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zestaw interaktywny ésprit MT go!

zestaw interaktywny ésprit MT wall

zestaw interaktywny ésprit DT wall

tablica interaktywna ésprit MT

tablica interaktywna ésprit DT

Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit MT 80” (technologia podczerwieni; obsłu-
ga multigestów – do 4 użytkowników jednocześnie; standard Plug & Play; w zestawie 
4 pisaki magnetyczne; powierzchnia ceramiczna), projektor krótkoogniskowy Epson EB-
520 (technologia: 3LCD; jasność: 2700 ANSI lm; rozdzielczość: 1024 × 768 – XGA; kon-
trast 16000:1; dystans: 0,5-1,3 m), stojak mobilny do tablic STE DT/MT/PP.

Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit MT 80” (technologia podczerwieni; obsługa 
multigestów – do 4 użytkowników jednocześnie; standard Plug & Play; w zestawie 4 pisaki 
magnetyczne; powierzchnia ceramiczna), projektor krótkoogniskowy Epson EB-520 (tech-
nologia: 3LCD; jasność: 2700 ANSI lm; rozdzielczość: 1024 × 768 – XGA; kontrast 16000:1; 
dystans: 0,5-1,3 m), uchwyt UPXS.

Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit DT 80” (technologia optyczna; obsługa mul-
tigestów; standard Plug & Play; powierzchnia ceramiczna), projektor NEC M332XS (typ: 
DLP, jasność: 3300 ANSI lm, rozdzielczość: 1024 x 768 – XGA; kontrast: 10000:1; 0,68–1,76 m), 
uchwyt UPS1

Technologia podczerwieni (IR) umożliwia pracę do 4 użytkowników jednocześnie, włącznie 
z obsługą multigestów (zoomowanie, rotacja, przewijanie). Urządzenie działa w standardzie 
Plug & Play. W zestawie: sterownik i oprogramowanie ésprit (CD), instrukcja obsługi, zestaw 
montażowy, kabel USB – 5 m., 4 pisaki magnetyczne. Powierzchnia ceramiczna, suchościeral-
no-magnetyczna.

Technologia optyczna pozwala na obsługę multigestów (zoomowanie, rotacja, przewija-
nie). Dzięki standardowi Plug & Play produkt jest gotowy do użytku zaraz po podłączeniu 
do komputera oraz projektora. Powierzchnia ceramiczna, suchościeralno-magnetyczna.

788537
cena brutto

969900

cena netto

599919
cena brutto

737900

cena netto

419431
cena brutto

515900

cena netto

461708
cena brutto

567900

cena netto

377968
cena brutto

464900

cena netto

notebook gratis!

w zestawie taniej!

w zestawie taniej!

projektor NEC VE281X i uchwyt UPB2 gratis!

projektor NEC VE281X i uchwyt UPB2 gratis!

TIWEDT

ZEW DT

TIWEMT

ZEW MT EPSON1

ZEG MT EPSON

3 lata gwarancji na wszystkie tablice interaktywne!

kompaktowy laptop, w pełni 
przygotowany do pracy z tablicą; 
• matryca 11 cali
• system Windows 8.1
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zestaw interaktywny ésprit PRO go!

zestaw interaktywny ésprit PRO wall

tablica interaktywna ésprit ST

tablica interaktywna ésprit plus PRO

szkolny zestaw interaktywny

Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit plus PRO 80” (technologia podczerwieni; ob-
sługa multigestów, standard Plug & Play; powierzchnia ceramiczna), projektor krótkoogni-
skowy NEC M332XS (typ: DLP; jasność: 3300 ANSI lm; rozdzielczość: 1024 x 768  – XGA; 
kontrast: 10000:1; 0,68–1,76 m) stojak mobilny STE DT/MT/PP.

Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit plus PRO 80” (technologia podczerwieni; 
obsługa multigestów, standard Plug & Play; powierzchnia ceramiczna), projektor NEC 
M332XS (typ: DLP, jasność: 3300 ANSI lm; rozdzielczość: 1024 x 768 – XGA; kontrast: 10000:1; 
0,68– 1,76 m), uchwyt UPXS.

ésprit ST działa w oparciu o technologię optyczną. Dzięki standardowi Plug & Play produkt 
jest gotowy do użytku zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora. Zastosowa-
na technologia pozwala na obsługę multigestów (zoomowanie, rotacja, przewijanie). Po-
wierzchnia lakierowana, suchościeralno-magnetyczna..

