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696000
cena brutto

856080

cena netto

585000
cena brutto

719550

cena netto

597100
cena brutto

734433

cena netto

708400
cena brutto

871332

cena netto

  
zestaw (ZSI 1)
ésprit MT Pro
+ X320UST + uchwyt
+ listwa głośnikowa

Oferta zgodna z wymogami programu AKTYWNA TABLICA

Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	MT	Pro	80” technologia podczerwieni, ce-

ramiczna powierzchnia z dożywotnią gwarancją, 32 punkty dotykowe, 
obsługa multigestów, standard Plug&Play, 3 lata gwarancji na tablicę, 
półka na pisaki + 4 pisaki: czarny, niebieski, czerwony i gumka

•	 projektor	do	ultra	bliskiej	 projekcji	Optoma	X320UST typ: DLP;  
jasność: 4000 ANSI lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20000:1

•	 uchwyt	do	projektora	
•	 listwa	głośnikowa

zestaw (ZSI 2)
ésprit MT Pro
+ X305ST + US1
+ listwa głośnikowa
Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	MT	Pro	80” technologia podczerwieni,  

ceramiczna powierzchnia z dożywotnią gwarancją, 32 punkty dotykowe, 
obsługa multigestów, standard Plug&Play, 3 lata gwarancji na tablicę, 
półka na pisaki + 4 pisaki: czarny, niebieski, czerwony i gumka

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

•	 uchwyt	do	projektora	US1
•	 listwa	głośnikowa  
zestaw (ZSI 3)
ésprit MT Pro
+ EB-520 + US2
+ listwa głośnikowa
Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	MT	Pro	80” technologia podczerwieni,  

ceramiczna powierzchnia z dożywotnią gwarancją, 32 punkty dotykowe, 
obsługa multigestów, standard Plug&Play, 3 lata gwarancji na tablicę, 
półka na pisaki + 4 pisaki: czarny, niebieski, czerwony i gumka

•	 projektor	krótkoogniskowy	Epson	EB-520 typ: 3LCD; jasność: 2700 
ANSI lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 16000:1

•	 uchwyt	do	projektora	US2
•	 listwa	głośnikowa

zestaw (ZSI 4)
ésprit MT Pro
+ EB-670
+ listwa głośnikowa
Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	MT	Pro	80” technologia podczerwieni,  

ceramiczna powierzchnia z dożywotnią gwarancją, 32 punkty dotykowe, 
obsługa multigestów, standard Plug&Play, 3 lata gwarancji na tablicę, 
półka na pisaki + 4 pisaki: czarny, niebieski, czerwony i gumka

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

•	 listwa	głośnikowa

W ZESTAWIE
TANIEJ!

W ZESTAWIE
TANIEJ!

W ZESTAWIE
TANIEJ!

W ZESTAWIE
TANIEJ!
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439900
cena brutto

541077

cena netto

Oferta zgodna z wymogami programu AKTYWNA TABLICA  
zestaw (ZSI 5)
ésprit MT Pro
+ DX349 + UPB2
Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	MT	Pro	80” technologia podczerwieni,  

ceramiczna powierzchnia z dożywotnią gwarancją, 32 punkty dotykowe, 
obsługa multigestów, standard Plug&Play, 3 lata gwarancji na tablicę, 
półka na pisaki + 4 pisaki: czarny, niebieski, czerwony i gumka

•	 projektor	przenośny	DX349	typ: DLP; jasność: 3000 ANSI lm; rozdziel-
czość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20000:1

•	 uchwyt	do	projektora	UPB2

573100
cena brutto

704913

cena netto

  
zestaw (ZSI 8)
ésprit MT
+ EB-520 + US2
+ listwa głośnikowa
Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	MT	80” technologia podczerwieni, ceramiczna  

powierzchnia z dożywotnią gwarancją, obsługa multigestów (do 4  
użytkowników jednocześnie), standard Plug&Play, 3 lata gwarancji na  
tablicę, półka na pisaki + 4 pisaki: czarny, niebieski, czerwony i gumka

•	 projektor	krótkoogniskowy	Epson	EB-520 typ: 3LCD;  
jasność: 2700 ANSI lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA);  
kontrast: 16000:1

•	 uchwyt	do	projektora	US2
•	 listwa	głośnikowa

W ZESTAWIE
TANIEJ!

