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Prezentacja i konferencja

TABLICA OBROTOWO-JEZDNA MEMOBE

TABLICA SUCHOŚCIERALNO MAGNETYCZNA
W RAMIE DREWNIANEJ MEMOBE

– stalowy stelaż w kolorze popielatym z obrotową,
dwustronną tablicą ze stali pokrytej białym lakierem
– tablica wykazuje właściwości suchościeralne – można pisać
po jej powierzchni dedykowanymi markerami
– właściwości magnetyczne pozwalają na zawieszanie
grafik i kartek za pomocą magnesów
– trwały mechanizm blokowania tablicy we właściwej pozycji po jej obróceniu
– praktyczna aluminiowa półka na markery
– gumowe blokowane kółka zapewniają mobilność tablicy

– powierzchnia z wysokiej jakości stali pokrytej
starannie lakierem w kolorze białym
– tablica wykazuje właściwości suchościeralne
– można pisać po jej powierzchni dedykowanymi markerami
– właściwości magnetyczne pozwalają na zawieszanie
grafik i kartek za pomocą magnesów
– rama z naturalnego drewna sosnowego
– łatwy montaż – śruby i kołki rozporowe w zestawie

Rodzaj
120 x 90 cm
150 x 100 cm
180 x 200 cm

Rodzaj
60 x 40 cm
90 x 60 cm
120 x 90 cm

Indeks Jedn.
AXA173A Szt.
AXA173B Szt.
AXA173C Szt.

Indeks Jedn.
AXA174A Szt.
AXA174B Szt.
AXA174C Szt.

TABLICA SUCHOŚCIERALNO MAGNETYCZNA
KOLOR W RAMIE DREWNIANEJ MEMOBE
– powierzchnia magnetyczna z lakierowanej stali
w kolorze pastelowym
– doskonałe właściwości suchościeralne – bez smug
i pozostałości tuszu z markerów
– tylna część tablicy z płyty pilśniowej
– rama drewniana sosnowa
– możliwość montażu w pionie lub w poziomie
Rodzaj
30 x 40 cm niebieska
30 x 40 cm zielona
30 x 40 cm różowa
60 x 40 cm niebieska
60 x 40 cm zielona
60 x 40 cm różowa
60 x 45 cm niebieska
60 x 45 cm zielona
60 x 45 cm różowa
90 x 60 cm niebieska
90 x 60 cm zielona
90 x 60 cm różowa
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Indeks Jedn.
AXA175C Szt.
AXA175D Szt.
AXA175W Szt.
AXA176C Szt.
AXA176D Szt.
AXA176W Szt.
AXA177C Szt.
AXA177D Szt.
AXA177W Szt.
AXA178C Szt.
AXA178D Szt.
AXA178W Szt.
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TABLICA
SUCHOŚCIERALNO MAGNETYCZNA KOLOR
W RAMIE ALUMINIOWEJ MEMOBE
– powierzchnia magnetyczna z lakierowanej stali
w kolorze pastelowym
– doskonałe właściwości suchościeralne
– bez smug i pozostałości tuszu z markerów
– tylna część tablicy z płyty pilśniowej
– rama Classic z anodowanego aluminium
– w zestawie półka na markery
– możliwość montażu w pionie lub w poziomie
Indeks Jedn.
AXA179C Szt.
AXA179D Szt.
AXA179W Szt.
AXA180C Szt.
AXA180D Szt.
AXA180W Szt.
AXA181C Szt.
AXA181D Szt.
AXA181W Szt.
AXA182C Szt.
AXA182D Szt.
AXA182W Szt.