ésprit plus PRO działa w oparciu o technologię podczerwieni (IR). Dzięki standardowi Plug 
& Play produkt jest gotowy do użytku zaraz po podłączeniu do komputera oraz projekto-
ra. Obsługa multigestów (zoomowanie, rotacja, przewijanie). Nowoczesny design a także 
znacznie niższa waga (w porównaniu do swojego poprzednika – ésprit plus). Powierzchnia 
ceramiczna, suchościeralno-magnetyczna.

W zestawie: przystawka interaktywna ésprit mobile (opis poniżej) oraz projektor NEC VE281 
(typ: DLP; jasność: 2800 ANSI lm; rozdzielczość: 800 x 600 (SVGA); kontrast: 3000:1; dystans: 
1,18 - 13,2 m).

642196
cena brutto

789900

cena netto

514878
cena brutto

633300

cena netto

407236
cena brutto

500900

cena netto

218618
cena brutto

268900

cena netto

243822
cena brutto

299900

cena netto

w zestawie taniej!

w zestawie taniej!

w zestawie taniej!

projektor NEC VE281X i uchwyt UPB2 gratis!

przystawka interaktywna ésprit mobile
Technologia podczerwieni i ultradźwięków. Współpracuje z każdą białą tablicą 2x3 oraz 
z dowolnym projektorem. Może być użyta na dowolnej płaskiej powierzchni. Pióro jest ob-
sługiwane w sposób intuicyjny i natychmiast po podłączeniu jest gotowe do pracy. W kom-
plecie: pióro cyfrowe, uchwyt mocujący, oprogramowanie ésprit na CD, kabel USB.

113740
cena brutto

139900

cena netto

promocja cenowa!

PIE001

Z SZ

TIWEST

TIWEPP

ZEW

ZEG

dożywotnia gwarancja na powierzchnię ceramiczną!

HIT
cenowy!
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projektor NEC UM301X

projektor NEC M332XS

projektor NEC VE281X

Projektor do ultra bliskiej projekcji.
• Technologia: LCD
• Jasność: 3000 ANSI lm
• Kontrast: 6000:1
• Rozdzielczość: XGA (1024 x 768)
• Dystans: 0,45–0,85 m
• Gwarancja: 3 lata na produkt; 6 miesięcy lub 1000 h na lampę.

Projektor bliskiej projekcji.
• Technologia: DLP
• Jasność: 3300 ANSI lm
• Kontrast: 10000:1
• Rozdzielczość: XGA (1024 x 768)
• Dystans: 0,68-1,76 m
• Gwarancja: 3 lata na produkt; 6 miesięcy lub 1000 h na lampę.

• Technologia: DLP
• Jasność: 2800 ANSI lm
• Kontrast: 3000:1
• Rozdzielczość: XGA (1024 x 768)
• Dystans: 1,18-13,2 m
• Gwarancja: 2 lata na produkt; 6 miesięcy lub 1000 h na lampę.

373900
cena brutto

459897

cena netto

259900
cena brutto

319677

cena netto

139900
cena brutto

172077

cena netto

VE281X

M332XS

UM301X

uchwyt UPB1 gratis!

uchwyt UPXS gratis!

projektor Epson EB-520

Projektor do bliskiej projekcji.
• Technologia: 3LCD
• Jasność: 2700 ANSI lm
• Kontrast: 16000:1
• Rozdzielczość: XGA (1024 x 768)
• Dystans: 0,5-1,3 m
• Gwarancja: 2 lata na produkt; 6 miesięcy lub 1000 h na lampę.

274900
cena brutto

338127

cena netto

EB-520

uchwyt UPXS gratis!



2015
INTERAKTYWNA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI 2015

5

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

wizualizer WZ4
Profesjonalny, wysokiej jakości wizualizer cyfrowy, umożliwiający precyzyjne wyświetlanie 
dokumentów, zdjęć, wykresów, a także obiektów trójwymiarowych – po podłączeniu do emitera 
obrazu. Podstawowe funkcje: regulacja głośności, ustawienia ostrości i jasności, transfor-
macja obrazu, zamrażanie, odbicie lustrzane, negatyw, zapis obrazu formatach: PNG, JPG, 
BMP, TIFF, PDF, AVI. 
• Matryca: 2 Mpx
• Obszar roboczy: A4
• Oświetlenie: lampy boczne LED oraz podświetlenie płyty dolnej
• Powiększenie: 22 × zoom optyczny i 10 × zoom cyfrowy
• 2 wejścia RGB, 2 wyjścia RGB
W zestawie: pilot zdalnego sterowania, kabel USB, zasilacz i kabel VGA.
Gwarancja: 2 lata.