563000
cena brutto

692490

cena netto

  
zestaw (ZSI 7)
ésprit MT
+ X305ST + US1
+ listwa głośnikowa
Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	MT	80” technologia podczerwieni, cera-

miczna powierzchnia z dożywotnią gwarancją, obsługa multigestów 
(do 4 użytkowników jednocześnie), standard Plug&Play, 3 lata gwarancji 
na tablicę, półka na pisaki + 4 pisaki: czarny, niebieski, czerwony i gumka

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

•	 uchwyt	do	projektora	US1
•	 listwa	głośnikowa

W ZESTAWIE
TANIEJ!

666000
cena brutto

819180

cena netto

  
zestaw (ZSI 6)
ésprit MT
+ X320UST + uchwyt
+ listwa głośnikowa
Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	MT	80” technologia podczerwieni, cera-

miczna powierzchnia z dożywotnią gwarancją, obsługa multigestów 
(do 4 użytkowników jednocześnie), standard Plug&Play, 3 lata gwarancji 
na tablicę, półka na pisaki + 4 pisaki: czarny, niebieski, czerwony i gumka

•	 projektor	do	ultra	bliskiej	 projekcji	Optoma	X320UST typ: DLP;  
jasność: 4000 ANSI lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20000:1

•	 uchwyt	do	projektora
•	 listwa	głośnikowa

W ZESTAWIE
TANIEJ!

W ZESTAWIE
TANIEJ!
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409900
cena brutto

504199

cena netto

  
zestaw (ZSI 10)
ésprit MT
+ DX349 + UPB2
Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	MT	80” technologia podczerwieni, cera-

miczna powierzchnia z dożywotnią gwarancją, obsługa multigestów 
(do 4 użytkowników jednocześnie), standard Plug&Play, 3 lata gwarancji 
na tablicę

•	 projektor	przenośny	DX349	typ: DLP; jasność: 3000 ANSI lm; rozdziel-
czość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20000:1

•	 uchwyt	do	projektora	UPB2

519900
cena brutto

639477

cena netto

630000
cena brutto

774900

cena netto

  
zestaw (ZSI 12)
ésprit DT
+ X305ST + US1
+ listwa głośnikowa
Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	DT	80” technologia optyczna; obsługa 

multigestów; standard Plug&Play; powierzchnia ceramiczna z dożywot-
nią gwarancją, 3 lata gwarancji na tablicę

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

•	 uchwyt	do	projektora	US1
•	 listwa	głośnikowa

  
zestaw (ZSI 11)
ésprit DT
+ X320UST + uchwyt
+ listwa głośnikowa
Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	DT	80” technologia optyczna; obsługa 

multigestów; standard Plug&Play; powierzchnia ceramiczna z dożywot-
nią gwarancją, 3 lata gwarancji na tablicę

•	 projektor	do	ultra	bliskiej	 projekcji	Optoma	X320UST typ: DLP;  
jasność: 4000 ANSI lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20000:1

•	 uchwyt	do	projektora
•	 listwa	głośnikowa

W ZESTAWIE
TANIEJ!

W ZESTAWIE
TANIEJ!

674000
cena brutto

829020

cena netto

  
zestaw (ZSI 9)
ésprit MT+EB-670
+ listwa głośnikowa
Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	MT	80” technologia podczerwieni, cera-

miczna powierzchnia z dożywotnią gwarancją, obsługa multigestów 
(do 4 użytkowników jednocześnie), standard Plug&Play, 3 lata gwarancji 
na tablicę

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

•	 listwa	głośnikowa

W ZESTAWIE
TANIEJ!

W ZESTAWIE
TANIEJ!

