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TABLICE, AKCESORIA
RAMKI
GABLOTY
SYSTEMY PREZENTACJI

NEW

OPAKOWANIE
ZBIORCZE

– opisuje jak
pakowne są produky

NOWOŚĆ

– produkty niedawno
wprowadzane
na rynek
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PRODUKT
EKOLOGICZNY

– produkty produkowane
ze szczegóną dbałością
o ekologię

NAJLEPSZA RELACJA
JAKOŚCI DO CENY
– wskazuje produkty,
których zakup wydaje
się byś wyjątkowo
korzystny

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

(w odniesieniu gł. do urządzeń) to produkty, które są
sprowadzane specjalnie na
zamówieniea, a czas realizacji
zamówienia może przekroczyć
72 godziny
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Projektory, rzutniki

Projektor krótkoogniskowy D871ST

»»
»»
»»
»»
»»

Projektor D509

»»
»»
»»
»»
»»

Technologia DLP®
Rozdzielczość XGA (1.024 x 768)
Jasność 3.000 ANSI Lumenów
Kontrast 5.000:1
Obraz 80” z zaledwie 98 cm

Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Projektor krótkoogniskowy D871ST

1PI065

Opak. zb.

J01001D

NEW

Technologia DLP®
Rozdzielczość XGA (1.024 x 768)
Jasność 2.600 ANSI Lumenów
Kontrast 3.000:1
Zaledwie 1.9 kg wagi

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Projektor D509

1PI041

J01002D

Opak. zb.

NEW

Projektor PT-LX22E

Projektor PT-LW25E

»» Projektor Panasonic PT-LX22E to przenośne urządzenie skierowane do
sektora Biznesu i Edukacji. Urządzenie wyświetla obraz w rozdzielczości
XGA (1.024 x 768) z jasnością 2.200 ANSI lumenów i kontrastem 500:1.
»» Dzięki zastosowaniu funkcji optycznego zoomu (1.2x), automatycznego
wyszukiwania sygnału, automatycznej korekcji efektu trapezowego (Keystone) oraz trybu tablicy kolorowej użytkownicy projektorów Panasonic
nie muszą martwić się o warunki panujące w sali - projektor wyświetli
doskonały obraz w każdym pomieszczeniu. Bezproblemowe użytkowanie
projektora oraz spokojny przebieg prezentacji gwarantują lampa i filtr o
żywotności aż 4.000 godzin oraz cicha praca - zaledwie 29 dB w trybie
ECO.
»» Technologia 3LCD
»» Rozdzielczość XGA (1.024 x 768)
»» Jasność 2.200 ANSI Lumenów
»» Kontrast 500:1
»» Waga 2.9 kg

»» Projektor Panasonic PT-LW25HE to przenośne urządzenie skierowane do
sektora Biznesu i Edukacji. Urządzenie wyświetla obraz w rozdzielczości
WXGA (1.280 x 800) z jasnością 2.500 ANSI lumenów i kontrastem
wynoszącym aż 3.000:1.
»» Dzięki zastosowaniu funkcji optycznego zoomu (1.2x), automatycznego
wyszukiwania sygnału, automatycznej korekcji efektu trapezowego (Keystone) oraz trybu tablicy kolorowej użytkownicy projektorów Panasonic
nie muszą martwić się o warunki panujące w sali - projektor wyświetli
doskonały obraz w każdym pomieszczeniu. Bezproblemowe użytkowanie
projektora oraz spokojny przebieg prezentacji gwarantują lampa i filtr o
żywotności aż 4.000 godzin oraz cicha praca - zaledwie 29 dB w trybie
ECO.
»» Technologia 3LCD
»» Rozdzielczość WXGA (1.280 x 800)
»» Jasność 2.500 ANSI Lumenów
»» Kontrast 3.000:1
»» Waga 2.99 kg

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Projektor PT-LX22E

1PF035

J01003D

NEW

Opak. zb.

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Projektor PT-LW25E

1PF039

J01004D

Opak. zb.

NEW
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Projektory, rzutniki

Projektor D538W-3D

Projektor XJ-M140

»» Projektor Casio XJ-M140 to przedstawiciel nowej serii Standard urządzeń
Casio wyposażonych w rewolucyjne źródło światła Laser&LED. Technologia ta zapewnia 20.000h żywotności źródła światła (nawet 9 razy więcej
niż w tradycyjnych projektorach z lampą) oraz całkowitą redukcję TCO –
całkowitego kosztu użytkowania projektora.
»» Model XJ-M140 wyświetla obraz o jasności 2.500 ANSI lumenów w
rozdzielczości XGA (1.024 x 768). Projektor posiada również 1.5-krotny
zoom optyczny oraz wbudowany głośnik o mocy 5W.
»» Technologia Laser&LED
»» Rozdzielczość XGA (1.024 x 768)
»» Jasność 2.500 ANSI Lumenów
»» Kontrast 1.800:1
»» Waga 3.9 kg
Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Projektor XJ-M140

1PC026

Opak. zb.

J01005D

NEW

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Projektor D538W-3D

1PI053

J01006D

Opak. zb.

NEW

Projektor D950HD

Wizualizer DC120

»» Vivitek D950HD to pierwszy projektor serii D9 pracujący w rozdzielczości
Full HD. Charakteryzuje się wysoką jasnością 3.000 ANSI lumenów,
kontrastem 3.000 : 1 i wyświetla obraz o proporcjach 16:9.
»» Bezfiltrowa konstrukcja urządzenia oraz wykorzystanie technologii DLP
pozwala na pracę 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – nie ma
konieczności limitowania czasu użycia projektora. Dzięki łatwemu dostępowi od góry projektora nie jest konieczny jego demontaż przy wymianie
lampy. Projektor wyświetla obraz o przekątnej od 23,5 do 282,3 cali (52
– 624 cm w podstawie).
»» Technologia DLP®
»» Rozdzielczość Full HD (1.920 x 1.080)
»» Jasność 3.000 ANSI lumenów
»» Kontrast 3.000:1
»» Waga 3.4 kg

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Projektor D950HD

1PI031

J01007D

NEW

»» Vivitek D538-3D posiada unikalną na rynku funkcją konwersji niemal każdego obrazu 2D do obrazu w pełni trójwymiarowego. Korzystając z tylko
jednego klawisza na pilocie oraz zakładając aktywne okulary migawkowe
możesz poczuć potęgę trójwymiarowych obrazów w każdych warunkach!
Zaimplementowana dodatkowo technologia BrilliantColor™ pozwala na
wierne odwzorowanie barw i ich pełne nasycenie.
»» Technologia DLP®
»» Rozdzielczość WXGA (1.280 x 800)
»» Jasność 3.200 ANSI lumenów
»» Kontrast 3.000:1
»» Waga 1.9 kg
»» Konwersja 2D-3D

Opak. zb.

»» Wizualizer DC120 to bardzo lekkie
i kompaktowe rozwiązanie, idealne
dla nauczycieli często zmieniających sale lekcyjne.
»» Wykorzystując opcjonalną przystawkę
DC-A11 można bez problemu przesyłać
sygnał bezprzewodowo na odległość do 30 m.
Zastosowanie wizualizera DC-120 z przystawką
DC-A11 to idealne rozwiązanie
dla nauczycieli/prowadzących zmuszonych
przemieszczać się po sali.
Cechy szczególne:
»» Funkcjonalny design
»» Intuicyjna i łatwa obsługa
»» Dowolny kąt ustawienia kamery - giętka, gęsia szyjka zapewnia podgląd
obiektów 3D i dokumentów pod każdym kątem i z każdej wysokości
»» Szybki Auto Focus
»» Współpraca z mikroskopem (opcja)
»» Wysokiej klasy przetwornik CMOS
»» Szybkie odświeżanie 30 FPS
»» Współpraca z PC - wbudowany port USB umożliwia podłączenie urządzenia do dowolnego komputera. Pozwala sterować pracą wizualizera z
poziomu PC oraz zapisywać obrazy bezpośrednio na dysku
»» Wbudowane oświetlenie LED
»» Zasilanie z portu USB - brak dodatkowych, zewnętrznych zasilaczy i
zbędnych przewodów
»» Wysoka rozdzielczość UXGA (1.600 x 1.200 pikseli)
»» Możliwość bezprzewodowego połączenia z komputerem za pomocą
opcjonalnej przystawki DC-A11
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

DC 120

1WL008

J01008D

Opak. zb.

NEW
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Ekrany

Ekran na trójnogu

Ekran ścienny manualny

»» Wymiary obrazu 150x150;
175x175; 200x200 cm
»» Ergonomiczny uchwyt
do przenoszenia i regulacji
wysokości
»» Elegancka, metalowa obudowa
w kolorze czarnym
»» Mobilny i łatwy do przechowywania
w pozycji pionowej dzięki składanemu trójnogowi
»» Specjalne ramię do ustawiania ekranu
pod odpowiednim kątem eliminuje
efekt trapezu
»» Wzmocnione plastikowe końcówki nóżek
»» Format 1:1, 4:3, 16:9, 16:10 (regulacja ręczna)
»» Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia
światła 1.0
»» Wysokość od podłogi: 200 cm (min.) - 249 cm (max.) – 1EVT02
»» Wysokość od podłogi: 225 cm (min.) - 259 cm (max.) – 1EVT03
»» Wysokość od podłogi: 250 cm (min.) - 310 cm (max.) – 1EVT04
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Avtek Tripod Standard 150
Avtek Tripod Standard 175
Avtek Tripod Standard 200

1EVT02
1EVT03
1EVT04

J02009D
J02010D
J02011D

Opak. zb.

»» Wymiary obrazu podane w tabelce
»» Format obrazu 4:3
»» Możliwość montażu ściennego i
sufitowego
»» Blokada zabezpieczająca przed
zwijaniem
»» Obudowa metalowa w kolorze
białym
»» Idealny do montażu sufitowego lub
ściennego
»» Dolna belka wykonana z materiału zapobiegającemu fałdowaniu materiału
»» Regulacja wysokości dolnej krawędzi
»» Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia
światła 1.0
»» Czarny TOP pozwala na dopasowanie wysokości obrazu do poziomu oczu
widza
»» Czarne ramki boczne zwiększają kontrast oglądanego obrazu
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Avtek Video 175, 170 x 127.5 cm
Avtek Video 200, 195 x 146.5 cm
Avtek Video 240, 230 x 172.5 cm
Avtek Video 280, 270 x 202.5 cm

1EVS23
1EVS24
1EVS25
1EVS26

J02012D
J02013D
J02014D
J02015D

Opak. zb.

NEW
NEW

Ekran projekcyjny na trójnogu
Economy Legamaster

Ekran ścienny elektryczny

»» Wymiary obrazu podane
w tabelce
»» Format obrazu 4:3
»» Sterowanie ścienne
i bezprzewodowe (typu
A-OK) w zestawie
»» Obudowa metalowa Magnum
w kolorze białym o kwadratowym przekroju
»» Płaska powierzchnia dolna
idealna do zabudowy
w podwieszanych sufitach
»» Dolna belka wykonana z materiału zapobiegającemu fałdowaniu materiału
»» Idealny do montażu sufitowego lub ściennego
»» Płynna, cicha praca silnika tubowego typu 35-6/28
»» Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia
światła 1.0
»» Czarny TOP pozwala na dopasowanie wysokości obrazu do poziomu oczu
widza
»» Czarne ramki boczne zwiększają kontrast oglądanego obrazu
»» Technologia Plug and Play - ekran jest gotowy do pracy bezpośrednio po
podłączeniu do prądu
Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Avtek Video Electric 200, 195 x 146 cm
Avtek Video Electric 240, 235 x 176 cm
Avtek Video Electric 270, 260 x 195 cm
Avtek Video Electric 300, 290 x 217.5 cm

1EVE11
1EVE14
1EVE15
1EVE06

NEW

J02016D
J02017D
J02018D
J02019D

Opak. zb.