280000
cena brutto

344400

cena netto

WZ004

dysk przenośny gratis!

stolik projekcyjny MASTER

stolik projekcyjny DUO

stolik projekcyjny MOBILE

Nowoczesny stolik projekcyjny. Dwie rozkładane półki pod projektor i notebooka. 
Regulacja wysokości od 85 do 125 cm. Wymiary blatów roboczych: 34 x 42 cm / 
36 x 24 cm. Możliwość obrotu i zmiany wysokości dolnej półki. Dwa duże kółka uła-
twiające transport oraz specjalne stopki zapewniające stabilność stolika. Po skończo-
nej prezentacji blaty stolika można złożyć.

Dwa blaty z czarnego PCV, niezależnie ustawiane na wys. 77 lub 87 cm. Pulpit pod 
projektor, z listwami antyześlizgowymi, pozwala na regulację kąta nachylenia ±35°. 
Konstrukcja z profili stalowych, lakierowana w kolorze stalowoszarym. Podstawa 
z 4 kółkami (2 z blokadą).

Dwa blaty: górny (65 × 45 cm) z tworzywa sztucznego, z czarną okleiną antyposlizgo-
wą; dolny (56 × 37 cm) z płyty meblowej HDF w kolorze popielatym, osadzany haczy-
kami na nogach (wys. wewn. ~36 cm). Nogi z anodyzowanego aluminium, mocowane 
na gwint (wkręcane). Teleskopowa regulacja wysokości (82–143 cm). Po złożeniu łatwy 
w przenoszeniu dzięki rączce walizkowej.

156000
cena brutto

191880

cena netto

75000
cena brutto

92250

cena netto

45000
cena brutto

55350

cena netto

34000
cena brutto

41820

cena netto

nowość!

nowość!

ST010

ST011

ST004

WZ002

pendrive 16 GB  gratis!

wizualizer WZ2

drugi WZ2 gratis!

• pojemność 500 GB
• interfejs USB 3.0
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ekrany POP (ścienne i na trójnogu)

ekrany elektryczne Profi

ekrany projekcyjne ECO

Biała, matowa powierzchnia Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla 
zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Szeroki kąt widzenia.
Ekrany na trójnogu: ergonomiczny uchwyt z tyłu ekranu do wygodnego przenosze-
nia i regulacji wysokości dolnej krawędzi ekranu; specjalne ramię do ustawienia ekranu 
pod odpowiednim kątem np. do projektora. Lekki, składany stelaż, wygodny w trans-
porcie. Podstawa trójnożna, metalowa, z gumowymi wykończeniami nóżek, zawierają-
cymi system blokowania.  Ekrany ścienne: ręcznie rozwijane; płótno zwijane jest do 
specjalnej kasetki. Cichy mechanizm zwijający z napędem sprężynowym. 

Zdalnie sterowany, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. Białą, matowa powierzch-
nia (Matt White) z czarnym obramowaniem. Szeroki kąt widzenia. Łatwa bezprzewodowa 
obsługa ekranu, przy użyciu pilota radiowego o zasięgu do 20 m. Bardzo cichy mechanizm 
zwijający. Obsługa za pomocą sterownika bezprzewodowego oraz kablowego. 

Biała, matowa powierzchnia Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla 
zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Szeroki kąt widzenia.
Ekrany na trójnogu: Lekki, składany stelaż, wygodny w transporcie. Podstawa trójnożna, 
metalowa, z gumowymi wykończeniami nóżek.
Ekrany ścienne: ręcznie rozwijane; płótno zwijane jest do specjalnej kasetki. Cichy mecha-
nizm zwijający z napędem sprężynowym. 

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

ETP1216/43 na trójnogu 165 x 122 288,10 zł 354,36 zł

ETP1419/43 na trójnogu 195 x 145 379,60 zł 466,91 zł

EMP1419/43 ścienny 195 x 145 304,80 zł 374,90 zł

EMP1723/43 ścienny 236 x 175 394,20 zł 484,87 zł

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

EEP1419/43 195 x 145 750,00 zł 922,50 zł

EEP1723/43 236 x 175 900,00 zł 1 107,00 zł

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

ETPR1818/ECO na trójnogu 177 x 177 283,00 348,09 zł

ETP1419/43/ECO na trójnogu 195 x 145 295,00 362,85 zł

EMPR1818R/ECO ścienny 177 x 177 231,80 zł 285,11 zł

EMP1216/43/ECO ścienny 122 x 165 188,00 zł 231,24 zł

wskaźnik WL1 gratis!

pilot WL2 gratis!

promocja cenowa!

