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264 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

Model Panel Rozdzielczość Jasność Kontrast Komunikacja Głośniki Indeks

TouchScreen Pro 55” LED 1920 x 1080, 50Hz 350 cd/m2 4 000:1 VGA, HDMI oraz USB 2 x 10 W 445056

TouchScreen Pro 65” LED 1920 x 1080, 50Hz 350 cd/m2 4.000:1 VGA, HDMI oraz USB 2 x 10 W 445038

Model Panel Rozdzielczość Jasność Kontrast Komunikacja Głośniki Indeks

Qomo Quest 55” LED 1920 x 1080, 50Hz 360 cd/m2 4.000:1 Component, Composite, HDMI, S-Video, VGA, USB 2 x 15 W 445571

Qomo Quest 65” LED 1920 x 1080, 50Hz 360 cd/m2 4.000:1 Component, Composite, HDMI, S-Video, VGA, USB 2 x 15 W 421423

Monitory interaktywne TouchScreen Pro 55”LED / 65” LED 
AVTEK

Avtek TouchScreen to połączenie wysokiej klasy monitora LCD z podświe-
tleniem LED oraz tablicy interaktywnej. Łatwa instalacja, intuicyjna obsługa 
oraz niski koszt całkowity sprawiają, że monitor Avtek jest alternatywą dla 
tradycyjnych tablic interaktywnych. Dostępny także w wersji z wbudowanym 
komputerem (OPS).

Monitory interaktywne
Qomo Quest
z wbudowanym 
komputerem 
55”LED / 65” LED 
QOMO

Monitory interaktywne Qomo Quest są następcą popularnych zestawów 
składających się z tablicy interaktywnej, projektora i głośników. Monitory 
posiadają wbudowany komputer* (procesor Intel I5 3470 ( 3.2GHz), Pamięć 
RAM 4 GB, Dysk HDD 500 GB). Dzięki temu nie ma konieczności podłączania 
zewnętrznego komputera i dodatkowych przewodów. Wystarczy go włączyć i 
korzystać ze wszystkich funkcji interaktywnych. Monitor wraz z wbudowanym 
komputerem może być objęty 0% stawką podatku VAT (po uzyskaniu zgody 
od organu nadzorującego jednostkę edukacyjną).

 przekątna 55 lub 65”
 rozdzielczość: FullHD (1920x1080)
 jasność 350 cd/m2

 kontrast: 4 000:1
 wysoka jakość obrazu niezależna od
   oświetlenia zewnętrznego
 wytrzymała szyba antyrefleksyjna  
   o grubości 4 mm
 technologia: optyczna i IR

 przekątna 55 lub 65”
 rozdzielczość: FullHD (1920x1080)
 jasność minimum: 360 cd/m2

 kontrast (max): 4 000:1
 wysoka jakość obrazu niezależna od
   oświetlenia zewnętrznego
 wytrzymała szyba antyrefleksyjna  
   o grubości 4 mm
 technologia dotyku wykorzystująca 
   pozycjonowanie w podczerwieni, 

MONITORY INTERAKTYWNE

 obsługa monitorów nawet przez 2 osoby 
  równocześnie
 wbudowane głośniki 2 x 10 W
 panel o żywotności do 30.000 godzin
 Plug and Play - automatyczne włączenie 
   po wykryciu źródła sygnału
 nie wymaga instalowania żadnych 
   dodatkowych sterowników
 oprogramowanie interaktywne

   oferująca 6-punktowy multitouch 
   oraz reakcję poniżej 4 ms
 wbudowane głośniki 2 x 15 W
 panel o żywotności do 30.000 godzin
 Plug and Play - automatyczne włączenie 
   po wykryciu źródła sygnału
 nie wymaga instalowania żadnych 
   dodatkowych sterowników
 oprogramowanie Flow!Works 

NOWOŒÆ

65”

65”

55”

55”

Najlepsze rozwiązanie dla prezentacji w pomieszczeniach bez 
konieczności ich zaciemniania. Niski koszt eksploatacji. Wysoka 
jakość obrazu i funkcje tablicy interaktywnej.

Monitory interaktywne

Gwarancja na monitor: 
3 lata z możliwością 
rozszerzenia do 5 lat 

dla jednostek edukacyjnych
(2 lata na panel LCD)

Gwarancja na monitor: standardowo 2 lata 
lub 3 lata po rejestracji na stronie 
www.avtek.eu/warranty

Monitory dostępne także w zestawie
ze statywem mobilnym Avtek 
TouchScreen Mobile Stand.

dla jednostek edukacyjnych!

dla jednostek edukacyjnych!

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

* - system operacyjny komputera osobno do nabycia

0%
VAT

0%
VAT
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265Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

TABLICE INTERAKTYWNE

QWB200-PS
QWB200-BW

QWB100WS-PS

TT-Board 3000

QWB100WS-PS

88” 105”

Tablica interaktywna TT-BOARD 3000
AVTEK
Tablica współpracuje z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa 
jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą palca. 
Dzięki zastosowaniu specjalnej powierzchni tablica interaktywna posiada 
także właściwości klasycznej tablicy suchościeralnej.

 powierzchnia suchościeralna i magnetyczna
 technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
 obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
 obsługa tablicy nawet przez 4 osoby równocześnie
 oprogramowanie Flow!Works
 porcelanowa powierzchnia (QWB100WS-PS, QWB200-PS)
 aluminiowa rama (QWB100WS-PS, QWB200-PS)
 gwarancja na powierzchnię 25 lat (QWB100WS-PS, QWB200-PS)

 powierzchnia suchościeralna i magnetyczna
 uszkodzenie powierzchni nie wpływa na działanie tablicy
 technologia optyczna
 obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
 wysoka rozdzielczość i dokładność
 obsługa tablicy nawet przez 2 osoby równocześnie

Model Przekątna Format Rozmiar  tablicy Powierzchnia robocza Indeks

Tablica QWB100WS-PS 105” 16:9 2317 x 1301 mm 2145 x 1159 mm 276935

Tablica QWB200-PS 88” 4:3 1824 x 1301 mm 1642 x 1159 mm 275248

Tablica QWB200-BW 88” 4:3 1818 x 1325 mm 1649 x 1157 mm 270537

Model Przekątna Format Rozmiar  tablicy Powierzchnia robocza Indeks

Tablica TT-Board 3000 82” 4:3 1670 x 1224 mm 1637 x 1150 mm 459713

Tablice interaktywne 
QWB100WS-PS / QWB200-PS / QWB200-BW
QOMO

Tablice współpracują z komputerem i projektorem multimedialnym.  Działają jak duże 
ekrany dotykowe, który mogą być obsługiwane za pomocą palca. Dzięki zastosowaniu 
specjalnej powierzchni tablica interaktywna posiada także właściwości klasycznej 
tablicy suchościeralnej.

QWB200-PS

QWB200-BW

TT-Board 3000

82” NOWOŒÆ

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!
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266 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

TABLICE INTERAKTYWNE

ésprit plus PRO

• technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
• obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika, obsługa  
multigestów (między innymi zoomowania, rotacji a także przewijania)
• tablica reaguje na ruchy użytkownika: puknięcie (= kliknięcie), podwójne 
puknięcie oraz przeciąganie i upuszczanie; natomiast menu kontekstowe 
(prawy przycisk myszy) aktywowany jest po nieco dłuższym przytrzy-
maniu w miejscu
• możliwość obsługi przez 2 osoby jednocześnie i niezależnie
• powierzchnia ceramiczna matowa (nie powoduje refleksów)

ésprit Multi Touch 

• technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
• obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika, obsługa multige-
stów (między innymi zoomowania, rotacji a także przewijania)
• możliwość obsługi przez 8 osób jednocześnie i niezależnie  
(w tym obsługa multigestów do 4 osób) 
• urządzenie działa w standardzie Plug&Play,  pozwalając na użytkowanie 
zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora
• tablica posiada w pełni zautomatyzowane wskaźniki w postaci 4 pisa-
ków przyczepianych do ramy tablicy, pisaki są w 3 kolorach (czerwony, 
niebieski i czarny), czwarty pisak służy jako gumka
• powierzchnia ceramiczna matowa (nie powoduje refleksów)
• minimum elektroniki, doskonała precyzja, jednokrotna kalibracja 

Oprogramowanie ésprit: to łatwa w obsłudze aplikacja do prowadzenia prezentacji: rysowanie odręczne, kształty, transformacje, importowanie multimediów, 
zrzuty ekranowe, rejestrowanie wideo, zapis prezentacji do formatu PDF itd.

„Wsparcie zdalne” zostało stworzone z myślą o Klientach, którzy potrzebują pomocy technicznej z zakresu produktów AV. Użytkownik może zdalnie 
udostępnić swój komputer serwisowi na czas konfiguracji tablicy.

Tablice
interaktywne ésprit

80”

Model Przekątna Format Rozmiar  tablicy Powierzchnia robocza Indeks

Tablica ésprit Multi Touch 80” 4:3 1776 x 1286 mm 1670 x 1176 mm 293249

Model Przekątna Format Rozmiar  tablicy Powierzchnia robocza Indeks

Tablica ésprit plus PRO 80” 4:3 1740 x 1245 mm 1675 x 1180 mm 410255

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

80”

Tablice z serii ésprit to połączenie tablicy interaktywnej z klasyczną ceramiczną 
tablicą suchościeralną. Posiadają 2 lata gwarancji na elektronikę oraz dożywotnią  
gwarancję na powierzchnię tablicy.

Team
Viewer

ésprit Dual Touch 

• technologia optyczna
• obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika, obsługa  
multigestów (między innymi zoomowania, rotacji a także przewijania)
• urządzenie działa w standardzie Plug&Play, pozwalając na użytkowa-
nie zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora
• możliwość obsługi przez 2 osoby jednocześnie i niezależnie
• powierzchnia ceramiczna matowa (nie powoduje refleksów)
• minimum elektroniki, doskonała precyzja, jednokrotna kalibracja 

80”Team
Viewer

Team
Viewer

Super cena

 
zadzwoñ!

Model Przekątna Format Rozmiar  tablicy Powierzchnia robocza Indeks

Tablica ésprit Dual Touch 80” 4:3 1745 x 1233 mm 1680 x 1146 mm 284373
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267Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

NOWOŒÆ

ZESTAWY INTERAKTYWNE

Zestaw interaktywny 
ésprit DT wall
indeks: 299145

• tablica interaktywna ésprit Dual Touch: 
szczegóły na sąsiedniej stronie  
• projektor Optoma X305ST: projektor krótko-
ogniskowy, rozdzielczość XGA (1024x768), ja-
sność 3000 lumenów, kontrast 18 000:1, HDMI 
• uchwyt ścienny US1 
• gwarancja dla sektora edukacyjnego: 3 lata 
na tablicę, 3 lata na projektor oraz lampę (max. 
2.000 godz. pracy)*

Zestaw interaktywny 
esprit wall PRO
indeks: 463165

• tablica interaktywna ésprit plus PRO: 
szczegóły na sąsiedniej stronie  
• projektor Optoma X305ST: projektor krótko-
ogniskowy, rozdzielczość XGA (1024x768), ja-
sność 3000 lumenów, kontrast 18 000:1, HDMI
• uchwyt ścienny US1 
• gwarancja dla sektora edukacyjnego: 3 lata 
na tablicę, 3 lata na projektor oraz lampę (max. 
2.000 godz. pracy)*

tablica 
interaktywna 
ésprit Dual Touch

tablica 
interaktywna 
ésprit plus PRO

projektor Optoma X305ST

projektor Optoma X305ST

Super cena

 
zadzwoñ!