Oferta zgodna z wymogami programu AKTYWNA TABLICA
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539900
cena brutto

664077

cena netto

573100
cena brutto

704913

cena netto

366900
cena brutto

451287

cena netto

  
zestaw (ZSI 13)
ésprit DT
+ EB-520 + US2
+ listwa głośnikowa
Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	DT	80” technologia optyczna; obsługa 

multigestów; standard Plug&Play; powierzchnia ceramiczna z dożywot-
nią gwarancją, 3 lata gwarancji na tablicę

•	 projektor	krótkoogniskowy	Epson	EB-520 typ: 3LCD; jasność: 2700 
ANSI lm; rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 16000:1

•	 uchwyt	do	projektora	US2
•	 listwa	głośnikowa

  
zestaw (ZSI 14)
ésprit DT
+ EB-670
+ listwa głośnikowa
Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	DT	80” technologia optyczna; obsługa 

multigestów; standard Plug&Play; powierzchnia ceramiczna z dożywot-
nią gwarancją, 3 lata gwarancji na tablicę

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

•	 listwa	głośnikowa

  
zestaw (ZSI 15)
ésprit DT
+ DX349 + UPB2
Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	DT	80” technologia optyczna; obsługa 

multigestów; standard Plug&Play; powierzchnia ceramiczna z dożywot-
nią gwarancją, 3 lata gwarancji na tablicę

•	 projektor	przenośny	DX349	typ: DLP; jasność: 3000 ANSI lm; rozdziel-
czość: 1024 x 768 (XGA); kontrast: 20000:1

•	 uchwyt	do	projektora	UPB2

W ZESTAWIE
TANIEJ!

W ZESTAWIE
TANIEJ!

W ZESTAWIE
TANIEJ!

W ZESTAWIE
TANIEJ!

775900
cena brutto

954357

cena netto  
zestaw (ZSI 16)
ésprit DT101
+ EB-685W
Zestaw zawiera:
•	 tablicę	interaktywną	ésprit	DT	101” technologia optyczna; obsługa 

multigestów; standard Plug&Play; powierzchnia ceramiczna z doży-
wotnią gwarancją, 3 lata gwarancji na tablicę

•	 projektor	do	ultra	bliskiej	projekcji	Epson	EB-685W  
typ: 3LCD; jasność: 3500 ANSI lm; rozdzielczość:  
1280 x 800 (WXGA); kontrast: 14 000:1

Oferta zgodna z wymogami programu AKTYWNA TABLICA
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statyw do monitora
Mobi-Lift Eco
Podnośnik telewizyjny. Specjalna konstrukcja oraz kółka z blokadą umożli-
wiają łatwe przesuwania produktu, bez pomocy drugiej osoby. Podstawo-
we cechy produktu: pełna mobilność, solidna konstrukcja, kółka z blokadą, 
aktywne gniazdko RJ45, dzięki któremu podłączymy dodatkowe akcesoria,  
kontrola pilotem RF. Nośność do 80 kg.

194900
cena brutto

239727

cena netto  
tablica interaktywna
ésprit ST
ésprit ST działa w oparciu o technologię optyczną. Dzięki standardowi Plug&Play produkt jest 
gotowy do użytku zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora. Zastosowana technolo-
gia pozwala na obsługę multigestów (zoomowanie, rotacja, przewijanie). Powierzchnia lakiero-
wana, suchościeralno-magnetyczna. 3 lata gwarancji na tablicę, 10 lat na powierzchnię tablicy.

  
stojaki do tablic interaktywnych
Wykonane ze stali w kolorze białym (półmat). 
STE	UNIVERSAL:	Pasuje do wszystkich naszych tablic;  z uchwytem do projek-
tora do bliskiej projekcji. Możliwość złożenia ramienia o 90°. Regulacja odle-
głości projektora od tablicy w przedziale 13,5-100 cm.
STE	DT/MT/ST: Do tablicy interaktywnej ésprit DT, ésprit ST oraz ésprit MT  
z możliwością trójstopniowej regulacji wysokości. Możliwość złożenia ramie-
nia o 90°. Regulacja odległości projektora od tablicy w przedziale 86-120 cm. 

Art.	2x3	nr wymiary	[cm] cena	netto cena	brutto
STE UNIVERSAL 1910 × 2022  2080,00 zł 2558,40 zł
STE DT/MT ST 1320 × 2840  1250,00 zł 1537,50 zł