»» Podstawowy mobilny ekran
projekcyjny na trójnogu
»» Szczególnie nadaje się do regularnego, częstego wyświetlania
»» Specjalnie do mobilnego użytku:
łatwo przenieść ekran z jednego
pomieszczenia do drugiego.
»» Posiada wiele funkcji przyjaznych dla użytkownika, np.: blokadę na
czas transportu
»» Proszkowo pokrywana czarna obudowa ekranu
»» Regulowana wysokość za pomocą tyczki teleskopowej
»» Szybkie i łatwe rozkładanie
»» Czarny trójnóg składany w ramkę statywu
»» Stalowa podstawa
»» Czarna ramka wokół ekranu zwiększa kontrast oglądanego obrazu
»» Matowa biała tkanina ekranu, tył - czarny
»» Dostarczany z instrukcją montażu
»» Max wysokość ok. 235 cm
Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Ekran projekcyjny na trójnogu Economy
160x160cm, format standardowy
Ekran projekcyjny na trójnogu Economy
180x180cm, format standardowy
Ekran projekcyjny na trójnogu Economy
200x200cm, format standardowy
Ekran projekcyjny na trójnogu Economy
120x160cm, format panoramiczny
Ekran projekcyjny na trójnogu Economy
150x200cm, format panoramiczny
Ekran projekcyjny na trójnogu Economy
180x240cm, format panoramiczny

7-531452

J02020D

1

7-531453

J02021D

1

7-531454

J02022D

1

7-531552

J02023D

1

7-531554

J02024D

1

7-531560

J02025D

1

NEW
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Ekrany

Manualny ekran projekcyjny
Economy Legamaster
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Podstawowy manualny ekran projekcyjny
Szczególnie nadaje się do regularnego, częstego wyświetlania
Mocowanie do ściany lub sufitu
Biała, stalowa obudowa ekranu z białymi plastikowymi końcówkami
Łatwy montaż: punkty montażowe usytuowane na końcówkach obudowy
ekranu
Płynne rozwijanie i zwijanie ekranu projekcyjnego za pomocą linki, która
może być przymocowana do uchwytu do regulacji wysokości i formatu
ekranu
Automatyczne blokowanie
Czerwony znak na materiale ekranu zapobiega zbyt dalekiemu rozwinięciu
Czarna ramka wokół ekranu zwiększa kontrast oglądanego obrazu.
Matowa biała tkanina ekranu, tył - czarny
Dostarczany z akcesoriami do montażu na ścianie/suficie, linką do rozwijania i instrukcją montażu

NEW

Elektryczny ekran projekcyjny
Economy Legamaster

Symbol
prod.
Manualny ekran projekcyjny Economy, format standardowy 160x160cm 7-544652
Manualny ekran projekcyjny Economy, format standardowy 180x180cm 7-544653
Manualny ekran projekcyjny Economy, format standardowy 200x200cm 7-544654
Manualny ekran projekcyjny Economy, format panoramiczny 120x160cm 7-544752
Manualny ekran projekcyjny Economy, format panoramiczny 150x200cm 7-544754
Manualny ekran projekcyjny Economy, format panoramiczny 180x240cm 7-544760
Nazwa produktu

Kod GB
J02026D
J02027D
J02028D
J02029D
J02030D
J02031D

Opak.
zb.
1
1
1
1
1
1

Ekran projekcyjny manualny
ścienny POP

AV Solutions

»» Podstawowy mobilny ekran
projekcyjny
»» Szczególnie nadaje się
do regularnego, częstego
wyświetlania
»» Mocowanie do ściany lub
sufitu
»» Biała, stalowa obudowa ekranu z białymi plastikowymi końcówkami
»» Łatwy montaż: punkty montażowe usytuowane na końcówkach obudowy
ekranu
»» Cichy silniczek synchroniczny
»» Czarna ramka wokół ekranu zwiększa kontrast oglądanego obrazu
»» Matowa biała tkanina ekranu, tył - czarny
»» Zgodny z CE
»» Dostarczany z akcesoriami do montażu na ścianie/suficie, pilotem zdalnego sterowania, wtyczką EU i instrukcją montażu
»» Automatyczne blokowanie. 230 V; zasilanie: 40 W; częstotliwość: 50 Hz;
długość kabla: ok. 2 m
Nazwa produktu
Elektryczny ekran projekcyjny Economy
160x160cm, format standardowy
Elektryczny ekran projekcyjny Economy
180x180cm, format standardowy
Elektryczny ekran projekcyjny Economy
200x200cm, format standardowy
Elektryczny ekran projekcyjny Economy
120x160cm, format panoramiczny
Elektryczny ekran projekcyjny Economy
150x200cm, format panoramiczny
Elektryczny ekran projekcyjny Economy
180x240cm, format panoramiczny
NEW

Symbol prod. Kod GB

Opak. zb.

7-556752

J02032D

1

7-556753

J02033D

1

7-556754

J02034D

1

7-556852

J02035D

1

7-556854

J02036D

1

7-556860

J02037D

1

»» Ekran projekcyjny, ręcznie rozwijany, łatwy do zamontowania na ścianie
lub suficie.
»» Posiada cichy mechanizm zwijający z napędem sprężynkowym, który
cechuje lekka i płynna praca. Istnieje możliwość regulacji wysokości
rozwiniętego materiału przy pomocy systemu blokowania.
»» Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza je przed
uszkodzeniami, kurzem lub innymi szkodliwymi czynnikami.
»» Powierzchnia biała, matowa z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla
»» zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu
»» Format 4:3.
Nazwa produktu

Symbol
prod.

Kod GB

Opak.
zb.

POP manualny ścienny przekątna 190 cm (75''), format
4:3, wymiary 114x153 cm, powierzchnia użytkowa
ekranu 108x147 cm

EMP1014/43

J01014A

1

POP manualny ścienny przekątna 214 cm (84''), format
4:3, wymiary 128x171 cm, powierzchnia użytkowa
ekranu 122x165 cm

EMP1216/43

J01015A

1

POP manualny ścienny przekątna 254 cm (100''), format
4:3, wymiary 153x203 cm, powierzchnia użytkowa
EMP1419/43
ekranu 145x195 cm

J01016A

1

POP manualny ścienny przekątna 304,8 cm (120''), format 4:3, wymiary 183x244 cm, powierzchnia użytkowa
ekranu 175x236 cm

EMP1723/43

J01017A

1

POP przenośny na trójnogu przekątna 190 cm (75''), format 4:3, wymiary 114x153 cm, powierzchnia użytkowa ETP1014/43
ekranu 108x147 cm

J01018A

1

POP przenośny na trójnogu przekątna 214 cm (84''), format 4:3, wymiary 128x171 cm, powierzchnia użytkowa ETP1216/43
ekranu 122x165 cm

J01019A

1

POP przenośny na trójnogu przekątna 254 cm (100''),
format 4:3, wymiary 153x203 cm, powierzchnia użytkowa ekranu 145x195 cm

J01020A

1

ETP1419/43
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Ekrany/Tablice

Tablica interaktywna
Avtek TT-BOARD 2080

»» Urządzenie współpracujące z
komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży
ekran dotykowy, który może
być obsługiwany za pomocą
palca. Dzięki zastosowaniu
specjalnej powierzchni tablica
interaktywna posiada także
właściwości klasycznej tablicy suchościeralnej.
»» Technologia optyczna
»» Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
»» Powierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne (ewentualne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy)
»» Powierzchnia matowa, nie powoduje refleksów przy projekcji
»» Zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność
»» Tablice interaktywne znajdują zastosowanie zarówno w szkołach jak i na
rynku biznesowym, podczas spotkań firmowych, angażując słuchaczy i
zapewniając im interaktywne środowisko pracy oraz jednakowy dostęp do
informacji.

Monitor LCD dotykowy

Nazwa produktu
Tablica TT-BOARD 2080

Symbol
prod.
1TV002

Kod GB

Opak.
zb.

J03043D

NEW

Tablica interaktywna QWB200EM-DP

»» Tablica interaktywna LCD
CTOUCH to nowy, zupełnie inny
wymiar interaktywnych prezentacji i lekcji. Zastepuje projektor
i tablicę interaktywną jdnocześnie. Zastosowana technologia
optyczna pozwala na szybkie,
dokładne i niezwykle proste w
obsłudze korzystanie z monitora, jego funkcji i oprogramowań
różnych producentów
»» Seria tablic CTOUCH posiada przekątne paneli LCD od 46” do 82” oraz
korzysta z różnych technologii podświetlenia zarówno CCFL lub LED.
Wysoka rozdzielczość Full HD (1.920 x 1.080) gwarantuje wysoką jakość
oglądanego obrazu. Tablice są proste w obsłudze - aby działały wystarczy
podłączyć je do zasilania i portu USB w komputerze - nie potrzebne są
żadne dodatkowe sterowniki.
»» Korzystając z systemu Windows 7 (lub nowszego) dostajesz możliwość
korzystania z funkcji multitouch oraz obsługi przez kilka osób jednocześnie, które pozwolą na zmianę standardowych lekcji czy prezentacji w
pełni interaktywne środowisko pracy.
»» Tablice mogą działać jak zwykłe monitory - posiadają wiele złącz (w tym
3 porty HDMI), wbudowane głośniki oraz panele „long-life” o żywotności
nawet 50.000 godzin.
»» Monitor dotykowy LCD
»» Przekątna od 46”
»» Rozdzielczość: FullHD (1.920 x 1.080)
»» Jasność: 430 cd/m2
»» Kontrast: 5.000:1
»» Technologia optyczna
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Monitor Dotykowy 46" LCD
Monitor Dotykowy 55" LCD
Monitor Dotykowy 65" LCD
Monitor Dotykowy 70" LCD
Monitor Dotykowy 82" LCD

1DT004
1DT001
1DT002
1DT003
1DT006

J02038D
J02039D
J02040D
J02041D
J02042D

NEW

»» Do każdej tablicy interaktywnej Avtek dołączane jest oprogramowanie RM
Easiteach w języku polskim (licencja 5 stanowiskowa)
»» Oprogramowanie Easiteach jest zaprojektowane w taki sposób, że jest pomocne podczas wielu zajęć z szerokiej gamy tematów oraz jest przydatne
w każdym środowisku nauczania, niezależnie od wieku czy umiejętności
uczniów.
»» Łatwo dostępne paski narzędzi oraz widżety oprogramowania umożliwiają
szybką i efektywną pracę podczas przygotowywania ćwiczeń do przeprowadzenia w klasie, które będą zgodne z celami nauczania. Easiteach to
stale rozwijające się oprogramowanie i z czasem udoskonalimy je dodając
gamę, nowych funkcji. Odwiedź naszą stronę rozwoju, aby zobaczyć,
które funkcje są już dostępne oraz jakich funkcji możesz oczekiwać w
przyszłości.
»» Oprogramowanie RM Easiteach zapewnia dostęp do takich funkcji jak:
»» Obsługa Multi-touch w Windows 7
»» Bank widżetów
»» Obszerna baza przykładowych zadań gotowych do użycia
»» Przekształcanie tekstu na mowę
»» Tryb umożliwiający łatwą interakcję z obiektami i plikami typu flash
»» Różnorodne narzędzia edycyjne takie jak efekty czy działania
»» Rozpoznawanie pisma odręcznego oraz kształtów
»» Nagrywanie zawartości ekranu i export jako plik wideo
»» Bank mediów składający się z ponad 4,500 materiałów

Opak. zb.

»» Tablica interaktywna Qomo to idealne rozwiązanie dla szkół, spotkań
firmowych oraz wszystkich miejsc, gdzie oczekiwane jest pełne zaangażowanie słuchaczy. Nowa seria tablic elektromagnetycznych pozwala na
pisanie na tablicy dwóm osobom jednocześnie, natomiast suchościeralna
powierzchnia umożliwia korzystanie z niej zarówno w sposób tradycyjny
jak i w oparciu o nowoczesne, interaktywne rozwiązania.
Wybrane parametry tablicy:
»» Technologia elektromagnetyczna z dokładnością odczytu 50 linii/mm
»» Obsługa przy użyciu specjalnych pisaków
»» Przekątna tablicy 88”
»» Przekątna powierzchni roboczej 82”
»» Pasek narzędzi po obu stronach tablicy
»» Zasilanie za pomocą przewodu USB
»» W komplecie zestaw do montażu ściennego

Nazwa produktu
Tablica QWB200EM-DP

Symbol
prod.
1TQ014

Kod GB

Opak.
zb.

J03044D

NEW
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Tablice

Tablica interaktywna 2x3 ésprit plus

Tablica interaktywna ēno

AV Solutions
AV Solutions

»» Tablica wisząca 82’
»» Technologia: podczerwień, wskaźnik dowolny, powierzchnia ceramiczna
z dożywotnią gwarancją
»» 2 lata gwarancji
»» Stojak
»» Szerokość całkowita: 176,5 cm,
»» Wysokość: 192 cm
»» Szerokość podstawy jezdnej 60 cm
»» Kółka z hamulcem
»» Stal w kolorze czarnym
Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Tablica interaktywna 2x3 ésprit wisząca 82''
TIWEP
Stojak mobilny do tablicy interaktywwnej 2x3 ésprit STE

Opak. zb.

J03045D
J03046D

NEW

Tablica korkowa drewno Eco

»» Tablica korkowa jest najprostszą tablicą, służącą do prezentacji różnego
rodzaju informacji, które są przyczepiane do jej powierzchni przy pomocy
szpilek
»» Powierzchnia tablicy wykonana jest z najwyższej jakości korka
»» Prosta rama wykonana z dobrze wysezonowanego surowego nie lakierowanego drewna sosnowego
»» W zestawie akcesoria montażowe
Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Tablica korkowa w ramie drewno ECO 30x40
Tablica korkowa w ramie drewno ECO 60x45
Tablica korkowa w ramie drewno ECO 50x80
Tablica korkowa w ramie drewno ECO 60x90
Tablica korkowa w ramie drewno ECO 100x80
Tablica korkowa w ramie drewno ECO 90x120
Tablica korkowa w ramie drewno ECO 100x150

1100
1101
1101a
1102
1103
1104
1105

J01226
J01227
J01228
J01229
J01230
J01231
J01232

Opak. zb.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.

