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Oferta zgodna z wymogami programu AKTYWNA TABLICA

oferujemy 
wsparcie zdalne
do tablic ésprit 

zestaw interaktywny 
ésprit MT Pro+ + Epson EB-530
tablica interaktywna ésprit MT Pro+ 80”  
projektor krótkoogniskowy Epson EB-530 typ: 3LCD; jasność: 3200 lm; 
rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 16 000:1 

 smart PAD

GRATIS!

560480

cena brutto

689390

cena netto

 smart PAD

GRATIS!

616280

cena brutto

758024

cena netto

zestaw interaktywny
ésprit MT Pro + Epson EB-685W  

tablica interaktywna ésprit MT Pro+ 80” 
projektor do ultra bliskiej projekcji Epson EB-680W z uchwytem typ: 
3LCD; jasność: 3500 lm; rozdzielczość: 1280 x 800 (WXGA); kontrast: 14 000:1

tablica interaktywna
ésprit MT Pro

TIWEMTP

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

tablica interaktywna 
ésprit MT Pro+

TIWEMTPP

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

Oferta zgodna z wymogami programu AKTYWNA TABLICA

oferujemy 
wsparcie zdalne
do tablic ésprit 

tablica interaktywna
ésprit DT

TIWEDT

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

W 

ZESTAWIE

TANIEJ

585280

cena brutto

719894

cena netto

W 

ZESTAWIE

TANIEJ

382200

cena brutto

470106

cena netto

zestaw interaktywny
ésprit DT + Epson EB-E20
tablica interaktywna ésprit DT 80” 
projektor Epson EB-E20 typ: 3LCD; jasność: 3400 lumenów; rozdzielczość: 
1024 x 768 (XGA); kontrast: 15 000:1  

zestaw interaktywny
ésprit DT + Epson EB-685W  
tablica interaktywna ésprit DT 80” 
projektor do ultra bliskiej projekcji Epson EB-680W z uchwytem typ: 
3LCD; jasność: 3500 lm; rozdzielczość: 1280 x 800 (WXGA); kontrast: 14 000:1

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

POLECANY 

DO ZESTAWÓW 

INTERAKTYWNYCH

17360

cena brutto

21353

cena netto
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Oferta zgodna z wymogami programu AKTYWNA TABLICA
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projektory Epson EB-E20

•  technologia 3LCD
•  jasność 3400 lumenów
•  kontrast 15 000:1
•  dystans 1,76 m
•  rozdzielczość: XGA
•  możliwy rozmiar obrazu od 30-350”
•  ciekłokrystaliczna migawka RGB
•  złącza: RS-232C, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście
  sygnału kompozytowego, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wty-
  kowe wejściowe (2x), Wyjście audio typu cinch, USB 2.0
• żywotność lampy UHE, 210 W, 6.000 h (12.000 h w trybie oszczędnym)
• głośniki 5 W
•  gwarancja 36 miesięcy (Klient zanosi do serwisu) , Lampa: 36 miesięcy 
   lub 1.000 h

215760

cena brutto

265385

cena netto

EB-E20

403000

cena brutto

4 95690

cena netto

EB-685Wprojektory Epson EB-685W

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

* Epson EB-680    ** Epson EB-685W

wizualizer ELPDC07

wizualizer ELPDC13

•  łatwy w obsłudze i konfiguracji wizualizer do powiększania treści źródłowych
• idealne wsparcie w lekcjach stacjonarnych i zdalnych
• rejestruje obrazy, teksty, przedmioty 3D o powierzchni do A3
• lekki i przenośny (waga poniżej 1kg)
• kamera Full HD i odświeżanie 30kl/s
• 8 krotny zoom cyfrowy, automatyczne ustawianie ostrości
• podświetlenie LED
• regulowana wysokość i głowica obrotowa (90stopni)

• wizualizer z 16 krotnym zoomem cyfrowym
• idealne wsparcie w lekcjach (biologia, metematyka, historia, geografia,
  fizyka, chemia)
• doskonały do wyświetlania map, diagramów, obiektów  3D
• duży obraz przechwytywania aż do formatu A3
• kamera Full HD i odświeżanie 30kl/s
• wiele złączy umożliwiających podział ekranu i możliwość tworzenia porównań
• doskonale widoczny obraz dzięki doświetleniu LED
• regulowane ramie ułatwiające ustawienie i płynna regulacja głowicy
• nasadka do mikroskopu