259900
cena brutto

319677

cena netto

  
monitory Toshiba
Monitory do Digital Signage Toshiba seria TD-E3 umożliwiają przekazywanie informacji przez 
cały dzień pracy i dają pewność nieskazitelnego obrazu. Wytrzymała konstrukcja modeli TD-E3 
pozwala im działać przez 16 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Znakomite rozwiązanie dla firm, 
placówek edukacyjnych, sklepów i biur podróży. Bezpieczna hartowana szyba 4 mm z powłoką 
antyrefleksyjną pozwala zminimalizować ryzyko związane z przypadkowym uszkodzeniem ma-
trycy i zapewnić wyraźny obraz zarówno podczas pracy w sztucznym jak i naturalnym oświetle-
niu klasy. Przeznaczone do użytku w trybie 16/7, z ekranem o jasności 400 cd/m² rozdzielczości 
4K gwarantującej nową jakość wyświetlanego obrazu. 10 punktowy, jednoczesny dotyk, pozwa-
lający na swobodną pracę. Monitory oferują unikalną gwarancję, realizowaną na miejscu u klien-
ta z czasem skutecznej naprawy do 3 dni roboczych od zgłoszenia. Orientacja pozioma lub pio-
nowa. Gniazdo OPS. Wbudowany odtwarzacz USB i harmonogram. Dostępne modele pochodne  
z ekranem dotykowym i z wbudowanym modułem informacyjno-reklamowym. 
Uchwyt ścienny do monitora: idealny do dużych rozamiarów, nośność do 125 kg

TD-E553E 
•	 LED 55” (140 cm) 
•	 rozdzielczość Full HD 1080p

TD –E653E
•	 LED 65” (165 cm) 
•	 rozdzielczość Ultra HD (3840 x 2160)

Art.	2x3	nr przekątna cena	netto cena	brutto
TD-E553 55” 5999,00 zł 7378,77 zł
TD-E553 z OPS i Androidem 55” 6650,00 zł 8179,5 zł
TD-E653 65” 8099,00 zł 9961,77 zł
TD-E653 z OPS i Androidem 65” 8749,00 zł 10 761,27 zł
Uchwyt ścienny do monitora - 355,00 zł 436,65 zł

JAPOŃSKA

NIEZAWODNOŚĆ

I JAKOŚĆ

Oferta zgodna z wymogami programu AKTYWNA TABLICA
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projektory
Epson EB-670 i EB-685W
Projektor do ultra bliskiej projekcji
•	 technologia: 3LCD
•	 jasność: 3100* lub 3500** lumenów (światło białe i kolorowe)
•	 kontrast: 14 000:1
•	 rozdzielczość: XGA* (1024 x 768) lub WXGA** (1280 x 800)
•	 dystans: 0,4 m
•	 gwarancja: 3 lata na projektor; 3 lata na lampę lub 3000 h (przy zarejestrowa-

niu cover plus na stronie www.epson.pl)
•	 niski koszt eksploatacji – nowa lampa ok. 350 zł brutto
•	 głośnik 16 W
•	 złącza m.in.: 3 x HDMI, wejścia i wyjścia VGA, LAN, wejścia i  wyjścia mini-jack, 

mikrofon, USB B, opcjonalnie Wi-Fi
•	 złącze USB typ A (umożliwiające podpięcie innych urządzeń, tj. wizualizer, 

pendrive)
•	 żywotność lampy: 5000 h standard/10 000 h eko

  
projektor
Optoma X320UST 
Projektor do ultra bliskiej projekcji
•	 technologia DLP
•	 jasność 4000 ANSI lumenów
•	 rozdzielczość XGA (1024 x 768)
•	 kontrast 20 000:1 
•	 możliwy rozmiar obrazu od 70”do 100” 
•	 gwarancja 3 lata projektor i 3 lata lub 2500 h na lampę
•	 bez filrowa konstrukcja
•	 technologia Amazing Colour zapewniająca realne i nasycone kolory
•	 głośnik 16 W
•	 gwarancja pracy 24/7
•	 złącza: 2 x HDMI (obsługa 1.4a 3D), 2 x VGA (YPbPr/RGB), gniazdo kompozyto-

we, 2 x wejście audio 3.5 mm, wyjście audio 3.5 mm, wyjście VGA (współdzie-
lone z VGA2), RJ45, RS232, port USB do podłączenia zdalnej myszy/serwisowy, 
trigger 12 V, wejście mikrofonowe, 3D-Sync, port USB-A z zasilaniem