TABLICA SUCHOŚCIERALNO MAGNETYCZNA
W RAMIE ALUMINIOWEJ CLASSIC MEMOBE
– powierzchnia z wysokiej jakości stali pokrytej
starannie lakierem w kolorze białym
– tablica wykazuje właściwości suchościeralne
– można pisać po jej powierzchni dedykowanymi markerami
– właściwości magnetyczne pozwalają na zawieszanie grafik
i kartek za pomocą magnesów
– rama wykonana z anodowanego aluminium
– łatwy montaż – śruby i kołki rozporowe w zestawie
Rodzaj
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 100 cm
180 x 90 cm
120 x 180 cm
100 x 200 cm
120 x 240 cm

Indeks Jedn.
AXA183A Szt.
AXA183B Szt.
AXA183C Szt.
AXA183D Szt.
AXA183E Szt.
AXA183F Szt.
AXA183G Szt.
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Rodzaj
30x40 cm niebieska
30x40 cm zielona
30x40 cm różowa
60x40 cm niebieska
60x40 cm zielona
60x40 cm różowa
60x45 cm niebieska
60x45 cm zielona
60x45 cm różowa
90x60 cm niebieska
90x60 cm zielona
90x60 cm różowa

TABLICA SUCHOŚCIERALNO MAGNETYCZNA
W RAMIE ALUMINIOWEJ FUTURE MEMOBE
– powierzchnia z wysokiej jakości stali pokrytej
starannie lakierem w kolorze białym
– tablica wykazuje właściwości suchościeralne
– można pisać po jej powierzchni dedykowanymi markerami
– właściwości magnetyczne pozwalają na zawieszanie
grafik i kartek za pomocą magnesów
– rama Future wykonana z anodowanego aluminium
– łatwy montaż - śruby i kołki rozporowe w zestawie
Rodzaj
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 100 cm
120 x 180 cm
100 x 200 cm
120 x 240 cm

Indeks Jedn.
AXA184A Szt.
AXA184B Szt.
AXA184C Szt.
AXA184D Szt.
AXA184E Szt.
AXA184F Szt.

www.pwbiuro.pl

113

Tablice, flipcharty, akcesoria

TABLICA 2W1 SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNA
I KORKOWA
– dwa rodzaje powierzchni: suchościeralno-magnetyczna
(ARA220A) / kredowo-magnetyczna (ARA220B) oraz korkowa
– w zestawie: komplet montażowy, marker(ARA220A)
/pudełko kredy (ARA220B), 2 magnesy, 4 szt. pinezek
– rozmiar: 60 × 40 cm

Prezentacja i konferencja

Rodzaj
biała z jasnym korkiem
czarna z ciemnym korkiem

Indeks Jedn.
ARA220A Szt.
ARA220B Szt.

TABLICA SUCHOŚCIERALNA
SZKLANA PODŁUŻNA NOBO HOME
– wąska, podłużna tabliczka o szklanej powierzchni
suchościeralnej, w stylowym, bezramkowym wzornictwie
– idealna do zapisywania notatek, pomysłów i przypomnień
– stylowe mocowania do ściany w narożnikach
zapewniają stabilny i pewny montaż
– szklana powierzchnia tablicy odznacza się bezkonkurencyjną
łatwością ścierania i najwyższą odpornością na plamy z tuszu,
ślady po markerach, zadrapania i wgniecenia
– w komplecie marker do tablic suchościeralnych
Rodzaj
300 x 600 mm, czarna
300 x 600 mm, czerwona
300 x 600 mm, niebieska
300 x 600 mm, biała
300 x 900 mm, czarna
300 x 900 mm, czerwona
300 x 900 mm, niebieska
300 x 900 mm, biała

Indeks
ETA431A
ETA431B
ETA431C
ETA431G
ETA432A
ETA432B
ETA432C
ETA432G

Jedn.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

powierzchnia
lakierowana

TABLICA SZKLANA MAGNETYCZNA MEMOBE
– powierzchnia ze szkła hartowanego
o grub. 4 mm z gładko oszlifowanymi krawędziami
– tył tablicy z jednolitego, galwanizowanego metalu
– tablica wykazuje właściwości suchościeralne – można pisać po jej powierzchni
dedykowanymi markerami kredowymi lub suchościeralnymi
– łatwy montaż – śruby i kołki rozporowe w zestawie
– w komplecie marker suchościeralny oraz 2 magnesy
neodymowe w kolorze srebrnym
Rodzaj
45 x 45 cm czarna
45 x 45 cm czerwona
45 x 45 cm niebieska
45 x 45 cm zielona
45 x 45 cm biała
60 x 40 cm czarna
60 x 40 cm czerwona
60 x 40 cm niebieska
60 x 40 cm zielona
60 x 40 cm biała
90 x 60 cm czarna
90 x 60 cm czerwona
90 x 60 cm niebieska
90 x 60 cm zielona
90 x 60 cm biała