186098

cena brutto

228900

cena netto

96748

cena brutto

119000

cena netto
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Oferta zgodna z wymogami programu AKTYWNA TABLICA

zestaw nagłośnieniowy Audeo

wizualizer ELPDC21

• zaawansowany wizualizer z zoomem optycznym (12x) i cyfrowym (10x)
• idealne wsparcie w lekcjach stacjonarnych i zdalnych (biologia, metematyka, 
  geografia, fizyka, chemia)
• doskonały do wyświetlania map, diagramów, obiektów  3D 
• duży obraz przechwytywania aż do formatu A3
• kamera Full HD i odświeżanie 30kl/s
• wiele złączy umożliwiających podział ekranu i tworzenie porównań
• doskonale widoczny obraz dzięki doświetleniu LED
• regulowane ramie ułatwiające ustawienie i płynna regulacja głowicy
• nasadka do mikroskopu

Profesjonalny a zarówno kompaktowy zestaw, z unikalnym designem 
z łatwością spełni wymagania stawiane przez obiekty takie jak sale eduka-
cyjne, korporacyjne pokoje spotkań, sklepy detaliczne, itp.
Główne cechy:
• zestaw z aktywną kolumną, która dodatkowo zasila kolumnę pasywną
• pełnopasmowe, 2-drożne (6” + 1”) kolumny głośnikowe
• zbalansowane wejście stereo „Euroblock” (kolumna aktywna)
• niezbalansowane wejście „RCA” (kolumna aktywna)
• złącze Euroblock w kolumnie pasywnej
• wbudowany wzmacniacz 2 x 20 W RMS
• zintegrowany i uniwersalny zasilacz (jednostka MASTER)
• funkcja Auto Stand-By (oszczędność energii, nie ma potrzeby 
  włączania i wyłączania)
• regulacja tonacji oraz głośności za pomocą łatwo dostępnych,
  obrotowych „gałek”
• system „Anti-Clip” zabezpieczający zestaw przed przeciążeniem
• diody LED sygnalizujące stany ON / Stand-By oraz CLIP
• wzmocniona konstrukcja z tworzywa ABS
• dostępne w wersji czarnej lub białej
• w zestawie uchwyt naścienny do montażu oraz linka zabezpieczająca
• kompatybilne z akcesoriami serii AUDEO

POLECANY 

DO ZESTAWÓW 

INTERAKTYWNYCH

60140

cena brutto

73972

cena netto

224023

cena brutto

275548

cena netto

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

POLECANY 

DO ZESTAWÓW 

INTERAKTYWNYCH

53320

cena brutto

65584

cena netto
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Oferta zgodna z wymogami programu AKTYWNA TABLICA

Nr art. 2x3 Przekątna Cena netto Cena brutto

3651RK 65”  6 634,00 zł 8 159,82 zł

3751RK 75”  9 796,00 zł 12 049,08 zł

3861RK 86”  13 627,60 zł 16 761,95 zł

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

promocja

CENOWA

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

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

112 × 25 × 12 mm WL001 N  59,75 zł 73,49 zł

112 × 25 × 12 mm WL001 Z  74,69 zł 91,87 zł

155 × 20 × 16 mm WL002  112,59 zł 138,49 zł

125 × 51 × 47 mm WL003  232,41 zł 285,86 zł
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7JESIENNA PROMOCJA 

obsługa ekranu 
pilotem radiowym
zasięg 20 m

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

Wymiary Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

130 × 130 cm (1:1) EEP1313 1 923,00 zł   2 365,29 zł

160 × 160 cm (1:1) EEP1616 964,45 zł 1 186,27 zł

160 × 210 cm (4:3) EEP1621/43 RP 803,71 zł 988,56 zł

190 × 250 cm (4:3) EEP1925/43 RP 964,45 zł 1 186,27 zł

ekrany projekcyjne 
na trójnogu: POP i PROFI
POP (ETP): biała, matowa powierzchnia Matt White, z czarnym obramo-
waniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. 
Ergonomiczny uchwyt z tyłu ekranu do wygodnego przenoszenia i regu-
lacji wysokości dolnej krawędzi ekranu,. Specjalne ramię do ustawienia 
ekranu pod odpowiednim kątem np. do projektora. Lekki, składany stelaż, 
wygodny w transporcie. Podstawa trójnożna, metalowa, z gumowymi 
wykończeniami nóżek, z systemem blokowania.

PROFI (ETPR): od ekranu POP różni się: kolorystyką (jasnoszary), propor-
cjami ekranu (1:1) oraz nieco mocniejszą sprężyną dostosowaną do rolowa-
nia dłuższego materiału ekranu.

