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tablica interaktywna ésprit plus
2x3 ésprit plus to połączenie tablicy interaktywnej z klasyczną tablicą suchościeralną! Tablica działa w oparciu o technologię IR (podczerwień). Dzięki
współpracy z komputerem oraz projektorem zamienia się w duży ekran do
pisania. Każdy obraz wyświetlany na tablicy może być edytowany za
pomocą wskaźnika lub po prostu palca. Funkcjonalność tablicy i efekt końcowy prezentacji, jaki przy jej użyciu możemy osiągnąć, jest o wiele lepszy,
niż dotychczas było to możliwe. Tablica współpracuje z każdym dostępnym
na rynku oprogramowaniem przeznaczonym do tablic interaktywnych. Nie
absorbuje zanieczyszczeń ani bakterii, nie emituje szkodliwych związków
i zapachów. Jest to bardzo ważne, gdy tablica ma być wykorzystywana np.
w szkołach, czyli wszędzie tam, gdzie występuje praca z dziećmi.
Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit plus 80”, oprogramowanie
ésprit plus, instrukcję obsługi, zestaw montażowy, kabel USB – 10 m.
Gwarancja: 2 lata na sprzęt i oprogramowanie

zestaw ésprit go!

tablice interaktywne

PROMOCJA
CENOWA

2

Zestaw ésprit go! to połączenie tablicy ésprit plus z projektorem i stojakiem
z regulowanym uchwytem do projektora. Takie rozwiązanie umożliwi prowadzenie interaktywnych i klasycznych prezentacji, przy wykorzystaniu tylko jednej tablicy, spełniającej wszystkie te funkcje. Dodatkowo – intuicyjnie
oprogramowanie sprawi, że zestaw ten stanie się wspaniałym towarzyszem
podczas każdej prezentacji.
Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit plus 80”, projektor (ésprit
PST250X lub NEC M260XS), stojak z wysięgnikiem na projektor.
Gwarancja: 2 lata na sprzęt i oprogramowanie

zestaw ésprit wall
Zestaw ésprit wall to połączenie tablicy ésprit plus z projektorem i uchwytem do bliskiej projekcji.
Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit plus 80”, projektor (ésprit
PST250X lub NEC M260XS), uchwyt UPXS.
Gwarancja: 2 lata na sprzęt i oprogramowanie

PROMOCJA CENOWA

oferta specjalna | sezon 4
tryptyk interaktywny ēno flex

PROMOCJA CENOWA

Przełomowe rozwiązanie w zakresie komunikacji interaktywnej,
adresowane do szkół. Tryptyk interaktywny to pierwsze kompleksowe rozwiązanie łączące w sobie najlepsze cechy tablicy interaktywnej oraz tablicy suchościeralno-magnetycznej lub kredowej,
nie wymagającym kosztownej instalacji na stojaku. Bez okablowania, czy modułów elektronicznych – z dożywotnią gwarancją na
powierzchnię. Tryptyk jest przykręcany do ściany za pomocą wkrętów. Elementy montażowe znajdują się w zestawie. Jego największą zaletą jest łatwość montażu.

ć
ś
o
now
tablica interaktywna ésprit DT
Najnowsza tablica interaktywna produkcji firmy 2x3 SA. Zastosowana technologia optyczna pozwalana obsługę multigestów (między innymi zoomowania, rotacji, a także przewijania).
Urządzenie działa w standardzie Plug&Play – pozwalając na
użytkowanie zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora. Łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem), minimum

elektroniki, doskonała precyzja, jednokrotna kalibracja
chościeralnej to główne cechy naszego produktu pozwalające
na prowadzenie zajęć w sposób interesujący i dynamiczny.
Tablica dedykowana jest komputerom z systemem Windows XP,
Windows 7 oraz Windows 8 (system Windows XP nie posiada
w standardzie możliwości obsługi multigestów). Do tabl i c y d o -

GRATIS!

PROJEKTOR
NEC V230X

ł ą c z o n e j e s t o p r o g r a m ow a n i e p oz w a l a j ą ce m . i n . n a:
rysowanie, transformacje, importowanie multimediów, zrzuty
ekranowe, rejestrowanie wideo, zapis prezentacji do formatu
PDF itp.

Zestaw zawiera: tablicę, wskaźnik, kabel USB 4,5 m, sterownik
z oprogramowaniem na płycie CD oraz instrukcję.

Gwarancja: 2 lata na sprzęt i oprogramowanie

Jasność: 2300 ANSI lm
Rozdzielczość: 1024 x 768
Technologia: DLP
Kontrast: 2000:1
Gwarancja: 3 lata na projektor; 6 miesięcy lub 1000 h na lampę

Nr Art. 2x3

Nazwa

Rozmiar

Cena brutto

Cena netto

TIWEP
ZEG
ZEW
TRS78EF / TRK78EF
TIWEDT

tablica interaktywna ésprit plus
zestaw ésprit go!
zestaw ésprit wall
tryptyk interaktywny ēno flex
tablica interaktywna ésprit DT

80”
80”
80”
160 x 120 cm / 78”
80”