114

Indeks Jedn.
AXA185A Szt.
AXA185B Szt.
AXA185C Szt.
AXA185D Szt.
AXA185G Szt.
AXA186A Szt.
AXA186B Szt.
AXA186C Szt.
AXA186D Szt.
AXA186G Szt.
AXA187A Szt.
AXA187B Szt.
AXA187C Szt.
AXA187D Szt.
AXA187G Szt.
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– mała suchościeralna tabliczka z przezroczystego akrylu
– można ją umieścić na ścianie za pomocą samoprzylepnych
podkładek lub na powierzchni metalowej za pomocą
magnesów albo położyć na płasko na biurku lub innej
powierzchni roboczej
– bezramkowa, przezroczysta konstrukcja sprawia,
że tabliczka wtapia się w tło, gdy nie jest używana
– w komplecie marker do tablic suchościeralnych
i samoprzylepne podkładki do montażu
– 1 rok gwarancji na powierzchnię tablicy
Rodzaj
300 x 300 mm
450 x 450 mm
600 x 450 mm

Indeks
ETA433A
ETA433B
ETA433C

Jedn.
Szt.
Szt.
Szt.

TABLICA SUCHOŚCIERALNA AKRYLOWA NA
ŚCIANĘ NOBO HOME
– tabliczka w nowoczesnym bezramkowym wzornictwie, jest
użytecznym narzędziem do robienia notatek
– montowana na ścianie za pomocą stylowych uchwytów
narożnych, a dzięki swej przezroczystości płynnie wtapia się
w tło, gdy nie jest używana
– akrylowa powierzchnia suchościeralna można łatwo wytrzeć
do czysta, więc po prostu – zapisz coś, zetrzyj i napisz
kolejną notatkę
– dostarczana z markerem do tablic suchościeralnych
Rodzaj
Indeks
300 x 300 mm ETA434A
450 x 450 mm ETA434B
600 x 450 mm ETA434C

Jedn.
Szt.
Szt.
Szt.

Prezentacja i konferencja

TABLICA SUCHOŚCIERALNA AKRYLOWA
NA BIURKO LUB NA ŚCIANĘ NOBO HOME

TABLICZKA
SUCHOŚCIERALNO – MAGNETYCZNA NOBO
– mała tablica magnetyczna z cienką srebrną ramką
– podkładki samoprzylepne i magnesy do montażu ściennego lub metalowego
– tablica montowana na ścianie lub przenośna ze zintegrowanymi uchwytami ręcznymi
– w zestawie magnetyczny długopis do tablic z gumką, 2 magnesy do tablic oraz
samoprzylepne podkładki montażowe i magnesy
– zintegrowany klips do pisaka do tablicy, aby zabezpieczyć pisak,
gdy nie jest używany
Rodzaj
220 x 280 mm, biała
220 x 280 mm, srebrna
280 x 360 mm, biała
280 x 360 mm, srebrna
580 x 430 mm, srebrna

Indeks
ETA435A
ETA435B
ETA435C
ETA435D
ETA435E

Jedn.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

pomoże – doradzi – dostarczy

TABLICZKA SUCHOŚCIERALNO – MAGNETYCZNA
Z KLIPSEM NA NOTATKI NOBO
– bezramkowa tablica magnetyczna z klipsem na notatki i haczykiem
– podkładki samoprzylepne i magnesy do montażu ściennego lub metalowego
– idealna tablica do notowania pomysłów, list lub dołączania notatek z funkcją
klipsa do notatek lub przedmiotów takich jak klucze z funkcjami haczyków
– w zestawie pisak do tablic suchościeralnych, 2 magnesy do tablic suchościeralnych oraz samoprzylepne podkładki montażowe i magnesy
– rozmiar 430 x 580 mm
Indeks
ETA436X