*Promocja cenowa dotyczy ekranu POP, a wskaźnik dodawany jest do ekranu PROFI 

Wymiary Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

122 × 165 cm (4:1) ETP1216/43_BC  270,47 zł 332,68 zł

199 × 199 cm (1:1) ETPR2020R  558,77 zł 687,29 zł

ekrany projekcyjne 
manualne PROFI
Ręcznie rozwijany, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. Biała, 
matowa powierzchnia Matt White, z czarnym obramowaniem wokół 
ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Cichy mechanizm 
zwijający z napędem sprężynowym. Możliwość regulacji wysokości roz-
winiętego materiału przy pomocy systemu blokowania. Płótno zwijane 
do specjalnej kasetki, zabezpieczającej przed uszkodzeniami, kurzem lub 
innymi szkodliwymi czynnikami. Szeroki kąt widzenia pozwala na zasto-
sowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców 
znajduje się pod dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa 
obudowa sprawia, iż konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na 
długotrwałą eksploatację.

Wymiary Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

150 × 150 cm (1:1) EMPR1515R  293,49 zł 360,99 zł

177 × 177 cm (1:1) EMPR1818R  373,89 zł 459,88 zł

promocja

CENOWA

promocja

CENOWA*

  
wskaźnik

laserowy

 WL1 N

GRATIS!

  
wskaźnik

laserowy

 WL1 N

GRATIS!
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tablice szkolne
Powierzchnia lakierowana magnetyczna (kredowa lub suchoście-
ralna). Rama aluminiowa UKF, GTO lub ALU23 wykończona popielatymi 
narożnikami. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. Półka o dłu-
gości 30 cm. 

wymiary [cm] / rama / 
powierzchnia / nadruk

nr art. 2x3
cena 
netto

cena 
brutto

170 × 100 / UKF / lakier. TSU1710SZ 273,00 zł 335,79 zł

170 × 100 / GTO / ceram. TSF1710P3SZ 546,00 zł 671,58 zł

170 × 100 / UKF / lakier.                TKU1710 SZ 273,00 zł 335,79 zł

170 × 100 / GTO / ceram.                TKF1710P3SZ 546,00 zł 671,58 zł

200 × 100 / ALU23 / ceram.         5-linia TSA1020P P3 793,86 zł 976,45 zł

120 × 100 / UKF / ceram.              kratka TSU1210P3 KK 212,11 zł 260,90 zł

100 × 85 / UKF / lakier.                  linia TKU8510L W 74,02 zł 91,04 zł

200 × 120 / UKF / ceram.                TKA1220P3 UKF 440,52 zł 541,84 zł

promocja

CENOWA*

promocja

CENOWA*

  
oferta

SPECJALNA

dla szkół!**

*dotyczy tablic bez nadruku (z wyjątkiem TKA1220P3) 
** dotyczy tablic z nadrukiem oraz TKA1220P3 UKF

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

20766

cena brutto

25542

cena netto

AS140

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

wymiary [cm] /
powierzchnia

nr art. 2x3 cena netto cena brutto

120 × 60 / korkowa TMC126 276,13 zł 339,64 zł

120 × 60 / tekstylna TMT126 286,66 zł 352,59 zł

120 × 60 / such.-magn. TMS126 359,76 zł 442,50 zł

120 × 90 / korkowa TMC129 306,61 zł 377,13 zł

120 × 90 / tekstylna TMT129 321,23 zł 395,11 zł

120 × 90 / such.-magn. TMS129 444,63 zł 546,89 zł

120 × 120 / korkowa TMC1212 357,03 zł 439,15 zł

120 × 120 / tekstylna TMT1212 374,26 zł 460,34 zł

120 × 120 / such.-magn. TMS1212 565,41 zł 695,45 zł

120 × 180 / korkowa TMC1218 455,27 zł 559,98 zł

120 × 180 / tekstylna TMT1218 489,71 zł 602,34 zł

120 × 180 / such.-magn. TMS1218 798,93 zł 982,68 zł

noga 160 cm NTM160 160,68 zł 197,64 zł

noga 190 cm NTM190 167,25 zł 205,72 zł

  
do każdej 

tablicy

4 uchwyty 

GRATIS!

  
do każdej nogi

kółka z hamulcem 

GRATIS!

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

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

350 × 120  / lakierowana TAS1235 2 237,69 zł 2 752,36 zł

400 × 120  / lakierowana TAS1240 2 387,07 zł 2 936,10 zł

350 × 120  / ceramiczna TAS1235P3 1 621,19 zł 1 994,06 zł

400 × 120  / ceramiczna TAS1240P3 3 132,81 zł 3 853,36 zł

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

wymiary [cm] / 
powierzchnia

nr art. 2x3 cena netto cena brutto

170 × 100        ceramiczna TOS1710P3 UKF 1 527,06 zł 1 878,28 zł

170 × 100        lakierowana TOS1710 UKF 959,10 zł 1 179,69 zł

170 × 100        lakierowana TOK1710 UKF 1 002,44 zł 1 233,00 zł

  
tryptyk  

kredowo-biały

GRATIS!