Zestaw interaktywny 
ésprit MT wall
indeks: 300114

• tablica interaktywna ésprit Multi Touch: 
szczegóły na sąsiedniej stronie 
• projektor EPSON EB-520: projektor krót-
koogniskowy, rozdzielczość XGA (1024x768), 
jasność 2700 ANSI, kontrast 16 000:1, dystans 
0,5 m, HDMI
• uchwyt ścienny US1 
• gwarancja dla sektora edukacyjnego: 3 lata 
na tablicę, 3 lata na projektor oraz lampę (max. 
3.000 godz. pracy)*

tablica interaktywna ésprit Multi Touch

projektor EPSON EB-520

HDMI XGA2700
ANSI

HDMI XGA3000
LUMENÓW

HDMI XGA3000
LUMENÓW

Super cena

 
zadzwoñ!

*- gwarancja dla sektora edukacyjnego: wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie http://www.nec-display-solutions.com w ciągu 30 dni od daty zakupu

Kompleksowe rozwiązanie kwestii prezentacji: tablica interaktywna, odpowiedni 
projektor oraz uchwyt tworzą idealnie skomponowane stanowisko prezentacji 
multimedialnej. interaktywne

Zestawy
Z

e
st

a
w

Z
e
st

a
w

Z
e
st

a
w

Super cena

 
zadzwoñ!

uchwyt 
US1

uchwyt 
US1

uchwyt 
US1
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268 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

WIZUALIZERY

Wizualizer
DC-170
LUMENS
indeks: 288219
Bardzo lekki, kompaktowy, przenośny wizualizer. Intuicyjny i łatwy w ob-
słudze. Do urządzenia dołączony jest pilot zdalnego sterowania. Giętka, 
gęsia szyjka umożliwia podgląd obiektów 3D i dokumentów pod dowolnym 
kątem, szybki Auto Focus, współpraca z mikroskopem, wysokiej klasy 
matryca CMOS, szybkie odświeżanie 30 FPS. Urządzenie współpracuje  
z PC - wbudowany port USB umożliwia podłączenie urządzenia do dowolnego 
komputera. Pozwala sterować pracą wizualizera z poziomu PC oraz zapisywać 
obrazy bezpośrednio na dysku. Wbudowana pamięć pozwala zapisać 240 zdjęć. 
Posiada wbudowane oświetlenie CCFL - lampa fluorescencyjna o niskim poborze 
mocy oraz żywotnością aż do 20.000 godzin. Zastosowane oświetlenie pozwala 
uniknąć efektu Hot Spot (nadmiernego oświetlenia obiektu). Giętka szyjka, 
na której umieszczona jest lampa pozwala ustawić ją pod dowolnym kątem  
i wyeliminować cień, rzucany podczas stosowania oświetlenia zewnętrznego. 

Wizualizer
F50 HD
AVER
indeks: 293259
Kompaktowy, przenośny wizualizer. Intuicyjny i łatwy w obsłudze. Do 
urządzenia dołączony jest pilot zdalnego sterowania. Giętka, gęsia szyjka 
umożliwia podgląd obiektów 3D i dokumentów pod dowolnym kątem, szyb-
ki Auto Focus, 10-krotny zoom optyczny, wysokiej klasy matryca CMOS  
5 megapikseli, w wysokiej rozdzielczości Full HD (1080p), szybkie odświeżanie 
30 FPS. Urządzenie umożliwia nanoszenie notatek bezpośrednio na obraz 
(wystarczy podłączyć myszkę do portu USB wbudowanego w wizualizer), zapis 
obrazu na karcie SDHC (nawet do 32 GB) lub nośniku USB (np. pendrive). Posiada 
wejście na mikrofon, cyfrowe wyjście DVI oraz wejście i wyjście VGA. Posiada 
wbudowane oświetlenie LED. Możliwośæ zabezpieczenia hasłem. 

Wizualizer
DC-125
LUMENS
indeks: 288218
Bardzo lekki, kompaktowy, przenośny wizualizer. Intuicyjny i łatwy w obsłu-
dze. Giętka, gęsia szyjka umożliwia podgląd obiektów 3D i dokumentów pod 
dowolnym kątem, szybki Auto Focus, współpraca z mikroskopem, wysokiej 
klasy matryca CMOS, szybkie odświeżanie (30 FPS). Urządzenie współpracuje 
z PC - wbudowany port USB umożliwia podłączenie urządzenia do dowolnego 
komputera. Pozwala sterować pracą wizualizera z poziomu PC oraz zapisywać 
obrazy bezpośrednio na dysku. Posiada wbudowane oświetlenie LED. Zasilanie  
z portu USB. Rozdzielczość QXGA (2048 x 1536 pikseli). Możliwość bezprzewo-
dowego połączenia z komputerem za pomocą opcjonalnej przystawki DC-A11.

Przystawka 
bezprzewodowa DC-A11
do wizualizera DC-120 / DC-125
LUMENS
indeks: 288217
Wizualizer Lumens DC125 w połączeniu z bezprzewodową przystawką 
DC-A11 staje się bardzo wygodnym i efektywnym narzędziem dla nauczy-
cieli - umożliwia prezentowanie na ekranie szczegółów, np. doświadczeń  
z dowolnego miejsca sali. Przystawka pozwala na bezprzewodowe połączenie 
wizualizera DC-120 / DC-125 z komputerem. Urządzenie pracujące w standardzie 
IEEE 802.11n, pozwala na przesył obrazu z częstotliwością 20 FPS na maksy-
malną odległość 30 metrów. Wbudowany akumulator zasila wizualizer przez 
minimum 6 godzin, a czas jego ładowania wynosi około 3 godziny. Wizualizer 
Lumens DC120 / DC-125 z przystawką waży ok. 2 kg. 

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

podgląd obiektów

3 D

podgląd obiektów

3 D

Full HD

podgląd obiektów

3 D

Full HD

QXGA
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269Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

Projektor 
multimedialny DX881ST
VIVITEK
Obraz o przekątnej 80” wyświetla z odległości 102 cm. Technologia BrilliantColor DLP, rozdzielczość 
XGA (1024x768), jasność 3300 ANSI, kontrast 15 000:1, korekcja keystone. Wbudowany głośnik  
o mocy 10W, wejścia obrazu: VGA (D-Sub15), Composite, HDMI, S-Video, waga 3,2 kg, gwarancja: na 
projektor 3 lata oraz na lampę projekcyjną 1 rok (max. 1000h)*.

PROJEKTORY KRÓTKOOGNISKOWE

wyświetla
obraz 
już z

90cm

PROJEKTOR
KRÓTKOOGNISKOWY

* cokolwiek nastąpi pierwsze. Dla jednostek edukacyjnych możliwość rozszerzenia gwarancji na lampę do 5 lat na projektor (max. 2000h). Wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.vidis.pl/gwarancja

* Wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie http://www.multimediawszkole.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu

Projektor 
multimedialny DW882ST
VIVITEK
Obraz o przekątnej 80” wyświetla z odległości 90 cm. Technologia BrilliantColor DLP, rozdzielczość WXGA 
(1280x800), jasność 3600 ANSI, kontrast 12000:1, korekcja keystone. Wbudowany głośnik o mocy 10W, 
wejścia obrazu: VGA (D-Sub15), Composite, HDMI, S-Video waga 3,2 kg, gwarancja: na projektor 3 lata 
oraz na lampę projekcyjną 1 rok (max. 1000h)*.

Projektor 
multimedialny PJD5353LS
VIEWSONIC
Obraz o przekątnej 80” wyświetla z odległości 99 cm. Technologia DLP, rozdzielczość XGA (1024x768), 
jasność 3000 ANSI, kontrast 20 000:1, korekcja keystone. Wbudowany głośnik o mocy 2W, wejścia obrazu: 
VGA (D-Sub15), Composite, HDMI, S-Video, waga 2,5 kg, gwarancja: na projektor 3 lata oraz na lampę 
projekcyjną 1 rok (max. 1000h)*.

XGA

WXGA

XGA

3300
ANSI

3600
ANSI

3000
ANSI

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

DX881ST XGA (1024 x 768) lampa 3300 15 000:1 tak nie nie nie 410257

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

DW882ST WXGA (1280 x 800) lampa 3600 12 000:1 tak nie nie nie 410258

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

PJD5353LS XGA (1024 x 768) lampa 3000 20 000:1 tak nie nie nie 445060

NOWOŒÆ

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

wyświetla
obraz 
już ze

102cm

PROJEKTOR
KRÓTKOOGNISKOWY

wyświetla
obraz 
już ze

99cm

PROJEKTOR
KRÓTKOOGNISKOWY

Projektor 
multimedialny EB-520
EPSON
Obraz o przekątnej 80” wyświetla z odległości 89 cm. Technologia 3LCD, rozdzielczość XGA 
(1024x768), jasność 2700 lumenów, kontrast 16 000:1, korekcja keystone. Wbudowany głośnik  
o mocy 16W, zoom cyfrowy x1,35, wyświetlanie obrazów z Pendrive, wejścia obrazu: VGA (D-Sub15), 
Component, HDMI, S-Video, USB 2.0 (typ B), USB 2.0 (typ A), natychmiastowe wyłączenie, waga 
3,7 kg, gwarancja: na projektor 2 lata oraz na lampę 1 rok. Możliwość dokupienia modułu sieci 
bezprzewodowej Wi-Fi.

XGA
2700

LUMENÓW

wyświetla
obraz 
już z

89cm

PROJEKTOR
KRÓTKOOGNISKOWY

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

EB-520 XGA (1024 x 768) lampa 2700 16 000:1 tak opcja tak tak 441184

Super cena

 
zadzwoñ!
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270 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

PROJEKTORY

Projektor multimedialny D555 WH
VIVITEK
Technologia DLP, BrilliantColor, rozdzielczość XGA (1024x768), jasność 3000 ANSI, 
kontrast 15 000:1, manualna korekcja keystone, zoom optyczny x1,1, wejścia obrazu: 
VGA (D-Sub15), Composite, HDMI, S-Video, waga 2,3 kg, gwarancja: na projektor  
2 lata oraz na lampę 1 rok lub 1000 godzin.

Projektor multimedialny PJD7835HD
VIEWSONIC
Technologia DLP, BrilliantColor, rozdzielczość Full HD (1920x1080), jasność 3500 ANSI, 
kontrast 22 000:1, manualna korekcja keystone, zoom optyczny x1,36, wejścia obrazu: 
VGA (D-Sub15), Composite, HDMI, S-Video, waga 2,8 kg, gwarancja: na projektor  
3 lata oraz na lampę 1 rok lub 1000 godzin.

Projektor multimedialny PJD5555W
VIEWSONIC
Technologia DLP, BrilliantColor, rozdzielczość WXGA (1280x800), jasność 3200 
ANSI, kontrast 15 000:1, manualna korekcja keystone, zoom optyczny x1,1, wejścia 
obrazu: 2xVGA (D-Sub15), Composite, HDMI, S-Video, głośnik 2W, wejście/wyjście 
audio, waga 2,1 kg, gwarancja: na projektor 2 lata oraz na lampę 1 rok lub 1000 godzin.

Projektor multimedialny D910HD
VIVITEK
Projektor biznesowy FullHD. Technologia DLP BrilliantColor, rozdzielczość Full HD 
(1920x1080), jasność 3000 ANSI, kontrast 5000:1, manualna korekcja keystone, zoom 
optyczny x 1,2, wejścia obrazu: VGA (D-Sub15), Composite, HDMI, S-Video, waga 3,15 
kg, gwarancja: na projektor 3 lata oraz na lampę 1 rok lub 1000 godzin*.