»» Tablica interaktywna ēno została zaprojektowana przez firmę PolyVision.
Jest ona przełomowym rozwiązaniem w zakresie komunikacji interaktywnej, adresowanym do szkół.
»» Eno™ stanowi doskonałą pomoc dla nauczyciela, ponieważ pozwala
mu na prowadzenie lekcji zarówno w sposób tradycyjny, używając tylko
funkcji tablicy ceramicznej, jak też interaktywny - wystarczy włączyć
oprogramowanie tablicy i pióro!
»» Eno™ to najnowsza tablica interaktywna o powierzchni suchościeralnej
i magnetycznej, która posiada najlepsze cechy tradycyjnej tablicy
ceramicznej oraz tablicy interaktywnej. Powierzchnia tablicy jest odporna
na wszelkiego rodzaju uszkodzenia jak zarysowania, ścieranie, farbę w
sprayu, ogień, brud.
»» Tablicę eno wyróżnia spośród innych tablic interaktywnych to, iż nie posiada ona okablowania, umożliwiając tym samy swobodę poruszania się.
»» Bardzo ważną cechą, jaką wykorzystano przy konstrukcji powierzchni
tablicy jest zastosowanie technologii nadruku punktowego. Jest to technologia, która pozwala na precyzyjne (nie narażone na zakłócenia) ustalenie
współrzędnych pióra. Technologia ta redukuje do minimum potrzebę
stosowania elementów elektronicznych, podnosząc wydatnie jej bezawaryjność. Jedynym elementem elektronicznym jest pióro, zasilane przez
baterię AAA, które komunikuje się z komputerem przy pomocy Bluetooth,
nawet z odległości 10 m. Rozwiązanie to jest stosowane powszechnie i
nie stanowi problemu dla użytkownika.
»» Tablica ta współpracuje z każdym dostępnym na rynku oprogramowaniem. Można ja powiesic na ścianie lub zamontować na specjalnie przeznaczonych stojakach, również ze specjalnym ramieniem do zawieszenia
projektora do bliskiej projekcji.

Nazwa produktu
Tablica interaktywna ēno 2610 wisząca 160x120 / 78''

Symbol
prod.
PVIENO61A

Kod GB
J01062

Opak.
zb.
1
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Tablice korkowe

Tablica korkowa w ramie B1

Tablica korkowa rama VITO

»» Tablica korkowa jest
najprosztszą tablicą,
służącą do prezentacji
różnego rodzaju
informacji, które są
przyczepiane do jej
powierzchni przy pomocy szpilek
»» Powierzchnia tablicy wykonana jest z najwyższej jakości korka
»» Rama aluminiowa anodowana typu B1 łaczona za pomocą plastikowych
złączek
»» W zestawie akcesoria montażowe

»» Tablica korkowa jest
najprosztszą tablicą,
służącą do prezentacji
różnego rodzaju informacji, które są przyczepiane do jej powierzchni
przy pomocy szpilek
»» Powierzchnia tablicy wykonana jest z najwyższej jakości korka
»» Rama VITO charakteryzuje się oryginalnym wzornictwem i kolorystyką
srebrno grafitowa
»» Wykonana jest z elegancko wyprofilowanej blachy lakierowanej połączonej listwami pokrytymi MDF
»» W zestawie akcesoria montażowe

Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Tablica korkowa w ramie B1 45x60
Tablica korkowa w ramie B1 60x90
Tablica korkowa w ramie B1 90x120
Tablica korkowa w ramie B1 100x150
Tablica korkowa w ramie B1 100x200
Tablica korkowa w ramie B1 120x180

1141
1142
1144
1145
1146
1147

J01244
J01245
J01246
J01247
J01248
J01249

Opak. zb.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Tablica korkowa w ramie drewnianej
Bi-Office

»» Niezwykle lekka
»» Doskonałej jakości
naturalny, portugalski front
korkowy
»» Drobnoziarnista, sprężysta
powierzchnia nie zostawia
śladów po pinezkach
»» Rama wykonana z listewek sosnowych lub dębowych
w różnych rozmiarach
»» Do mocowania w poziomie lub pionie, 2 haczyki do zawieszenia
w komplecie
»» Pakowana jednostkowo w folię ochronną

Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Tablica korkowa w ramie VITO 45x60
Tablica korkowa w ramie VITO 60x90
Tablica korkowa w ramie VITO 90x120
Tablica korkowa w ramie VITO 100x150
Tablica korkowa w ramie VITO 100x200
Tablica korkowa w ramie VITO 120x180

1131
1132
1134
1135
1136
1137

J01238
J01239
J01240
J01241
J01242
J01243

Opak. zb.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Tablica korkowa w ramie
aluminiowej

»» Doskonałej jakości
naturalny, portugalski
front korkowy
»» Drobnoziarnista,
sprężysta powierzchnia
nie zostawia śladów po
pinezkach
»» Rama wykonana z anodowanego aluminium
»» Do mocowania w poziomie lub pionie
»» Zestaw do montażu w komplecie (4 kołki rozporowe z tworzywa sztucznego, 4 metalowe śrubki, 4 zaślepki z tworzywa sztucznego w torebce
strunowej)
»» Produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Tablica korkowa w ramie drewnianej 400x300
Tablica korkowa w ramie drewnianej 400x500
Tablica korkowa w ramie drewnianej 600x400
Tablica korkowa w ramie drewnianej 600x450
Tablica korkowa w ramie drewnianej 500x700
Tablica korkowa w ramie drewnianej 500x800
Tablica korkowa w ramie drewnianej 600x800
Tablica korkowa w ramie drewnianej 600x900
Tablica korkowa w ramie drewnianej 500x1000
Tablica korkowa w ramie drewnianej 600x1000
Tablica korkowa w ramie drewnianej 800x1000
Tablica korkowa w ramie drewnianej 1000x1000
Tablica korkowa w ramie drewnianej 600x1200
Tablica korkowa w ramie drewnianej 900x1200

GMC010012010
GMC570012010
GMC030012010
GMC040012010
GMC110012010
GMC630012010
GMC060012010
GMC070012010
GMC080012010
GMC170012010
GMC160012010
GMC500012010
GSF261001010
GSF152001239

J01221
J10022C
J01222
J01223
J10023C
J10024C
J01224
J01225
J10025C
J10026C
J10027C
J10028C
J10029C
J10030C

20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Tablica korkowa w ramie aluminiowej,
600x450mm, BI-OFFICE Maya brązowa

GCA021170

J03047D

90

Tablica korkowa w ramie aluminiowej,
900x600mm, BI-OFFICE Maya brązowa

GCA031170

J03048D

110

Tablica korkowa w ramie aluminiowej,
1200x900mm, BI-OFFICE Maya brązowa

GCA051170

J03049D

55

Tablica korkowa w ramie aluminiowej,
1800x900mm, BI-OFFICE Maya brązowa

GCA071170

J03050D

55

Tablica korkowa w ramie aluminiowej,
1500x1000mm, BI-OFFICE Maya brązowa

GCA151170

J03051D

55

Tablica korkowa w ramie aluminiowej,
1800x1200mm, BI-OFFICE Maya brązowa

GCA271170

J03052D

55

NEW
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Tablice korkowe/Tablice suchościeralno-magnetyczne

Tablica korkowa w ramie
drewnianej Memoboards

Tablica korkowa / tekstylna
officeBoard

»» Tablice korkowe
w ramie drewniane
»» Możliwość montażu
w pionie lub poziomie
»» W komplecie zestaw
mocujący: haczyki,
gwoździki
Nazwa produktu

Symbol
prod.

Kod GB

Opak.
zb.

Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 30x40 cm
Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 60x40 cm
Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 90x60 cm
Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 120x90 cm
Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 150x100 cm
Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 200x100 cm

TC34
TC64
TC96
TC129
TC1510
TC2010

J10031C
J10032C
J10033C
J10034C
J10035C
J10036C

10
10
10
5
2
2

Tablica moderacyjna
dwustronna

»» Tablica informacyjna z powierzchnią tekstylną lub korkową w ramie profilu
aluminiowego officeBoard, plastikowe narożniki w kolorze popielatym.
»» Możliwość zawieszenia w pionie i poziomie.
»» W komplecie elementy mocujące.
Nazwa produktu

Symbol
prod.

Kod GB

Opak.
zb.

Rama aluminiowa ALU23 90x60 cm
Rama aluminiowa ALU23 120x90 cm
Rama aluminiowa ALU23 150x100 cm
Rama aluminiowa ALU23 180x120 cm

TTA96
TTA129
TTA1510
TTA1218

J01038A
J01039A
J01040A
J01041A

1
1
1
1

Tablica suchościeralna

»» Tablica w ramie aluminiowej, popielatej (anoda), dwustronna o powierzchni
»» korkowej, tekstylnej lub suchościeralnej.
»» Mocowana na specjalnych nogach.
»» Uchwyty mocujące nie są elementem zestawu tablic.
»» Kółka z hamulcem dostępne w opcji.
Nazwa produktu

Symbol
prod.

Kod GB

Opak.
zb.

Suchościeralno - magnetyczna dwustronna 120x30
Korkowa dwustronna 120x60
Tekstylna dwustronna 120x60
Suchościeralno - magnetyczna dwustronna 120x60
Korkowa dwustronna 120x90
Tekstylna dwustronna 120x90
Suchościeralno - magnetyczna dwustronna 120x90
Korkowa dwustronna 120x120
Tekstylna dwustronna 120x120
Suchościeralno - magnetyczna dwustronna 120x120
Korkowa dwustronna 120x180
Tekstylna dwustronna 120x180
Suchościeralno - magnetyczna dwustronna 120x180
Noga 160 cm
Noga 190 cm
Uchwyt do tablic moderacyjnych NTMU
Kółka z hamulcem - 2 szt. + klucz 1 kpl.

TMS123
TMC126
TMT126
TMS126
TMC129
TMT129
TMS129
TMC1212
TMT1212
TMS1212
TMC1218
TMT1218
TMS1218
NTM160
NTM190
2 sztuki
NTK

J01044A
J01045A
J01046A
J01047A
J01048A
J01049A
J01050A
J01051A
J01052A
J01053A
J01054A
J01055A
J01056A
J01057A
J01058A
J03053D
J01059A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NEW

»»
»»
»»
»»
»»

Powierzchnia melaminowa – niemagnetyczna
Gładka
Drewniana, lakierowana rama
Do mocowania w poziomie lub pionie
Czarny marker z uchwytem umożliwiającym przyklejenie do tablicy
GRATIS!
»» W komplecie 2 haczyki do zawieszenia na ścianie
»» Rama żółta, szara, różowa lub niebieska
»» Rozmiar: 600x400mm
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Tablica suchościeralna, melaminowa,
600x400mm, BI-OFFICE miks kolorów

GMP03001321

J03054D

Opak. zb.

NEW
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Tablice suchościeralno-magnetyczne

Tablica suchościeralno-magnetyczna rama VITO

Tablica suchościeralno
-magnetyczna w ramie B1

»» Tablica suchościeralno - magnetyczna w ramie vito o właściwościach
suchościeralno magnetycznych, piszemy po niej za pomocą pisaków
suchościeralnych, materiały informacyjne przyczepiamy za pomocą
magnesów, niezawodna w szkole, domu i biurze
»» Rama VITO charakteryzuje się oryginalnym wzornictwem i kolorystyką
srebrno grafitowa
»» Wykonana jest z elegancko wyprofilowanej blachy lakierowanej połączonej listwami pokrytymi MDF.
»» W zestawie akcesoria montażowe oraz półka

»» Tablica suchościeralno - magnetyczna jest obecnie najbardziej popularną
tablicą stosowaną w szkolnictwie i środowisku biurowym
»» Powierzchnia wykonana z blachy lakierowanej
»» Poprzez stosowanie flamastrów suchościeralnych, korzystanie z niej
jest bardzo praktyczne, a dzięki właściwościom magnetycznym możemy
przyczepiać informacje prezentawone na różnych arkuszach papieru do
jej powierzchni
»» Rama B1 jest elegancką ramą wykonaną z anodowanego aluminium,
łączona za pomocą plastikowych estetycznych złączek, które służą
łatwemu montażowi
»» W komplecie elementy mocujące oraz półka na markery

Nazwa produktu

Symbol
prod.

Kod GB

Opak.
zb.

Tablica suchościeralno - magnetyczna rama VITO 45x60
Tablica suchościeralno - magnetyczna rama VITO 60x90
Tablica suchościeralno - magnetyczna rama VITO 90x120
Tablica suchościeralno - magnetyczna rama VITO 100x150
Tablica suchościeralno - magnetyczna rama VITO 100x200
Tablica suchościeralno - magnetyczna rama VITO 120x180
Tablica suchościeralno - magnetyczna w ramie B1 100x170

1231
1232
1234
1235
1236
1237
1235a

J01250
J01251
J01252
J01253
J01254
J01255
J01064A

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Nazwa produktu

Symbol
prod.

Kod GB

Opak.
zb.

Tablica suchościeralno - magnetyczna w ramie B1 45x60
Tablica suchościeralno - magnetyczna w ramie B1 60x90
Tablica suchościeralno - magnetyczna w ramie B1 90x120
Tablica suchościeralno - magnetyczna w ramie B1 100x150
Tablica suchościeralno - magnetyczna w ramie B1 100x200
Tablica suchościeralno - magnetyczna w ramie B1 120x180
Tablica suchościeralno - magnetyczna w ramie B1 100x170

1241
1242
1244
1245
1246
1247
1245a

J01256
J01257
J01258
J01259
J01260
J01261
J01064A

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Tablica obrotowo-jezdna
Tablica suchościeralna,
samoprzylepna APLI

»» Wykonana z elastycznego tworzywa pozwalającego 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
»» Wymiary maty: 450x2000mm
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Tablica suchościeralna, samoprzylepna,
450x2000mm, w rolce, APLI biała

AP10961

J03055D

5

»» Blat dwustronny wykonany
z blachy suchościeralno
- magnetycznej oprawiony w
ramę aluminiowa B2
»» Półka na markery, stelaż o
stałej wysokości, regulacja
pochylenia kąta tablicy
»» Podstawa wyposażona w
kółka jezdne z hamulcam
»» Nowoczesne wzornictwo,
modna kolorystyka
»» Opcjonalnie stolik obrotowy.