3 499,35 zł
7 995,00 zł
6 765,00 zł
6 148,77 zł
4 790,85 zł

2 845,00 zł
6 500,00 zł
5 500,00 zł
4 999,00 zł
3 895,00 zł

tablice interaktywne

oraz możliwość użytkowania tablicy jako tradycyjnej tablicy su-
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projektor NEC V260
Kompaktowy, lekki projektor do częstych, przenośnych prezentacji. Został
zaprojektowany z myślą o użytkownikach biurowych. Jego doskonałe parametry oraz automatyczne funkcje pozwalają na bezproblemową pracę
nawet początkującym uczestnikom.
• Jasność: 2600 ANSI lm
• Rozdzielczość: SVGA (800 × 600 px)
• 3D Ready – wybiegająca w przyszłość technologia DLP®-Link™
• Certyfikat spełnienia norm TCO
• Wyższa wydajność, mniejsze zużycie energii
• Licznik carbon savings zachęcający do korzystania z trybu EcoMode
• Zielony przycisk EcoMode na pilocie
• Doskonałe, olśniewające barwy dzięki technologii VIDI
• Szybki start – 3-4 sekundy, Szybkie wyłączanie – 0 sekund
(bez chłodzenia po wyłączeniu).
Gwarancja: na projektor: 3 lata, na lampę: 6 miesięcy lub 1000 h

GRATIS!

uchwyt
do projektora
UPB2

projektor NEC V230X
Kompaktowy, lekki projektor do częstych, przenośnych prezentacji. Został
zaprojektowany z myślą o użytkownikach biurowych. Jego doskonałe parametry oraz automatyczne funkcje pozwalają na bezproblemową pracę
nawet początkującym uczestnikom.
• Jasność: 2300 ANSI lm
• Rozdzielczość: XGA (1024 × 768 px)
• 3D Ready – wybiegająca w przyszłość technologia DLP®-Link™
• Certyfikat spełnienia norm TCO
• Wyższa wydajność, mniejsze zużycie energii
• Licznik carbon savings zachęcający do korzystania z trybu EcoMode
• Zielony przycisk EcoMode na pilocie
• Doskonałe, olśniewające barwy dzięki technologii VIDI
• Szybki start – 3-4 sekundy, Szybkie wyłączanie – 0 sekund
(bez chłodzenia po wyłączeniu).
Gwarancja: na projektor: 3 lata, na lampę: 6 miesięcy lub 1000 h

GRATIS!

projektor NEC M271X

projektory

uchwyt
do projektora
UPB2

4

Profesjonalne projektory biurkowe o elastycznych opcjach konfiguracji
przeznaczone do zastosowań w biznesie i edukacji. Wybrane modele występują również w wersji edukacyjnej (EDU) ze specjalnie rozszerzoną gwarancją na lampę projektora.
• Maksymalna elastyczność z dużym zoomem optycznym 1,7x
• Minimalny koszt utrzymania, dzięki długiemu okresowi eksploatacji lampy
• Nowatorskie funkcje ECO pozwalają zmniejszyć zużycie energii elektrycznej
• Doskonałe możliwości podłączania, dzięki licznym złączom (analogowym
i cyfrowym) oraz obsłudze sieci
• Intuicyjna, łatwa obsługa, dzięki zaprojektowaniu urządzenia z myślą
o użytkowniku oraz dzięki zastosowaniu pokrywy obiektywu.
Gwarancja: na projektor: 3 lata, na lampę: 6 miesięcy lub 1000 h

Nr Art. 2x3

Nazwa

Jasność

V260
V230X
M271X
M260XS
UM280X
WZ2
WZ1

projektor NEC
projektor NEC
projektor NEC
projektor NEC
projektor NEC
wizualizer
wizualizer

2600 ANSI lm
2300 ANSI lm
2700 ANSI lm
2600 ANSI lm
2800 ANSI lm

Kontrast
2000:1
2000:1
3000:1
2000:1
3000:1

Rozdzielczość
SVGA (800 × 600 px)
XGA (1024 × 768 px)
XGA (1024 × 768 px)
XGA (1024 × 768 px)
XGA (1024 × 768 px)
5 Mpx
1,3 Mpx

Technologia

Cena brutto

Cena netto

DLP
DLP
LCD
LCD
LCD

1 414,50 zł
2 029,50 zł
2 583,00 zł
3 813,00 zł
5 043,00 zł
1 845,00 zł
4 305,00 zł

1 150,00 zł
1 650,00 zł
2 100,00 zł
3 100,00 zł
4 100,00 zł
1 500,00 zł
3 500,00 zł

oferta specjalna | sezon 4
GRATIS!

uchwyt do projektora US1

projektor NEC M260XS
Projektor krótkoogniskowy do bliskiej projekcji. Projektory ShortThrow
to specjalnie zaprojektowane modele wyświetlające obraz zarówno w tradycyjnym, jak i panoramicznym formacie z bardzo bliskiej odległości
od ekranu. Projektory z tej serii idealnie nadają się do pracy w małych salach
konferencyjnych, współpracują z tablicami interaktywnymi w placówkach
edukacyjnych. Znajdują również zastosowanie w systemach Digital Signage.
• Jasność: 2600 ANSI lm
• Rozdzielczość: XGA (1024 × 768 px)
• Technologia: LCD
Gwarancja: 3 lata na projektor oraz 6 miesięcy lub 1000h na lampę.

GRATIS!

moduł WiFi

projektor NEC UM280X

wizualizer WZ2
Idealnie sprawdzi się w szkołach i na uczelniach, np. na lekcji biologii. Wraz
z komputerem oraz projektorem tworzy niezbędne uzupełnienie każdej
profesjonalnej prezentacji. Możliwość zapisywania obrazu w wielu formatach: PNG, JPG, BMP, TIFF, PDF oraz AVI.
• Matryca: CMOS 5,0 Mpx
• Max. rozdz.: 2592 × 1944 px
• Podświetlenie: LED (centralne)
• Obszar roboczy: 42 × 29,7 cm
W zestawie: wizualizer, mata antyodblaskowa, kabel USB, sterownik na CD,
instrukcja obsługi.
Gwarancja: 2 lata.