  
GRATIS!

do tablic:

           tablica kredowa 
100 x 70 cm

           wymiary:  

100 x 150/300 cm

  
oferta

SPECJALNA

dla szkół!*

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

wymiary [cm] / 
powierzchnia

nr art. 2x3 cena netto cena brutto

170 × 100 / 340      ceram. TRS1710P3 UKF 1 298,70 zł 1 597,40 zł

170 × 100 / 340      lakier. TRS1710SZ 648,70 zł 797,90 zł

170 × 100 / 340      lakier. TRK1710 UKF 648,70 zł 797,90 zł

170 × 100 / 340      ceram. TRK1710P3 UKF 1 298,70 zł 1 321,70 zł

150 × 100 / 300      lakier. TRK/S1510 UKF 390,00 zł 479,70 zł

HIT
sprzedaży!**

HIT
sprzedaży!**

*dotyczy tryptyków suchościeralnych i kredowych
** dotyczy tryptyku kredowo-suchościeralnego TRK/S1510 UKF

tablice w ramie HM5
Powierzchnia lakierowana magnetyczna (kredowa lub suchościeralna). 
Rama aluminiowa wykończona popielatymi narożnikami. Tył tablicy 
wzmocniony blachą ocynkowaną. Półka o długości 30 cm.

wymiary [cm] / 
powierzchnia 

nr art. 2x3 cena netto cena brutto

170 × 100 TSH1710 218,40 zł 268,63 zł

170 × 100 TKH1710 218,40 zł 268,63 zł

170 × 100            TKBH1710 218,40 zł 268,63 zł
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tablice suchościeralne ceramiczne

tablica obtotowo-jezdna ecoBoards

wymiary [cm] /
powierzchnia

nr art. 2x3 cena netto cena brutto

90 × 60 / ceramiczna TSA96P3 235,24 zł 289,35 zł

120 × 90 / ceramiczna TSA129P3 409,75 zł 503,99 zł

150 × 100 / ceramiczna TSA1510P3 658,15 zł 809,52 zł

200 × 100 / ceramiczna TSA1020P3 894,63 zł 1 100,39 zł

180 × 120 / ceramiczna TSA1218P3 806,22 zł 991,65 zł

240 × 120 / ceramiczna TSA1224P3 1 113,16 zł 1 369,19 zł

300 × 120 / ceramiczna TSA1230P3 1 566,94 zł 1 927,34 zł

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

120 × 90 TOS129/ECO 756,64 zł 930,67 zł

150 × 100 TOS1510/ECO 827,63 zł 1 017,98 zł

200 × 100 TOS1020/ECO 976,98 zł 1 201,69 zł

180 × 120 TOS1218/ECO 937,17 zł 1 152,72 zł

Rama aluminiowa w kolorze srebrnym. Plastikowe narożniki. Łatwy 
montaż (w pionie lub w poziomie). Powierzchnia suchościeralna magne-
tyczna ceramiczna. W zestawie elementy mocujące.

Tablica obrotowo-jezdna Eco. Dwustronna biała tablica suchościeralna 
obrotowa o powierzchni lakierowanej o właściwościach magnetycznych. 
Konstrukcja aluminiowa. Rama wykończona jest eleganckimi, popiela-
tymi narożnikami. Solidna konstrukcja zapewnia stabilność produktu. 
Tablica obraca się wokół poziomej osi o 360°. Istnieje możliwość zabloko-
wania jej w dowolnej pozycji, przy użyciu pokrętła bocznego. Podstawa 
jezdna wyposażona w kółka z systemem blokującym, ułatwiające prze-
mieszczanie się tablicy w dowolne miejsce.

promocja

CENOWA

promocja

CENOWA

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

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

70 × 104 / pow. lakierowana TF14 563,04 zł 692,54 zł

70 × 104 / pow. ceramiczna TF14P3 773,05 zł 950,85 zł

  
czyścik Duo 

limitowana 

edycja

GRATIS!

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

41750

cena brutto

51353

cena netto

  
blok w kratkę

20 kartek 

B05

GRATIS!

TF04
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flipcharty office PRO 
mobilne
Tablica o wymiarach 70 × 100 cm i stałym kącie pochylenia 15°. Powierzch-
nia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. Półka na przybory. Uni-
wersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO. Stabilna konstruk-
cja nośna ze stali. Regulowana wysokość tablicy w zakresie 160-196 cm, 
dzięki łatwym w użyciu uchom zaciskowym. Podstawa jezdna – kółka  
z blokadą. 