Jedn.
Szt.

www.pwbiuro.pl
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FLIPCHART SUCHOŚCIERALNO MAGNETYCZNY
NA TRÓJNOGU BASIC MEMOBE
– flipchart na trójnogu, suchościeralny magnetyczny
– powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej o grubości 2 mm
– rozmiar tablicy 70x100 cm
– regulowana wysokość nóżek (180 cm)
– metalowy docisk do papieru, metalowa półka o długości 70 cm

– flipchart na trójnogu z 2 metalowymi ramionami
– powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej
o właściwościach suchościeralnych i magnetycznych
– rozmiar tablicy 68 x 105 cm
– regulowana wysokość nóżek (do 180 cm)
– metalowy docisk do papieru, półka o długości 68 cm

Indeks
AXA188X

Indeks
AXA189X

Jedn.
Szt.

FLIPCHART SUCHOŚCIERALNO MAGNETYCZNY
MOBILNY CIRCLE TERRA MEMOBE
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FLIPCHART SUCHOŚCIERALNO MAGNETYCZNY
NA TRÓJNOGU AQUA MEMOBE

Jedn.
Szt.

FLIPCHART
SUCHOŚCIERALNO MAGNETYCZNY
MOBILNY IGNIS MEMOBE

– flipchart mobilny z 2 metalowymi ramionami
– powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej o właściwościach
suchościeralnych i magnetycznych
– rozmiar tablicy 68 x 105 cm
– wyposażony w 5 kółek z blokadą
– regulowana wysokość (do 220 cm)
– metalowy docisk do papieru, półka o długości 68 cm

– flipchart mobilny z 2 metalowymi ramionami
– powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej
o właściwościach suchościeralnych i magnetycznych
– rozmiar tablicy 68 x 105 cm
– wyposażony w 5 kółek z blokadą
– regulowana wysokość (do 220 cm)
– metalowy docisk do papieru (regulowany rozstaw haków),
półka o długości 68 cm

Indeks
AXA190X

Indeks
AXA191X

Jedn.
Szt.

www.pwbiuro.pl
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MAGNESY OKRĄGŁE GRAND
– dostępne rozmiary: 20, 30, 40 mm
– w plastikowej obudowie
– 10 szt. w opakowaniu
Indeks
Jedn.
KWA115A Op.
KWA115B Op.
KWA115C Op.
KWA115D Op.
KWA115G Op.
KWA115M Op.
KWA116A Op.
KWA116B Op.
KWA116C Op.
KWA116D Op.
KWA116G Op.
KWA116M Op.
KWA117A Op.
KWA117B Op.
KWA117C Op.
KWA117D Op.
KWA117G Op.
KWA117M Op.

MAGNESY NEODYMOWE PIN

MAGNESY NEODYMOWE
DO TABLIC SZKLANYCH MEMOBE

– super mocne magnesy w kształcie walca
– niewielkie rozmiary
– elegancki i profesjonalny wygląd
– super mocne (1 magnes utrzymuje 9 kartek)
– opakowanie zawiera 5 sztuk

– magnesy w kolorze srebrnym o bardzo silnych
właściwościach magnetycznych
– dedykowane do tablic magnetycznych, w szczególności do tablic szklanych
– kwadratowy kształt 1 x 1 cm
– 4 sztuki w opakowaniu

Indeks
LEA053X

Indeks
AXA199X

Jedn.
Op.