PROMOCJA 1+1

wizualizer WZ1
Profesjonalny, wysokiej jakości wizualizer cyfrowy, który umożliwia precyzyjne wyświetlanie dokumentów, zdjęć, wykresów, a także obiektów trójwymiarowych – po podłączeniu do emitera obrazu. Główną zaletą urządzenia jest
zastosowanie dolnego i bocznego oświetlenia, wykonanego w technologii
LED.
• Oświetlenie: lampy boczne LED oraz podświetlenie płyty dolnej
• Zoom: 12 x zoom optyczny i 8 x zoom cyfrowy
• 2 wejścia RGB, 2 wyjścia RGB
• Podstawowe funkcje: regulacja głośności, ustawienia ostrości i jasności,
transformacja obrazu, zamrażanie, odbicie lustrzane, negatyw
• Obrót obiektywu o 350° w pionie i poziomie
• Płaskie, czułe przyciski dotykowe
W zestawie: pilot zdalnego sterowania.
Gwarancja: 2 lata.

GRATIS!

Tablet 7”

projektory / wizualizery

Projektory UltraShortThrow (do ultra bliskiej projekcji), w których niemal
całkowicie wyeliminowano cienie i odblaski. Można cieszyć się dodatkową
przestrzenią dzięki panoramicznemu formatowi i odtwarzać materiały wideo w natywnych proporcjach obrazu. Zintegrowana obsługa technologii
3D pozwala z optymizmem patrzeć na kolejny krok ku cyfrowym salom
lekcyjnym. Z kolei ogromna różnorodność wejść analogowych i cyfrowych
daje pewność także co do możliwości przekazywania treści. Urządzenie jest
dostarczane z zestawem do łatwego montażu na ścianie, co gwarantuje wysoką jakość prac instalacyjnych i zapewnia zgodność z różnymi systemami
umożliwiającymi regulację wysokości.
• Jasność: 2800 ANSI lm
• Rozdzielczość: XGA (1024 × 768 px)
• Technologia: LCD
Gwarancja: 3 lata na projektor oraz 6 miesięcy lub 1000h na lampę.
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GRATIS!

Wskaźnik WL2

stolik Projector Stand
Kompaktowy, mobilny stolik pod projektor z regulowaną półką i zamykaną
na kluczyk szafką. Dodatkiem jest półka na dokumenty / laptopa, którą można zamontować po obu stronach stolika. Stolik z wykończeniami z melaminy – odporny na zarysowania.

stolik Master
GRATIS!

Wskaźnik WL1

Idealny do sal lekcyjnych, konferencyjnych czy szkoleniowych. Ułatwi pracę
prelegenta i jego bezpośredni dostęp m.in. do komputera lub projektora.
Nowoczesny stolik projekcyjny, skonstruowany specjalnie dla przenośnych
projektorów. Posiada 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. Dodatkowo istnieje możliwość obrotu i zmiany wysokości
dolnej półki. Podstawa jezdna wyposażona w dwa duże kółka ułatwiające
transport oraz specjalne stopki zapewniające stabilność stolika. Po skończonej prezentacji stolik można złożyć, co pozwala wygodnie przemieścić
się ze sprzętem.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

stolik pod TV-AV
Uniwersalny, mobilny stojak do TV. Ciężka i trwała aluminiowa konstrukcja
zapewniająca stabilność LCD do 42”. Możliwość ukrycia okablowania
w kolumnie tylnej. Posiada uniwersalny uchwyt, który jest przeznaczony
do wszystkich uniwersalnych wsporników VESA. Doskonale nadaje się do użytku w recepcji, salach konferencyjnych, holach oraz na targach. W komplecie
klucz do regulacji wysokości TV .
Produkt dostępny wyłącznie w kolorze srebrnym.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

stoliki prezentacyjne

Nowość w ofercie

6

PROMOCJA
CENOWA

stolik Universal
Profesjonalny, wielofunkcyjny stolik projekcyjny, posiadający dwie półki
z przeznaczeniem na projektor, rzutnik, notebooka czy drukarkę. Blat wykonano z płyty meblowej w kolorze popielatym. Wysokość stolika: 81,5 cm;
wymiary blatów roboczych: 80 x 46 cm / 40 x 40 cm. Aluminiowa podstawa
jezdna w kolorze srebrnym, wyposażona jest dodatkowo w kółka z systemem blokującym, co zapewnia mobilność stolika.
W zestawie: elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

Nr Art. 2x3

Nazwa

Cena brutto

Cena netto

ST008
ST004
STV
ST007

stolik Projector Stand
stolik Master
stolik pod TV-AV
stolik Uniwersal

1 228,77 zł
1 082,40 zł
2 607,60 zł
736,77 zł

999,00 zł
880,00 zł
2 120,00 zł
599,00 zł

oferta specjalna | sezon 4
ekran elektryczny PROFI
Profesjonalny ekran projekcyjny zdalnie sterowany, łatwy do zamontowania
na ścianie lub suficie. Posiada białą, matową powierzchnię (Matt White)
z czarnym obramowaniem. Bardzo łatwa bezprzewodowa obsługa ekranu,
przy użyciu pilota radiowego, który działa nawet w zasięgu do 20 m. Dodatkowo ekran wyposażony jest w bardzo cichy mechanizm zwijający.
Wymiary dostępnych ekranów: 195 x 145 cm lub 236 x 175 cm.
Obsługa za pomocą sterownika bezprzewodowego oraz kablowego.
W zestawie: pilot zdalnego sterowania, elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

GRATIS!

