internetu, 
przystosowaną do funkcjonowania 
tablicy interaktywnej lub monitora...

...oraz 
punkt dostępowy
dla uczniów korzystających 
z internetu w ramach zajęć 
pozalekcyjnych oraz w czasie 
wolnym od nauki

Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.
Podane ceny to sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające podatek VAT (23% lub 0% w zależności od produktu objętego odpowiednią stawką)  
i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walutowego.
Wszystkie znajdujące się w broszurze znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

gdzie kupić?

Przyłącz się do rządowego programu dla szkół 

podstawowych „Aktywna tablica”
 

i skorzystaj ze swojej szansy na doposażenie szkoły w:

• tablicę interaktywną

• monitor interaktywny

• projektor 

• nagłośnienie

„Aktywna tablica”
 to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych  na  lata 2017-2019,  na  który 
przewidziana  jest  kwota 279  mln  428  tys.  zł.  W  2017  roku 
z  programu  skorzystało  5528  szkół  podstawowych,  które otrzymały 
łącznie ponad 76 mln zł dofinansowania. W 2018 rząd planuje doposażyć 
4999 szkół podstawowych.

1. Zasięgnięcie przez dyrektora szkoły 
    opinii rady pedagogicznej 
    nt. realizacji programu do 15 kwietnia.
2. Złożenie wniosków przez dyrektorów 
    do organów prowadzących do 15 kwietnia. 
3. Złożenie wniosków przez organy
    prowadzące do wojewodów do 30 kwietnia. 
4. Kwalifikacja wniosków do 15 maja. 
5. Przekazanie dotacji organom prowadzącym 
    do 30 czerwca.
6. Wykorzystanie wsparcia finansowego 
    do 31 grudnia.

Harmonogram programu na rok 2018.
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