•	 opcjonalnie Wi-Fi

  
projektor
Epson EB-520
Projektor krótkoogniskowy
•	 technologia: 3LCD
•	 jasność: 2700 lumenów (światło białe i kolorowe)
•	 kontrast: 16000:1
•	 rozdzielczość: XGA (1024 x 768)
•	 dystans: 0,5-1,3 m
•	 gwarancja: 2 lata na projektor; 1 rok lub 1000 h na lampę
•	 niski koszt eksploatacji – nowa lampa ok. 350 zł brutto
•	 głośnik 16 W
•	 złącza m.in.: HDMI/VGA/LAN
•	 złącze USB typ A (umożliwiające podpięcie innych  

urządzeń, tj. wizualizer, pendrive), opcjonalnie Wi-Fi
•	 żywotność lampy 5000 h/10 000 h tryb eko

257900
cena brutto

317217

cena netto

466900
cena brutto

574287

cena netto

UCHWYT 

W ZESTAWIE

UCHWYT 

W ZESTAWIE

Art.	2x3	nr cena	netto cena	brutto
EB-670 4756,00 zł 5849,88 zł
EB-685 W 5610,00 zł 6900,30 zł

* Epson EB-670
** Epson EB-685W

GRATIS!

GRATIS!

SUPER
CENA!

NOWOŚĆ
W OFERCIE! W ZESTAWIE

TANIEJ!
3 + 1*

za 1 PLN

GRATIS!
LEPSZA CENA

ORAZ KAWA

GRATIS!
LODÓWKA

TURYSTYCZNA

GRATIS!
LODÓWKA

TURYSTYCZNA

GRATIS!
KAWA

GRATIS!
UCHWYT US2

GRATIS!PENDRIVE 16 GB

GRATIS!

SUPERMOCNE

MAGNESY 

ORAZ MARKERY

GRATIS!

SUPERMOCNE

MAGNESY, 

MARKERY I KAWA



8 wiosenne promocje!    2018

  
ekrany projekcyjne
elektryczne Profi
Zdalnie sterowany, łatwy do zamontowania na ścianie lub 
suficie. Białą, matowa powierzchnia (Matt White) z czarnym 
obramowaniem. Szeroki kąt widzenia. Łatwa bezprzewodo-
wa obsługa ekranu, przy użyciu pilota radiowego o zasięgu 
do 20 m. Bardzo cichy mechanizm zwijający. Obsługa za po-
mocą sterownika bezprzewodowego oraz kablowego. 

Art.	2x3	nr wymiary	[cm] cena	netto cena	brutto
EEP1419/43 195 × 145  750,00 zł  922,50 zł 
EEP1723/43 236 × 175  900,00 zł  1107,00 zł 

GRATIS!

PILOT

DO PREZENTACJI

WL3

  
wskaźniki laserowe
WL001	N,	WL001	Z: Bardzo lekki i łatwy w obsłudze. Z fukcją latarki LED.  
Bez problemu może zmieścić się w kieszeni. Kolor lasera: czerwony lub zielony. 
WL002: Produkt wyposażonow przyciski z funkcja przewijana slajdów, przygo-
towanymi w programie PowerPoint. Nie potrzebuje dodatkowego oprogra-
mowania.
WL003: Pilot do prezentacji. Wyposażony w funkcje „następny slajd” i  „poprzedni 
slajd”, a także w narzędzia do powiększania i pomniejszania obrazu.

Art.	2x3	nr Kolor	lasera wymiary	[cm] cena	netto cena	brutto
WL001 N czerwony 112 × 25 × 12  49,90 zł  61,38 zł 
WL001 Z zielony 112 × 25 × 12  89,00 zł  109,47 zł 
WL002 czerwony 155 × 20 × 16  97,50 zł  119,93 zł 
WL003 czerwony 125 × 51 × 47 208,9 zł  256,95 zł 

  
projektor
Optoma DX349
Projektor przenośny
•	 technologia DLP
•	 jasność: 3000 ANSI lm
•	 rozdzielczość XGA (1024x768) 4:3
•	 kontrast 20 000:1
•	 możliwy rozmiar obrazu od 27,78” do 304,4”
•	 technologia Amazing Colour, zapewnia realne i nasycone kolory
•	 żywotność lampy: 5000 h standard/ 8000 h eco+
•	 głośnik 2W
•	 gwarancja pracy 24/7, gwarancja 5 lat na kolor
•	 gwarancja na projektor: 2 lata; gwarancja na lampę: 1 rok lub 1000 h