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

70 × 100 TF17 574,95 zł 707,19 zł

70 × 100 TF21 592,19 zł 728,39 zł

  
czyścik 

Slim

GRATIS!

TF17TF21

flipchart StarBoard
na trójnogu

flipchart 
Transformers

flipcharty mobilne
TF24 i TF26

Tablica 100 x 70 cm o powierzchni suchościeralnej magnetycznej, na 
trójnożnym stojaku. Konstrukcja nośna z aluminium, lakierowana, w kolo-
rze popielatym, z czarnymi wykończeniami. Regulacja wysokości (max. 
185 cm). Otwierana półka na przybory. Uniwersalny uchwyt na blok 
(regulowany rozstaw haków). Rozkładane ramiona boczne (+ 4 klamerki) 
do zawieszania arkuszy papieru.

Mobilny flipchart, który można łatwo zamienić w stoli np. pod laptop lub 
projektor. Tablica o powierzchni suchościeralnej magnetycznej. Regu-
lowana wysokość pozycji stolika. Posiada dwa ramiona teleskopowe do 
zawieszenia dodatkowych arkuszy bloku.

Powierzchnia magnetyczna lakierowana o wymiarach 68 x 105 cm (TF26) 
lub 70 x 100 cm (TF24). Płynna regulacja wysokości do 200 cm. Stabilna 
metalowa konstrukcja. Okrągła podstawa z 5 kółkami z blokadą. Uchwyt 
szybkiej wymiany bloków. Pólka na akcesoria.

TFS04

  
HIT 

CENOWY!

RD-618V15

51870

cena brutto

63800

cena netto

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

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

70 × 100 TF17 574,95 zł 707,19 zł

70 × 100 TF21 592,19 zł 728,39 zł

  
czyścik 

Slim

GRATIS!

TF17TF21

flipchart StarBoard
na trójnogu

flipchart 
Transformers

flipchart 
ecoBoards grafitowy

Tablica 100 x 70 cm o powierzchni suchościeralnej magnetycznej, na 
trójnożnym stojaku. Konstrukcja nośna z aluminium, lakierowana, w kolo-
rze popielatym, z czarnymi wykończeniami. Regulacja wysokości (max. 
185 cm). Otwierana półka na przybory. Uniwersalny uchwyt na blok 
(regulowany rozstaw haków). Rozkładane ramiona boczne (+ 4 klamerki) 
do zawieszania arkuszy papieru.

Mobilny flipchart, który można łatwo zamienić w stoli np. pod laptop lub 
projektor. Tablica o powierzchni suchościeralnej magnetycznej. Regu-
lowana wysokość pozycji stolika. Posiada dwa ramiona teleskopowe do 
zawieszenia dodatkowych arkuszy bloku.

Konstrukcja aluminiowa w kolorze grafitowym. Produkt wyposażono 
w specjalną półkę na akcesoria (na całej szerokości) oraz unoszony 
uchwyt na arkusze papieru w klasycznym kolorze popielatym. Stabilność 
flipcharta zapewnia trójnożny stojak o regulowanej wysokości – max. 186 
cm. Wymiary tablicy: 70 × 100 cm. Istnieje możliwość zawieszenia bloku 
A1 oraz EURO, poprzez odpowiednie ustawienie rozstawu haków.

TFS04

  
HIT 

CENOWY!

RD-618V15

51870

cena brutto

63800

cena netto

31070

cena brutto

38216

cena netto

16770

cena brutto

20627

cena netto

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

70 × 100 TF24 271,70 zł 334,19 zł

68 × 105 TF26 427,70 zł 526,07 zł
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 ALTF01 Eco G

TF26TF24
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tablice szklane
magnetyczne NAGA
Wysokiej jakości, szklana tablica suchościeralna o właściwościach magne-
tycznych. Nowoczesny design sprawia, że tablica jest nie tylko funkcjo-
nalna, ale stanowi dodatkowo ozdobę każdego wnętrza.

tablice szklane 
magnetyczne 2x3
Nienaganny design, nasycone kolory oraz estetyczne wykonanie. Tablica 
składa się z tafli szkła (bezpieczne szkło ESG) i zespolonej z nią na całej 
powierzchni blachy ocynkowanej. Dzięki zaokrąglonym narożnikom, 
tablice są bezpieczne w użytkowaniu. Powierzchnia suchościeralna.