Pilot do prezentacji WL2

GRATIS!

Pilot do prezentacji WL1

ekran na trójnogu POP
Ekran projekcyjny na trójnogu przeznaczony do szerokich zastosowań
prezentacyjnych. Wyposażony w ergonomiczny uchwyt z tyłu ekranu
do wygodnego przenoszenia i regulacji wysokości. Lekki, składany stelaż,
wygodny w transporcie. Podstawa trójnożna metalowa, z gumowymi wykończeniami nóżek, zawierającymi system blokowania.
Wymiary dostępnych ekranów: 195 x 145 cm lub 236 x 175 cm
W zestawie: elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

ekran manualny ścienny POP

ekrany projekcyjne

Ekran projekcyjny, ręcznie rozwijany, łatwy do zamontowania na ścianie
lub suficie. Posiada białą, matową powierzchnię (Matt White) z czarnym
obramowaniem. Wyposażony w cichy mechanizm zwijający z napędem
sprężynowym. Górna metalowa obudowa sprawia, iż konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na długotrwałą eksploatację.
Wymiary dostępnych ekranów: 195 x 145 cm lub 236 x 175 cm
W zestawie: elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

GRATIS!

Pilot do prezentacji WL1

Nr Art. 2x3

Nazwa

ETP1216/43
ETP1419/43
EMP1419/43
EMP1723/43
EEP1419/43
EEP1723/43

ekran projekcyjny POP przenośny na trójnogu
ekran projekcyjny POP przenośny na trójnogu
ekran projekcyjny POP manualny ścienny
ekran projekcyjny POP manualny ścienny
ekran projekcyjny PROFI elektryczny
ekran projekcyjny PROFI elektryczny

Rozmiar

Cena brutto

Cena netto

165 x 122 cm (4:3)
195 x 145 cm (4:3)
195 x 145 cm (4:3)
236 x 175 cm (4:3)
195 x 145 cm (4:3)
236 x 175 cm (4:3)

340,71 zł
448,95 zł
360,39 zł
466,17 zł
1 172,19 zł
1 367,76 zł

277,00 zł
365,00 zł
293,00 zł
379,00 zł
953,00 zł
1 112,00 zł
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GRATIS!

Czyścik SLIM + blok

flipchart Office Pro Red
Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. Podstawa trójnożna. Konstrukcja nośna z aluminium. Uniwersalny uchwyt zaciskowy
do bloków A1 lub EURO. Regulowana wysokość flipcharta do 186 cm, dzięki łatwym w użyciu uchwytom zaciskowym. 2 ramiona boczne rozkładane
metodą „klik-klik”.
Uwaga! Do samodzielnego złożenia.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię tablicy.

GRATIS!

Czyścik DUO + blok

flipchart Office Pro Red mobilny
Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana, o stałym kącie pochylenia 15°. Podstawa mobilna (kółka z blokadą). Konstrukcja nośna ze stali.
Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO. Regulowana wysokość flipcharta w zakresie 160-196 cm, dzięki łatwemu w użyciu uchwytowi
zaciskowemu. 2 ramiona boczne rozkładane metodą „klik-klik”.
Uwaga! Do samodzielnego złożenia.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię tablicy.

GRATIS!

Czyścik + blok

flipchart StarBoard

flipcharty

Flipchart StarBoard to nowoczesny i elegancki design oraz perfekcyjna
jakość wykonania. Powierzchnia suchościeralna lakierowana o właściwościach magnetycznych. Konstrukcja aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi matowymi wykończeniami. Możliwość zawieszenia bloku w formacie
A1 i EURO. Wbudowana w dolny profil tablicy półka z możliwością zamykania. Tablica mocowana na trójnożnym stojaku z możliwością regulacji wysokości do 185 cm. Dodatkowe ramiona boczne na arkusze papieru.
Uwaga! Do samodzielnego złożenia.
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt.

8

Nr Art. 2x3

Nazwa

TF16
TF18
TFS04

flipchart Office Pro Red
flipchart Office Pro Red mobilny
flipchart StarBoard

Wymiary tablicy (pow. robocza)
70 x 100 cm
70 x 100 cm
70 x 100 cm

Cena brutto

Cena netto

418,20 zł
624,84 zł
553,50 zł

340,00 zł
508,00 zł
450,00 zł

oferta specjalna | sezon 4
ścianki moderacyjne

PROMOCJA CENOWA

Ścianki moderacyjne (parawany) są doskonałym produktem podczas wystaw, galerii zdjęć, rysunków, a także różnego rodzaju ogłoszeń. Znajdują
również idealne zastosowanie w miejscach, gdzie istnieje potrzeba fizycznego przedzielenia przestrzeni w estetyczny sposób. Stwórz z dostępnych
elementów własną konstrukcję w dowolnej konfiguracji.
Prostota montażu z szerokim wachlarzem zastosowań:
• tablice ogłoszeń w holach i w sekretariatach
• wystawy prac uczniów
• estetyczne wydzielenie przestrzeni na dużej powierzchni

GRATIS!

gabloty model 1 (wewnętrzne)
Idealne, gdy chcemy wyeksponować ważne dokumenty, certyfikaty lub ogłoszenia stałe, które wymagają szczególnego wyróżnienia, lub dodatkowej
ochrony. Gabloty wykonane z proﬁlu aluminiowego, do użytku wewnątrz
budynku. Drzwiczki z pleksi zamykane na zamek imbusowy, tył gablot
wzmocniony blachą ocynkowaną. Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna.
W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt.