XGA

Full HD

3000
ANSI

3500
ANSI

3200
ANSI

Full HD 3000
ANSI

* cokolwiek nastąpi pierwsze. Dla jednostek edukacyjnych możliwość rozszerzenia gwarancji na lampę do 3 lat (max. 2000h). Wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.vidis.pl/gwarancja

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

D555 WH XGA (1024 x 768) lampa 3000 15 000:1 tak nie nie nie 458856

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

PJD7835HD Full HD (1920 x 1080) lampa 3500 22 000:1 tak nie nie nie 463683

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

PJD5555W WXGA (1280 x 800) lampa 3200 15 000:1 tak nie nie nie 448940

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

D910HD Full HD (1920 x 1080) lampa 3000 5 000:1 tak nie nie nie 293266

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ

WXGA

potrzebujesz projektora? Prezentowana w katalogu oferta jest tylko fragmentem dostępnego asortymentu. 
Odwiedź nasz sklep internetowy, by zobaczyć więcej. Zapraszamy na www.lobos.pl.
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271Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

PROJEKTORY

Projektor multimedialny XJ-V1
CASIO
Technologia Laser&LED (nie ma potrzeby wymiany lampy), technologia DLP, rozdziel-
czość XGA (1024x768), jasność 2700 ANSI, kontrast 20 000:1, automatyczna korekcja 
keystone, zoom optyczny x1,1, czujnik oświetlenia zewnętrznego pozwalający na au-
tomatyczne dopasowanie jasności wyświetlanego obrazu do natężenia światła w sali, 
wejścia obrazu: VGA (D-Sub15), HDMI, S-Video, waga 3,9 kg, gwarancja: na projektor 
3 lata oraz na źródło światła 5 lat lub 10.000h.

Projektor multimedialny XJ-M146
CASIO
Technologia Laser&LED (nie ma potrzeby wymiany lampy), rozdzielczość XGA 
(1024x768), jasność 2500 ANSI, kontrast 1800:1, 2 GB pamięci wewnętrznej, automatycz-
na korekcja keystone, zoom optyczny x1,5, transmisja obrazu przez Wi-Fi, odtwarzanie  
z Pendrive, czujnik oświetlenia zewnętrznego pozwalający na automatyczne dopaso-
wanie jasności wyświetlanego obrazu do natężenia światła w sali, wejścia obrazu: VGA 
(D-Sub15), Composite, HDMI, S-Video, USB 2.0 (typ A), waga 3,9 kg, gwarancja: na 
projektor 3 lata oraz na źródło światła 5 lat lub 10.000h.

Projektor multimedialny XJ-A142
CASIO
Projektor stworzony do prezentacji mobilnych. Niewielkie wymiary: 43 x 297 x 210 
mm, duży zoom optyczny x2,0. Technologia Laser&LED (nie ma potrzeby wymia-
ny lampy), rozdzielczość XGA (1024x768), jasność 2500 ANSI, kontrast 2000:1,  
automatyczna korekcja keystone, czujnik oświetlenia zewnętrznego pozwalający  
na automatyczne dopasowanie jasności wyświetlanego obrazu do natężenia światła 
w sali, wejścia obrazu: VGA (D-Sub15), Composite, HDMI, waga 2,3 kg, gwarancja: na 
projektor 3 lata oraz na źródło światła 5 lat lub 10.000h.

Projektor multimedialny XJ-A147
CASIO
Projektor stworzony do prezentacji mobilnych. Niewielkie wymiary: 43 x 297 x 210 mm, 
duży zoom optyczny x2,0. Technologia Laser&LED (nie ma potrzeby wymiany lampy), 
rozdzielczość XGA (1024x768), jasność 2500 ANSI, kontrast 2000:1, 2 GB pamięci 
wewnętrznej, automatyczna korekcja keystone, czujnik oświetlenia zewnętrznego po-
zwalający na automatyczne dopasowanie jasności wyświetlanego obrazu do natężenia 
światła w sali, wejścia obrazu: VGA (D-Sub15), Composite, HDMI, waga 2,3 kg, gwarancja: 
na projektor 3 lata oraz na źródło światła 5 lat lub 10.000h.

XGA

XGA

XGA

XGA

2700
ANSI

2500
ANSI

2500
ANSI

2500
ANSI

Źródło światła
laser + LED

Zastępuje tradycyjną lampę wyładowczą nowym ekologicznym i ekonomicznym rozwiązaniem opartym 
na diodach LED i laserze (bez użycia szkodliwej dla środowiska rtęci). Dzięki takim rozwiązaniom pro-
jektor możemy używać przez 20 000 godzin pracy bez konieczności wymiany źródła światła. Diody LED 
charakteryzują się bardzo powolnym spadkiem jasności na poziomie 20% po wyświeceniu 20 000 godzin 
(tradycyjne lampy po wyświeceniu 2000 godzin tracą połowę lub więcej swojej mocy). Pełna gotowość do 
pracy w zaledwie 8 sekund. 
Rys. zaawaansowane źródło światła w projektorach serii Pro oraz Short Throw posiada dodatkową 
niebieską diodę LED.

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

XJ-V1 XGA (1024 x 768) laser + LED 2700 20 000:1 tak nie nie nie 410261

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

XJ-M146 XGA (1024 x 768) laser + LED 2500 1 800:1 tak tak nie tak 410262

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

XJ-A142 XGA (1024 x 768) laser + LED 2500 2 000:1 tak nie nie nie 410263

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

XJ-A147 XGA (1024 x 768) laser + LED 2500 2 000:1 tak tak nie tak 410264

Niebieska dioda LED

Czerwona dioda LED
Źródło niebieskiego
światła

Procesor DLP

soczewki skupiające

Ekran projekcyjny
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272 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

PROJEKTORYPROJEKTORY

Projektor multimedialny EB-X31
EPSON
Technologia 3LCD, lampa E-TORL, rozdzielczość XGA (1024x768), jasność 3200 lume-
nów, kontrast 15 000:1, automatyczna korekcja keystone, zoom optyczny x 1,2, wejścia 
obrazu: VGA (D-Sub15), HDMI, USB (typ B), component (RCA),  S-Video. Waga 2,4 kg. 
Gwarancja: 2 lata na projektor / 12 miesięcy lub 1000 godzin na lampę. 

Projektor multimedialny EB-W31
EPSON
Technologia 3LCD, lampa E-TORL,  rozdzielczość WXGA (1280x800), jasność 3200 
lumenów, kontrast 15 000:1, automatyczna korekcja keystone, zoom optyczny x1,2, 
wejścia obrazu: VGA (D-Sub15), HDMI, USB (typ A i typ B), component (RCA),  S-Video, 
waga 2,4 kg. Gwarancja: 2 lata na projektor / 12 miesięcy lub 1000 godzin na lampę.

Projektor multimedialny EB-955WH
EPSON
Technologia 3LCD, lampa E-TORL,  rozdzielczość WXGA (1280x800), jasność 3200 
lumenów, kontrast 10 000:1, automatyczna korekcja keystone, zoom optyczny x1,6,  
wejścia obrazu: VGA (D-Sub15), HDMI, RJ-45, USB (typ A i typ B), component (RCA),  
S-Video, opcjonalnie: Wi-Fi. Waga 2,9 kg. Gwarancja: 2 lata na projektor / 12 miesięcy 
lub 1000 godzin na lampę.

Projektor multimedialny EB-1761W
EPSON
Projektor stworzony do prezentacji mobilnych. Bardzo lekka i kompaktowa konstrukcja. 
Technologia 3LCD, lampa E-TORL, rozdzielczość WXGA (1280x800), jasność 2600 lumenów, 
kontrast 2000:1, automatyczna korekcja keystone, zoom optyczny x1,2, prezentacja obrazów 
z USB. Dzięki funkcji wyświetlania przez USB 3 w 1, jeden kabel wystarcza do uzyskania 
obrazu, dźwięku oraz sterowania, wejścia obrazu: VGA (D-Sub15), USB 2.0 (typ B), HDMI, 
Video, USB 2.0 (typ A), natychmiastowe wyłączanie, waga 1,68 kg, gwarancja: na projektor 
2 lata oraz na lampę 12 miesięcy lub 1000 godzin.

XGA

WXGA

WXGA

WXGA

3200
LUMENÓW

3200
LUMENÓW

3200
LUMENÓW

2600
LUMENÓW

Źródło światła
lampa E-TORL

Zaprojektowana przez firmę Epson, lampa Twin Optimised Reflection (E-TORL) emituje doskonałe, wyraźne obrazy przy jednoczesnym niewielkim zużyciu prądu. Cechy: 
niezwykła ostrość obrazu również w jasnych pomieszczeniach, niskie zużycie energii, wysoka jakość, długa żywotność, niskie koszty zakupu, długa gwarancja na lampę, 
o 20% większa jasność w porównaniu ze zwykłą lampą. 

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

EB-X31 XGA (1024 x 768) lampa E-TORL 3200 15 000:1 tak opcja tak tak 448793

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

EB-W31 WXGA (1280 x 800) lampa E-TORL 3200 15 000:1 tak opcja tak tak 459742

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

EB-955WH WXGA (1280 x 800) lampa E-TORL 3200 10 000:1 tak opcja tak tak 429774

Model Rozdzielczość Źródło światła Jasność Kontrast
Wyświetlanie obrazu ze złącza

Indeks
HDMI Wi-Fi USB -B Pendrive

EB-1761W WXGA (1280 x 800) lampa E-TORL 2600 2 000:1 tak opcja tak tak 283643

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ

NOWOŒÆE-TORL

E-TORL

E-TORL

E-TORL
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273Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

Aluminiowe uchwyty 
sufitowe do projektorów
2x3
Uchwyty do projektorów wykonane z aluminium. Maksymalne obciążenie 10 
kg, 3 regulowane, obrotowe ramiona, możliwość pochylenia projektora do 
15°. Długość UPC1: 8 lub 17 cm, UPC2: 8-89 cm. 

Uchwyty sufitowe do projektorów
2x3
Uchwyty do projektorów wykonane ze stali. Posiadają 4 regulowane ramiona 
z uniwersalnymi mocowaniami do instalacji projektora o maksymalnej wadze 
do 10 kg, możliwość pochylenia projektora do 30°. Długość: UPB1 - 15 cm, 
UPB2 - 40 cm. 

Uchwyt ścienny 
do projektorów
2x3
Uchwyt ścienny do projektorów wykonany ze stali. Maksymalne obciążenie 10 
kg, 3 regulowane, obrotowe ramiona, możliwość pochylenia projektora do 15°. 
Długość ramienia: 85-135 cm.  

Uchwyty ścienne
do projektorów WallMount Pro 1200 / 1500
AVTEK
Uchwyty ścienne do projektorów. Możliwość ukrycia kabli w uchwycie. Regulacja 
pochylenia w osi projektora +/- 42°.
WallMount Pro 1200: maksymalne obciążenie 12 kg, odległość od punktu 
mocowania: 63,5 - 116,5 cm.
WallMount Pro 1500: maksymalne obciążenie 10 kg, odległość od punktu 
mocowania: 83,5 - 146,5  cm.

UNIWERSALNE UCHWYTY PROJEKTOROWE

Uchwyt sufitowy 
do projektorów EasyMount
AVTEK
EasyMount: Uniwersalny uchwyt do projektorów. Mocowanie bezpośrednie lub 
z regulacją 43 - 65 cm. Maksymalny udźwig - 10 kg. Możliwość regulacji pochy-
lenia w osi uchwytu +/- 22.5°. Możliwość regulacji pochylenia na boki +/- 15°.
Przedłużenie do uchwytu EasyMount: Płynna regulacja długości. Regulacja 
w zakresie 59 - 110 cm. Możliwość przeciągnięcia kabla bez końcówek.

Uchwyt sufitowy 
do projektorów ProMount
AVTEK
ProMount Direct: Maksymalny udźwig - 15 kg. Odległość od punktu mocowa-
nia: 13 cm. Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 90°. Możliwość 
regulacji pochylenia na boki +/- 25°. Obrót 360°.
Przedłużenie do uchwytu ProMount Direct: Przedłużenie do uchwytu sufito-
wego ProMount Direct. Regulacja długości co 3 cm. Regulacja w zakresie 44 
- 100 cm. Możliwość przeciągnięcia kabla z końcówkami (szerokość do 2,5 cm).