stolik projekcyjny UNIVERSAL
Profesjonalny, wielofunkcyjny stolik projekcyjny, posiadający dwie półki z przeznacze-
niem na projektor, rzutnik, notebooka, czy drukarkę. Blat wykonano z płyty meblowej 
w kolorze popielatym. Aluminiowa podstawa jezdna w kolorze srebrnym, wyposażona 
dodatkowo w kółka z systemem blokującym, zapewniając mobilność stolika.55000

cena brutto
67650

cena netto

ST007

promocja cenowa!
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flipcharty office PRO mobilne

flipchart Classic

flipchart ecoBoards mobilny

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana, o stałym kącie pochylenia 15°. 
Podstawa mobilna (kółka z blokadą). Konstrukcja nośna ze stali. Uniwersalny uchwyt zaci-
skowy do bloków A1 lub EURO. Regulowana wysokość w zakresie 160-196 cm. 

Tablica suchościeralna lakierowana magnetyczna o wymiarach 70 x 100 cm. Konstrukcja 
popielata z eleganckimi grafitowymi wykończeniami. Na tablicy blok zawieszany jest 
na  mocnych sprężynowych uchwytach. Podstawa trójnożna o regulowanej wysokości 
do 186 cm. Istnieje możliwość zawieszenia bloku o formacie A1 i EURO. 2 aluminiowe ra-
miona, do zawieszenia arkuszy papieru.

Powierzchnia suchościeralna lakierowana (magnetyczna). Tablica o wymiarach 70 x 100 cm 
i stałym kącie nachylenia 15°. Wysokość flipcharta: 186 cm. Podstawa jezdna (kółka z sys-
temem blokowania). Istnieje możliwość zawieszenia bloku A1 oraz EURO, poprzez odpo-
wiednie ustawienie rozstawu haków. W zestawie: elementy montażowe.

33700
cena brutto

41451

cena netto

41500
cena brutto

51045

cena netto

TF03 ECO

TF04

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

TF17 70 x 100 442,00 zł 543,66 zł

TF21 70 x 100 442,00 zł 543,66 zł

2x blok gładki* gratis!

2x blok gładki* gratis!

1x blok gładki* gratis!

*po wyczerpaniu zapasów zamiana na blok w kratkę

*po wyczerpaniu zapasów zamiana na blok w kratkę

*po wyczerpaniu zapasów zamiana na blok w kratkę
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tablica tekstylna StarBoard

planer miesięczny StarBoard

flipchart StarBoard
Powierzchnia suchościeralna lakierowana magnetyczna o wymiarach 
71,5 x 108 cm. Konstrukcja aluminiowa w kolorze popielatym z czar-
nymi matowymi wykończeniami. Półka z możliwością zamykania. 
Trójnożny stojak o regulowanej wysokości do 185 cm. Ramiona boczne 
na arkusze papieru.

flipchart StarBoard mobilny
Powierzchnia suchościeralna lakierowana magnetyczna o wymiarach 
71,5 x 108 cm. Konstrukcja stalowo-aluminiowa w kolorze popielatym 
z  czarnymi, matowymi wykończeniami. Półka z możliwością zamy-
kania. Mechanizm jezdny wbudowany w bazę oraz gumowa stopka 
gwarantująca stabilność. Ramiona boczne na arkusze papieru.

tablica suchościeralna StarBoard
Powierzchnia suchościeralna o właściwościach magnetycznych. Rama alumi-
niowa w kolorze srebrnym z czarnymi, matowymi wykończeniami. Dwie półki 
z możliwością zamykania. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. 

Rama aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi, matowymi wykończenia-
mi. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. 

Powierzchnia suchościeralna magnetyczna lakierowana. Nadruk planera mie-
sięczny lub roczny. Rama aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi, matowymi 
wykończeniami. Dwie półki wbudowane w profil dolny tablicy. Tył tablicy wzmoc-
niony blachą ocynkowaną.

46800
cena brutto

57564

cena netto

magnesy, markery i czyścik gratis!

markery i symbole magnetyczne gratis!

TFS01 NTFS04

1x blok gładki* i zestaw AS116 gratis! 4x blok gładki* i markery gratis!

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

TSS96 N 90×60  172,70 zł  212,43 zł 

TSS129 N 120×90  255,90 zł  314,76 zł 

TSS1510 N 150×100  336,00 zł  413,48 zł 

TSS1218 N 180×120  440,00 zł  541,20 zł 

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

TTS129 1N 120×90  211,20 zł  259,78 zł 

TTS1510 1N 150×100  359,90 zł  442,68 zł 

TTS1218 1N 180×120  407,20 zł  500,86 zł 

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

TPS004 N miesięczny 90×60  258,50 zł  317,96 zł 

TPS007 N miesięczny 120×90  486,80 zł  598,77 zł 

TPS 008 N roczny 120×90  486,80 zł  598,77 zł 

pendrive 8 GB  gratis!