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

BIAŁA

60 × 10 TSZ16 W 22,23 zł 27,34 zł

35 × 35 ALTSZ3535 W 45,38 zł 55,82 zł

45 × 45 TSZ4545 W_NN 75,02 zł 92,27 zł

60 × 45 TSZ456 W 100,04 zł 123,05 zł

60 × 40 TSZ64 W_NN 88,92 zł 109,37 zł

80 × 60 TSZ86 W_NN 177,84 zł 218,74 zł

100 × 50 TSZ1050 W_NN 185,25 zł 227,86 zł

100 × 65 TSZ1065 W 240,83 zł 296,22 zł

100 × 100 TSZ1010 W_NN 327,60 zł 402,95 zł

120 × 90 TSZ129 W_NN SZ 353,81 zł 435,19 zł

120 × 120 ALTSZ1212 W_NN 471,74 zł 580,24 zł

150 × 100 TSZ1510 W_NN 491,40 zł 604,42 zł

150 × 120 TSZ1512 W_NN 589,68 zł 725,31 zł

200 × 100 TSZ1020 W 655,20 zł 805,90 zł

180 × 120 TSZ1218 W 707,62 zł 870,37 zł

200 × 120 TSZ1220 W_NN 786,24 zł 967,08 zł

240 × 120 TSZ1224 W 943,49 zł 1 160,49 zł

CZERWONA

35 × 35 TSZ3535 R 45,38 zł 55,82 zł

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

ZIELONA

40 × 60 10550 88,92 zł 109,37 zł

CZERWONA

40 × 60 10520 88,92 zł 109,37 zł

60 × 80 10320 177,84 zł 218,74 zł

akcesoria
do tablic szklanych
Markery Multiboard fluorescencyjne – Mogą być używane do 
wszystkich tablic suchościeralnych. 4 sztuki w opakowaniu, w kolorach: 
pomarańczowym, żółtym, zielonym i różowym. 

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

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

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

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

Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

AM150 29,73 zł 36,57 zł

AM151 59,46 zł 73,14 zł

AS143 37,05 zł 45,57 zł

AS144 18,59 zł 22,87 zł

AS145 33,45 zł 41,14 zł

AS146 23,53 zł 28,94 zł

  
czyścik + 

markery

GRATIS!

bezpieczne 
szkło ESG

*

  
czyścik + 

markery

GRATIS!

AS145

AS144

AS146

AS143

AM150AM151
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gabloty ECO
Powierzchnia korkowa, suchościeralno-magnetyczna lakierowana lub 
tekstylna. Profil aluminiowy anodowany UKF z plastikowymi narożnikami 
w kolorze popielatym. Drzwiczki z pleksi zamykane na kluczyk imbusowy.

wymiary [cm] / 
powierzchnia

nr art. 2x3 cena netto cena brutto

90 × 60 / korkowa GK596 326,38 zł 401,45 zł

120 × 90 / korkowa GK5129 504,53 zł 620,57 zł

90 × 60 / such.-magn. GS596 354,03 zł 435,46 zł

120 × 90 / such.-magn. GS5129 544,67 zł 669,94 zł

120 × 90 / tekstylna GT596 354,03 zł 435,46 zł

120 × 90 / tekstylna GT5129 544,67 zł 669,94 zł

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

* do każdej tabliczki TDW15 wybrany piktogram gratis!

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

210 × 297 TDWA4 82,51 zł 101,49 zł

250 × 190 TDWA5 73,26 zł 90,11 zł

190 × 190 TDW15* 84,02 zł 103,34 zł

* produkt o jednakowym kodzie

  
5+1  

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

wymiary [cm] / 
powierzchnia

nr art. 2x3 cena netto cena brutto

138 × 99 / korkowa GK118A4PD 1 127,95 zł 1 387,38 zł

138 × 99 / lakierowana GS118A4PD 1 211,70 zł 1 490,39 zł

138 × 99 / tekstylna GT118A4PD 1 137,24 zł 1 398,81 zł

138 × 68 / korkowa GK112A4PD 983,39 zł 1 209,57 zł

138 × 68 / lakierowana GS112A4PD 1 086,94 zł 1 336,94 zł

138 × 68 / tekstylna GT112A4PD 1 015,22 zł 1 248,72 zł

  
powerbank + 

tablica tekstylna 

140x70 cm

GRATIS!