Nazwa produktu
Tablica obrotowo jezdna suchościeralno magnetyczna
akrylowa 90x120
Tablica obrotowo jezdna suchościeralno magnetyczna
akrylowa 100x150
Tablica obrotowo jezdna suchościeralno magnetyczna
akrylowa 120x180
Tablica obrotowo jezdna zielona do kredy 90x120
Tablica obrotowo jezdna zielona do kredy 100x150
Tablica obrotowo jezdna zielona do kredy 120x180

Symbol
prod.

Kod GB

Opak.
zb.

4202

J011010A

szt.

4201

J10057C

szt.

4203

J10058C

szt.

4402
4401
4403

J011011A
J10059C
J10060C

szt.
szt.
szt.

NEW
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Tablice suchościeralno-magnetyczne

Tablica suchościeralno-magnetyczna PROFESSIONAL
Bi-Office

HANDY tablica suchościeralno-magnetyczna aluminiowa

»» Bardzo dobra powierzchnia magnetyczna (lakierowana stal)
»» Odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń
»» Gładka
»» Zapewnia dobry kontrast kolorów
»» Przeznaczona do częstego użytku
»» Rama wykonana z anodowanego aluminium
»» Wyposażona w dolną półkę na markery, gąbkę, magnesy
»» Do mocowania w poziomie lub pionie
»» Zestaw do montażu w komplecie (4 kołki rozporowe z tworzywa sztucznego, 4 metalowe śrubki, 4 zaślepki z tworzywa sztucznego w torebce
strunowej)
»» 10 lat gwarancji
»» Szeroka oferta rozmiarów
»» Produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
Nazwa produktu
Tablica suchościeralna magnetyczna lakierowana
450X600
Tablica suchościeralna magnetyczna lakierowana
600X900
Tablica suchościeralna magnetyczna lakierowana
900X1200
Tablica suchościeralna magnetyczna lakierowana
900X1800
Tablica suchościeralna magnetyczna lakierowana
1500X1000
Tablica suchościeralna magnetyczna lakierowana
1800X1200
Tablica suchościeralna magnetyczna lakierowana
1000X2000

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

GMA0207170

J10044C

110

GMA0307170

J01272

90

GMA0507170

J01273

45

GMA0707170

J10045C

45

GMA1507170

J01274

45

GMA2707170

J01275

45

GMA2207170

J10046C

45

Tablica suchościeralno-magnetyczna,
biała obrotowo-jezdna Memoboards

»» Tablica zachowuje
wygląd, sztywności właściwości suchościeralne
przez wiele lat
»» Powierzchnia pisania
pokryta lakierem
poliestrowym zapewnia
możliwość skutecznego
wycierania tablicy, rama wykonana z popielatego profilu aluminiowego
Nazwa produktu
HANDY tablica suchościeralno-magnetyczna
aluminiowa 30x40
HANDY tablica suchościeralno-magnetyczna
aluminiowa 40x60
HANDY tablica suchościeralno-magnetyczna
aluminiowa 60x80
HANDY tablica suchościeralno-magnetyczna
aluminiowa 80x120

Nazwa produktu
Tablica suchościeralno-magnetyczna, biała obrotowo-jezdna rozm. 120x90 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna, biała obrotowo-jezdna rozm. 150x100 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna, biała obrotowo-jezdna rozm. 180x120 cm

Symbol
prod.

Kod GB

Opak.
zb.

TMOJ129

J10038C

1

TMOJ1510 J10039C

1

TMOJ1812 J10040C

1

Kod GB

Opak. zb.

0837

J10053C

20

0838

J10054C

10

0839

J10055C

10

0840

J10056C

5

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej
CLASSIC Memoboards

»» Tablice suchościeralne magnetyczne w ramie aluminiowej anodowanej
CLASSIC
»» Możliwość montażu w pionie lub w poziomie w 4 narożnikach
»» W komplecie półka oraz zestaw do montażu: wkręty i kołki rozporowe
»» Tablice przeznaczone do pisania markerami, a przy pomocy magnesów
do zawieszania kartek
Nazwa produktu

»» Tablica obrotowo-jezdna z powierzchnią
suchościeralno-magnetyczną, białą
»» Obustronna
»» Tablica przeznaczona do pisania markerami,
a przy pomocy magnesów do zawieszania
kartek

Symbol prod.

Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie
aluminiowej Classic rozm. 60x40 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie
aluminiowej Classic rozm. 80x60 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie
aluminiowej Classic rozm. 90x60 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie
aluminiowej Classic rozm. 120x90 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie
aluminiowe Classic rozm. 150x100 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie
aluminiowe Classic rozm. 120x180 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie
aluminiowej Classic rozm. 200x100 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie
aluminiowej Classic rozm. 240x120 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie
aluminiowej Classic rozm. 300x120 cm

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

TM64ALC

J03056D

4

TM86ALC

J03057D

4

TM96ALC

J03058D

5

TM129ALC

J03059D

3

TM1510ALC

J03060D

2

TM1812ALC

J03061D

2

TM2010ALC

J03062D

2

TM2412ALC

J03063D

1

TM3012ALC

J03064D

1

254
J_2013.indd 254

2012-09-19 23:35:42

PRODUKTY KONFERENCYJNE

www.globalbiuro.com

Tablice suchościeralno-magnetyczne

Tablica suchościeralno-magnetyczna
z powierzchnią porcelanową
Professional Legamaster

Tablica suchościeralno-magnetyczna
z powierzchnią porcelanową
Premium Plus Legamaster

»» Wysokiej jakości tablica
z powierzchnią ceramiczną
o wysokiej odporności na
zarysowania
»» Szczególnie dobrze nadaje się
do wieloletniego stosowania
»» Aluminiowa rama wykończona jasnoszarymi plastikowymi narożnikami
»» Możliwy montaż w pionie lub poziomie
»» Łatwy montaż na ścianie przy pomocy zamaskowanych uchwytów
»» Powierzchnia suchościeralna objęta 25-letnią gwarancją (pod warunkiem
używania do niej akcesoriów Legamaster)
»» W komplecie zestaw mocujący, półka na markery i marker

»» Wysokiej jakości tablica
z powierzchnią ceramiczną
o wysokiej odporności na
zarysowania
»» Szczególnie dobrze nadaje się
do wieloletniego stosowania
»» Aluminiowa rama wykończona
białymi plastikowymi narożnikami
»» Możliwy montaż w pionie lub poziomie
»» Łatwy montaż na ścianie przy pomocy zamaskowanych uchwytów
»» Powierzchnia suchościeralna objęta 25 - letnią gwarancją (pod warunkiem
używania do niej akcesoriów Legamaster)
»» W komplecie zestaw mocujący, półka na markery i marker

Nazwa produktu
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
porcelanową Professional 60x90 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
porcelanową Professional 90x120 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
porcelanową Professional 120x180 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
porcelanową Professional 120x240 cm

Symbol
prod.

Kod GB

Opak.
zb.

7-100043

J03065D

1

7-100054

J03066D

1

7-100074

J03067D

1

7-100076

J03068D

1

NEW

Tablica suchościeralno-magnetyczna
z powierzchnią lakierowaną
Premium Legamaster

Nazwa produktu
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
porcelanową Premium Plus 45x60 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
porcelanową Premium Plus 60x90 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
porcelanową Premium Plus 90x120 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
porcelanową Premium Plus 90x180 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
porcelanową Premium Plus 100x150 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
porcelanową Premium Plus 120x180 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
porcelanową Premium Plus 120x200 cm

Symbol
prod.

Kod GB

Opak.
zb.

7-101035

J03069D

1

7-101043

J03070D

1

7-101054

J03071D

1

7-101056

J03072D

1

7-101063

J03073D

1

7-101074

J03074D

1

7-101075

J03075D

1

NEW

Tablice obrotowo-jezdne 2x3
»» Stalowa lakierowana
powierzchnia ze specjalną
powłoką
»» Aluminiowa rama wykończona ciemnoszarymi
plastikowymi narożnikami
»» Możliwy montaż w pionie lub poziomie
»» Łatwy montaż na ścianie przy pomocy zamaskowanych uchwytów
»» W komplecie zestaw mocujący, półka na markery i marker
Nazwa produktu
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
lakierowaną Premium 45x60 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
lakierowaną Premium 60x90 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
lakierowaną Premium 90x120 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
lakierowaną Premium 90x180 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
lakierowaną Premium 100x150 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
lakierowaną Premium 100x200 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna z powierzchnią
lakierowaną Premium 120x180 cm
NEW

Symbol
prod.

Kod GB

Opak.
zb.

7-102035

J03076D

1

7-102043

J03077D

1

7-102054

J03078D

1

7-102056

J03079D

1

7-102063

J03080D

1

7-102064

J03081D

1

7-102074

J03082D

1

»» Powierzchnia dwustronna
suchościeralna magnetyczna
(lakierowana lub ceramiczna).
»» Możliwość obrotu tablicy w poziomie.
»» Rama aluminiowa popielata (anoda), podstawa jezdna aluminiowa w
kolorze popielatym, kółka z hamulcem.
»» W komplecie plastikowe uchwyty do zawieszania bloku oraz holder na
markery.
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Powierzchnia lakierowana 120x90 cm
Powierzchnia lakierowana 150x100 cm
Powierzchnia lakierowana 180x120 cm
Powierzchnia ceramiczna 120x90 cm
Powierzchnia ceramiczna 150x100 cm
Powierzchnia ceramiczna 180x120 cm

TOS129
TOS1510
TOS1218
TOS129P3
TOS1510P3
TOS1218P3

J01096A
J01097A
J01098A
J01099A
J01100A
J01101A

Opak. zb.
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Tablice suchościeralno-magnetyczne/Planery

Tablica suchościeralno-magnetyczna

»» Powierzchnia suchościeralna
magnetyczna (lakierowana
lub ceramiczna)
»» Rama z profi lu aluminiowego
»» OfficeBoard, popielata (anoda), plastikowe narożniki
»» Tablice z powierzchnią magnetyczną (rozmiar 150 x 100 cm i większe) są
dodatkowo wzmocnione blachą ocynkowaną
»» Możliwość zawieszania w pionie i poziomie
»» W komplecie półka na markery 30 cm, elementy mocujące, marker i 3
magnesy
»» Dożywotnia gwarancja na powierzchnię ceramiczną. 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt
Nazwa produktu
Powierzchnia lakierowana (magnetyczna)
Rama aluminiowa ALU23 60x45 cm
Rama aluminiowa ALU23 90x60 cm
Rama aluminiowa ALU23 120x90 cm
Rama aluminiowa ALU23 150x100 cm
Rama aluminiowa ALU23 180x90 cm
Rama aluminiowa ALU23 180x120 cm
Rama aluminiowa ALU23 200x100 cm
Rama aluminiowa ALU23 240x120 cm
Powierzchnia ceramiczna (magnetyczna)
Rama aluminiowa ALU23 90x60 cm
Rama aluminiowa ALU23 120x90 cm
Rama aluminiowa ALU23 150x100 cm
Rama aluminiowa ALU23 180x90 cm
Rama aluminiowa ALU23 180x120 cm
Rama aluminiowa ALU23 200x100 cm
Rama aluminiowa ALU23 240x120 cm

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

TSA456
TSA96
TSA129
TSA1510
TSA1890
TSA1218
TSA1020
TSA1224

J01072A
J01073A
J01074A
J01075A
J01076A
J01077A
J01078A
J01079A

1
1
1
1
1
1
1
1

TSA96P3
TSA129P3
TSA1510 P3
TSA1890P3
TSA1218P3
TSA1020P3
TSA1224P3

J01081A
J01082A
J01083A
J01084A
J01085A
J01086A
J01087A

1
1
1
1
1
1
1

Planery Vittoria

»» Seria wielu rodzajów planerów
tygodniowych, miesięcznych i
rocznych w różnych wariantach
układu tabel, które posiadają
specjalną powierzchnię z PCW
o właściwościach sucho ścieralnomagnetycznych
»» Do pisania polecamy oprócz
flamastrów suchościeralnych,
specjalne cienko piszące flamastry
wodne, które ścierają się lekko
wilgotną szmatką. Taki flamaster
zapobiega przypadkowemu starciu
sporządzonego często z dużym
wysiłkiem planu
»» Każdy planer jest wyposażony
w aktualny kalendarz na dany rok

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Planery Vittoria - planer tygodniowy 60x90
Planery Vittoria - planer tygodniowy 90x120
Planery Vittoria - planer miesięczny 60x90
Planery Vittoria - planer miesięczny 90x120
Planery Vittoria - planer roczny 60x90
Planery Vittoria - planer roczny 90x120

1042.01
1044.01
1042.02
1044.02
1042.03
1044.03

J01269
J10041C
J01270
J10042C
J01271
J10043C

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Tablica rozkładana suchościeralna
magnetyczna lakierowana