*po wyczerpaniu zapasów zamiana na blok w kratkę *po wyczerpaniu zapasów zamiana na blok w kratkę

91200
cena brutto

112176

cena netto
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tablice popielate (srebrzyste)

tablice PinMag

tablice korkowe officeBoard

tablice tekstylne officeBoard

Tablica suchościeralna o powierzchni magnetycznej, lakierowanej w kolorze srebrzy-
stopopielatym. Rama wykonana jest z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym lub 
czarnym, z plastikowymi narożnikami. 

Powierzchnia magnetyczna z możliwością użycia magnesów i pinezek. Wysoka jakość 
powierzchni: materiał tekstylny i metalowa siatka. Rama wykonana jest z profilu alu-
miniowego w kolorze srebrnym lub czarnym (malowana), wykończona plastikowymi 
narożnikami. 

Tablica informacyjna, której powierzchnia wykonana jest z najwyższej jakości korka. Rama 
wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, plastikowe popielate narożniki. 

Tablica informacyjna, której powierzchnia wykonana jest z najwyższej jakości materiałów, 
dostępna w kolorze niebieskim lub popielatym (opcjonalnie w czerwonym, zielonym i bor-
dowym). Rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, plastikowe popielate narożniki. 

art. 2x3 nr rama kymiary [cm] cena netto cena brutto

TSAS456 srebrna 60×45  99,36 zł 122,21 zł

TSAS96 srebrna 90×60  151,92 zł 186,86 zł

TSAS129 srebrna 120×90  242,88 zł 298,74 zł

TSAB456 czarna 60×45  109,36 zł 134,51 zł

TSAB96 czarna 90×60  161,92 zł 199,16 zł

TSAB129 czarna 120×90  252,88 zł 311,04 zł

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

TPA456 srebrna 60×45  75,48 zł 92,84 zł

TPA96 srebrna 90×60  119,31 zł 146,75 zł

TPA129 srebrna 120×90  185,17 zł 227,76 zł

TPAB456 czarna 60×45  84,82 zł 104,32 zł

TPAB96 czarna 90×60  132,65 zł 163,16 zł

TPAB129 czarna 120×90  203,85 zł 250,74 zł

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

TTA1510 150×100  310,00 zł 381,30 zł

TTA1218 180×120  359,90 zł 442,68 zł

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

TCA1510 150×100  130,00 zł 159,90 zł

TCA1218 180×120  199,70 zł 245,63 zł

pendrive 8 GB i pinezki gratis!

pinezki gratis!

pendrive 8 GB  gratis!

promocja cenowa!
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akrylowa półka, markery i pendrive 8 GB gratis!*

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

*zestaw gratisów: „półka+markery+pendrive” dodawany jest tylko do tablic od 
rozmiaru 120x90 cm wzwyż; do pozostałych tablic dodawane są półka i markery.
UWAGA: tablice w kolorze niebieskim będą dostępne od października.

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

TSZ4545 B 45×45 /  99,00 zł 121,77 zł

TSZ4545 W 45×45 / 99,00 zł 121,77 zł

TSZ4545 R 45×45 / 99,00 zł 121,77 zł

TSZ4545 G 45×45 / 99,00 zł 121,77 zł

TSZ4545 T  45×45 / 99,00 zł 121,77 zł

TSZ64 B 60×40 /   119,00 zł 146,37 zł

TSZ64 W 60×40 / 119,00 zł 146,37 zł

TSZ64 R 60×40 / 119,00 zł 146,37 zł

TSZ64 G 60×40 / 119,00 zł 146,37 zł

TSZ64 T 60×40 / 119,00 zł 146,37 zł

TSZ86 B 80×60/ 249,00 zł 306,27 zł

TSZ86 R 80×60 / 249,00 zł 306,27 zł

TSZ86 G 80×60 / 249,00 zł 306,27 zł

TSZ86 T 80×60 / 249,00 zł 306,27 zł

TSZ129 W 120×90 / 489,00 zł 601,47 zł

TSZ1510 W 150×100 / 799,00 zł 982,77 zł

TSZ 1010 W 100×100 / 519,00 zł 638,37 zł

TSZ1020 W 100×200 / 999,00 zł 1 228,77 zł
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nowość!