149900
cena brutto

184377

cena netto

  
projektor
Optoma X305ST 
Projektor krótkoogniskowy
•	 technologia DLP
•	 jasność: 3000 ANSI lm
•	 rozdzielczość XGA (1024x768) 4:3
•	 kontrast 18 000:1
•	 możliwy rozmiar obrazu od 40” do 196”
•	 technologia Amazing Colour, zapewnia realne i nasycone kolory
•	 żywotność lampy: 4500 h standard/6000 h eco+
•	 głośnik 2 W
•	 gwarancja pracy 24/7, gwarancja 5 lat na kolor
•	 gwarancja na projektor: 2 lata; gwarancja na lampę: 1 rok lub 1000 h

229900
cena brutto

282777

cena netto

GRATIS!

PILOT

DO PREZENTACJI

WL3

GRATIS!
UCHWYT US1

WL001 N

WL002

WL001 Z

WL003
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stolik projekcyjny
Master
Nowoczesny stolik projekcyjny, skonstruowany specjalnie dla prze-
nośnych projektorów. Posiada dwie rozkładane półki pod projektor 
i notebooka. Regulacja wysokości od 85 do 125 cm. Dodatkowo ist-
nieje możliwość obrotu i zmiany wysokości dolnej półki. Podstawa 
jezdna wyposażona w  dwa duże kółka ułatwiające transport oraz 
specjalne stopki zapewniające stabilność stolika.

77250
cena brutto

95018

cena netto

GRATIS!

PILOT

DO PREZENTACJI

WL3

GRATIS!
MULTI TOOL

GRATIS!
SZACHY

MAGNETYCZNE

  
tablica obrotowo-jezdna
2-stronna, obracana 360° wokół osi poziomej. Powierzchnia lakie-
rowana, suchościeralno-magnetyczna. Konstrukcja aluminiowa; 
na podstawie jezdnej (kółka z blokadą). Gwarancja: 2 lata; 10 lat na 
powierzchnię.

Art.	2x3	nr wymiary	[cm] cena	netto cena	brutto
 TOS1510 150 x 100  1269,00 zł  1560,87 zł 
 TOS1218 180 x 120  1549,00 zł  1905,27 zł 

  
tablica obrotowo-jezdna UKF
Dwustronna tablica obrotowa (360° wokół osi poziomej). Po-
wierzchnia lakierowana magnetyczna w ramie aluminiowej UKF 
(kredowa lub suchościeralna). Konstrukcja aluminiowa. Tablicę 
można zablokować w dowolnej pozycji. Podstawa jezdna wypo-
sażona w kółka z systemem blokującym. W zestawie: 2 uniwersal-
ne uchwyty AS139 do zawieszenia bloku, półka na markery.

Art.	2x3	nr wymiary	[cm] cena	netto cena	brutto
TOS UKF    170 × 100  814,10 zł  1001,34 zł 
TOK UKF    170 × 100  850,90 zł  1046,61 zł 

HIT 
SPRZEDAŻOWY! NOWOŚĆ

W OFERCIE!

mównice 2x3

art.	2x3	nr blaty	/	wysokość	[cm] cena	netto cena	brutto
PFS01 60 × 42, 50 × 38 / 118,5 841,00 zł 1034,43 zł
PF05 59 × 43, 55 × 26 / 119 569,00 zł  699,87 zł 
PF02 48 × 36 / 105-145 499,00 zł  613,77 zł 

STAR	 (PFS): Najwyższa jakości materiałów. 
Konstrukcja ze stali w kolorze popielatym 
(połysk) z grafitowymi wykończeniami. Przód 
mównicy pochylony o 10° od pionu. Blaty  
z płyty meblowej. Górny blat posiada próg 
zabezpieczający przed zsunięciem się kartek. 
4 kółka z systemem blokowania.

CLASSIC	 (PF05): Solidny front pozwala na 
umieszczenie na nim np. nazwy, logo or-
ganizatora. Stopki i kółkami w komplecie. 
Konstrukcja dostępna w kolorze grafitowym 
z bukowymi półkami. Górna półka posiada 
próg zwalniający, zapobiegający zsuwaniu 
się kartek.