1

Lp Uchwyt do projektora Długość Indeks Cena netto   Cena brutto  

1 uchwyt sufitowy UPB1 15 cm 279317 99,90 z³ 122,88 z³

2 uchwyt sufitowy UPB2 40 cm 279318 119,00 zł 146,37 zł

Lp Uchwyt do projektora Długość Indeks Cena netto   Cena brutto  

1 EasyMount 43 -  65 cm 270578 119,00 z³ 146,37 z³

2 Przedłużenie 59 - 110 cm 280827 59,00 zł 72,57 zł

Uchwyt do projektora Długość Indeks Cena netto   Cena brutto  

uchwyt ścienny stalowy 85-135 cm 279316 199,00 z³ 244,77 z³

Lp Uchwyt do projektora Długość Indeks Cena netto   Cena brutto  

1 ProMount Direct 13 cm 280415 199,00 z³ 244,77 z³

2 Przedłużenie 44 - 100 cm 280393 69,00 zł 84,87 zł

Uchwyt do projektora Długość Indeks Cena netto   Cena brutto  

WallMount Pro 1200 63,5-116,5 cm 275889 299,00 z³ 367,77 z³

WallMount Pro 1500 83,5-146,5 cm 410267 449,00 z³ 552,27 z³

Lp Uchwyt do projektora Długość Indeks Cena netto   Cena brutto  

1 uchwyt sufitowy UPC1 8 lub 17 cm 279319 119,00 zł 146,37 zł

2 uchwyt sufitowy UPC2 8-89 cm 279320 199,00 zł 244,77 zł

22

2

2

1

1
1
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274 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

STOLIKI NA PROJEKTORY

Stoliki pod urz¹dzenia prezentacyjne
2x3 
Stoliki pod urządzenia prezentacyjne. Stolik  UNIVERSAL wykonany z profilu 
aluminiowego. Stolik SOLO posiada regulowaną wysokość w zakresie od 80 
do 125 cm. Blaty z płyty meblowej w kolorze popielatym. Wyposażone w kółka 
z hamulcem, do samodzielnego montażu.

1 2

Stoliki pod urz¹dzenia prezentacyjne
NOBO
Metalowe stoliki do projektorów i rzutników, umożliwiające ustawienie 
urządzenia prezentacyjnego w odpowiednim miejscu oraz pozwalające na 
łatwe ich przemieszczenie. Możliwość przechylania i obracania półek o 360°. 
Wyposażone w kółka z blokadą. Malowane proszkowo.

1 2

80
-1

20
 c

m

80
-1

20
 c

m

80
-1

25
 c

m
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,5

 c
m

Ekrany na trójnogu 
4:3
NOBO
Ekrany przenośne na składanym, metalowym trójnogu, z regulacj¹ wysokoœci 
oraz regulacj¹ wysokoœci dolnej krawêdzi. Posiadają uchwyt dla ułatwienia 
przenoszenia. Format 4:3. Powierzchnia typu Matt-White z czarną ramką 
dla poprawienia kontrastu. Wbudowany sprężynowy napinacz pomaga  
w uzyskaniu idealnie gładkiej powierzchni. Ekran można odchylić od pionu, 
co pozwala na korekcję efektu trapezowego (Keystone).

Ekrany na trójnogu Pop 
4:3
2x3
Ekrany przenośne na składanym, metalowym trójnogu, w formacie 4:3. Po-
wierzchnia Matt-White. Czarna ramka dla poprawienia kontrastu. Wyposażone 
w uchwyt z tyłu ekranu dla łatwiejszego przenoszenia i regulację wysokości 
dolnej krawędzi ekranu. Posiadają specjalne ramię do ustawienia płaszczyzny 
ekranu pod odpowiednim kątem w stosunku do projektora (korekcja efektu 
Keystone). Podstawa z gumowymi nóżkami. 

Wymiary Indeks Cena netto Cena brutto  

150 x 113,8 cm 260862 329,00 zł 404,67 z³

175 x 132,5 cm 260863 379,00 zł 466,17 zł

200 x 151,3 cm 260867 479,00 zł 589,17 zł

Wymiary Indeks Cena netto Cena brutto  

153 x 114 cm 279313 269,00 zł 330,87 z³

171 x 128 cm 279314 289,00 zł 355,47 zł

203 x 153 cm 279315 379,00 zł 466,17 zł

EKRANY

Lp Stolik Indeks Cena netto   Cena brutto  

1 stolik multimedialny „Twin LCD” 260846 899,00 z³ 1.105,77 zł

2 stolik pod „Projektor / rzutnik” 260845 549,00 zł 675,27 z³

Lp Stolik Indeks Cena netto   Cena brutto  

1 stolik pod projektor „UNIVERSAL ST007” 270720 669,00 z³ 822,87 z³

2 stolik pod projektor „SOLO ST006” 410268  459,00 z³ 564,57 zł

szukasz ekranów prezentacyjnych? Prezentowana w katalogu oferta jest tylko fragmentem dostępnego asortymentu. 
Odwiedź nasz sklep internetowy, by zobaczyć więcej. Zapraszamy na www.lobos.pl.
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EKRANY, EKRANY ELEKTRYCZNE

Ekrany 
œcienne 4:3
NOBO
Ekrany z uchwytami do monta¿u na œcianie lub pod sufitem. Format 4:3 (XGA). 
Powierzchnia typu Matt-White z czarną ramką dla poprawienia kontrastu. 
Ekran można odchylić od pionu, co pozwala na korekcję efektu trapezowego 
(Keystone).

Ekrany 
ścienne Pop 4:3
2x3
Ekrany ścienne w formacie 4:3 (XGA). Powierzchnia Matt-White. Czarna 
ramka dla poprawienia kontrastu. Możliwość montażu na ścianie lub suficie. 
Wyposażone w cichy mechanizm zwijający z napędem sprężynowym. Istnieje 
możliwość regulacji wysokości rozwiniętego materiału przy pomocy systemu 
blokowania. 

Ekrany 
elektryczne Profi 
2x3
Ekrany elektryczne w formacie 4:3 (XGA). Powierzchnia Matt-White. Czarna 
ramka dla poprawienia kontrastu. Możliwość montażu na ścianie lub suficie. 
Sterowanie przewodowe naścienne lub z użyciem pilota bezprzewodowego 
(zasięg do 20m). Cichy mechanizm zwijający ekran. 

Ekrany 
elektryczne 
NOBO
Elektrycznie sterowane ekrany w formacie 4:3 (XGA), z powierzchni¹ Matt-White,  
z czarną ramką dla poprawienia kontrastu. Doskona³e do u¿ytku w biurze 
lub do kina domowego. Możliwość montażu na ścianie lub suficie. Odbiornik 
pilota montowany w œcianie. Pilot radiowy o zasięgu do 10m - nie wymaga 
kierowania w stronę odbiornika. Płynna i bardzo cicha praca silnika.

Ekrany 
elektryczne 
Video Electric
AVTEK
Ekrany elektryczne w formacie 4:3 (XGA), do montażu podsufitowego, ściennego 
lub do zabudowy w sufitach podwieszanych. Powierzchnia ekranu white-matt 
wykończona czarną ramką dla poprawienia kontrastu. Dodatkowo czarny TOP 
pozwala na dopasowanie wysokości obrazu do poziomu oczu widza. Posiadają 
dolną belkę, która zapobiega fałdowaniu materiału oraz cichy silnik tubowy. 
Sterowanie ścienne i bezprzewodowe. Technologia Plug and Play - ekran jest 
gotowy do pracy bezpośrednio po podłączeniu do prądu. Gwarancja: 2 lata lub 3 
lata po rejestracji na stronie www.avtek.eu/warranty.

Ekrany 
elektryczne 
Business Electric
AVTEK
Ekrany elektryczne w formacie 16:10 (WXGA), do montażu podsufitowego, 
ściennego lub do zabudowy w sufitach podwieszanych. Powierzchnia ekranu 
white-matt wykończona czarną ramką dla poprawienia kontrastu. Dodatkowo 
czarny TOP pozwala na dopasowanie wysokości obrazu do poziomu oczu widza.
Posiadają dolną belkę, która zapobiega fałdowaniu materiału oraz cichy silnik 
tubowy. Sterowanie ścienne i bezprzewodowe. Technologia Plug and Play - ekran 
jest gotowy do pracy bezpośrednio po podłączeniu do prądu. Gwarancja: 2 lata 
lub 3 lata po rejestracji na stronie www.avtek.eu/warranty.

Wymiary Wymiary obrazu Indeks Cena netto Cena brutto  

200 x 200 cm 195 x 146,2 cm 300205 1.090,00 z³ 1.340,70 zł

240 x 200 cm 235 x 176,2 cm 269407 1.190,00 z³ 1.463,70 zł

270 x 220 cm 260 x   195 cm 410270 1.290,00 z³ 1.586,70 zł

300 x 227,5 cm 290 x 217,5 cm 290181 1.490,00 z³ 1.832,70 zł

Wymiary Wymiary obrazu Indeks Cena netto Cena brutto  

200 x 200 cm 195 x 121,8 cm 282345 1.090,00 z³ 1340,70 zł

240 x 200 cm 235 x 146,8 cm 300043 1.190,00 z³ 1463,70 zł

270 x 220 cm 260 x 162,5 cm 410271 1.290,00 z³ 1586,70 zł

300 x 227,5 cm 290 x 181,2 cm 277125 1.490,00 z³ 1832,70 zł

Wymiary Wymiary obrazu Indeks Cena netto Cena brutto  

165 x 125 cm 160 x 120 cm 293099 1.090,00 z³ 1.340,70 zł

197 x 149 cm 192 x 144 cm 293100 1.290,00 z³ 1.586,70 z³

245 x 185 cm 240 x 180 cm 260864 1.490,00 zł 1.832,70 z³

Wymiary Wymiary obrazu Indeks Cena netto Cena brutto  

175 x 132,5 cm 170 x 127,5 cm 260861 299,00 zł 367,77 z³

 200 x 151,3 cm 195 x 146,3 cm 260865 399,00 zł 490,77 zł

240 x 181,3 cm 235 x 176,3 cm 260866 499,00 zł 613,77 z³

Wymiary Wymiary obrazu Indeks Cena netto Cena brutto  

171 x 128 cm 165 x 122 cm 279310 229,00 zł 281,67 z³

 203 x 153 cm 195 x 145 cm 279311 309,00 zł 380,07 zł

244 x 183 cm 236 X 175 cm 279312 399,00 zł 490,77 zł

Wymiary Wymiary obrazu Indeks Cena netto Cena brutto  

153 x 114 cm 147 x 108 cm 276823 599,00 zł 736,77 z³

171 x 128 cm 165 x 122 cm 279307 649,00 z³ 798,27 zł

 203 x 153 cm 195 x 145 cm 279308 749,00 z³ 921,27 z³

244 x 183 cm 236 x 175 cm 279309 899,00 zł 1.105,77 z³
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276 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

PILOTY DO PREZENTACJI

Pilot do prezentacji P2
NOBO
indeks: 261006
Bezprzewodowy pilot do prezentacji w kształcie długopisu z klipsem. Wskaźnik la-
serowy (100 m). Czerwony kolor świecenia. Plug&Play (nie wymaga dodatkowego 
oprogramowania). Korpus z aluminium i wysokiej jakości tworzywa w kolorze  
ciemnogranatowym. W zestawie bateria AAA.

Pilot do prezentacji
Wireless R400
LOGITECH
indeks: 273808
Ergonomiczny prezenter do sterowania pokazem slajdów usprawniający 
poruszanie się po prezentacji. Czerwony wskaźnik laserowy (15 m). Bezprze-
wodowy odbiornik typu Plug&Play. Gwarancja 24 miesiące.