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

GK11510 korkowa 150×100  705,20 zł 867,40 zł

GS11510 suchośc.-magn. 150×100  819,60 zł 1 008,11 zł

GT11510 tekstylna 150×100  770,70 zł 947,96 zł

GK1129 korkowa 120×90  583,50 zł 717,71 zł

GS1129 suchośc.-magn. 120×90  649,00 zł 798,27 zł

GT1129 tekstylna 120×90  622,00 zł 765,06 zł

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

TSA1510 150×100  291,20 zł 358,18 zł

TSA1218 180×120  435,80 zł 536,03 zł

pendrive 8 GB i kawa rozpuszczalna gratis!**

tablice kolumnowe

gabloty informacyjne

System kolumnowy umożliwia przesuwanie tablic w pionie niezależnie względem sie-
bie. Dolny profil każdej tablicy jest jednocześnie półką (na całej szerokości) i uchwytem 
służącym do zmiany wysokości. Konstrukcja jest stabilna i całkowicie bezpieczna. Ko-
lumny wykonane są z anodowanego aluminium. Tablice są prowadzone przez 8 nylo-
nowych rolek na łożyskach kulkowych. Ciężarki zatrzymują się na sprężynie z gumową 
nakładką. Standardowa wysokość kolumny wynosi 265 cm. Istnieje możliwość zamó-
wienia systemu o max. wysokości 295 cm.

Gablota wykonana z profilu aluminiowego, do użytku wewnątrz budynku. Drzwiczki 
z pleksi zamykane na zamek imbusowy, tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowa-
ną. Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna lakierowana. 
Drzwiczki otwierane do góry. W zestawie: elementy mocujące, kluczyk imbusowy

tablice suchościeralne officeBoard
Powierzchnia magnetyczna lakierowana. Rama z profilu aluminiowego w kolorze srebr-
nym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami. Tył tablicy wzmocniono blachą 
ocynkowaną. Wygodna półka o długości 30 cm. Bardzo łatwa i szybka w montażu. 

tablica tekstylna bordowa gratis!90 x 60 cm

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

powierzchnia kredowa+suchościeralna

STSK1220 200×120  5 099,00 zł 6 271,77 zł

STSK1225 250×120  5 399,00 zł 6 640,77 zł

STSK1230 300×120  5 699,00 zł 7 009,77 zł

powierzchnia kredowa+kredowa

STKK1220 200×120  5 099,00 zł 6 271,77 zł

STKK1225 250×120  5 399,00 zł 6 640,77 zł

STKK1230 300×120  5 699,00 zł 7 009,77 zł

powierzchnia suchościeralna+suchościeralna

STSS1220 200×120  5 099,00 zł 6 271,77 zł

STSS1225 250×120  5 399,00 zł 6 640,77 zł

STSS1230 300×120  5 699,00 zł 7 009,77 zł

*do gablot o wymiarach 120 x 90 cm

**do gablot o wymiarach 150 x 100 cm

kawa rozpuszczalna gratis!*
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art. 2x3 nr rodzaj tablicy wymiary [cm] cena netto cena brutto

TMC126 korkowa TMC126 216,40 zł 266,17 zł

TMT126 tekstylna TMT126 224,70 zł 276,38 zł

TMS126 suchośc.-magn. TMS126 281,90 zł 346,74 zł

TMC129 korkowa TMC129 240,30 zł 295,57 zł

TMT129 tekstylna TMT129 251,70 zł 309,59 zł

TMS129 suchośc.-magn. TMS129 348,40 zł 428,53 zł

TMC1212 korkowa TMC1212 279,80 zł 344,15 zł

TMT1212 tekstylna TMT1212 293,30 zł 360,76 zł

TMS1212 suchośc.-magn. TMS1212 443,10 zł 545,01 zł

TMC1218 korkowa TMC1218 356,80 zł 438,86 zł

TMT1218 tekstylna TMT1218 383,80 zł 472,07 zł

TMS1218 suchośc.-magn. TMS1218 626,10 zł 770,10 zł

NTM160 noga 160 cm NTM160 125,90 zł 154,86 zł

NTM190 noga 190 cm NTM190 131,10 zł 161,25 zł

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

MTC1215CV korkowa 120×150  485,00 zł 596,55 zł

MTT1215CV 1 tekstylna 120×150 505,00 zł 621,15 zł

komplet moderacyjny szkolny

tablice moderacyjne

Komplet zawiera: 
• 1x tablica tekstylna niebieska 120 x 180 cm
• 1x tablica korkowa 120 x 180 cm 
• 4x komplet uchwytów
• 3x noga 190 cm 
• 3x komplet kółek

Rama z profilu aluminiowego w kolorze białym, nogi stalowe. Tablica o podstawie 
typu V posiada nogi wyposażone w kółka. Powierzchnia: korkowa lub tekstylna (w ko-
lorze niebieskim).