PŁYN DO TABLIC
SUCHOŚCIERALNYCH MEMOBE
– płyn do regularnego czyszczenia
tablic suchościeralno-magnetycznych
z powierzchnią lakierowaną lub ceramiczną
– usuwa pozostałości tuszu bez pozostawiania smug
– konserwuje i zabezpiecza powierzchnię tablic poprawiając
ich właściwości suchościeralne
– produkt biodegradowalny, przyjazny dla środowiska
– praktyczny rozpylacz ułatwia aplikację
Indeks
AXA192X

Jedn.
Szt.
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Rodzaj
średnica 20 mm czarny
średnica 20 mm czerwony
średnica 20 mm niebieski
średnica 20 mm zielony
średnica 20 mm biały
średnica 20 mm żółty
średnica 30 mm czarny
średnica 30 mm czerwony
średnica 30 mm niebieski
średnica 30 mm zielony
średnica 30 mm biały
średnica 30 mm żółty
średnica 40 mm czarny
średnica 40 mm czerwony
średnica 40 mm niebieski
średnica 40 mm zielony
średnica 40 mm biały
średnica 40 mm żółty

Jedn.
Op.

GĄBKA MAGNETYCZNA DO TABLIC
SUCHOŚCIERALANYCH MEMOBE
– praktyczny dodatek, w który warto się zaopatrzyć
wraz z zakupem tablicy
– szary filc na powierzchni ścierającej pozwala
na szybkie i dokładne czyszczenie tablic
z napisów wykonanych markerami suchościeralnymi
– wymiary: 108 mm x 51 mm x 20 mm
Indeks
Jedn.
AXA193X
Szt.

www.pwbiuro.pl
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ZMYWACZ DO TABLIC
SUCHOŚCIERALNYCH
DO MARKER PERMANENTNEGO
– skutecznie usuwa tusz z permanentnego markera
z większości gładkich powierzchni, takich jak stal
lakierowana (tablice suchościeralne magnetyczne),
ceramika (tablice ceramiczne), plastik, szkło,
płyty CD / DVD, pozostawiając powierzchnię czystą
i nieuszkodzoną
– płyn bezpieczny dla czyszczonych powierzchni
– praktyczny rozpylacz zapewnia łatwą aplikację.
– sposób użycia: nanieść płyn na bezpyłową tkaninę,
przetrzeć powierzchnię tablicy, a następnie wyczyścić
suchą tkaniną

Prezentacja i konferencja

Indeks
AXA194X

Jedn.
Szt.

CHUSTECZKI DO TABLIC
SUCHOŚCIERALNYCH
NAWILŻONE MEMOBE
– antystatyczne nasączone chusteczki
o delikatnym zapachu
– skuteczne do usuwania pozostałości suchego
tuszu z markerów i tłuszczu ze wszystkich
rodzajów tablic suchościeralnych magnetycznych
i ceramicznych
– trwały i wytrzymały materiał zbiera brud bez
pozostawiania smug
– wygodna plastikowa tuba z zamknięciem pełni
funkcję dyspensera i zawiera 100 sztuk
chusteczek o wym. 160 x 135 mm
– po użyciu upewnij się, że pojemnik jest
zamknięty
Rodzaj
100 szt.
50 szt.

Indeks Jedn.
AXA195X Op.
AXA196X Op.

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA
DO TABLIC Z DYSPENSEREM
– taśma samoprzylepna pomocna przy tworzeniu
tabel i grafik na tablicach suchościeralnych
– cienki materiał doskonale przylega do powierzchni tablicy
– klej bez rozpuszczalników, nieszkodliwy dla powierzchni lakierowanych
– praktyczny dyspenser zapewnia łatwą aplikację
– łatwo usuwalna, bez pozostawiania śladów
– dostępna w dwóch szerokościach: 3 i 6 mm
Rodzaj
3 mm x 10 m czarna
6 mm x 10 m czarna

Indeks Jedn.
AXA162A Szt.
AXA162B Szt.