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

wymiary [cm] / 
powierzchnia

nr art. 2x3 cena netto cena brutto

150 × 100 / korkowa GK11510 854,89 zł 1 051,51 zł

150 × 100 / such.-magn. GS11510 993,53 zł 1 222,04 zł

150 × 100 / tekstylna GT11510 934,22 zł 1 149,09 zł

120 × 90 / korkowa GK1129 707,30 zł 869,98 zł

120 × 90 / such.-magn. GS1129 786,75 zł 967,70 zł

120 × 90 / tekstylna GT1129 754,03 zł 927,46 zł

  
pendrive 32 GB

 + tablica tekstylna 

60x40 cm

GRATIS!

  
pendrive 32 GB

 + tablica tekstylna 

60x40 cm

GRATIS!
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OUA4VODA4V OCA4V

ramka magnetyczna

ramka plakatowa 25 mm

oprawa samoprzylepna na ulotki

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

Aluminiowa rama w kolorze srebrnej anody, zawierająca system 
zatrzaskowy OWZ. Ramka wyposażona w elastyczną folię antyreflek-
syjną z filtrem UV o grubości 0,5 mm, która tłumi refleksy światła, 
chroniąc plakat przed blaknięciem. Tylna ściana wykonana z trwa-
łego i odpornego na pęknięcia materiału. Do nadruku grafiki pole-
camy użycie papieru plakatowego 150 g.

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

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

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

210 × 148 TCWA5 Convex 49,44 zł 60,81 zł

148 × 105 TCWA6 Convex 30,51 zł 37,53 zł

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

A5 / niebieski AS134 B 13,03 zł 16,03 zł

A5 / czerwony AS134 R 13,03 zł 16,03 zł

A4 / niebieski AS135 B 18,20 zł 22,39 zł

A4 / czerwony AS135 R 18,20 zł 22,39 zł

A3 / niebieski AS136 B 21,39 zł 26,31 zł

A3 / czerwony AS136 R 21,39 zł 26,31 zł

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

A4 / ostre TZW25/A4BG 51,97 zł 63,92 zł

A4 / zaokrąglone TZW25/A4 N 48,22 zł 59,31 zł

A3 / ostre TZW25/A3BG 69,12 zł 85,02 zł

A3 / zaokrąglone TZW25/A3 (BS0702) 72,64 zł 89,35 zł

format / 
grubość PET [mm]

typ Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

A4 / 0,5 D ODA4V 8,44 zł 10,38 zł

A4 / 0,5 C OCA4V 6,70 zł 8,24 zł

A4 / 1 U OUA4V 15,25 zł 18,76 zł

* produkt o jednakowym kodzie

  
5+1  

GRATIS!*

* produkt o jednakowym kodzie

  
5+1  

GRATIS!*

* produkt o jednakowym kodzie

  
5+1  

GRATIS!*

* produkt o jednakowym kodzie

  
3+1  

GRATIS!*

* produkt o jednakowym kodzie

  
5+1  

GRATIS!*

tabliczki informacyjne 
zatrzaskowe

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

297 × 105 TZW1029 26,51 zł 32,61 zł

210 × 148 TZWA5 34,55 zł 42,50 zł

297 × 210 TZWA4 37,28 zł 45,85 zł

Profile o szerokości 25 mm. Rama w kolorze srebrnym anodowanym. 
System zatrzaskowy OWZ, zapewniający szybką i łatwą wymianę gra-
fiki informacyjnej. Tylna ściana ze specjalnego, trwałego materiału. Folia 
antyrefleksyjna. Przeznaczone do użytku we wnętrzach. 
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STOJAK / DYSPENSER MASEK OCHRONNYCH 
z półką na środki bezpieczeństwa 

STOJAK INFORMACYJNY 
z półką na środki bezpieczeństwa 

TABLICE INFORMACYJNE NA NODZE

Stabilna i mocna metalowa konstrukcja. Pojemny dyspenser (gablota) 

zamykany na kluczyk. Otwór na wysokości 120 cm. Transparentna 

i mocna szyba z plexi. Haczyk do zawieszenia rękawiczek jednorazowych. 

Stalowa półka np. na płyn dezynfekcyjny.

Stojak z ramką plakatową zatrzaskową 

(rama aluminiowa z plastikowymi narożnikami). 

Podstawa i półka wykonane ze stali, 

noga aluminiowa. 

Wyposażony w haczyki 

na rękawiczki jednorazowe.

Stalowa podstawa. Aluminiowe anodowane ramy zatrzaskowe 

o profilu 32 mm. Plastikowe zaokrąglone głowice narożnikowe.  

Elastyczna folia antyrefleksyjna z filtrem UV, która niweluje 

refleksy światła oraz chroni plakat przed jego blaknięciem.