99900
cena brutto

122877

cena netto

TMT1218-PAKIET

ścianki moderacyjne
Ścianki moderacyjne (parawany) są doskonałym produktem podczas wystaw, galerii 
zdjęć, rysunków, a także różnego rodzaju ogłoszeń. Stwórz z dostępnych elementów 
własną konstrukcję w dowolnej konfiguracji. Szeroki wachlarz zastosowań:
• tablice ogłoszeń w holach i w sekretariatach
• wystawy prac uczniów
• estetyczne wydzielenie przestrzeni na dużej powierzchni

do każdej tablicy 2 komplety uchwytów gratis!

do każdej nogi – kółka z hamulcem – gratis!

w zestawie taniej!

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

TRS1710UKF   170×100/340 499,00 zł 613,77 zł

TRK1710UKF   170×100/340 499,00 zł 613,77 zł

tablica kredowa 
obrotowo-jezdna

tablica rozkładana - tryptyk

tryptyk z nadrukiem na skrzydłach

Dwustronna zielona tablica obrotowa o nowoczesnym wzornictwie. Powierzchnia lakie-
rowana magnetyczna w ramie aluminiowej UKF. Aluminiowa, solidna konstrukcja. Tablica 
obraca się wokół poziomej osi o 360°. Istnieje możliwość zablokowania jej w dowolnej po-
zycji, przy użyciu pokrętła bocznego w kolorze grafitowym. Podstawa jezdna wyposażona 
w kółka z systemem blokującym. W zestawie 2 uniwersalne uchwyty AS139 do zawieszenia 
bloku, półka na markery, elementy mocujące.

Wysokiej jakości tablica rozkładana kredowa lub suchościeralna z powierzchnią lakiero-
waną o właściwościach magnetycznych. Rama aluminiowa UKF w kolorze srebrnym. Tył 
tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. W zestawie elementy mocujące.

Wysokiej jakości tablica rozkładana kredowa z powierzchnią lakierowaną magnetyczną. 
Wymiary: 170 x 100/340 cm. Rama aluminiowa UKF w kolorze srebrnym. Tył tablicy wzmoc-
niony blachą ocynkowaną. W zestawie elementy mocujące. Skrzydła: strona zewnętrzna 
bez nadruku, wewnątrz nadruk kratki (lewe) i linii (prawe). Środkowa tablica bez nadruku.

tablica biała 
obrotowo-jezdna
Dwustronna suchościeralno-magnetyczna tablica obrotowa o nowoczesnym wzornic-
twie. Powierzchnia lakierowana w ramie aluminiowej UKF. Aluminiowa, solidna konstruk-
cja. Tablica obraca się wokół poziomej osi o 360°. Istnieje możliwość zablokowania jej w do-
wolnej pozycji, przy użyciu pokrętła bocznego w kolorze grafitowym. Podstawa jezdna 
wyposażona w kółka z systemem blokującym. W zestawie: 2 uniwersalne uchwyty AS139 
do zawieszenia bloku, półka na markery, elementy mocujące.

zestaw startowy AS116 gratis!

zestaw startowy AS112 gratis!

przymiary tablicowe gratis!

79040
cena brutto

97219

cena netto

82610
cena brutto

101610

cena netto

promocja cenowa!

TRK1710OKOLO

TOS1710 UKF

TOK1710 UKF

67000
cena brutto

82410

cena netto
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nowość w ofercie w lepszej cenie!

tablica szkolna kredowa

przymiary tablicowe na magnes

tabliczka informacyjna EuroPLEX

Powierzchnia lakierowana magnetyczna; wymiary 170 x 100 cm. Rama z profilu aluminio-
wego UKF w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami. Tył ta-
blicy wzmocniony blachą ocynkowaną. Wygodna półka na całej szerokości tablicy. Łatwa 
i szybka w montażu. Możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Wykonane z odpornego PCV; z wygodnymi rączkami; cyrkiel z przyssawką 
silikonową. W zestawie: cyrkiel, 2 ekierki, linijka, kątomierz.

Tabliczka przeznaczona do użytku we wnętrznach. Składa się z dwóch płyt 
wykonanych z przezroczystej pleksi. Na krótszych bokach tabliczki znajdują 
się dekoracyjne śruby ze stali nierdzewnej. Do każdej tabliczki TDW15 – wy-
brany piktogram gratis! 