Nr Art. 2x3
TMC126
TMT126
TMS126
TMC129
TMT129
TMS129
TMC1212
TMT1212
TMS1212
TMC1218
TMT1218
TMS1218
NTM160
NTM190
NTMU
NTK
GK11510
GS11510
GT11510
GK196
GS196
GT196

Nazwa
ŚCIANKI MODERACYJNE + AKCESORIA
korkowa dwustronna
tekstylna dwustronna
suchościeralno-magnetyczna dwustronna
korkowa dwustronna
tekstylna dwustronna
suchościeralno-magnetyczna dwustronna
korkowa dwustronna
tekstylna dwustronna
suchościeralno-magnetyczna dwustronna
korkowa dwustronna
tekstylna dwustronna
suchościeralno-magnetyczna dwustronna
noga 160
noga 190
uchwyt do tablic moderacyjnych – 2 szt.
kółka z hamulcem – 2 szt. + klucz
GABLOTY model 1 (wewnętrzne)
gablota korkowa
gablota lakierowana
gablota tekstylna
gablota korkowa
gablota lakierowana
gablota tekstylna

Rozmiar

Cena brutto

Cena netto

120 x 60 cm
120 x 60 cm
120 x 60 cm
120 x 90 cm
120 x 90 cm
120 x 90 cm
120 x 120 cm
120 x 120 cm
120 x 120 cm
120 x 180 cm
120 x 180 cm
120 x 180 cm
160 cm
190 cm

255,84 zł
265,68 zł
333,33 zł
284,13 zł
297,66 zł
412,05 zł
330,87 zł
346,86 zł
523,98 zł
421,89 zł
453,87 zł
740,46 zł
148,83 zł
154,98 zł
19,68 zł
25,83 zł

208,00 zł
216,00 zł
271,00 zł
231,00 zł
242,00 zł
335,00 zł
269,00 zł
282,00 zł
426,00 zł
343,00 zł
369,00 zł
602,00 zł
121,00 zł
126,00 zł
16,00 zł
21,00 zł

100 x 150 cm
100 x 150 cm
100 x 150 cm
90 x 60 cm
90 x 60 cm
90 x 60 cm

833,94 zł
969,24 zł
911,43 zł
484,62 zł
526,44 zł
498,15 zł

678,00 zł
788,00 zł
741,00 zł
394,00 zł
428,00 zł
405,00 zł

ścianki moderacyjne / gabloty

Tablica
korkowa
60 x 90 cm

50
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GRATIS!

Markery + Holder

tablica obrotowa
suchościeralno-magnetyczna
Dwustronna biała tablica suchościeralna obrotowa o nowoczesnym wzornictwie. Powierzchnia lakierowana o właściwościach magnetycznych. Aluminiowa, solidna konstrukcja zapewnia stabilność produktu. Tablica obraca się
wokół poziomej osi o 360°. Istnieje możliwość zablokowania jej w dowolnej
pozycji, przy użyciu pokrętła bocznego w kolorze grafitowym. Dodatkowo
produkt posiada 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku oraz wygodną półkę. Podstawa jezdna wyposażona w kółka z systemem blokującym,
ułatwiające przemieszczanie się tablicy w dowolne miejsce.
W zestawie: 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku (AS139), półka
na markery (o długości 30 cm), elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

GRATIS!

Kreda + czyścik

tablica obrotowa
kredowa magnetyczna
Dwustronna zielona kredowa tablica obrotowa o nowoczesnym wzornictwie. Powierzchnia lakierowana o właściwościach magnetycznych. Aluminiowa, solidna konstrukcja zapewnia stabilność produktu. Tablica obraca się
wokół poziomej osi o 360°. Istnieje możliwość zablokowania jej w dowolnej
pozycji, przy użyciu pokrętła bocznego w kolorze grafitowym. Dodatkowo
produkt posiada 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku oraz wygodną półkę. Podstawa jezdna wyposażona w kółka z systemem blokującym,
ułatwiające przemieszczanie się tablicy w dowolne miejsce.
W zestawie: 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku (AS139), elementy mocujące, półka (na całej szerokości).
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

GRATIS!

tablice szkolne

Czyścik Oval

10

tablica szkolna
suchościeralno-magnetyczna
Pomoże Ci zapisać cenne uwagi, pomysły czy też zrobić bieżące notatki
podczas spotkań. Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej
lakierowanej. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym,
wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami. Tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, aby zapewnić jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem. Dodatkowo produkt posiada wygodną półkę o długości 30 cm, która zmieści wszelkiego rodzaju przybory niezbędne podczas
prezentacji. Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu. Możliwe jest zawieszenie
tablicy zarówno w pionie jaki i w poziomie.
W zestawie: elementy mocujące, marker i 3 magnesy, półka.
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną oraz 2 lata na produkt.

Nr Art. 2x3

Nazwa

TOS1710SZ
TOK1710SZ
TSC1710SZ

tablica obrotowa suchościeralno-magnetyczna
tablica obrotowa kredowa magnetyczna
tablica szkolna suchościeralno-magnetyczna

Rozmiar

Cena brutto

100 x 170 cm
100 x 170 cm
100 x 170 cm

934,80 zł
923,73 zł
302,58 zł

Cena netto
760,00 zł
751,00 zł
246,00 zł

oferta specjalna | sezon 4
GRATIS!