219,-
Cena brutto: 269,37 zł

219,-
Cena brutto: 269,37 zł

NAGŁOŚNIENIE 

Głośniki aktywne 
ésprit sound
2x3
indeks: 410277
Głośniki ścienne z wbudowanym wzmacniaczem. Moc 
wyjściowa 2 x 20 W RMS.  Zakres częstotliwości 20 
Hz-20 kHz. Wymiary głośnika 500 x 100 x 100 mm. 
Kolor czarny. W zestawie: uchwyty montażowe, kabel 
połączeniowy do głośników, kabel sygnałowy chinch-
-mini jack. Gwarancja 2 lata.

WskaŸnik
laserowy P1
NOBO
indeks: 261004
Wskaźnik laserowy o zasięgu 200 m. Laser w kolorze czerwonym.  Korpus 
wykonany z plastikowego tworzywa, w zestawie bateria: CR2032. Wymiary: 
87 x 33,5 x 8 mm. Waga 33g.

Długopis 
Complete 
4 w 1 Stylus 
LEITZ
4 funkcje w jednym urządzeniu: dłu-
gopis, wskaźnik laserowy, mini latarka 
LED i rysik do urządzeń z dotykowym 
ekranem. Miękka silikonowa końcówka 
chroni ekran urządzenia przed odciska-
mi palców i zarysowaniami. Zasilanie 3 
baterie LR41. Dostępny w kolorze białym 
lub czarnym.

59,90
Cena brutto: 73,68 zł

69,90
Cena brutto: 85,98 zł

Kolor Indeks

czarny 371927

biały 410278

Głośniki aktywne 
ścienne SP-1100P
VISION
indeks: 284532
Głośniki ścienne dwudrożne, wbudowany wzmacniacz stereo 2 x 10 W RMS. Wentylowany bass reflex. Pasmo 
przenoszenia 80 Hz - 16 kHz. Możliwość połączenia głośników z systemem Vision TechConnect i sterowania 
głośnikami z panelu naściennego. Przy podłączeniu przez projektor, regulacja z pilota projektora. Wymiary 
głośnika: 150 x 145 x 220 mm. Waga: 2 x 1,7 kg.  Kolor biały. W zestawie: uchwyty montażowe, przewód 
zasilający (2,0 m), przewód głośnikowy (5 m).

Głośniki aktywne 
Speaker Active
AVTEK
indeks: 293250
Dwudrożne głośniki z wbudowanym wzmacniaczem. Moc wyjściowa 2 x 20 W RMS. Pasmo przenoszenia 
50 Hz - 20 KHz. Wyjście/wejście audio 2xRCA.  Wymiary głośnika 270 x 205 x 175 mm. Waga 2x3,75 kg. 
Kolor czarny. W zestawie: uchwyty montażowe, przewód zasilający, przewód do głośników (5m), przewód 
mini-jack/2xRCA (1,5m). Gwarancja: 2 lata (3 lata po rejestracji na stronie www.avtek.eu/warranty).

499,-
Cena brutto: 613,77 zł

599,-
Cena brutto: 736,77 zł

429,-
Cena brutto: 527,67 zł
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Flipchart 
office PRO
2x3
Flipchart o powierzchni lakierowanej magne-
tycznej o rozmiarze 70 x 100 cm. Wyposażony 
w plastikowy docisk papieru, z płynną regulacją 
rozstawu uchwytów do zawieszania bloków 
papieru w formacie A1 i EURO oraz półkę na 
markery. Rama aluminiowa wykończona ele-
ganckimi czerwonymi lub szarymi elementami. 
Regulowana wysokoœæ do 186 cm. Gwarancja 
10 lat na powierzchnię suchościeralną.

Flipchart 
office PRO mobilny
2x3
Flipchart o powierzchni lakierowanej magne-
tycznej o rozmiarze 70 x 100 cm. Wyposażony 
w plastikowy docisk papieru, z płynną regulacją 
rozstawu uchwytów do zawieszania bloków pa-
pieru w formacie A1 i EURO oraz półkę na markery. 
Posiada mobilną podstawę na kółkach (3 kółka 
z blokadą). Rama aluminiowa wykończona ele-
ganckimi czerwonymi lub szarymi elementami. 
Regulowana wysokoœæ do 196 cm. Gwarancja 
10 lat na powierzchnię suchościeralną.

Flipchart 
office PRO 
mobilny z ramionami
2x3
Flipchart o powierzchni lakierowanej magnetycznej o rozmiarze 70 x 100 
cm. Wyposażony w plastikowy docisk papieru, z płynną regulacją rozstawu 
uchwytów do zawieszania bloków papieru w formacie A1 i EURO, dodatkowe 
ramiona wysuwane na boki  oraz półkę na markery. Posiada mobilną podstawę 
na kółkach (3 kółka z blokadą). Rama aluminiowa wykończona eleganckimi 
czerwonymi lub szarymi elementami. Regulowana wysokoœæ do 196 cm. 
Gwarancja 10 lat na powierzchnię suchościeralną.

Flipchart 
office PRO z ramionami
2x3
Flipchart o powierzchni lakierowanej magnetycznej o rozmiarze 70 x 100 
cm. Wyposażony w plastikowy docisk papieru, z płynną regulacją rozstawu 
uchwytów do  zawieszania bloków papieru w formacie A1 i EURO, dodatko-
we ramiona wysuwane na boki oraz półkę na markery. Rama aluminiowa 
wykończona eleganckimi czerwonymi lub szarymi elementami. Regulowana 
wysokoœæ do 186 cm. Gwarancja 10 lat na powierzchnię suchościeralną.

FLIPCHARTY

Oznaczenie Kolor detali Indeks Cena netto   Cena brutto  

TF15 czerwony 279323 299,00 z³ 367,77 zł

TF19 szary 293267 299,00 z³ 367,77 zł

Oznaczenie Kolor detali Indeks Cena netto   Cena brutto  

TF17 czerwony 279325 469,00 z³ 576,87 zł

TF21 szary 285680 469,00 z³ 576,87 zł

Oznaczenie Kolor detali Indeks Cena netto   Cena brutto  

TF18 czerwony 279326 559,00 z³ 687,57 zł

TF22 szary 285622 559,00 z³ 687,57 zł

Oznaczenie Kolor detali Indeks Cena netto   Cena brutto  

TF16 czerwony 279324 379,00 z³ 466,17 zł

TF20 szary 293268 379,00 z³ 466,17 zł

Papier (blok) do flipchartów
Q-CONNECT
Papier w blokach g³adki lub w kratê w formacie 100 x 65 cm. Papier 70 g/m2.

Lp Papier do tablic Iloœæ arkuszy Indeks Cena netto   Cena brutto   

1 w kratkê 20 ark. 293710 16,90 z³ 20,79 z³

2 g³adki 50 ark. 288221 26,90 z³ 33,09 z³

1

2
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278 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

FLIPCHARTY

Flipchart 
magnetyczny 
Shark
NOBO
indeks: 260932
Flipchar t o magnetycznej, sucho-
œcieralnej lakierowanej powierzchni  
o rozmiarze 68,5 x 100 cm, wyposa¿ony 
w uchwyt do podtrzymywania papieru 
oraz wysuwane na boki dwa dodatkowe 
ramiona.  Regulowana wysokoœæ od 
110 cm do 187 cm. Uchwyty na dwa 
markery. Bloki w standardzie Euro 
100 x 65 cm.

Flipchart magnetyczny
LOBOS
indeks: 276822
Flipchar t o magnetycznej, sucho-
œcieralnej lakierowanej powierzchni  
o rozmiarze 66 x 100 cm, wyposa¿ony 
w uchwyt do podtrzymywania papieru 
oraz półkę na markery. Regulowana 
wysokoœæ od 110 cm do 186 cm. Bloki 
w standardzie Euro 100 x 65 cm.

Flipchart  
magnetyczny 
Barracuda Mobile
NOBO
indeks: 268545
Flipchart magnetyczny o su-
chościeralnej powierzchni, 
wymiary tablicy: 67,5 x 100 
cm. Posiada mobilną metalową 
podstawę na kółkach (3 kółka 
z blokadą). Wysokość jest 
regulowana od 175 do 200 cm. 
Regulowany rozstaw haków 
na papier umożliwia używanie 
różnych arkuszy papieru. 

Flipchart magnetyczny 
Barracuda
NOBO
indeks: 269773
Flipchart o suchościeralnej powierzch-
ni, wymiary tablicy: 67,5 x 100 cm. 
Wysokość jest regulowana od 105 do 
184 cm. Regulowany rozstaw haków 
na papier umożliwia używanie różnych 
arkuszy papieru.

499,-
Cena brutto: 613,77 zł

569,-
Cena brutto: 699,87 zł

Flipchart 
magnetyczny 
mobilny z ramionami
LOBOS
indeks: 279327
Flipchart magnetyczny, o su-
chościeralnej powierzchni, 
wymiary tablicy: 66 x 100 cm. 
Posiada dwa dodatkowe ra-
miona. Podstawa wyposażona  
w kółka z systemem blokowa-
nia. Regulowana wysokość 
od 175 do 195 cm. Półka na 
markery. Bloki w standardzie 
Euro 100 x 65 cm.

329,-
Cena brutto: 404,67 zł

449,-
Cena brutto: 552,27 zł

249,-
Cena brutto: 306,27 zł

339,-
Cena brutto: 416,97 zł

Flipchart 
magnetyczny
z ramionami
LOBOS
indeks: 277374
Flipchar t o magnetycznej, sucho-
œcieralnej lakierowanej powierzchni  
o rozmiarze 66 x 100 cm, wyposa¿ony 
w uchwyt do podtrzymywania papieru 
oraz wysuwane na boki dwa dodatkowe 
ramiona. Rozstaw ramion: 2 x 70 cm. 
Regulowana wysokoœæ od 110 cm do 
186 cm. Półka na markery. Bloki w stan-
dardzie Euro 100 x 65 cm.
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Tablice 
magnetyczne Classic
NOBO
Bia³e tablice magnetyczne o lakierowa-
nej powierzchni do pisania markerami 
œcieralnymi na sucho. Dostarczane z pó³k¹ 
na markery oraz kompletem wkrêtów. 
Rama z anodowanego aluminium. W zesta-
wie komplet narożników w kolorze szarym. 
10 lat gwarancji na powierzchniê tablicy.

Tablice 
suchościeralne 
magnetyczne
LOBOS
Bia³e tablice magnetyczne o lakierowanej powierzchni do pisania markerami 
œcieralnymi na sucho. Dostarczane z pó³k¹ na markery oraz kompletem wkrêtów. 
Rama z anodowanego aluminium. W zestawie komplet narożników w kolorze 
szarym. 10 lat gwarancji na powierzchniê tablicy.

Tablice 
magnetyczne 
porcelanowe Classic
NOBO
Tablice o bia³ej, wytrzyma³ej, porcelano-
wej powierzchni do pisania markerami 
œcieralnymi na sucho. Rama z anodo-
wanego aluminium. Pó³ka na akcesoria.  
W zestawie komplet narożników w kolorze 
szarym i komplet  wkrętów do montażu. 
25 lat gwarancji na powierzchniê tablicy.

Tablice magnetyczne 
rozk³adane - tryptyk
2x3
Tablice magnetyczne o bia³ej, lakierowanej, suchoœcieralnej powierzchni. Front  
i ty³ uchylnych skrzyde³ tablic tak¿e magnetyczny i suchoœcieralny. Rama 
aluminiowa w kolorze popielatym. W komplecie do tablic pó³ka na markery  
i elementy mocuj¹ce. Tablice dostępne również w wersji ceramicznej.

TABLICE MAGNETYCZNE

* - wysokoœæ x szerokoœæ / szerokoœæ po otwarciu 

Tablice 
obrotowo-jezdne bia³e
2x3
Powierzchnia tablic: dwustron-
na, lakierowana lub ceramiczna, 
suchoœcieralna – magnetycz-
na. Mo¿liwoœæ obrotu tablic  
w poziomie. Rama aluminiowa 
w kolorze popielatym. Podstawa 
jezdna (kó³ka z hamulcem). Pó³ka 
na markery. Tablice w wersji  
z powierzchnią ceramiczną po-
siadają dożywotnią gwarancję 
na powierzchnię.