25590
cena brutto

31476

cena netto

26570
cena brutto

32681

cena netto

5+1 gratis!*

AS140

TKU1710

TSU1710

czyścik SLIM  gratis!

gąbka kredowa gratis!

tablica szkolna suchościeralna
Powierzchnia lakierowana magnetycznych; wymiary 170 x 100 cm. Rama z profilu alumi-
niowego UKF w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami. Tył 
tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. Wygodna półka o długości 30 cm. Łatwa i szyb-
ka w montażu. Możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.

18000
cena brutto

22140

cena netto

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

TDWA4 210×297 71,80 zł 88,31 zł

TDWA5 250×190 63,80 zł 78,47 zł

TDW15 190×190 61,40 zł 75,52 zł

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

TCW1030 300×105  40,60 zł 49,94 zł

TCWA5 A5  33,30 zł 40,96 zł

TCWA6 A6  21,90 zł 26,94 zł

tabliczka Convex
Przeznaczona do użytku we wnętrzach. Bazę tabliczki stanowi profil aluminiowy w kolo-
rze srebrnym (anodowany). Boczne ranty z czarnego plastiku. Wydruk (grafikę/informację) 
umieszcza się na delikatnie wypukłej powierzchni i zabezpiecza folią antyrefleksyjną. 

5+1 gratis!*

*produkty o jednakowym kodzie

*produkty o jednakowym kodzie
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art. 2x3 nr format / kolor cena netto cena brutto

AS134 B A5 / niebieska  9,20 zł 11,32 zł

AS134 R A5 / czerwona  9,20 zł 11,32 zł

AS135 B A4 / niebieska  12,60 zł 15,50 zł

AS135 R A4 / czerwona  12,60 zł 15,50 zł

AS136 B A3  / niebieska  16,10 zł 19,80 zł

AS136 R A3 / czerwona  16,10 zł 19,80 zł

art. 2x3 nr format / wymiary cena netto cena brutto

TZW1029 297×105  20,80 zł 25,58 zł

TZWA5 A5  27,10 zł 33,33 zł

TZWA4 A4  29,20 zł 35,92 zł

art. 2x3 nr format cena netto cena brutto

ODA4V A4  6,60 zł 8,12 zł

OCA4V A4  5,20 zł 6,40 zł

OUA4V A4  11,90 zł 14,64 zł

ramka magnetyczna

tabliczka przydrzwiowa zatrzaskowa

kieszonki na ulotki PET

Ramka z folią PCV idealna do prezentacji dokumentów na tablicach magnetycznych. Do-
stępne w kolorze czerwonym i niebieskim. Szerokość obramowania: 1 cm.

Do użytku wewnątrz budynków. Profile o szerokości 25 mm. Rama dostępna w kolorze 
srebrnym anodowanym. System zatrzaskowy OWZ, zapewniający szybką i łatwą wymianę 
informacji. Folia antyrefleksyjna. Tylna ściana ze specjalnego, trwałego materiału. 

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

5+1 gratis!*

5+1 gratis!*

ODA

OCA OUA

5+1 gratis!*

Promocję ISP organizuje 2x3 SA. Oferta jest ważna w terminie 24.07.2015 - 31.12.2015 lub do wyczerpania zapasów magazynowych, produktów pod-
stawowych lub gratisów dodawanych do produktów w ramach promocji. Niniejsza gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego 
(na podstawie Art. 71 Kodeksu Cywilnego). Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie bez podania przyczyny. Kolory oraz detale pro-
duktów bazowych, a także dodawanych w ramach promocji gratisów mogą się różnić od rzeczywistych. Więcej informacji na stronie www.2x3.pl

2x3 SA ogłasza konkurs na najlepszą lekcję 
stworzoną przy pomocy oprogramowania

 
Prace będą przyjmowane od 1 października do 31 grudnia.
 
Nagrody dla szkół, które przyślą najlepsze prace:  

• I nagroda – zestaw interaktywny z tablicą ésprit MT,      
projektorem VE281X i uchwytem do projektora

• II nagroda – tablica interaktywna ésprit plus Pro
• III nagroda – wizualizer WZ2

Nagrody dla najszybszych twórców lekcji:

• Pierwsze 30 osób otrzyma pilot do prezentacji WL2 
• Kolejnych 20 osób otrzyma pendrive 16 GB  

Szczegóły konkursu na stronie www.2x3.pl/konkurs

KONKURS Z NAGRODAMI!!!

KONKURS Z NAGRODAMI!!!

*produkty o jednakowym kodzie

*produkty o jednakowym kodzie

*produkty o jednakowym kodzie