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA
DO TABLIC
– taśma samoprzylepna pomocna
przy tworzeniu tabel i grafik na tablicach
suchościeralnych
– cienki materiał doskonale przylega
do powierzchni tablicy
– klej bez rozpuszczalników,
nieszkodliwy dla powierzchni
lakierowanych
– łatwa aplikacja
– łatwo usuwalna
– bez pozostawiania śladów
Rodzaj
Indeks Jedn.
3 mm x 15,5 m czarna AXA163A Szt.
6 mm x 10 m czarna
AXA163B Szt.
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TAŚMA MAGNETYCZNA
DO TABLIC
– czarna taśma o właściwościach
magnetycznych
– pomocna przy tworzeniu tabel
i harmonogramów na tablicach magnetycznych
– łatwe odcinanie mniejszych pasków
– bezpieczna dla powierzchni tablic
– 10 mm x 5 m czarna
Indeks
Jedn.
AXA164X
Szt.
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– praktyczny uchwyt na 4 markery
– plastikowy
– wbudowany magnes pozwala
łatwo przytwierdzić uchwyt
w dowolnym miejscu tablicy
– wymiary: 65 x 105 mm
– nie zawiera markerów
Indeks
Jedn.
LEA054X
Szt.

BLOK DO FLIPCHARTA
GŁADKI
– rozmiar 650 x 1000 mm
– gramatura papieru 80 g/m²
– papier gładki, bez liniatury
Rodzaj
10 ark.
20 ark.
30 ark.
50 ark.

Indeks
LEA055D
LEA055A
LEA055B
LEA055C

Jedn.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

Prezentacja i konferencja

MAGNETYCZNY
PRZYBORNIK NA MARKERY

TABLICA KORKOWA W RAMIE
DREWNIANEJ MEMOBE
– wysokiej jakości korek naturalny o optymalnej
gramaturze i stopniu elastyczności
– powierzchnia odporna na wielokrotne wbijanie pinezek
– rama wykonana z naturalnego drewna sosnowego
– lekka konstrukcja wsparta od tyłu płytą pilśniową
zapobiegającą odkształcaniu
– zestaw montażowy w komplecie
Rodzaj
60 x 40 cm
80 x 60 cm
90 x 60 cm
120 x 80 cm
120 x 90 cm

Indeks Jedn.
AXA197A Szt.
AXA197B Szt.
AXA197C Szt.
AXA197D Szt.
AXA197E Szt.

TABLICA KORKOWA W RAMIE
ALUMINIOWEJ MEMOBE
– wysokiej jakości korek naturalny o optymalnej gramaturze
i stopniu elastyczności
– powierzchnia odporna na wielokrotne wbijanie pinezek
– rama Classic wykonana z anodowanego aluminium
– konstrukcja wsparta od tyłu płytą pilśniową
zapobiegającą odkształcaniu
– zestaw montażowy w komplecie
Rodzaj
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 100 cm
120 x 180 cm
100 x 200 cm

Indeks Jedn.
AXA198A Szt.
AXA198B Szt.
AXA198C Szt.
AXA198D Szt.
AXA198E Szt.
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Produkty i systemy prezentacyjne

ZESTAW PANELI PREZENTACYJNYCH
SHERPA Z PODSTAWKĄ STOŁOWĄ
System paneli informacyjnych SHERPA
– umożliwia szybkie i łatwe korzystanie z informacji
– 5 lub 10 paneli informacyjnych na podstawie stołowej
– trzy wersje kolorostyczne: czarne, czarno-szare, czarno-czerwone

Prezentacja i konferencja

Rodzaj
Indeks Jedn.
5 paneli czarnych
DUA008U Kpl.
5 paneli szarych, 5 czarnych
DUA008X Kpl.
5 paneli czarnych, 5 czerwonych DUA008Z Kpl.

– dwie wersje kolorystyczne paneli: czarno-szare, czarno-czerwone
Rodzaj
Indeks Jedn.
5 paneli czarnych, 5 szarych
DUA081A Kpl.
5 paneli czarnych, 5 czerwonych DUA081B Kpl.

PANELE PREZENTACYJNE SHERPA
– panele informacyjne wykonane z polipropylenu
– ramka dostępna w różnych kolorach
Rodzaj
Indeks Jedn.
czarne
DUA008A Szt.
czerwone
DUA008B Szt.
zielone
DUA008D Szt.
żółte
DUA008M Szt.
granatowe
DUA008P Szt.