10lat
gwarancji

Wymiary Indeks Cena netto Cena brutto  

45 cm x   60 cm 278119 79,90 z³ 98,28 z³

60 cm x   90 cm 278120 129,00 z³ 158,67 z³

90 cm x 120 cm 278121 199,00 z³ 244,77 z³

100 cm x 150 cm 278122 299,00 z³ 367,77 zł

Format* Indeks Cena netto Cena brutto  

90 cm x 120 / 240 cm 293172 1.190,00 z³ 1.463,70 z³

100 cm x 150 / 300 cm 273332 1.290,00 z³ 1.586,70 z³

120 cm x 180 / 360 cm 274678 1.490,00 z³ 1.832,70 zł

Rodzaj powierzchni Wymiary Indeks Cena netto Cena brutto  

lakierowana 90 cm  x 120 cm 260878 990,00 z³ 1.217,70 z³

lakierowana 100 cm  x 150 cm 260879 1.190,00 z³ 1.463,70 z³

lakierowana 120 cm  x 180 cm 260880 1.490,00 z³ 1.832,70 z³

ceramiczna 90 cm  x 120 cm 293160 1.390,00 zł 1.709,70 zł

ceramiczna 100 cm  x 150 cm 260881 1.690,00 zł 2.078,70 zł

ceramiczna 120 cm  x 180 cm 260882 1.990,00 zł 2.447,70 zł

Wymiary Indeks

45 cm x   60 cm 260907

60 cm x   90 cm 260909

90 cm x 120 cm 260911

100 cm x 150 cm 260913

90 cm x 180 cm 260915

120 cm x 180 cm 260905

Wymiary Indeks

45 cm x   60 cm 293158

60 cm x   90 cm 260906

90 cm x 120 cm 260908

100 cm x 150 cm 260910

90 cm x 180 cm 293107

120 cm x 180 cm 260914

120 cm x 240 cm 276933

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Tablice 
srebrzyste 
suchościeralne 
magnetyczne
2x3
Tablice suchościeralne o powierzchni magnetycznej lakierowanej w kolorze 
srebrnym. Rama wykonana jest z profilu aluminiowego w kolorze popielatym lub 
czarnym. Posiadają wygodną półkę o długości 30 cm. Możliwość zawieszenia 
tablicy zarówno w  pionie jak i w poziomie. W zestawie  elementy mocujące, 
marker i 3 magnesy. Gwarancja: 10 lat na powierzchnię oraz 2 lata na tablice.

Wymiary Kolor ramy Indeks Cena netto Cena brutto  

60 cm x 45 cm srebrny 459778 109,00 z³ 134,07 z³

90 cm x 60 cm srebrny 459779 159,00 z³ 195,57 z³

120 cm x 90 cm srebrny 459780 249,00 z³ 306,27 z³

60 cm x 45 cm czarny 459783 119,00 z³ 146,37 zł

90 cm x 60 cm czarny 459781 169,00 z³ 207,87 z³

120 cm x 90 cm czarny 459782 259,00 z³ 318,57 zł

NOWOŒÆ

10lat
gwarancji

10lat
gwarancji

10lat
gwarancji

25lat
gwarancji
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280 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

Tablice 
tekstylne 
w ramie 
aluminiowej
2x3
Tablice informacyjne. Rama z anodowanego aluminium, wykończenia  
w kolorze szarym. Powierzchnia tekstylna dostępna w dwóch kolorach: szarym  
i niebieskim. Wzmacniany tył tablic w rozmiarach 100 cm x 150 cm oraz 120 
cm x 180 cm. Możliwość montażu w pionie lub w poziomie. W komplecie 
elementy do montażu.

Pytaj o inne wymiary tablic. 
Istnieje mo¿liwoœæ 
wykonania tablic 

w nietypowych formatach.

TABLICE, POTYKACZE

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ

Tablice 
korkowe 
w ramie 
aluminiowej
2x3
Tablice korkowe. Rama z anodowanego aluminium, wykończenia w kolorze szarym. 
Wzmacniany tył tablic w rozmiarach 100 cm x 150 cm, 120 cm x 180 cm oraz  
100 cm x 200 cm. Możliwość montażu w pionie lub w poziomie. W komplecie 
elementy do montażu. 

Wymiary Indeks Cena netto Cena brutto  

  60 cm x   90 cm 371792 79,90 z³ 98,28 z³

90 cm x 120 cm 260877 119,00 z³ 146,37 z³

100 cm x 150 cm 270368 139,00 z³ 170,97 z³

120 cm x 180 cm 412410 209,00 zł 257,07 zł

100 cm x 200 cm 410319 279,00 zł 343,17 zł

Tablice Pinmag
2x3
Tablice o powierzchni tekstylnej i magnetycznej. Możliwość przyczepiania papieru 
zarówno magnesami, jak i pinezkami. Rama wykonana jest z profilu aluminiowego 
w kolorze srebrnym lub czarnym. W zestawie: 3 magnesy. Gwarancja 2 lata.

Wymiary Kolor ramy Indeks Cena netto Cena brutto  

60 cm x 45 cm srebrny 460182 89,90 z³ 110,58 z³

90 cm x 60 cm srebrny 460183 129,00 z³ 158,67 z³

120 cm x 90 cm srebrny 460184 199,00 z³ 244,77 z³

60 cm x 45 cm czarny 460185 99,90 zł 122,88 zł

90 cm x 60 cm czarny 460186 149,00 z³ 183,27 z³

120 cm x 90 cm czarny 460187 229,00 z³ 281,67 z³

Tablice korkowe 
w ramie drewnianej
MEMOBOARDS
Tablice do przyczepiania kartek za pomoc¹ pinezek. Mocowane do œciany  
w pionie lub w poziomie. Rama drewniana w kolorze naturalnego dêbu.  
W komplecie elementy mocuj¹ce.

Wymiary Indeks Cena netto Cena brutto  

30 cm x   40 cm 260885 9,99 z³ 12,29 z³

40 cm x   60 cm 260887 14,90 z³ 18,33 z³

60 cm x   90 cm 260888 28,90 z³ 35,55 z³

90 cm x 120 cm 260889 59,90 zł 73,68 zł

100 cm x 150 cm 260892 99,90 z³ 122,88 z³

100 cm x 200 cm 260896 129,00 z³ 158,67 z³

Tablica kredowa
(potykacz)
MEMOBOARDS
Tablica dwustronna z powierzchnią 
do pisania kredą, w lakierowanej, 
drewnianej ramie o szerokości 4 
cm. Powierzchnia do pisania wyko-
nana z HDF lakierowanego w kolorze 
czarnym. Od wewnętrznej strony 
zamontowany łańcuszek regulujący 
rozstaw tablicy. Idealna do wyposa-
żenia restauracji, sklepów.

Tablica plakatowa
(potykacz)
2x3
Dwustronna tablica zatrzaskowa  
w profilu aluminiowym, wykończona 
plastikowymi zaokrąglonymi gło-
wicami narożnikowymi. Potykacz 
wyposażono w elastyczną folię 
antyrefleksyjną z filtrem UV, która 
tłumi refleksy światła, chroniąc 
plakat przed blaknięciem.

Wymiary Indeks Cena netto Cena brutto  

  70 cm x 50 cm 287531 149,00 z³ 183,27 z³

120 cm x 60 cm 286893 189,00 z³ 232,47 z³

Wymiary Kolor - Indeks Cena netto Cena brutto  

 60 cm x   90 cm  -  410296,   -  410293 99,90 z³ 122,88 z³

90 cm x 120 cm  -  410297,   -  410298 189,00 z³ 232,47 z³

100 cm x 150 cm  -  410312,   -  410313 319,00 z³ 392,37 z³

120 cm x 180 cm  -  410315,   -  410316 369,00 zł 453,87 zł

Format plakatu Rozstaw (max) Indeks Cena netto Cena brutto  

42 cm x  59,4 cm (A2) 70 cm 281914 279,00 z³ 343,17 z³

59,4 cm x  84,1 cm (A1) 80 cm 269133 359,00 zł 441,57 zł

84,1 cm x 118,9 cm (A0) 91 cm 275843 479,00 zł 589,17 zł

50 cm x   70 cm (B2) 70 cm 462507 319,00 zł 392,37 zł

70 cm x 100 cm (B1) 85 cm 260926 409,00 zł 503,07 zł
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Planery magnetyczne Performance
NOBO
Magnetyczne, suchoœcieralne tablice do planowania (tydzieñ, 
miesi¹c, rok), wykonane z lakierowanej stali z wbudowaną gąbką  
i uchwytem magnetycznym na marker. Magnetyczna powierzchnia  
z nadrukowanym planem u³atwia czytelne przedstawianie informacji. 
W zestawie 1 marker oraz wkręty do monta¿u na œcianie. Wymiary 
planera: 90 x 60 x 2,7 cm.

Planery magnetyczne officeBoard
2x3
Tablice do planowania, suchościeralne magnetyczne. Polecane do użyt-
ku w biurach i szkołach, np. jako grafik dyżurów (pokój nauczycielski, 
administracyjny). Pomocne w efektywnym planowaniu zadań zespołów  
w firmie. Do wyboru planery tygodniowe, miesięczne i roczne. 

Zadania można zapisywać markerami suchościeralnymi albo układać 
używając symboli lub pasków magnetycznych. W ofercie dostępne 
także samoprzylepne szyldy do tablic z nadrukowanymi cyframi lub 
dniami tygodnia.

W zestawie: półka na markery (dł. 30 cm), elementy mocujące, 
marker i 3 magnesy.

1

1

2

3

4

2

3

NOWOŒÆ

Lp Planer Wymiary Indeks Cena netto Cena brutto  

1 tygodniowy 60 cm x   90 cm 298892 449,00 z³ 552,27 z³

2 miesiêczny 60 cm x   90 cm 298894 449,00 z³ 552,27 z³

3 roczny 60 cm x   90 cm 298896 449,00 z³ 552,27 z³

Lp Typ Powierzchnia Wymiary Indeks Cena netto Cena brutto  

1 tygodniowy porcelanowa 60 cm x   90 cm 460204 429,00 z³ 527,67 z³

2 miesięczny porcelanowa 60 cm x   90 cm 460205 429,00  z³ 527,67 z³

3 miesięczny lakierowana 60 cm x   90 cm 460206 299,00  z³ 367,77 z³

4 miesięczny lakierowana 90 cm x 120 cm 460207 459,00  z³ 564,57 z³

5 roczny porcelanowa 60 cm x   90 cm 460208 429,00  z³ 527,67 z³

6 roczny lakierowana 60 cm x   90 cm 300623 299,00  z³ 367,77 z³

7 roczny lakierowana 90 cm x 120 cm 460209 459,00  z³ 564,57 z³

5

6

7

pow. lakierowana

10 lat 
gwarancji

pow. ceramiczna

dożywotnia 
gwarancja

PLANERY MAGNETYCZNE
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282 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

RAMKI MAGNETYCZNE

Lp Typ ramki Rodzaj znaków (kolory) Indeks Cena netto Cena brutto

1
samoprzylepna - 

magnetyczna

ostrzegawcze (żółty / czarny) 299583 29,90 z³ 36,78 z³

zakazy, pożarowe (czerwony / biały) 299586 29,90 z³ 36,78 z³

ratunkowe (zielony / biały) 299585 29,90 z³ 36,78 z³

2 magnetyczna

ostrzegawcze (żółty / czarny) 412559 23,90 zł 29,40 zł

zakazy, pożarowe (czerwony / biały) 412560 23,90 zł 29,40 zł

ratunkowe (zielony / biały) 412561 23,90 zł 29,40 zł

Dwukolorowe ramki magnetyczne 
lub samoprzylepne - magnetyczne
DURABLE
Ramki przeznaczone do umieszczania instrukcji obsługi, środków ostrożności 
i zasad bezpieczeństwa, czy instrukcji dotyczących zachowania w przypad-
kach zagrożenia, takich jak: wypadek, awaria, pożar, udzielenie pierwszej 
pomocy itp. Dwukolorowe ramki zgodne są z normą ISO 3864-4 dotyczącą 
kolorów bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa i instrukcje można szybko  
i łatwo wymienić. Do zastosowania w pionie i w poziomie. Grubość: 2,5mm. 
Kolor transparentny. 