Kreda + czyścik

tablica szkolna
kredowa magnetyczna
Idealna do zastosowania w edukacji. Tablica kredowa zielona z powierzchnią lakierowaną o właściwościach magnetycznych. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami. Tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, aby zapewnić
jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem. Dodatkowo produkt posiada wygodną półkę na całej szerokości, która zmieści wszelkiego
rodzaju przybory niezbędne podczas prezentacji. Wyjątkowo łatwa i szybka
w montażu. Możliwe jest zawieszenie tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.
W zestawie: elementy mocujące, półka.
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną oraz 2 lata na produkt.

tablica rozkładana (tryptyk)
suchościeralna magnetyczna

PROMOCJA CENOWA

Wysokiej jakości tablica rozkładana suchościeralna biała, z powierzchnią
lakierowaną o właściwościach magnetycznych. Rama wykonana z profilu
aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi
narożnikami. Tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, która zapewnia
jej stabilność i chroni przed wilgocią oraz wyginaniem. Dodatkowo produkt
posiada 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku oraz wygodną półkę,
która zmieści wszelkiego rodzaju przybory niezbędne podczas prezentacji.
W zestawie: 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku (AS139), elementy mocujące, półka (o długości 30 cm).
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną oraz 2 lata na produkt.

PROMOCJA CENOWA

tablice szkolne

tablica rozkładana (tryptyk)
kredowa magnetyczna
Wysokiej jakości tablica rozkładana kredowa zielona z powierzchnią lakierowaną o właściwościach magnetycznych. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi
narożnikami. Tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, która zapewnia
jej stabilność i chroni przed wilgocią oraz wyginaniem. Dodatkowo produkt
posiada 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku oraz wygodną półkę
na całej szerokości, która zmieści wszelkiego rodzaju przybory niezbędne
podczas prezentacji.
W zestawie: 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku (AS139 ), elementy mocujące, półka (na całej szerokości).
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną oraz 2 lata na produkt.

Nr Art. 2x3

Nazwa

TKC1710
TRS1710SZ
TRK1710SZ

tablica szkolna kredowa magnetyczna
tablica rozkładana (tryptyk) suchościeralna
tablica rozkładana (tryptyk) kredowa magnetyczna

Rozmiar

Cena brutto

100 x 170 cm
170 x 100 cm / 340 cm
170 x 100 cm / 340 cm

302,58 zł
613,77 zł
613,77 zł

Cena netto
246,00 zł
499,00 zł
499,00 zł
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Czyścik DUO

tablica w ramie officeBoard
Tablica suchościeralna, korkowa lub tekstylna. Elegancka rama wykonana
z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi popielatymi narożnikami. Dodatkowo tablica suchościeralna posiada wygodną półkę, która zmieści wszelkiego rodzaju przybory niezbędne podczas
prezentacji. Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie,
jak i w poziomie.
W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja:
TSA: 10 lat na powierzchnię lakierowaną oraz 2 lata na produkt.
TCA: 2 lata na produkt. TTA: 2 lata na produkt.

GRATIS!
Pinezki

GRATIS!
Pinezki

tablice moderacyjne dwustronne

tablice / tablice moderacyjne

Rama z profilu aluminiowego w kolorze białym, nogi stalowe, wyposażone
w kółka. Powierzchnia: suchościeralna lakierowana, korkowa lub tekstylna
(w kolorze niebieskim lub szarym).
Gwarancja: 2 lata na produkt.

12

PROMOCJA
CENOWA

Nr Art. 2x3

Nazwa

Wymiary

Cena brutto

Cena netto

TSA1510
TSA1218
TCA1510
TCA1218
TTA1510
TTA1218
MTS1215 CV
MTC1215 CV
MTT1215 CV

tablica lakierowana
tablica lakierowana
tablica korkowa
tablica korkowa
tablica tekstylna
tablica tekstylna
tablica moderacyjna suchościeralna, mobilna
tablica moderacyjna korkowa, mobilna
tablica moderacyjna tekstylna, mobilna

100 x 150 cm
120 x 180 cm
100 x 150 cm
120 x 180 cm
100 x 150 cm
120 x 180 cm
120 x 150 cm
120 x 150 cm
120 x 150 cm

344,40 zł
515,37 zł
153,75 zł
236,16 zł
366,54 zł
425,58 zł
799,50 zł
638,37 zł
665,43 zł

280,00 zł
419,00 zł
125,00 zł
192,00 zł
298,00 zł
346,00 zł
650,00 zł
519,00 zł
541,00 zł

oferta specjalna | sezon 4
Nowość w ofercie

Oprawa wykonana z przezroczystego PET o wysokiej
odporności. Przeznaczona do prezentacji różnorodnych treści np. menu, cenników, ulotek itp. Mocowana do ściany za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.

ODA

OUA

OCA

stojak na broszury
Multiside 2-stronny

stojak na broszury
Multiside 3-stronny

stojak na broszury
Multiside 4-stronny

2-stronny stojak na solidnej aluminiowej podstawie (wysokość: 160 cm). Do 10 półek o formacie
A4, A5 lub 1/3A4). Podstawa dostępna w kolorze
srebrnym, wyposażona
w płynnie obracające się
kółka. Produkt do samodzielnego złożenia.
W zestawie: elementy montażowe.

3-stronny stojak na solidnej aluminiowej podstawie (wysokość: 160 cm). Do 15 półek o formacie
A4, A5 lub 1/3A4). Podstawa dostępna w kolorze
srebrnym. Produkt do
samodzielnego złożenia.
Uwaga: półki sprzedawane są oddzielnie.
W zestawie: elementy
montażowe.

4-stronny stojak obrotowy na stabilnej, eleganckiej podstawie (wysokość: 160 cm). Maksymalnie
stojak pomieści do 20 półek o formacie A4, A5 lub
1/3A4). Do samodzielnego złożenia.
Uwaga: półki sprzedawane są oddzielnie.
W zestawie: elementy montażowe.