»» Powierzchnia suchościeralna magnetyczna (ceramiczna)
»» Rama z profilu aluminiowego, popielata (anoda), tył tablicy wzmocniony
blacha ocynkowana
»» W komplecie półka aluminiowa, 2 plastikowe uchwyty do zwieszania
bloku i elementy mocujące
»» Dożywotnia gwarancja na powierzchnię ceramiczną,10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Powierzchnia lakierowana 120x90/240 cm
Powierzchnia lakierowana 150x100/300 cm
Powierzchnia lakierowana 180x120/360 cm
Powierzchnia ceramiczna 120x90/240 cm
Powierzchnia ceramiczna 150x100/300 cm
Powierzchnia ceramiczna 180x120/360 cm

TRS129
TRS1510
TRS1218
TRS129P3
TRS1510P3
TRS1218P3

J01089A
J01090A
J01091A
J01093A
J01094A
J01095A

1
1
1
1
1
1

Planery Legamaster

»» Wysokiej jakości planery ze specjalną, suchościeralno - magnetyczną
powierzchnią utwardzoną UV,
w anodowanej ramie aluminiowej
(planery: roczny Professional
i wielozadaniowy Premium Plus powierzchnia ceramiczna)
»» Dostępne różne rodzaje, w zależności od potrzeb (roczny, wielozadaniowy, 53-tygodniowy, projektowy,
ogólny)
»» Wymiary planerów: 90 x 60 cm
(roczny Professional 90 x 120 cm)
»» W komplecie: zestaw mocujący, półka na markery i zestaw akcesoriów
(zal. od modelu)
»» Planer 53-tygodniowy Premium akcesoria: kpl. 4 markerów TZ 111,
40 kieszonek na etykiety
10 x 60 mm z białymi wkładkami
»» Planer projektowy Premium - roczny
w formacie 2 x 6 miesięcy;
do 20 osób/ obiektów/ wydarzeń; akcesoria: kpl. 4 markerów TZ 111,
40 kieszonek na etykiety 10 x 60 mm z białymi wkładkami
»» Planer roczny Premium - miesiące mogą być zapisywane w dół strony
(styl kalendarza); kpl. 4 markerów TZ 111, zestaw specjalnie dobranych
magnetycznych symboli i kształtów (20 mm)
»» Planer ogólny Premium – tygodniowy, do 5 osób/projektów lub dla
1 osoby na 5 tygodni; akcesoria: kpl. 4 markerów TZ 111, 8 magnesów
(Ø 20 mm)
Nazwa produktu

Symbol
prod.

Kod GB

Opak.
zb.

Planer roczny Professional 90x120 cm
Planer wielozadaniowy Premium Plus 60x90 cm
Planer 53-tygodniowy Premium 60x90 cm
Planer projektowy Premium 60x90 cm
Planer roczny Premium 60x90 cm
Planer ogólny Premium 60x90 cm

7-400000
7-410800
7-413000
7-414000
7-411000
7-418000

J03083D
J03084D
J03085D
J03086D
J03087D
J03088D

1
1
1
1
1
1

NEW
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Planery

Flipchart RED SERIES Eurochart

Flipchart RED SERIES Mobilechart

»» Tablica o wymiarach 70 × 100 cm,
o regulowanym kącie pochylenia
ze stylową półką na przybory
»» Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana
»» Uniwersalny uchwyt zaciskowy
do bloków o płynnej regulacji
»» Stabilna konstrukcja nośna z aluminium
»» Regulowana wysokość tablicy
do 186 cm, dzięki łatwym
w użyciu uchom zaciskowym
»» Eurochart posiada regulowaną,
stabilną trójnożną podstawę
oraz innowacyjne rozwiązanie
rozkładania i chowania bocznych
ramion metodą „klik-klik”
»» Gwarancja: 2 lata na produkt
/ 10 lat na powierzchnię tablicy

»» Tablica o wymiarach 70 × 100 cm,
o stałym kącie pochylenia 15°;
ze stylową półką na przybory
»» Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana
»» Uniwersalny uchwyt zaciskowy
do bloków o płynnej regulacj
»» Stabilna konstrukcja nośna ze stali
»» Regulowana wysokość tablicy
w zakresie 160-196 cm, dzięki
łatwym w użyciu uchom zaciskowym
»» Podstawa jezdna, z kółkami
z możliwością blokowania
»» Gwarancja: 2 lata na produkt
/ 10 lat na powierzchnię tablicy

Nazwa produktu

Symbol prod.

Flipchart RED SERIES Eurochart 66x100 cm

Kod GB

Opak. zb.

J04089D

1

Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Flipchart RED SERIES Mobilechart 66x100 cm
Flipchart RED SERIES Mobilechart Pro 66x100 cm

J04090D
J04091D

Opak. zb.
1
1

NEW

Flipchart Kadet
Flipchart na trójnogu Bi-Office
»» Flipchart jest idealnym rozwiązaniem,
wspomagającym prowadzenie lekcji
czy wykładu. Służy czytelnemu ilustrowaniu i przedstawianiu informacji.
Sporządzane na arkuszu papieru
notatki, mogą zostać zawieszone na
specjalnie przeznaczonych do tego
ramionach. Powierzchnia sucho ścieralna umożliwia wykonywanie notatek
własnoręcznie, bezpośrednio na tablicy,
natomiast dzięki właściwościom magnetycznym, możliwa jest ekspozycja
informacji za pomocą magnesów.
»» KADET - Blat suchościeralno-magnetyczny, wykonany z odpowiednio
wyprofilowanego arkusza blachy z elegancko zaokrąglonymi krawędziami.
Wymiary blatu: wysokość-72cm, szerokość 103cm. Sprężynujący docisk
papieru do bloków o formacie 65×100, z regulowanym rozstawem
bolców do zawieszania papieru. Specjalna konstrukcja nogi środkowej
gwarantuje wyjątkową stabilność. Półka na markery. Trójnożny stojak z
regulacją wysokości. Stabilny, solidny i elegancki. Kolorystyka flipchartu
- srebrno- granatowa.
»» KADET PREMIUM dodatkowo posiada blat wzmocniony białą płytą MDF
oraz dwa wysuwane ramiona do mocowania plansz oraz wielofunkcyjną
półkę, umiejscowioną z tyłu tablicy, która umożliwia umieszczenie np.
materiałów niezbędnych do prowadzenia wykładu
»» KADET PREMIUM MOBILE to Kadet Premium wyposażony dodatkowo
w mobilną podstawę jezdną, posiadającą 3 kółka z czego 2 są blokowane
hamulcem.

»» Stalowa, lakierowana powierzchnia
suchościeralno-magnetyczna
»» Zapewnia dobry kontrast kolorów
»» 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
»» Regulowany rozstaw haczyków na
papier
»» Wymiary tablicy: 1020x700mm
»» Wymiary flipchart’a ze stelażem: 1950x700mm
»» Produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
»» 2 lata gwarancji
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Flipchart, tablica suchościeralna na trójnogu
1020X700 /GEA2306245/

GEA2306315

J02204

25

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Flipchart kadet
Flipchart kadet premium
Flipchart kadet premium mobile

4111
4111 p
4111PM

J04092D
J04093D
J04094D

szt.
szt.
szt.

NEW
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Flipcharty

Flipcharty suchościeralno-magnetyczne Memoboards

Flipchart Montana Mobile

MONTANA
»» Blat wykonany na bazie lakierowanej płyty wiórowej
z przyklejoną blachą posiadającą właściwości sucho
ścieralno- magnetyczne
»» Do wykończenia blatu zastosowano profil aluminiowy
»» Wymiary blatu: wysokość-100cm, szerokość 70cm
»» Rozmiar blatu jest przystosowany do bloków papieru
o rozmiarze 65x100 cm
»» Podstawa plastikowa pięcioramienna z kółkami z
których trzy posiadają hamulec, dzięki czemu tablica
jest stabilna podczas pisania
»» Posiada regulowaną wysokość oraz stały kąt
pochylenia
»» Docisk do mocowania papieru posiada nowoczesny opływowy kształt
i jest wyposażony w bolce do trzymania bloku papieru o regulowanym
rozstawie
»» Kolorystyka bardzo nowoczesna srebrno-grafitowa, sprawia że tablica
prezentuje się bardo elegancko w każdym pomieszczeniu.
MONTANA PLUS
»» posiada dodatkowo dwa rozkładane ramiona do mocowania uprzednio
zapisanych arkuszy

»» Flipcharty z powierzchnią suchościeralną magnetyczną
»» Regulowany rozstaw haków
na papier z dociskiem, umożliwiający stosowanie różnych formatów
papieru
»» Stabilna konstrukcja
»» Regulowana wysokość nóżek
»» Model Vegas mobilny wyposażony
w kółeczka z blokadą
»» Półka na pisaki
»» Produkt pakowany jednostkowo
w karton ochronny i zabezpieczony
styropianem
»» 10 lat gwarancji na powierzchnię

Nazwa produktu
Flipchart suchościeralno-magnetyczny rozm.
1040x700 cm model Vegas - mobilny
Flipchart suchościeralno-magnetyczny rozm.
1040x700 cm model Paris - na trójnogu
Flipchart suchościeralno-magnetyczny rozm.
1040x700 cm model Roma - podstawowy

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

FM3M

J10062C

1

FM2R

J10063C

1

FM1

J10064C

1

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Flipchart Montana Mobile
Flipchart Montana Mobile Plus

4113
4113 plus

J02101A
J02102A

szt.
szt.

Flipchart suchościeralny,
magnetyczny, na trójnogu

Flipchart mobilny Professional Triangle
Legamaster

»» Atrakcyjny, ekskluzywny flipchart z wysokiej
jakości lakierowaną, suchościeralną
powierzchnią magnetyczną, odporną na
zarysowania
»» Solidna i trwała konstrukcja zawiera mocne
boczne profile tablicy, co ułatwia obsługę
i gwarantuje pewne trzymanie.
»» Podstawa pokryta stylową, perforowaną
metalową osłoną, na 5 kółkach (w tym
2 z blokadą)
»» Rozkładana półka na markery
»» Posiada dwa wysuwane, magnetyczne
ramiona, na których można zawiesić informacje, co daje większą ilość miejsca do ich
prezentowania
»» Solidny zacisk papieru umożliwia szybką
i łatwą wymianę bloków
»» Ruchome haki do papieru można dostosować do wszystkich standardowych formatów bloków papierowych
»» Łatwa i płynna regulacja wysokości
»» Wymiary tablicy 105 x 68 cm; max wys. 205 cm; wymiary podstawy:
72 x 60 cm
»» 25 lat gwarancji na powierzchnię (pod warunkiem użytkowania akcesoriów Legamaster)
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Flipchart mobilny Professional Triangle

7-153500

J04100D

1

NEW

»» Stalowa, lakierowana
powierzchnia suchościeralno
-magnetyczna
»» Wyciągane ramiona umożliwiają
przymocowanie kartek za pomocą
magnesów
»» Zapewnia dobry kontrast kolorów
»» 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
»» Regulowany rozstaw haczyków na papier
»» Wymiary tablicy: 1020x700mm
»» Wymiary flipchart’a ze stelażem: 1950x700mm
»» Produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
»» 2 lata gwarancji
Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Flipchart, tablica suchościeralna na trójnogu
1020X700 /GEA2306245/

GEA2306046

Flipchart suchościeralny, magnetyczny, na trójnogu,
GEA23062124
z dwoma ramionami, 1020x700mm, BI-OFFICE biały

Opak.
zb.

J04095D

25

J04096D

25

NEW
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Flipcharty/Stojaki i tabliczki

Flipchart na trójnogu
Professional Triangle Legamaster

Flipchart suchościeralny,
magnetyczny, mobilny

»» Wysokiej jakości powierzchnia
suchościeralno-magnetyczna
»» Wyciągane ramiona umożliwiają
przymocowanie kartek za pomocą
magnesów (GEA4806176)
»» Posiada 5 kółek umożliwiających
szybkie przemieszczanie
»» Wąska rama wykonana z wytrzymałego plastiku
»» Regulowana wysokość
»» Blokada kółek
»» Wyposażony w plastikową półkę na
markery, gąbkę, magnesy
»» Unoszony zacisk umożliwia łatwą
i sprawną wymianę bloku
GEA4806176
»» Regulowany rozstaw haczyków na
papier
»» Wymiary tablicy: 1020x700mm
»» Wymiary flipchart’a ze stelażem: 1910x700mm
»» Produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
»» 2 lata gwarancji
Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Flipchart suchościeralny, magnetyczny, mobilny,
GEA4806175
1020x700mm, BI-OFFICE biały
Flipchart suchościeralny, magnetyczny, mobilny,
GEA4806176
z dwoma ramionami, 1020x700mm, BI-OFFICE biały

GEA4806175

Opak.
zb.