Ramki magnetyczne jednowarstwowe do zastosowania na wszystkich meta-
lowych powierzchniach, takich jak: tablice, maszyny, drzwi czy szafy. Ramki 
samoprzylepne - magnetyczne dwuwarstwowe. Spodnia warstwa klejąca 
umożliwia przyklejenie na każdej powierzchni, warstwa wierzchnia otwierana, 
mocowana na magnes.

Ramki magnetyczne jednowarstwowe do 
zastosowania na wszystkich metalowych 
powierzchniach, takich jak: tablice, maszyny, 
drzwi czy szafy. 

2

Ramki samoprzylepne - magnetyczne dwu-
warstwowe. Spodnia warstwa klejąca umoż-
liwia przyklejenie na każdej powierzchni, 
warstwa wierzchnia otwierana, mocowana 
na magnes.

1
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RAMKI MAGNETYCZNE

Ramka magnetyczna
DURAFRAME® MAGNETIC
DURABLE
Ramka magnetyczna, dostępna w 4 formatach i 5 kolorach: czarny, czer-
wony, granatowy, pomarańczowy, srebrny (konkretne modele dostępne  
w wybranych kolorach).

Ramka magnetyczna
DURAFRAME® MAGNETIC TOP
DURABLE
Ramka magnetyczna do prezentacji nagłówków. Możliwe zastosowanie do formatu A4 
pionowo i A5 poziomo, lub A3 pionowo i A4 poziomo. Kolory: czarny, srebrny.

Kieszeń
magnetyczna
DURAFRAME® 
MAGNETIC 
TOP PLUS A4
DURABLE
Magnetyczna kieszonka do umieszczenia informacji A4. Bezpieczne 
przechowywanie i łatwe mocowanie dzięki zastosowaniu magnetycznych 
pasków na tylnej ściance ramki. Kolory: czarny, srebrny.

Najważniejsze cechy:

NOWOŒÆ

Magnetyczne ramki przeznaczone do prezentacji informacji na metalowych powierzch-
niach takich jak np. tablice sucho ścieralne, tablice prezentacyjne, szafki a także przy produkcji.
Dzięki zastosowaniu magnetycznych pasków na tylnej stronie ramki można nie tylko łatwo  
i szybko wymieniać informację, ale również samą ramkę. Zastosowanie w układzie piono-
wym i poziomym. 

Wyraźna prezentacja na tablicy.

MAGNETIC
DURAFRAME®

Pewność przylegania 
na metalowych powierzchniach.

Szybka i łatwa wymiana informacji.

Możliwość stosowania w ukła-
dzie pionowym lub poziomym. 

Formaty od A6 do A3.

Format Kolor - Indeks Cena netto   Cena brutto

A6  -  462589,  - 462592 10,90 z³ 13,41 z³

A5  -  462590,  - 462591 14,90 z³ 18,33 z³

A4  - 288778,  - 426759,  - 288722
 - 289346,  -  289703

19,90 z³ 24,48 z³

A3  - 426994,  -  462586 29,90 z³ 36,78 z³

Do formatów Pasuje do Kolor - Indeks Cena netto   Cena brutto

210 x 40 mm A4 pionowo, A5 poziomo  -  462596,  - 462598 18,90 z³ 23,25 z³

297 x 40 mm A3 pionowo, A4 poziomo  -  462595,  - 462597 21,90 z³ 26,94 z³

Do formatów Kolor - Indeks Cena netto   Cena brutto

A4  -  462600,  - 462601 42,90 z³ 52,77 z³
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284 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07
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Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

RAMKI MAGNETYCZNE, RAMKI PLAKATOWE, ANTYRAMY

Ramki plakatowe
Marketing Display
2x3
Ramy wykonane z anodowanego profilu aluminiowego 25 mm. Narożniki  
z tworzywa, zaokrąglone lub ostre. Ramy przeznaczone do użytku wewnątrz 
i na zewnątrz obiektów. Zawieszana treść zabezpieczona przed blaknięciem 
za pomocą folii UV. Mocowanie treści poprzez odchylenie na zewnątrz profili 
ramy (mechanizm sprężynowy). W komplecie elementy mocujące.

Prezenter 
EasyFlip®

LEITZ
indeks: 293109
Aluminiowy prezenter wyposażony w: regulowane uchwyty, które pozwalają na 
zawieszenie go na każdej powierzchni wystającej, nożyk (pozwala odciąć folię  
o dowolnej długości), rolkę folii EasyFlip® i pasek ułatwiający jego przenoszenie. 
Wymiary: 97 x 97 x 720 mm.

Folia do prezentera EasyFlip®

LEITZ
indeks: 260987
Rolka folii polipropylenowej do prezenterów EasyFlip®, samoprzylepna dzięki 
ładunkowi elektrostatycznemu, długość 20 m, szerokość 600 mm.

Antyramy 
Antyramy szklane.
Szlifowane szkło o grubości 2 mm. Twarda płyta HDF o grubości 3 mm zapo-
biega odkształceniom i uszkodzeniom. Bielone boki. 
Antyramy pleksi. 
Plexi o grubości 0,85 mm. Twarda płyta HDF o grubości 3 mm zapobiega 
odkształceniom i uszkodzeniom. Bielone boki. Od rozmiaru 40x50 cm produkt 
posiada dodatkowe zaczepy do powieszenia w pionie i w poziomie.

Format
Indeks - naroża

zaokrąglone
Indeks - naroża 

ostre
Cena netto   Cena brutto  

A5 (148 mm x    210 mm) 260923 274651 37,90 zł 46,62 zł

A4 (210 mm x    297 mm) 260922 269317 39,90 zł 49,08 zł

A3 (297 mm x    420 mm) 260921 269318 60,90 zł 74,91 zł

A2 (420 mm x    594 mm) 260920 269316 78,90 zł 97,05 zł

A1 (594 mm x    841 mm) 302086 284143 119,00 zł 146,37 zł

A0 (841 mm x 1189 mm) 260919 302087 189,00 zł 232,47 zł

B1 (700 mm x 1000 mm) 260925 442654 139,00 zł 170,97 zł

B2 (500 mm x   700 mm) 260924 463684 89,00 zł 109,47 zł

Produkt Format Indeks Cena netto   Cena brutto  

Antyrama szklana 21 cm x 29,7 cm 285584 36,90 zł 45,39 zł

Antyrama szklana 30 cm x 40    cm 289392 38,90 zł 47,85 zł

Antyrama szklana 30 cm x 45    cm 425771 58,90 zł 72,45 zł

Antyrama szklana 40 cm x 50    cm 285551 75,90 zł 93,36 zł

Antyrama pleksi 30 cm x 40    cm 289393 109,00 zł 134,07 zł

Antyrama pleksi 40 cm x 50    cm 285552 86,90 zł 106,89 zł

Antyrama pleksi 50 cm x 70    cm 285532 133,90 zł 164,70 zł

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ

Ramka magnetyczna
2x3
Ramka z folią PCV idealna do prezentacji dokumentów na tablicach magnetycz-
nych. Dostępna w kolorze czerwonym i niebieskim. Szerokość obramowania: 1 cm.

Format Kolor - Indeks Cena netto   Cena brutto

A4  - 281042,  - 281107 19,90 z³ 24,48 z³

folia PCV

69,90
Cena brutto: 85,98 zł

NOWE MODELE

359,-
Cena brutto: 441,57 zł
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Tablice szklane magnetyczne
2x3
Tablice szklane, magnetyczne, świetnie nadające się do biura, restauracji, kuchni, 
holu, wykonane z tafli szkła (pokrytej od spodu warstwą farby) i zespojonej z nią 
na całej powierzchni 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 wnętrza. Łatwy i szybki montaż. Gwarancja: 2 lata.

Wymiary Kolor - Indeks Cena netto Cena brutto  

  45 x 45 cm  -  412315,   -  412316,   -  412317, 
 -  412318,   -  462508

99,90 z³ 122,88 z³

40 x 60 cm  -  412319,   -  412320,   -  412321,
 -  412322,   -  462509

129,00 z³ 158,67 z³

60 x 80 cm  -  412323,   -  412324,   -  412325, 
 -  412326,   -  462510

259,00 z³ 318,57 z³

120 x 90 cm  -  412327,   -  462511 499,00 zł 613,77 zł

TABLICE SZKLANE, MARKERY KREDOWE

NOWE KOLORY

gruboœæ linii:
8 mm

gruboœæ linii:
1,8-2,5 mmMarker kredowy PWE5M/8K 

UNI MITSUBISHI PENCIL
Profesjonalne markery kredowe do pisania i malowania po czarnych tablicach i szkle. Napisy 
kredowe łatwo można usunąć z nieporowatych powierzchni za pomocą wilgotnej szmatki. 
Odporny na działanie warunków atmosferycznych - głównie deszczu. Szerokie zastosowanie 
np. w restauracji, pubie, kwiaciarni, biurze podróży, wypożyczalni samochodów, salonie 
piękności, salonie telefonii komórkowej. PWE-5M okrągła końcówka - grubość linii pisania: 
1,8 – 2,5 mm. PWE-8K ścięta końcówka – grubość linii pisania: 8 mm. Kolory: zielony,  
pomarańczowy, różowy, żółty, jasnoniebieski, czerwony, fioletowy, biały.

Końcówka/symbol Kolor - Indeks Cena netto  Cena brutto

okr¹g³a (PWE-5M)  -  290199,   -  290197,   -  291780,   -  290196,   -  290200,   -  290198,   -  291781,   -  290195 9,90 zł 12,18 zł

œciêta (PWE-8K)  -  291739,   -  290194,   -  281448,   -  281447,   -  281449,   -  291628,   -  291779,   -  269642 11,90 zł 14,64 zł

Zawierają wysokiej jakości
farbę kredową.
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GABLOTY

Gabloty prezentacyjne wewnętrzne
2x3
Gabloty do użytku wewnątrz budynku, wykonane z profilu aluminiowego. 
Drzwiczki z pleksi zamykane na zamek imbusowy (w standardzie) lub klasycz-
ny zamek na kluczyk (opcja). Plecy gablot wzmocnione blachą ocynkowaną. 
Powierzchnia korkowa, tekstylna (dostępna w kolorze szarym lub grana-
towym) lub lakierowana (biała suchościeralno-magnetyczna). Drzwiczki 
otwierane do góry. W zestawie: elementy mocujące, kluczyk.

Gabloty prezentacyjne wewnętrzne z oświetleniem LED
2x3
Gabloty do użytku wewnątrz budynku, wykonane z profilu aluminiowego. 
Drzwiczki z pleksi zamykane na zamek imbusowy (w standardzie) lub klasycz-
ny zamek na kluczyk (opcja). Plecy gablot wzmocnione blachą ocynkowaną. 
Powierzchnia korkowa, tekstylna (dostępna w kolorze szarym lub grana-
towym) lub lakierowana (biała suchościeralno-magnetyczna). Drzwiczki 
otwierane do góry. W zestawie: elementy mocujące, kluczyk.