Nowość
w ofercie

Nowość
w ofercie

Nowość
w ofercie

Nowość
w ofercie

Półki akrylowe
do stojaków Multiside
wraz z nasadką
Półki wykonane zostały z przezroczystego akrylu.

Nr Art. 2x3

Nazwa

ODA4V
OCA4V
OUA4V
SM2
SM3
SM4
SMPA4
SMPA5
SMP1/3A4

oprawa PET samoprzylepna
oprawa PET samoprzylepna
oprawa PET samoprzylepna
stojak na broszury Multiside 2-stronny
stojak na broszury Multiside 3-stronny
stojak na broszury Multiside 4-stronny
półki akrylowe do stojaków Multiside
półki akrylowe do stojaków Multiside
półki akrylowe do stojaków Multiside

Rozmiar

Cena brutto

Cena netto

A4
A4
A4

7,38 zł
6,15 zł
13,53 zł
790,89 zł
964,32 zł
1 061,49 zł
36,90 zł
22,14 zł
18,45 zł

6,00 zł
5,00 zł
11,00 zł
643,00 zł
784,00 zł
863,00 zł
30,00 zł
18,00 zł
15,00 zł

A4
A5
A4

oprawy PET / stojaki na broszury

oprawa PET
samoprzylepna
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GRATIS!

Marker + magnesy
+ tablica tekstylna

90 x 60 cm

tablice szklane NAGA®
Tablice szklane magnetyczne duńskiej firmy NAGA® to nienaganny design,
nasycone kolory oraz estetyczne wykonanie. Świetnie nadają się do biura,
restauracji, kuchni, holu, a także salonu i łazienki. Tablica składa się z tafli
szkła i zespojonej z nią na całej powierzchni (za pomocą kleju polichloroprenowego) blachy ocynkowanej, wyposażonej w otwory montażowe (wyprofilowane w jednorodnym materiale). Powierzchnia suchościeralna pozwala
na tradycyjne prowadzenie notatek, tablice mogą być również bardzo ciekawym elementem wystroju każdego wnętrza.
Dostępne w 4 kolorach. Bardzo łatwy i szybki montaż.
Gwarancja: 2 lata

tablice szklane NAGA® / magnesy

Nowość w ofercie

14

supermocne
magnesy NAGA®
Supermocne magnesy NAGA® to magnesy wytwarzające bardzo
silne pole magnetyczne. Mogą być używane zarówno do tablic
NAGA®, jak i do innych tablic magnetycznych.
Supermocne magnesy NAGA® dostępne są w 2 rodzajach:
• szklane kwadratowe (w 3 kolorach)
• oraz metalowe w kształcie kostki.
Idealnie do przyczepiania notatek, zdjęć itp.

Nr Art. 2x3

Nazwa

Wymiary

Cena brutto

Cena netto

10701
10702
10720
10750
10301
10302
10320
10350

Tablica szklana czarna
Tablica szklana biała
Tablica szklana czerwona
Tablica szklana jasnozielona
Tablica szklana czarna
Tablica szklana biała
Tablica szklana czerwona
Tablica szklana jasnozielona

45 x 45
45 x 45
45 x 45
45 x 45
60 x 80
60 x 80
60 x 80
60 x 80

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

149,99 zł
149,99 zł
149,99 zł
149,99 zł
398,53 zł
398,53 zł
398,53 zł
398,53 zł

121,94 zł
121,94 zł
121,94 zł
121,94 zł
324,01 zł
324,01 zł
324,01 zł
324,01 zł

20011
20102
20101
20120

Supermocne magnesy, kostka 4 szt.
Supermocne magnesy, szklane białe 2 szt.
Supermocne magnesy, szklane czarne 2 szt.
Supermocne magnesy, szklane czerwone 2 szt.

1 x 1 x 1 cm
2,5 x 2,5 cm
2,5 x 2,5 cm
2,5 x 2,5 cm

55,14 zł
41,35 zł
41,35 zł
41,35 zł

44,83 zł
33,62 zł
33,62 zł
33,62 zł

oferta specjalna | sezon 4
Green Corner to akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do szkół. Współzawodnictwo, ekologia, nauka
oraz tworzenie szkolnego, ekologicznego zielonego zakątka to główne założenia programu. Program zostanie
początkowo wdrożony na terenie Polski i będzie realizowany we wspópracy ze specjalistami związanymi z ochrona
środowiska oraz aranżacją terenów zielonych.

pomóż nam chronić środowisko
– bądź EKO

(1)

tablice ecoBoards

(2)

Tablice w ramie z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończonej
eleganckimi, ozdobnymi narożnikami. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna lakierowana, korkowa (1) lub z naturalnej tkaniny jutowej (2).
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt.

zestaw startowy
W zestawie:
• markery na bazie spirytusu, z okrągłą końcówką, w kolorze:
czerwonym, zielonym, niebieskim i czarnym –1 opak. (4 szt.);
• płyn czyszczący w butelce z atomizerem o poj. 50 ml;
• wycierak magnetyczny OVAL;
• wymienne filce (5 szt.);
• magnesy Ø20 mm (10 szt.)

PROMOCJA
CENOWA

Praktyczny flipchart z powierzchnią suchościeralną o właściwościach magnetycznych. Konstrukcja aluminiowa w kolorze popielatym, z eleganckimi
grafitowymi wykończeniami. Półka na akcesoria oraz unoszony uchwyt
na arkusze papieru (wykonane z tworzywa sztucznego ABS). Trójnożny stojak o regulowanej wysokości – max. 186 cm. Istnieje możliwość zawieszenia bloku A1 oraz EURO, poprzez odpowiednie ustawienie rozstawu haków.
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt.