J04097D

9

J04098D

9

»» Atrakcyjny, ekskluzywny flipchart z wysokiej jakości lakierowaną, suchościeralną powierzchnią magnetyczną, odporną na zarysowania
»» Unikalnie zaprojektowana składana trójnożna
podstawa statywu pokryta stylową, perforowaną metalową osłoną, umożliwia przechowywanie flipchartu przy ścianie lub w rogu
pomieszczenia
»» Wyposażony w rozkładaną półkę na markery
oraz w dwa wysuwane magnetyczne ramiona,
na których można zawiesić informacje, co daje
więcej miejsca do ich prezentowania
»» Solidny zacisk papieru umożliwia szybką i łatwą
wymianę bloków
»» Ruchome haki do papieru można dostosować do wszystkich standardowych formatów bloków papierowych
»» Łatwa i płynna regulacja wysokości
»» Wymiary tablicy: 105 x 68 cm; max wys. 205 cm; wymiary podstawy:
72 x 50 cm
»» 25 lat gwarancji na powierzchnię (pod warunkiem użytkowania akcesoriów Legamaster)
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Flipchart na trójnogu Professional Triangle

7-153100

J04101D

1

NEW

NEW

Flipchart mobilny Silvertec
Legamaster

Stojak na ulotki Leviatan

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

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Flipchart mobilny Silvertec

7-151000

J04099D

1

NEW

»» Krystaliczne stojaki na ulotki
w formacie A4 i A5
Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Stojak na ulotki dwuramienny pionowy k-255 a5
Stojak na ulotki dwuramienny pionowy k-257 a4
Stojak na ulotki dwuramienny poziomy k-245 100x180
Stojak na ulotki dwuramienny poziomy k-249 a4
Stojak na ulotki magnetic pionowy k-357 a5
Stojak na ulotki magnetic pionowy k-358 a4
Stojak na ulotki magnetic poziomy k-349 a5
Stojak na ulotki magnetic poziomy k-350 a4
Stojak na ulotki multifunkcyjny k-010 a4
Stojak na ulotki multifunkcyjny k-196 a5
Stojak na ulotki wypukły k-.277 a4
Stojak na ulotki wypukły k-275 a5
Stojak na ulotki z podstawą owalną k-234 a5
Stojak na ulotki z podstawą owalną k-236 a4
Stojak na ulotki z podstawą prostokątną k-030 a4

009226
009225
009217
009218
009314
009315
009312
009313
009223
009224
009219
009220
009228
009227
009229

J05102D
J05103D
J05104D
J05105D
J05106D
J05107D
J05108D
J05109D
J05110D
J05111D
J05112D
J05113D
J05114D
J05115D
J05116D

Opak. zb.
20
10
40
10
20
20
20
20
10
20
20
40
20
10
10

NEW
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Stojaki i tabliczki

Stojak na ulotki Panta Plast

»» Stojaki na ulotki wykonane z
pleksy w formatach A6, A5, A4.
»» Pojemność 20 mm
»» Elegancka podstawka pod
wizytówki wykonana z pleksy

Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Stojak na ulotki A4
Stojak na ulotki A5
Stojak na ulotki A6
Podstawka na wizytówki

0403-0003-00
0403-0002-00
0403-0001-00
0403-0004-00

J02240
J02241
J02242
J02050A

Opak. zb.
5
5
5
5

Tablica gastronomiczna

Potykacz kredowy w ramie
drewnianej Memoboards

»» Potykacz kredowy czarny w ramie
drewnianej lakierowanej brązowej
»» Obustronny

»» Tablica informacyjna do użytku wewnętrznego
»» 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
»» 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: 600x900mm
»» Wymiary całkowite: 600x1200mm

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Potykacz kredowy w ramie drewnianej rozm.
70x50 cm

PK75

J10073C

1

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Potykacz kredowy w ramie drewnianej rozm.
120x60 cm

PK126

1

Tablica gastronomiczna, podłogowa, dwustronna, 1200x600mm, BI-OFFICE czarna

GDKT30404042

J05117D

35

J10074C

NEW

Ramy plakatowe na
stojaku

Tabliczka samoprzylepna i stojąca

»» Tabliczki informacyjne wykonane z pleksy
»» Dwa rodzaje tabliczek z możliwością przyklejenia do szyby, drzwi lub postawienia na
biurku, stoliku, ladzie

»» Łatwa do otwarcia rama zatrzaskowa 32
mm, plastikowe głowice narożnikowe, plakat
zabezpieczony folią antyrefleksyjną.
»» W opcji tablica na logo oraz koszyk na ulotki.
»» Możliwość dokupienia blachy białej do pisania markerami (BSTZ) lub zielonej do pisania
kredą (BKTZ).
Nazwa produktu

Symbol
prod.

Kod GB

Opak. zb.

Tablica plakatowa na stojaku profil 32mm/format A2
Tablica plakatowa na stojaku profil 32mm/format A1
Tablica plakatowa na stojaku profil 32mm/format A0
Tablica plakatowa na stojaku profil 32mm/format B2
Tablica plakatowa na stojaku profil 32mm/format B1
Uchwyt do topera do TZSA1
Koszyk do tablicy plakatowej na stojaku

TZS/A2
TZS/A1
TZS/A0
TZS/B2
TZS/B1
HTZS
KTZS

J02059A
J02060A
J02061A
J02062A
J02063A
J02064A
J02065A

1
1
1
1
1
1
1

Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Tabliczka samoprzylepna 11 X 15 CM
Tabliczka samoprzylepna 11 X 23 CM
Tabliczka samoprzylepna 15 X 23 CM
Tabliczka samoprzylepna 7 X 11 CM
Tabliczka samoprzylepna A4
Tabliczka stojąca jednostronna 11 X 15 CM
Tabliczka stojąca jednostronna 11 X 23 CM
Tabliczka stojąca jednostronna 15 X 23 CM
Tabliczka stojąca jednostronna 7 X 11 CM
Tabliczka stojąca jednostronna A4

0403-0012-00
0403-0013-00
0403-0009-00
0403-0011-00
0403-0010-00
0403-0006-00
0403-0007-00
0403-0008-00
0403-0005-00
0403-0015-00

J02243
J02244
J02245
J02246
J02247
J02248
J02249
J02250
J02251
J02252

Opak. zb.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Stojaki i tabliczki/Akcesoria/Wskaźniki

Zatrzaskowe ramki
plakatowe

Akcesoria do tablic
suchościeralnych

»» Idealna do wszystkich wymiarów plakatów,
»» rama aluminiowa anodowana, plastikowe
zaokrąglone narożniki w kolorze srebrnym.
»» Zatrzaskowy system wymiany plakatu (OWZ).
»» W komplecie elementy montażowe.

»» Mały czyścik magnetyczny: Suchy czyścik do szybkiego wycierania tablic. Wyposażony w magnes do przymocowania
do tablicy. Posiada wymienne ściereczki
z celulozy. Kolor: biały. Wymiary: około
14,3 x 4,8 cm
»» Chusteczki wymienne do czyścika
magnetycznego: Ściereczki do małych
czyścików, wykonane z biodegradowalnej celulozy. Opakowanie 100 szt.
»» Magnetyczny uchwyt do markerów:
Nadaje się do wszystkich tablic magnetycznych. Posiada 4 poziome uchwyty
na markery. Nadaje się do wszystkich
tablic Legamaster z wyjątkiem TZ 180.
Zestaw nie zawiera markerów
»» Magnetyczny pojemnik na markery z czyścikiem: Magnetyczny
pojemnik na markery i czyścik w jednym. Nadaje się do wszystkich tablic
magnetycznych. Czyścik wbudowany jest w pokrywę pojemnika. Przystosowany do wszystkich markerów Legamaster. Kolor: antracyt. Zestaw nie
zawiera markerów
»» Mały i duży zestaw akcesoriów do tablic suchościeralnych
»» Zestaw mały: 4 markery TZ 100 ( czarny, czerwony, niebieski, zielony);
1 mały czyścik do tablic; 1 środek do czyszczenia tablic suchościeralnych
TZ 7, 125 ml; 4 magnesy o średnicy 30 mm
»» Zestaw duży: 4 markery TZ 100 (czarny, czerwony, niebieski, zielony);
1 uchwyt do markerów; 1 mały czyścik do tablic suchościeralnych;
10 ściereczek do tablic; 1 środek do czyszczenia tablic suchościeralnych
TZ 7, 125 ml; 10 magnesów o średnicy 30 mm
»» TZ 6 Spray do regularnego czyszczenia tablic i planerów: Praktyczny
bezareozolowy system rozpylania. Powierzchniowo czynny, szybkoschnący detergent na bazie alkoholu
»» TZ 8 Spray do regularnego czyszczenia tablic i planerów w atomizerze:
Powierzchniowo czynny, szybkoschnący detergent na bazie alkoholu

Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Ramka plakatowa wisząca profil 25mm/format A5
Ramka plakatowa wisząca profil 25mm/format A4
Ramka plakatowa wisząca profil 25mm/format A3
Ramka plakatowa wisząca profil 25mm/format A2
Ramka plakatowa wisząca profil 25mm/format A1
Ramka plakatowa wisząca profil 25mm/format A0
Ramka plakatowa wisząca profil 25mm/format B2

TZW25/A5
TZW25/A4
TZW25/A3
TZW25/A2
TZW25/A1
TZW25/A0
TZW25/B2

J02051A
J02052A
J02053A
J02054A
J02055A
J02056A
J02057A

Opak. zb.
1
1
1
1
1
1
1

Zestaw akcesoriów do planerów
Legamaster
Zestaw pozwala na planowanie do 40 wydarzeń/
projektów/osób.
Zawartość:
»» 1 piórnik TZ 140 /
komplet 4 różnych
markerów
»» 1 marker do folii edding
152 M (czarny)
»» 12 pasków magnetycznych (10 x 300 mm )
po trzy z każdego koloru
( czerwony, niebieski,
zielony i żółty)
»» 280 różnych symboli magnetycznych (10 mm) po 70 z każdego koloru
(czerwony, niebieski, zielony i żółty)
»» 40 kieszonek na etykiety (10 x 60 mm)
»» 6 arkuszy etykiet: po 1 arkuszu z każdego koloru (żółty, różowy, czerwony, zielony, niebieski i biały) 45 etykiet na arkusz
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Zestaw akcesoriów do planerów

7-435200

J06126D

1

Nazwa produktu

Symbol
prod.

Kod GB

Opak. zb.

Mały czyścik magnetyczny
Chusteczki wymienne do czyścika magnetycznego
Magnetyczny uchwyt do markerów
Magnetyczny pojemnik na markery z czyścikiem
Mały zestaw akcesoriów do tablic suchościeralnych
Duży zestaw akcesoriów do tablic suchościeralnych
Spray do czyszczenia tablic suchościeralnych TZ 6
Spray do czyszczenia tablic suchościeralnych TZ 8

7-120100
7-120200
7-122000
7-122500
7-125100
7-125000
7-121000
7-121300

J06118D
J06119D
J06120D
J06121D
J06122D
J06123D
J06124D
J06125D

1
1
1
1
1
1
1
1

NEW

NEW

Starter Paper Show
Unikalne rozwiązanie umożlwiające przygotowanie unikatowych interaktywnych prezentacji.
Zestaw startowy zawiera:
»» Długopis cyfrowy Papershow Bluetooth
»» Klucz USB Papershow wraz z oprogramowaniem
»» Interaktywny notatnik A4
»» Interaktywny papier do drukarki
»» Etui do przechowywania baterii i zapasowych wkładów
»» Segregator do przechowywania wydrukowanych stron

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Oxford PaperShow

100102154

J06127D

1
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Wskaźniki/Stoliki projekcyjne/Bloki do flipchartów

Wskaźnik laserowy
Avtek Remote

Wskaźnik laserowy
LX4 Legamaster

»» 2-w-1: bezprzewodowy
prezenter i czytnik USB
kart Micro-SD
»» Nieodzowne narzędzie dla osób prowadzących prezentacje. Prezentacje
PPT, zdjęcia i inne pliki mogą być zapisane na karcie Micro-SD (opcjonalna) i można z nich korzystać bezpośrednio podczas prezentacji.
»» Wbudowany, wyciągany odbiornik USB
»» Zapewnia bezprzewodowe sterowanie najważniejszymi funkcjami prezentacji Power Point:
- PageUp
- Page Down
- Ukryj ekran
»» Technologia radiowa RF 2.4 GHz zapewnia zasięg do 10 m
»» Wskaźnik laserowy (Klasa II) o zasięgu 200 m
»» Technologia Plug&Play dla systemów MS Windows, Mac i Linux (nie
wymaga sterowników)
»» Zasilany 1 baterią AAA
Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Wskaźnik laserowy Avtek Remote

1EVA07

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

Symbol prod. Kod GB

Wskaźnik laserowy LX4

7-575700

Opak. zb.
1

NEW

Bloki do flipchartów
Interdruk

Opak. zb.

J06128D

»»
»»
»»
»»
»»

NEW

Stolik projekcyjny SOLO/GIGANT

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

Symbol prod. Kod GB

Opak. zb.

Stolik projekcyjny SOLO (na kółkach, z regulowaną
wysokością) 40x51

ST006

J02016A

1

Stolik projekcyjny GIGANT 50x40 / 40x40

ST003

J02017A

1

Gładkie lub w kratkę
10, 20 lub 50 kartek.
Papier offsetowy 80 g
5 otworów do zawieszania
Wymiary: 64 x 100 cm

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Blok do flipchartów 10 gładki
Blok do flipchartów 10 kratka
Blok do flipchartów 20 gładki
Blok do flipchartów 20 kratka
Blok do flipchartów 50 gładki
Blok do flipchartów 50 kratka

5902277202772
5902277202789
5902277174475
5902277202796
5902277174482
5902277202802

J06129D
J06130D
J06131D
J06132D
J06133D
J06134D

Opak. zb.