SIMPLE	(PF02): Blat wykonany z akrusza bla-
chy stalowej o grubości 1,5 mm. Noga złożo-
na z rur stalowych o grubości ścianki 1,5 mm. 
Podstawa metalowa, na kółkach z hamul-
cem. System regulacji wysokości z sprężyna-
mi. Górna półka umożliwia przechowywanie 
markerów i innych akcesoriów.

GRATIS!

PILOT

DO PREZENTACJI

WL3
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flipcharty szklane
Powierzchnia szklana o właściwościach magnetycznych. Stały kąt 
pochylenia tablicy 15°. Podstawa mobilna wyposażona w kółka z  ha-
mulcem. Konstrukcja nośna ze stali z możliwością regulacji wysokości 
160-196 cm. Produkt doskonale nadaje się do biura, restauracji, hotelu 
jak również może być bardzo ciekawym elementem wystroju każde-
go wnętrza. Wymiary tablicy: 70 x 100 cm.

GRATIS!
LODÓWKA

TURYSTYCZNA

PROMOCJA
CENOWA!

Art.	2x3	nr kolor cena	netto cena	brutto
 TFSZ CZAR  629,00 zł  773,67 zł 
 TFSZ BIAŁA  629,00 zł  773,67 zł 
 TFSZ POM  629,00 zł  773,67 zł 
 TFSZ ZIEL  629,00 zł  773,67 zł 
 TFSZ NIEB  629,00 zł  773,67 zł 

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

Art.	2x3	nr powierzchnia wymiary	[cm] cena	netto cena	brutto
MTC1215CV suchościeralna 120 × 150  525,00 zł  645,75 zł 
MTT1215CV 1 korkowa 120 × 150  549,00 zł  675,27 zł 
MTS1215/CV tekstylna 120 × 150  669,00 zł  822,87 zł 

GRATIS!

DO KAŻDEJ

TABLICY 

4 UCHWYTY

GRATIS!

DO KAŻDEJ 

NOGI

KÓŁKA Z HAMULCEM

  
ścianki moderacyjne
Ścianki moderacyjne (parawany) są doskonałym produktem podczas wystaw, 
galerii zdjęć, rysunków, a  także różnego rodzaju ogłoszeń. Szeroki wachlarz 
zastosowań: jako tablice ogłoszeń w holach i w sekretariatach, wystawy prac 
uczniów, estetyczne wydzielenie przestrzeni na dużej przestrzeni.

Art.	2x3	nr powierzchnia wymiary	[cm] cena	netto cena	brutto
TMC126 korkowa 120 × 60  222,90 zł  274,17 zł 
TMT126 tekstylna 120 × 60  231,40 zł  284,62 zł 
TMS126 suchośc.-magn. 120 × 60  290,40 zł  357,19 zł 
TMC129 korkowa 120 × 90  247,50 zł  304,43 zł 
TMT129 tekstylna 120 × 90  259,30 zł  318,94 zł 
TMS129 suchośc.-magn. 120 × 60  358,90 zł  441,45 zł 
TMC1212 korkowa 120 × 120  288,20 zł  354,49 zł 
TMT1212 tekstylna 120 × 120  302,10 zł  371,58 zł 
TMS1212 suchośc.-magn. 120 × 120  456,40 zł  561,37 zł 
TMC1218 korkowa 180 × 120  367,50 zł  452,03 zł 
TMT1218 tekstylna 180 × 120  395,30 zł  486,22 zł 
TMS1218 suchośc.-magn. 180 × 120  644,90 zł  793,23 zł 
NTM160 noga 160 cm h=160  129,70 zł  159,53 zł 
NTM190 noga 190 cm h=190  135,00 zł  166,05 zł 
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PROMOCJA
CENOWA!

PROMOCJA
CENOWA!

GRATIS!

CZYŚCIK DUO

LUB KREDA

BIAŁA I KOLOROWA*

GRATIS!
KREDA BIAŁA

LUB KOLOROWA

  
tablice tryptyki

  
tablice szkolne

  
tablice suchościeralne

  
tablica szkolna z nadrukiem

Wysokiej jakości tablica rozkładana kredowa lub sucho-
ścieralna z powierzchnią lakierowaną o właściwościach 
magnetycznych. Rama aluminiowa UKF w kolorze srebr-
nym. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. 