Gabloty prezentacyjne zewnętrzne
2x3
Gabloty wodoszczelne przeznaczone do użytkowania na zewnątrz budynków. 
Ramy z profilu aluminiowego. Drzwiczki z bezpiecznego i wytrzymałego szkła 
ESG*; otwierane na bok (wymiar 53 x 70 cm) lub do góry (pozostałe wy-
miary). Zamykane na zamek imbusowy (w standardzie) lub klasyczny zamek 
na kluczyk (opcja). Powierzchnia korkowa, tekstylna (dostępna w kolorze 
szarym, granatowym, ciemnozielonym lub bordowym) lub lakierowana (biała 
suchościeralno-magnetyczna). Plecy wzmocnione blachą ocynkowaną. W 
zestawie: elementy mocujące, kluczyk. * szkło ESG - szkło odporne na skoki temperatury oraz nagrzewanie przez promienie 

   słoneczne. W przypadku rozbicia rozpada się na drobne kawałki o nieostrych krawędziach.

Powierzchnia Wymiary Kolor - Indeks Cena netto Cena brutto  

tekstylna 60 x   90 cm  -  412332,   -  412333 449,00 zł 552,27 zł

tekstylna 90 x 120 cm  -  412334,   -  412335 639,00 zł 785,97 zł

tekstylna 100 x 150 cm  -  412336,   -  412337 799,00 zł 982,77 zł

Powierzchnia Wymiary Kolor - Indeks Cena netto Cena brutto  

tekstylna 60 x   90 cm  -  462611,   -  462614 559,00 zł 687,57 zł

tekstylna 90 x 120 cm  -  462613,   -  462616 799,00 zł 982,77 zł

tekstylna 100 x 150 cm  -  462612,   -  462615 879,00 zł 1.081,17 zł 

Powierzchnia Wymiary Kolor - Indeks Cena netto Cena brutto  

tekstylna 53 x   70 cm  -  412347,   -  412348
 -  412349,   -  412350

519,00 zł 638,37 zł

tekstylna 70 x   75 cm  -  412352,   -  412353
 -  412354,   -  412355

619,00 zł 761,37 zł

tekstylna 75 x 101 cm  -  412357,   -  412358
 -  412359,   -  412360

789,00 zł 970,47 zł

Powierzchnia Wymiary Kolor - Indeks Cena netto Cena brutto  

korkowa 60 x   90 cm  -  279330 429,00 zł 527,67 zł

korkowa 90 x 120 cm  -  270736 599,00 zł 736,77 zł

korkowa 100 x 150 cm  -  279331 729,00 zł 896,67 zł

lakierowana 60 x   90 cm  -  268982 459,00 zł 564,57 zł

lakierowana 90 x 120 cm  -  279336 669,00 zł 822,87 zł

lakierowana 100 x 150 cm  -  279337 849,00 zł 1.044,27 zł

Powierzchnia Wymiary Kolor - Indeks Cena netto Cena brutto  

korkowa 60 x   90 cm  -  462602 539,00 zł 662,97 zł

korkowa 90 x 120 cm  -  462603 749,00 zł 921,27 zł

korkowa 100 x 150 cm  -  462604 899,00 zł 1.105,77 zł

lakierowana 60 x   90 cm  -  462605 599,00 zł 736,77 zł

lakierowana 90 x 120 cm  -  462606 829,00 zł 1.019,67 zł

lakierowana 100 x 150 cm  -  462607 1.090,00 zł 1.340,70 zł

Powierzchnia Wymiary Kolor - Indeks Cena netto Cena brutto  

korkowa 53 x   70 cm  -  293185 519,00 zł 638,37 zł

korkowa 70 x   75 cm  -  293186 619,00 zł 761,37 zł

korkowa 75 x 101 cm  -  279335 779,00 zł 958,17 zł

lakierowana 53 x   70 cm  -  293187 539,00 zł 662,97 zł

lakierowana 70 x   75 cm  -  293188 649,00 zł 798,27 zł

lakierowana 75 x 101 cm  -  279338 819,00 zł 1.007,37 zł

PRODUKT
NA ZAMÓWIENIE

NOWOŒÆ
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287Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

Zestaw 4 szt.

Marker do tablic 
suchoœcieralnych
Hi-Text 641 Clip
FIBRACOLOR
Mazak do białych tablic suchościeralnych i flipchartów. Otwarty nie wysycha przez 
24 godziny. Mocna końcówka. Posiada szybkoschnący, bezzapachowy tusz, łatwo 
ścieralny. Duży pojemnik tuszowy 5g zapewnia długi okres użytkowania. Zatyczka 
z elastycznym klipsem. Posiada europejski certyfikat CE. Dostêpny pojedynczo 
lub w zestawie 4 szt. Wyprodukowany we Włoszech.

Kolor Indeks

czarny 409969

czerwony 409970

niebieski 409972

zielony 409971

Zestaw Indeks Cena 
netto 

Cena 
brutto 

4 szt. 410047 10,90 z³ 13,41 z³

2,49
Cena brutto: 3,06 zł

Zestaw markerów do tablic 
suchoœcieralnych z g¹bk¹ MWL5S-4N
PENTEL
indeks: 272258
W sk³ad zestawu wchodz¹ 4 markery oraz g¹bka. 

AKCESORIA DO TABLIC

Marker do tablic 
suchoœcieralnych MWL5S
PENTEL
Marker z okrągłą końcówką, w którym zamiast tradycyjnego sączka zastosowano płynny, dozowany za 
pomocą specjalnego tłoczka. Dzięki temu marker pisze zawsze świeżą i intensywną linią do ostatniej 
kropli tuszu. Linia pisania ponad 1.000 m. 

6,99
Cena brutto: 8,60 zł

36,90
Cena brutto: 45,39 zł

Uchwyt poziomy 
na markery ERGO 
2x3
indeks: 279343
Uchwyt z ABS na 4 markery. Magnetyczne mo-
cowanie uchwytu do tablicy. Cena nie obejmuje 
markerów.

Uchwyt pionowy 
na markery CLASSIC
2x3
indeks: 279342
Uchwyt z ABS na 4 markery. Magnetyczne mo-
cowanie uchwytu do tablicy. Cena nie obejmuje 
markerów.

34,90
Cena brutto: 42,93 zł

34,90
Cena brutto: 42,93 zł

Kolor Indeks

czarny 265789

czerwony 266181

niebieski 266565

zielony 267103

Marker do tablic 
suchoœcieralnych
Lumocolor Whiteboard (351)
STAEDTLER
Marker wodoodporny z atramentem Dry Safe Ink. Dzięki niemu może  
pozostać do kilku dni bez zaschnięcia. Œcieralny na sucho z bia³ych tablic i innych 
powierzchni takich jak szk³o i porcelana bez pozostawiania smug. Atrament 
szybkoschn¹cy, niemal bezzapachowy. Obudowa i skuwka z klipsem wykonana 
z polipropylenu. Dostêpny pojedynczo lub w zestawie 4 szt.

gruboœæ linii: 
2 mm

gruboœæ linii: 
1,1 - 2,2 mm

Kolor Indeks

czarny 265799

czerwony 266187

niebieski 266574

zielony 267110

Zestaw Indeks Cena 
netto 

Cena 
brutto 

Zestaw 4 szt. 259711 20,90 z³ 25,71 z³

4,49
Cena brutto: 5,52 zł

Zestaw 4 szt.
w twardym
plastikowym
etui

gruboœæ linii:
3,7-5,5 mm

gruboœæ linii:
1,5 mm

Marker do tablic 
suchoœcieralnych Velleda
BIC
Marker z okr¹g³¹ lub œciêt¹ koñcówk¹ z tuszem na 
bazie alkoholu o neutralnym zapachu. Końcówka 
ścięta: grubość linii pisania 3,7-5,5 mm, długość 
linii pisania 800 m. Końcówka okrągła: grubość 
linii pisania 1,5 mm, długość linii pisania 1000 m. 
Posiada akrylow¹ blokadê koñcówki. 

Końcówka/symbol Kolor - Indeks Cena netto  Cena brutto

okr¹g³a (1701)  -  265773,   -  266172,   -  266553,   -  267093 3,99 zł 4,91 zł

œciêta (1751)  -  265774,   -  266173,   -  266554,   -  267094 3,99 zł 4,91 zł

gruboœæ linii: 
1-4 mm
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288 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

2

Magnesy do tablic
TETIS
Zestawy magnesów w kolorze żółtym lub czerwonym do przytwierdzania 
dokumentów i notatek do metalowego pod³o¿a. Dostêpne w piêciu rozmiarach. 
Pakowane w blistry.

Czyściki magnetyczne
2x3
Czyścik magnetyczny do powierzchni suchościeralnych. Posiada wbudowany 
magnes oraz możliwość wymiany wkładek z filcu. 

Paski, symbole magnetyczne
2X3
Wykonane z folii magnetycznej. Symbole: komplet zawiera 4 
arkusze symboli w kształcie: prostokąta, trójkąta, koła oraz 
strzałki. Paski magnetyczne: komplet zawiera 4 paski (dł. 60 
x 0,9 cm). Możliwość skracania pasków za pomocą nożyczek. 
Kolory: żółty, czerwony, niebieski, zielony.

Lp Nazwa produktu Indeks Cena netto 
za op.  

Cena brutto
za op. 

1 Symbole magnetyczne 276937 39,90 z³ 49,08 z³

2 Paski magnetyczne 260979 14,90 z³ 18,33 z³

Nazwa produktu Indeks Cena netto   Cena brutto   

Czyścik magnetyczny Slim 282061 24,90 z³ 30,63 z³

Czyścik magnetyczny Duo 281827 27,90 z³ 34,32 z³

Wkłady filcowe 10 szt. do gąbki 282062 19,90 z³ 24,48 z³

AKCESORIA DO TABLIC, FLIPCHARTÓW

P³yny 
do czyszczenia 
tablic suchoœcieralnych
NOBO
P³yny do czyszczenia tablic suchoœcieralnych: Everyday Board Cleaner - do 
czêstego czyszczenia lekkich zabrudzeñ. Pojemnoœć 250 ml. Board Renovator 
- do czyszczenia g³êbokich zabrudzeñ. Pojemnoœć 250 ml.  Pianka czyszcząca 
Deepclene - przeznaczona do gruntownego czyszczenia i konserwacji tablic. 
Pojemność 150ml.

Lp Nazwa produktu Indeks Cena netto   Cena brutto   

1 Everyday Board Cleaner 261008 29,90 z³ 36,78 z³

2 Board Renovator 261009 39,90 z³ 49,08 zł

3 Pianka Deepclene 260998 39,90 z³ 49,08 zł

1

1

1

1

2

2

2

3

3

Średnica Iloœæ 
w opakowaniu Kolor - Indeks Cena netto 

za op.  
Cena brutto

za op. 

20 mm 8 szt.  - 278187,  - 278186 3,99 z³ 4,91 z³

30 mm 6 szt.  - 278189,  - 278188 3,99 z³ 4,91 z³

35 mm 5 szt.  - 287566,  - 286918 3,99 z³ 4,91 z³

40 mm 4 szt.  - 287291,  - 424558 3,99 z³ 4,91 z³

50 mm 3 szt.  - 302384,  - 302383 3,99 z³ 4,91 z³

Papier (blok) do flipchartów
Q-CONNECT
Papier w blokach g³adki lub w kratê w formacie 100 x 65 cm. Papier 70 g/m2.

Lp Papier do tablic Iloœæ arkuszy Indeks Cena netto   Cena brutto   

1 w kratkê 20 ark. 293710 16,90 z³ 20,79 z³

2 g³adki 50 ark. 288221 26,90 z³ 33,09 z³

bardzo
mocne

Magnesy do tablic 
szklanych magnetycznych
2x3
Bardzo mocne magnesy przeznaczone do tablic szklanych magnetycznych.

Tworzywo Wymiary* Opak. Indeks Cena netto za op. Cena brutto za op.  

metal 10×10×4 mm 6 szt. 412330 24,90 z³ 30,63 z³

* - szerokość x wysokość x grubość