NEW

Blok do flipchartów

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Gładki lub w kratkę
Rozmiar kratki: 25x25mm
Ilość kartek: 20 lub 50
Gramatura papieru: 70g/m²
Ilość otworów: 5
Wymiary: 1000x650mm

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Blok do flipchartów 650 x 1000 mm 50
kart. gładki

7542001PL-99

J10067C

300

Blok do flipchartów 650x1000mm 20 kart.
w kratkę

7543001PL-99

J10068C

300
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Bloki do flipchartów/Gąbki/Akcesoria mocujące

Blok do Flipchartów 68x99

Blok do flipchartu, gładki,
z recyklingu Bi-Office

»» Strony gładkie, bez zadruku lub strony w kratkę.
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Blok flipchart 68x99 20 gładki

9561069

J10069C

Opak. zb.
30

Blok flipchart 68x99 20 kratka

9562216

J10070C

30

»» Gładki, ilość kartek: 20
»» Gramatura papieru: 70g/m²
»» Papier jakości premium, w 95%
pochodzący z z recyclingu
»» Papier pochodzi z odnawialnych
lasów, certyfikowanych „PEFC”
»» Papier spełnia kryteria EU Eco-label
»» Zapobiega przeciekaniu tuszu na
następną stronę
»» Perforacja ułatwia odrywanie pojedynczych kartek papieru
»» Pasuje do wszystkich flipchartów
posiada 6 otworów do zawieszania
»» Rozmiar euro, wymiary: 650x980mm
Nazwa produktu
Blok do flipchartu, w kratkę, 650x980mm, 20
arkuszy, BI-OFFICE biały
Blok do flipchartu, gładki, z recyklingu,
650x980mm, 20 arkuszy, BI-OFFICE biały

Bloki do Flipchartów

Symbol prod.

Kod GB

GFL031403

J06135D

GFL031503

J06136D

Opak. zb.

5

NEW

»» Blok do flipcharta - gładki 30 kartek,
format A1, gramatura: 80 g/m2
»» Blok do flipcharta - w kratkę 30 kartek, format A1, gramatura: 80 g/m2
»» Blok do flipcharta - gładki 20 kartek,
format EURO, gramatura: 80 g/m2
»» Blok do flipcharta - w kratkę 20 kartek, format EURO, gramatura: 80 g/m2
»» Blok do flipcharta - gładki 30 kartek, format A1
Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Blok gładki 30 kartek A1 58x83
Blok kratka 30 kartek A1 58x83
Blok gładki 20 kartek EURO 66x99
Blok kratka 20 kartek EURO 66x99
2x3 zestaw startowy do tablic - w kartonie

B02
B01
B04
B05
AS111

J02012A
J02013A
J02014A
J02015A
J01102A

Opak. zb.
20
20
20
20
20

Gąbka 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
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Gąbka do białych tablic

7638001PL-99

J10066C

24

Tarifold- uchwyt naścienny
na panele prezentacyjne A4
Tarifold- podstawa biurkowa A4
Easy to see, to file, to find
Tarifold uchwyt naścienny A4
»» Wytrzymały, wykonany z metalu, naścienny uchwyt, nadający się świetnie do prezentacji informacji (także w środowiskach
przemysłowych).
»» Dzięki możliwości rozbudowy stanowi idealny nośnik nawet dla dużej ilości danych.
»» Stanowi bazę do montażu paneli.
»» Posiada 4 ograniczniki, dzięki którym panele prezentacyjne układają się
wachlarzowo
»» Model dostarczany bez paneli prezentacyjnych
»» Dostępny w kolorze jasnoszarym
Tarifold - podstawa biurkowa A4
»» Jasnoszara, wykonana z metalu podstawa biurkowa, przystosowana do
10 obrotowych paneli prezentacyjnych Tarifold
»» Optymalna dla oczu dzięki zastosowanemu kątowi nachylenia
»» Łatwość rozbudowy (poprzez dodanie 1 lub 2 elementów do elementu
centralnego) do pojemności 20 lub 30 paneli zapewnia istotne powiększenie możliwości prezentacyjnych.
»» Specjalne otwory montażowe umożliwiają mocowanie do ściany
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Tarifold uchwyt naścienny na panele prezentacyjne A4

214000 TR

J02253

1

Tarifold podstawa biurkowa A4

224100 TR

J02254

1
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Akcesoria mocujące

Mobilny regulowany statyw Avtek

Punkty magnetyczne mocujące
(SRH)/(SRH-BC)

»» Mocowanie ścienne do tablic interaktywnych
»» Mobilna podstawa do przemieszczania zestawu
»» Płynna, ręczna regulacja wysokości położenia
tablicy (w zakresie 40 cm)
»» W zestawie uniwersalne ramię do projektorów
krótkoogniskowych
»» Maksymalne obciążenie do 60 kg (tablica +
projektor)
»» Maksymalna waga projektora 6 kg
»» Zakres regulacji długości ramienia wynosi 75
cm - 145 cm
»» Gazowe sprężyny
»» Solidna, stalowa konstrukcja
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Mobilny regulowany statyw Avtek z ramieniem
do projektora krótkoogniskowego

1MV013

J06137D

Opak. zb.

»» Czarne lub kolorowe magnesy.
»» Prosty i praktyczny sposób przymocowania dokumentu lub notatki do
metalowego podłoża.
»» Dostępne w pięciu rozmiarach.
»» Opakowanie typu blister.
»» W każdym opakowaniu magnesy w różnych kolorach.
»» Ilość magnesów w opakowaniu zależna od rozmiaru.
»» Dostępne w wersji mix kolorów (typ SRH) oraz czarnej (typ SRH-BC).
Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Punkty magnetyczne mocujące mix kolorów (SRH)
Punkty magnetyczne mocujące czarne (SRH-BC)

Opak. zb.

J02088A
J02089A

NEW

Plastelinowa pinezka APLI
Magnesy
»» Plastelina w formie tabliczki – biała podzielona na 114 małych części, niebieska
w całości do samodzielnego dzielenia
»» Idealna do użycia w biurze, szkole, domu
»» Do przyklejania plakatów, obrazków, grafik
i innych
»» Nie pozostawia plam na powierzchni

»» Plastikowa obudowa
»» Miks kolorów

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Plastelinowa pinezka, 114 porcji, APLI biała
Plastelinowa pinezka, blok, APLI niebieska

AP11803
AP11703

J06138D
J06139D

12
12

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Magnesy CM-20, 6 szt.
Magnesy CM-30, 5 szt.
Magnesy CM-205, 60 szt.

130-1549
130-1550
130-1551

J06141D
J06142D
J06143D

12
12
6

NEW

Pinezki tablicowe

Pinezka tablicowa
kolorowa

»» Główka 12 mm, szpilka 10 mm
»» Miks kolorów w opakowaniu; dostępne także pojedyncze kolory (symbol
+ cyfra koloru): 01 czarny, 02 biały, 03 czerwony, 04 żółty, 07 niebieski,
15 zielony.

»» Kolorowe
»» Do tablic korkowych

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Pinezki tablicowe 30 szt.
Pinezki tablicowe 50 szt.

110-1419
110-1116

J06140D
J10078C

10/200
10/200

NEW

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Pinezka tablicowa, opak. 3, 14 szt.
Pinezka tablicowa, opak. 3, 20 szt.
Pinezka tablicowa, opak. 6H, 200 szt.
Pinezka tablicowa, opak. 6, 40 szt.
Pinezka tablicowa, opak. T, 60 szt.

120-1533
120-1617
120-1534
120-1535
120-1600

J06144D
J06145D
J06146D
J06147D
J06148D

25
25
10
20
6

NEW
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Gabloty

Gablota korkowa w ramie B1

Symbol
prod.
Gablotka korkowa w ramie B145x60
2140
Gablotka korkowa w ramie B1 60x90
2141
Gablotka korkowa w ramie B1 90x120
2142
Gablotka tekstylna w ramie B1 45x60
2340
Gablotka tekstylna w ramie B1 60x90
2341
Gablotka tekstylna w ramie B1 90x120
2342
Gablotka suchościeralno magnetyczna w ramie B1 45x60 2240
Gablotka suchościeralno magnetyczna w ramie B1 60x90 2241
Gablotka suchościeralno magnetyczna w ramie B1 90x120 2242
Nazwa produktu

»» Gablotka to idealne rozwiązanie do ekspozycji materiałów w miejscach publicznych
»» Popularna wersja gablotki wykonana na bazie ramki aluminiowej B1 z zastosowaniem
wyłącznie do wewnątrz pomieszczeń
»» Drzwi gablotki są wykonane z plexi gr.
2mm i są zamykane na kluczyk. wnętrze:
korkowe, tekstylne, suchościeralno magnetyczne

Kod GB
J07155D
J07156D
J07157D
J07158D
J07159D
J07160D
J07161D
J07162D
J07163D

Opak.
zb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NEW

Gablota Aspen wewnętrzna
Gablota informacyjna
model 2

»» Bardzo elegancka gablotka wykonana w całości z odpowiednio zaprojektowanych anodowanych na srebrny kolor profili aluminiowych
»» Gablota wyposażona jest w siłowniki gazowe ułatwiające podnoszenie
drzwi do góry w przypadku kiedy gablotka zamontowana jest poziomo
»» Gablota posiada dodatkowo uszczelki silikonowe zamontowane w
drzwiach gablotki, dzięki czemu kurz z otoczenia nie będzie się w niej
gromadził a gablotka wewnątrz będzie zawsze czysta i estetyczna
»» Drzwi gablotki, wykonane z profili aluminiowych mają standardowo
zamontowaną przeźroczystą bezpieczną płytę z plexi (opcjonalnie na
życzenie jest możliwość zastosowani szkła)
»» Głębokość gablotki, która jest zamykana na kluczyk po zamknięciu
wynosi ok. 2cm
»» W zestawie są wszystkie niezbędne elementy montażowe, plus 2 zapasowe kluczyki. Istnieje możliwość zamówienia dowolnej ilości gablotek
zamykanych i otwieranych jednym kluczem.
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Gablotka Aspen-korek / 70x96 cm
Gablotka Aspen-korek / 70x120
Gablotka Aspen-korek / 96x100 cm
Gablotka Aspen-korek / 100x140 cm
Gablotka Aspen-korek / 100x160 cm
Gablotka Aspen-magn. / 70x96 cm
Gablotka Aspen-magn. / 70x120
Gablotka Aspen-magn. /96x100 cm
Gablotka Aspen-magn. / 100x140 cm
Gablotka Aspen-magn. / 100x160 cm
Gablotka Aspen-tekstylna / 70x96 cm
Gablotka Aspen-tekstylna / 70x120
Gablotka Aspen-tekstylna /96x100 cm
Gablotka Aspen-tekstylna / 100x140 cm
Gablotka Aspen-tekstylna / 100x160 cm

ASP/k8/w
ASP/k10/w
ASP/k12/w
ASP/k18/w
ASP/k21/w
ASP/m8/w
ASP/m10/w
ASP/m12/w
ASP/m18/w
ASP/m21/w
ASP/t8/w
ASP/t10/w
ASP/t12/w
ASP/t18/w
ASP/t21/w

J02252A
J07149D
J07150D
J02255A
J02256A
J02260A
J07151D
J07152D
J02263A
J02264A
J02268A
J07153D
J07154D
J02271A
J02272A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

»» Gablota wykonana z profi lu aluminiowego, do używania wewnątrz
budynku.
»» Drzwiczki z plexi zamykane na zamek imbusowy, tył gabloty wzmocniony
blachą ocynkowaną.
»» Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna.
»» W komplecie elementy mocujące.
»» Przy wymiarze 120 x 180 cm podwójne drzwi otwierane są na bok.

Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Korkowa model 2 60x90
Korkowa model 2 90x120
Korkowa model 2 120x180
Magnetyczna model 2 60x90
Magnetyczna model 2 90x120
Magnetyczna model 2 120x180
Tekstylna model 2 60x90
Tekstylna model 2 90x120
Tekstylna model 2 120x180

GK296
GK2129
GK21218
GS296
GS2129
GS21218
GT296
GT2129
GT21218

J02021A
J02022A
J02023A
J02025A
J02026A
J02027A
J02029A
J02030A
J02031A

Opak. zb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NEW
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Gabloty/Systemy prezentacji

Gablota model 1 wodoszczelna

Ścianki ekspozycyjne
– parawany stacjonarne

»» Gablota informacyjna wodoszczelna przeznaczona do używania wewnątrz
i na zewnątrz budynków
»» Rama z profi lu aluminiowego
»» Drzwiczki ze szkła ESG, które cechuje się dużą wytrzymałością na
zginanie;
»» W przypadku rozbicia tafl i szkło rozpada się na drobne kawałki.
»» Zamykana na kluczyk
»» Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna
»» W komplecie elementy mocujące
»» Opakowane w karton i wzmocnione deską

Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Korkowa model 1 wodoodporna 4xA4 / 53x70
Korkowa model 1 wodoodporna 6xA4 / 75x70
Korkowa model 1 wodoodporna 9xA4 / 75x101
Magnetyczna model 1 wodoodporna 4xA4 / 53x70
Magnetyczna model 1 wodoodporna 6xA4 / 75x70
Magnetyczna model 1 wodoodporna 9xA4 / 75x101
Tekstylna model 1 wodoodporna 4xA4 / 53x70
Tekstylna model 1 wodoodporna 6xA4 / 75x70
Tekstylna model 1 wodoodporna 9xA4 / 75x101

GK14A4W
GK16A4W
GK19A4W
GS14A4W
GS16A4W
GS19A4W
GT14A4W
GT16A4W
GT19A4W

J02041A
J02042A
J02043A
J02044A
J02045A
J02046A
J02047A
J02048A
J02049A

Opak. zb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

»» Tablice dwustronne połączone ze sobą za pomocą stelaży na kształt
parawanu
»» Wykonywane są w trzech wersjach: korkowe, tekstylne i białe-suchościeralno-magnetyczne
»» Tablice te są niezastąpione wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża
powierzchnia ekspozycyjna np. do prezentacji zdjęć, plakatów itp., gdy
potrzebujemy dużej powierzchni do pisania,lub gdy istnieje konieczność
podziału pomieszczenia na mniejsze części
»» Staranne wykonanie i nowoczesne wzornictwo to gwarancja, że eksponowane informacje zostaną zauważone.
Nazwa produktu
Ścianki ekspozycyjne parawany korkowe 100x120
Ścianki ekspozycyjne parawany korkowe 120x160
Ścianki ekspozycyjne parawany korkowe 120x180
Ścianki ekspozycyjne parawany tekstylne 100x120
Ścianki ekspozycyjne parawany tekstylne 120x160
Ścianki ekspozycyjne parawany tekstylne 120x180
Ścianki ekspozycyjne parawany suchościeralno
magnetyczne 100x120
Ścianki ekspozycyjne parawany suchościeralno magnetyczne 120x160
Ścianki ekspozycyjne parawany suchościeralno magnetyczne 120x180
Noga 160 cm
Noga 190 cm
Kółka (2 szt)

Symbol prod.
6612
6617
6622
6613
6618
6623

Kod GB
J02222
J02223
J02202A
J02226
J02227
J02203A

Opak. zb.
1
1
1
1
1
1

6611

J02224

1

6616

J02225

1

6621

J02204A

1

6630
6631
6632

J02228
J02229
J10061C

1
1
1

Gablota model 1 naścienna
Panele prezentacyjne Tarifold
Easy to see, to file, to find
»» Gablota wykonana z
profilu aluminiowego,
do używania wewnątrz
budynku.
»» Drzwiczki z plexi zamykane na zamek imbusowy, tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną.
»» Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna.
»» W komplecie elementy mocujące.
Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Korkowa model 1 90x60
Korkowa model 1 120x90
Korkowa model 1 150x100
Magnetyczna model 1 90x60
Magnetyczna model 1 120x90
Magnetyczna model 1 150x100
Tekstylna model 1 90x60
Tekstylna model 1 120x90
Tekstylna model 1 150x100

GK196
GK1129
GK11510
GS196
GS1129
GS11510
GT196
GT1129
GT11510

J02032A
J02033A
J02034A
J02035A
J02036A
J02037A
J02038A
J02039A
J02040A

Opak. zb.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

»» Panele wykonane są według
opatentowanej technologii
firmy Tarifold
»» Specjalny stalowy drut powleczony kolorowym tworzywem powoduje, że panele są z jednej strony
bardzo elastyczne, zarazem wytrzymałe na wszelkiego rodzaju zgięcia
»» Matowy materiał PVC eliminuje refleksy świetlne ułatwiając czytanie nawet
przy bezpośrednio padającym świetle.
»» Dostarczane są w opakowaniach po 10 sztuk wraz z 5 zakładkami indeksującymi, umożliwiającymi organizację prezentowanych treści
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB Opak. zb.

Tarifold panele prezentacyjne A4 k. biały
Tarifold panele prezentacyjne A4 k. czerwony
Tarifold panele prezentacyjne A4 k. żółty
Tarifold panele prezentacyjne A4 k. zielony
Tarifold panele prezentacyjne A4 k. czarny
Tarifold panele prezentacyjne A4 mix kolorów

114002 TR
114003 TR
114004 TR
114005 TR
114007 TR
114009 TR

J02259
J02260
J02261
J02262
J02263
J02264

10
10
10
10
10
10

266
J_2013.indd 266

2012-09-19 23:37:17

PRODUKTY KONFERENCYJNE

www.globalbiuro.com

Systemy prezentacji

Tarifold prezentacyjny system
naścienny Candy Line

Tarifold- system prezentacyjny

Easy to see, to file, to find
Easy to see, to file, to find
»» System przeznaczony do
montowania na pionowych
powierzchniach
»» Ramki paneli wykonane z drutu
stalowego, dzięki czemu zachowują sztywność i zapewniają estetykę
prezentacji
»» Kolorowe ramki w żywych półprzeźroczystych kolorach przyciągają uwagę, a zakładki umożliwiają organizację prezentowanych treści
Nazwa produktu
Tarifold Technic prezentacyjny system naścienny
Candy Line niebieski
Tarifold Technic prezentacyjny system naścienny
Candy Line pomarańczowy

Symbol prod. Kod GB

Opak. zb.

414171 TR

J02078A

1

414174 TR

J02079A

1

Magnetyzny panel prezentacyjny
A4 Tarifold

Nazwa produktu
Tarifold biurkowy system prezentacyjny z panelami
niebieskimi
Tarifold biurkowy system prezentacyjny z panelami
mix kolorów
Tarifold naścienny system prezentacyjny z panelami
niebieskimi
Tarifold naścienny system prezentacyjny z panelami
szarymi
Tarifold naścienny system prezentacyjny z
panelami mix

Easy to see, to file, to find
»» Służy do umieszczenia informacji na
powierzchniach metalowych
»» Magnetyczny pasek przy górnej krawędzi
ramki zapewnia przyczepność do podłoża
»» Idealnie sprawdza się w magazynach lub
sklepach AGD i RTV.
»» Możliwa dwustronna prezentacja treści
Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Magnetyczny panel prezentacyjny A4 -5szt. k.
czarny

194607 TR

J02077A

Tarifold - biurkowy system prezentacyjny
»» Idealny do każdego biura, łatwy
w montażu
»» Wielofunkcyjna podstawa
»» Elementy systemu mogą być wykorzystywane w innych produktach linii Tarifold
»» Wersja z 10 obrotowymi panelami prezentacyjnymi
»» W zależności od sposobu możlwość
rozbudowy do wielkości 30 paneli lub
nieograniczona
Tarifold - naścienny system prezentacyjny
»» Przeznaczony do montowania na pionowych powierzchniach
»» Wykonany z twardego tworzywa
w szarym, neutralnym kolorze.
»» W komplecie 10 obrotowych paneli prezentacyjnych, 5 zakładek indeksujących i materiały montażowe
»» Możliwość szeregowego łączenia elementów w jeden ciąg

Opak. zb.
1

Kang kieszeń z klipsem
magnetycznym A4 Tarifold

Symbol prod.

Kod GB Opak. zb.

734301 TR

J02265

1

734309 TR

J02267

1

714301 TR

J02268

1

714300 TR

J02269

1

714309 TR

J02270

1

System prezentacyjny Tarifold VEO

Easy to see, to file, to find

Easy to see, to file, to find
»» Uniwersalna, przezroczysta kieszeń A4 z klipsem magnetycznym otwierana po przekątnej.
»» Tył kieszeni pokryty warstwą
specjalnego kleju umożliwiającego wielokrotne przyklejanie kieszeni do czystych powierzchni bez
pozostawiania śladów.
Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Kang kieszen z klipsem magnetycznym A4 - 5 szt.
czerwony klips

194770 TR

J02083A

Opak. zb.
1

»» System prezentacyjny VEO ochroni i zorganizuje wszystkie Twoje najważniejsze dokumenty.
»» Spektakularny kształt, wysoka jakość materiałów, elegancki design – to cechy charakteryzujące system VEO
»» Niezwykle prosty w montażu, bez użycia
narzędzi
»» Możliwość szybkiej rozbudowy do 20,30,40
paneli.
»» Aluminiowa konstrukcja pokryta czarnym, miękkim plastikiem o ziarnistej
fakturze
»» Systemy VEO są pakowane w eleganckie pudełka (wykonane z odnawialnego polipropylenu), które mogą być ponownie wykorzystane
Nazwa produktu
Naścienny system prezentacyjny VEO A4 z 10
panelami prezentacyjnymi
Biurkowy system prezentacyjny VEO A4 z 10
panelami prezentacyjnymi

Symbol prod. Kod GB

Opak. zb.

714507

J10075C

1

744107

J10076C

1
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PRODUKTY KONFERENCYJNE
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Systemy prezentacji

System wideokonferencji
Aver

Antyrama
»» Wykonana z pleksi o grubości 1 mm i płyty
HDF o grubości 3 mm
»» Idealna do eksponowania dyplomów,
certyfikatów, zdjęć i innych informacji
»» Nietłukąca się, odporna na wyginanie
»» Pleksi zabezpieczona z obu stron folią
ochronną
»» Pakowana pojedynczo w karton ochronny
»» Możliwość wieszania w pionie i poziomie
»» Krawędzie płyty HDF malowane na biało
»» Płaskie klipsy łączące - po zawieszeniu nie odstaje od ściany
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

Antyrama pleksi 10x15
Antyrama pleksi 13x18
Antyrama pleksi 15x20
Antyrama pleksi 18x24
Antyrama pleksi 21x29,7
Antyrama pleksi 24x30
Antyrama pleksi 29,7x42
Antyrama pleksi 30x40
Antyrama pleksi 40x50
Antyrama pleksi 50x70
Antyrama pleksi 60x80
Antyrama pleksi 70x100

5612001PL-00
5613001PL-00
5614001PL-00
5617001PL-00
5615001PL-00
5616001PL-00
5620001PL-00
5618001PL-00
5619001PL-00
5622001PL-00
5623001PL-00
5624001PL-00

J09167D
J09168D
J09169D
J09170D
J09171D
J09172D
J10079C
J09173D
J09174D
J09175D
J09176D
J09177D

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

System rezerwacji sal

»» System rezerwacji sal konferencyjnych Evoko Room Manager to eleganckie, proste i funkcjonalne narzędzie do rezerwacji sal dla nowoczesnych
firm, hoteli i centrów konferencyjnych
»» Evoko Room Manager to bazujący na systemie Ms Exchange system
rezerwacji sal konferencyjnych
»» Głównym składnikiem systemu jest elegancki ekran dotykowy, który
umieszcza się przy każdej sali konferencyjnej. Na ekranie znajdują się
informacje kto i na jak długo zarezerwował salę
»» Istnieje możliwość rezerwacji sali bezpośrednio z panelu dotykowego lub
z dowolnego komputera bezpośrednio w kalendarzu Outlook
»» Zaletą Evoko jest natychmiastowa informacja o dostępności sali – panel
podświetlony na czerwono w przypadku zajętości sali lub na zielono jeśli
sala jest wolna
»» Podstawowe informacje o sali są dostępne od ręki – czas rozpoczęcia i
zakończenia, czas do końca spotkania oraz dane osoby rezerwującej.
»» Evoko Room Manager wyświetla również status innych sal.
»» Współpraca z MS Exchange
»» 8” dotykow wyświetlacz LCD
»» Rozdzielczość WVGA (800 x 480)
»» Zasilanie przewodem sieciowym

Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

System Rezerwacji Sal EVOKO

1TK001

J08166D

»» Wysokiej jakości wideokonferencje nie są już przywilejem wielkich
korporacji - teraz dzięki AVer wideokonferencje w jakości HD są łatwiej
dostępne niż kiedykolwiek.
»» Nowe AVer dają możliwość prowadzenia konferencji dla wszystkich - od
biur domowych do central firm, od pracowników zdalnych do oddziałów
firm.
»» Wykorzystując wysokiej jakości wideokonferencję można ograniczyć
koszty podróży biznesowej. - Zaprojektowane głównie z myślą o małych
i średnich przedsiębiorstwach AVer są nie tylko tańsze ale również
zapewniają doskonałe parametry, są proste w obsłudze i mają wszystkie
najczęściej wykorzystywane funkcje oraz nowoczesny design stacji
komunikacyjnej, kamerę PTZ o rozdzielczości 5 megapikseli a także
współdzielenie materiałów.
»» AVer oferują ekonomiczne rozwiązanie dla firm, które chcą polepszyć
komunikację w firmie nie wydając na to dużych kwot.
AVer HVC130
»» Wideokonferencje w doskonałej jakości HD
»» Pełna możliwość udostępniania materiałów (m. in. prezentacje/zdjęcia)
przy wykorzystaniu ograniczonego transferu
»» Wyjście na dwa monitory dla komfortowej łączności
AVer HVC330
»» Wszystkie cechy AVer HVC130 oraz dodatkowo:
»» Jednoczesna konferencja do 4 urządzeń
»» Nagrywanie i odtwarzanie konferencji (video i audio)
»» Współdzielenie stopklatek z kamery
Nazwa produktu

Symbol prod.

Kod GB

System wideokonferencji HVC130
System wideokonferencji HVC330

1VG001
1VG002

J08164D
J08165D

Opak. zb.

NEW

Opak. zb.

NEW
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