Nr Art. 2x3

Nazwa

Wymiary

Cena brutto

Cena netto

TSA/C
TSA/C
TCA/C
TCA/C
TJA/C
TJA/C
AS116
TF01 / ECO

Tablica lakierowana
Tablica lakierowana
Tablica korkowa
Tablica korkowa
Tablica jutowa
Tablica jutowa
Zestaw startowy
ecoBoards

80 x 60
120 x 80
80 x 60
120 x 80
80 x 60
120 x 80

79,95 zł
135,30 zł
56,58 zł
87,33 zł
62,73 zł
95,94 zł
3 3,21 zł
227,55 zł

65,00 zł
110,00 zł
46,00 zł
71,00 zł
51,00 zł
78,00 zł
27,00 zł
185,00 zł

cm
cm
cm
cm
cm
cm

green corner

flipchart ecoBoards
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Promocję organizuje 2x3 SA. Oferta jest ważna w terminie 29.07.2013 - 31.12.2013 lub do wyczerpania
zapasów magazynowych, produktów podstawowych lub gratisów dodawanych do produktów w ramach
promocji. Niniejsza gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego (na podstawie Art. 71
Kodeksu Cywilnego). Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie bez podania przyczyny. Kolory oraz detale produktów bazowych, a także dodawanych w ramach promocji gratisów mogą się różnić
od rzeczywistych. Więcej informacji na stronie www.2x3.pl

w

Nowość w ofercie

ramka zatrzaskowa Wood
Wykonana z profili oklejonych materiałem imitującym drewno. Narożniki
ścięte pod kątem 45°, wykończone plastikowymi, dopasowanymi zaślepkami, zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowania. Montowana na ścianie
za pomocą wkrętów (ramka posiada przeznaczone do zawieszenia otwory).
Dodatkowo do ramki dołączona jest podpórka, umożliwiająca zastosowanie jej również w pozycji stojącej (zarówno w pionie, jak i w poziomie).
Do użytku we wnętrzach. Produkt przyjazny środowisku.
Uwaga: zestaw nie zawiera wkrętów.

Nowość w ofercie

tablica informacyjna Complete
Konstrukcja z aluminium (satyna). Panele, w których umieszcza się informację wykonane są z przezroczystego akrylu. Dostępne wersje: jedno-, trzylub pięciopanelowa. Do użytku wewnętrznego.
W komplecie: elementy montażowe.

tabliczka informacyjna Convex
5+1 gratis

Przeznaczona do użytku wewnątrz budynku. Wykonana z aluminium, anodowanego na srebrno. Umieszczana w środku informacja zabezpieczana
jest folią antyrefleksyjną. Mocowana do ściany za pomocą pasków dwustronnej taśmy klejącej (dołączone do każdej tabliczki).
W komplecie: przyssawka umożliwiająca podniesienie folii zabezpieczającej w celu szybkiej i łatwej wymiany informacji.

tabliczki informacyjne

tabliczka informacyjna
przydrzwiowa EuroPLEX
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5+1 gratis

Tabliczka przeznaczona do użytku wewnętrznego. Składa się z dwóch płyt
wykonanych z przezroczystej pleksi. Na krótszych bokach tabliczki znajdują
się dekoracyjne śruby ze stali nierdzewnej, które nadają jej elegancki i nowoczesny wygląd, a tym samym zabezpieczają informację znajdującą
się w środku. Łatwa i szybka w montażu. Istnieje możliwość zawieszenia
tabliczki zarówno w pionie, jak i w poziomie
Do każdej tabliczki TDW15 – wybrany piktogram gratis!
W zestawie: elementy montażowe.

Nr Art. 2x3

Nazwa

TZD14/A6
TZD14/A5
TZD25/A4
TIC5H
TIC3H
TIC1A3V
TIC1A4H
TCW1030
TCWA5
TCWA6
TDWA4
TDWA5
TDW15

ramka zatrzaskowa Wood
ramka zatrzaskowa Wood
ramka zatrzaskowa Wood
tablica informacyjna Complete, 5 paneli
tablica informacyjna Complete, 3 panele
tablica informacyjna Complete, 1 panel
tablica informacyjna Complete, 1 panel
Tabliczka ścienna Convex
Tabliczka ścienna Convex
Tabliczka ścienna Convex
tabliczka informacyjna drzwiowa euroPLEX – A4
tabliczka informacyjna drzwiowa euroPLEX – A5
euroPLEX sign + piktogram (elementy montażowe w komplecie)

Wymiary
10,5 x 14,8 cm
14,8 x 21,0 cm
21,0 x 29,7 cm
(5x) 29,7 x 12,0 cm
(3x) 29,7 x 21,0 cm
29,7 x 42,0 cm
21,0 x 29,7 cm
30,0 x 10,5 cm
21,0 x 14,8 cm
14,8 x 10,5 cm
29,7 x 21,0 cm
21,0 x 14,8 cm
15,0 x 15,0 cm

Cena brutto

Cena netto

35,67 zł
50,43 zł
71,34 zł
400,98 zł
380,07 zł
306,27 zł
196,80 zł
47,97 zł
39,36 zł
25,83 zł
84,87 zł
71,34 zł
72,57 zł

29,00 zł
41,00 zł
58,00 zł
326,00 zł
309,00 zł
249,00 zł
160,00 zł
39,00 zł
32,00 zł
21,00 zł
69,00 zł
58,00 zł
59,00 zł