Powierzchnia lakierowana magnetyczna (kredowa lub 
suchościeralna). Rama aluminiowa UKF w kolorze srebr-
nym, wykończona popielatymi narożnikami. Tył tabli-
cy wzmocniony blachą ocynkowaną. Półka o długości  
30 cm. 

Powierzchnia melaminowa (niemagnetyczna), lakierowa-
na (magnetyczna) lub ceramiczna (magnetyczna). Rama 
aluminiowa officeBoard w  kolorze srebrnym, wykończo-
na popielatymi narożnikami. Tył tablicy wzmocniony bla-
chą ocynkowaną. Półka o  długości 30 cm. 

Powierzchnia lakierowana magnetyczna kredowa z na-
drukiem pieciolinii. Rama aluminiowa UKF w kolorze 
srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. Półka 
o  długości 30 cm. 

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 

Art.	2x3	nr wymiary	[cm] cena	netto cena	brutto
TSU1710   170 × 100  263,60 zł  324,23 zł 
TKU1710   170 × 100  273,70 zł  336,65 zł 

Art.	2x3	nr powierzchnia wymiary	[cm] cena	netto cena	brutto
TSA96 M melaminowa 90 × 60  75,00 zł  92,25 zł 
TSA465 lakierowana 60 × 45 45,00 zł 55,35 zł 
TSA129P3 ceramiczna 120 × 90  279,00 zł  343,17 zł 
TSA96P3 ceramiczna 90 × 60  109,00 zł  134,07 zł 

Art.	2x3	nr wymiary	[cm] cena	netto cena	brutto
TKU8510L W 85 × 100  90,00 zł  110,70 zł 

*czyścik DUO dodawany jest do tablic TSU, kreda biała wraz z kolorową do tablic TKU
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przymiary tablicowe
Przyczepiane na magnes. Wykonane z odpornego PCV; z wygod-
nymi rączkami; cyrkiel z przyssawką silikonową. W zestawie: cyrkiel, 
2 ekierki, linijka, kątomierz.

HIT 
SPRZEDAŻOWY!

18540
cena brutto

22804

cena netto

wsparcie zdalne 2x3
Wsparcie zdalne zostało stworzone z myślą o naszych Klientach, którzy potrzebują pomocy technicznej z zakresu 
produktów AV. Mamy możliwość łączenia się z komputerem Klienta, aby dokonać poprawnych ustawień i konfi-
guracji tak, aby nasze produkty mogły prawidłowo pracować.   

(  664 437 354, 728 844 245

@  support@avsolutions.pl 

Na	stronie	esprit.2x3.pl	stworzyliśmy	platormę,	na	której	zgromadziliśmy	pokaźną	kolekcję	lekcji	interaktyw-
nych	kompatybilnych	z	naszym	oprogramowaniem	do	tablic	 interaktywnych	ésprit	soft.	Na	stronie	znajdą	
Państwo	lekcje	zarówno	dla	uczniów	szkół	podstawowych,	gimnazjów	jak	i	liceów.	Wszystkie	zostały	utwo-
rzone	przez	nauczycieli	szkół	biorących	udział	w	naszym	„Konkursie	z	interaktywnymi	nagrodami	ésprit”.

Serwis wymiany lekcji interaktywnych

PROMOCJA
CENOWA!

Dostępna w kolorze: niebieskim, popielatym, zielonym, 
czerwonym lub bordowym. Rama wykonana z profilu alu-
miniowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, 
popielatymi narożnikami. Łatwa w montażu; z możliwością 
zawieszenia zarówno w pionie, jak i w poziomie 

Art.	2x3	nr kolor	pow. wymiary	[cm] cena	netto cena	brutto
TTA96 1 niebieska 90 × 60  45,00 zł  55,35 zł 
TTA96 3 czerwona 90 × 60  45,00 zł  55,35 zł 
TTA96 4 zielona 90 × 60  45,00 zł  55,35 zł 
TTA96 9 bordowa 90 × 60  45,00 zł  55,35 zł 
TTA456 szara 60 × 45  37,40 zł  46,01 zł 
TTA1224 2 szara 240 × 120  250,00 zł  307,50 zł 

  
tablice tekstylne

Promocję	ISP	organizuje	2x3	SA.	Oferta	jest	ważna	w	terminie	3.04-30.06.2018	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