12211

cena brutto

15020

cena netto

SIH1800

SIS1500

SIS1500

PTZN

SIH1800

PTZN

36774

cena brutto

45232

cena netto

wymiary tablic Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

3 × A4  PTZN/A4 278,56 zł 342,63 zł

3 × A3  PTZN/A3 267,80 zł 329,39 zł
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wymiary [cm] Nr art. 2x3 cena netto cena brutto

45 × 60 × 36 SDD64P5  77,12 zł 94,86 zł

60 × 60 × 36 SDD66P5  89,21 zł 109,73 zł

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

120 × 150 MP1215 467,38 zł 574,88 zł

120 x 180 MP1218 642,34 zł 767,94 zł

120 × 150 SWP1215 453,51 zł 557,82 zł

120 x 180 SWP1218 586,24 zł 721,08 zł

PRZEGRODA MOCOWANA
do biurka / lady 

PRZEGRODA NA BIURKO / LADĘ

PRZEGRODA NA BIURKO Z PLEXI

PRZEGRODA NA ŁAWKI SZKOLNE

ŚCIANKI DZIAŁOWE / 
ŚCIANKI DZIAŁOWE HEAVY DUTY

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

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

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

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

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

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

40 × 65 D64P 120,09 zł 147,71 zł

60 × 65 D66P 142,22 zł 174,93 zł

80 × 65 D86P 158,94 zł 195,50 zł

100 × 65 D106P 172,35 zł 211,99 zł

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

40 × 60 ECK64P5 137,57 zł 169,21 zł

60 × 60 ECK66P5 161,62 zł 198,79 zł

80 × 60 ECK86P5 188,03 zł 231,28 zł

120 × 60 ECK126P5 242,03 zł 297,70 zł

160 × 60 ECK166P5 316,02 zł 388,70 zł

MP
SWP

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

85 × 70 ES8570 98,77 zł 121,49 zł

70 × 85 ES7085 108,58 zł 133,55 zł

50 × 85 ES5085 91,65 zł 112,73 zł

ławka dwuosobowa

jednoosobowa
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Ścianka działowa stojąca  
EcoScreen Floor
Mobilne panele akustyczne EcoScreen Floor pozwalają na szybkie 
wydzielenie prywatnej przestrzeni. Dostępne w wielu kolorach oraz 
z możliwością dodania perforacji.

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

180 × 100 × 2,5 ESF1810 1 499,00 zł 1 843,77 zł

180 × 150 × 2,5 ESF1815 2 125,00 zł 2 613,75 zł

Mobilny panel akustyczny
NyquiTotem Plant 
Totem w kształcie walca o średnicy 40 cm, wykonany jest z dwóch rodza-
jów materiału pochłaniającego o zróżnicowanej gęstości. Zewnętrzną 
warstwę stanowi filc akustyczny dostępny w ponad 100 kolorach. Całość 
osadzona jest na stabilnej, lakierowanej podstawie. Cylindryczny kształt 
oraz gęsty materiał o najwyższym współczynniku pochłaniania dźwięku 
(alfa w ≥ 1) sprawia, że już kilka totemów ustawionych w pomieszczeniu 
zapewnia znaczną redukcję pogłosu i poprawę zrozumiałości mowy.

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

40 × 100 NT1040 1 570,00 zł 1 931,10 zł

40 × 150 NT1540 1 889,00 zł 2 323,47 zł

40 × 200 NT2040 2 213,00 zł 2 721,99 zł

NOWOŚĆ
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lamperia  
akustyczna

mobilne donice  
akustyczne

tablica
ecoBoards Pin

Lamperia akustyczna wykonana ze sprasowanych włókien poliestro-
wych PET. Montaż bezpośrednio do ściany za pomocą kleju. Dostępna 
w dwóch kolorach. Gwarancja 24 miesiące. 

Oryginalne, dostępne w wielu rozmiarach i kolorach, znakomicie spraw-
dzają się we wnętrzach, gdzie liczy się niepowtarzalny design i dobra 
akustyka. Eleganckie i smukłe, skutecznie ożywiają przestrzeń. Swoim 

Tablica pełni funkcje panelu akustycznego o wysokim współczynniku
pochłaniania dzwieku oraz powierzchni do przypinania.
Tablica wykonana jest ze sprasowanych włókien poliestrowych

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

1200 × 1200 × 9 EDL1212 909,00 zł 1 118,07 zł

1200 × 2400 × 9 EDL1224 1 820,00 zł 2 238,60 zł

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

564 × 505 NTPS 1 620,00 zł 1 992,60 zł

1060 × 396 NTPM 1 890,00 zł 2 324,70 zł

1560 × 395 NTPL 2 220,00 zł 2 730,06 zł

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

900 × 600 × 9 EBP96 345,00 zł 424,35 zł

900 × 1200 × 9 EBP129 684,00 zł 841,32 zł

1200 × 2400 × 9 EBP1224 1 365,00 zł 1 678,95 zł