STOŁOWY
ZESTAW PREZENTACYJNY
VARIO TABLE 10
– zestaw składa się z metalowego modułu stołowego,
10 paneli informacyjnych z polipropylenu oraz indeksów
– zastosowanie bolców gwarantuje łatwe wyjmowanie
i wkładanie paneli do modułu
– moduł stołowy wykonany jest z metalu i powleczony
tworzywem dla dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem
– posiada 10 paneli po 2 w kolorze czarnym, czerwonym,
żółtym, zielonym i ciemnoniebieskim
Indeks
DUA107X
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ZESTAW 10 PANELI PREZENTACYJNYCH SHERPA
Z UCHWYTEM ŚCIENNYM

Jedn.
Kpl.
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NAŚCIENNY
ZESTAW PREZENTACYJNY
VARIO WALL 10
– moduł naścienny z metalu,
z kolorowymi panelami
z polipropylenu i indeksami
– przeznaczony szczególnie do warsztatów,
sal sprzedażowych i ekspozycyjnych
– zastosowanie bolców gwarantuje łatwe
wyjmowanie i wkładanie paneli do modułu
– 10 paneli po 2 w kolorze czarnym, czerwonym,
żółtym, zielonym i ciemnoniebieskim
Indeks
Jedn.
DUA108X
Kpl.

pomoże – doradzi – dostarczy

Produkty i systemy prezentacyjne

BIURKOWY

SYSTEM PREZENTACYJNY TARIFOLD A4
Z 10 PANELAMI PREZENTACYJNYMI
– VEO – Vizualizacja, Elegancja, Organizacja
– system prezentacyjny VEO chroni i organizuje wszystkie najważniejsze dokumenty
– niezwykle prosty w montażu – nie wymaga użycia jakichkolwiek narzędzi
– możliwość szybkiej rozbudowy paneli poprzez przyłączanie systemów naściennych
– aluminiowa konstrukcja pokryta eleganckim, czarnym plastikiem o ziarnistej fakturze
– systemy VEO zapakowane są w praktyczne pudełka (wykonane z odnawialnego
polipropylenu), które mogą być ponownie wykorzystane
Rodzaj
naścienny
biurkowy

Indeks Jedn.
AXA070X Kpl.
AXA071X Kpl.

NAŚCIENNY SYSTEM
PREZENTACYJNY
TARIFOLD
Z 10 PANELAMI
PREZENTACYJNYMI
– przeznaczony do montowania na pionowych powierzchniach
– wykonany z twardego tworzywa
– w komplecie 10 obrotowych paneli prezentacyjnych,
5 zakładek indeksujących i materiały montażowe
– możliwość szeregowego łączenia elementów w jeden ciąg
Rodzaj
Indeks Jedn.
panele niebieskie AXA068C Kpl.
panele szare
AXA068K Kpl.

– biurkowy system prezentacyjny
idealny do każdego biura
– łatwy w montażu
– wersja podstawowa z 10 obrotowymi
panelami prezentacyjnymi w kolorze niebieskim
– istnieje możliwość rozbudowy do 20 lub nawet 30 paneli poprzez
dodanie 1 lub 2 systemów naściennych obok elementu centralnego
– wielofunkcyjna podstawa, świetnie nadaje się również na piórnik
– elementy systemu mogą być wykorzystywane w innych produktach linii Tarifold
Indeks
AXA067C

Jedn.
Kpl.

PODSTAWA BIURKOWA
NA PANELE PREZENTACYJNE
TARIFOLD
– wytrzymała, wykonana z metalu
podstawa biurkowa
– przystosowana do 10 obrotowych
paneli prezentacyjnych A4 Tarifold
– łatwość rozbudowy (poprzez dodanie
1 lub 2 elementów do elementu centralnego)
do pojemności 20 lub 30 paneli
– specjalne otwory montażowe umożliwiają
mocowanie do ściany
– konstrukcja w kolorze jasnoszarym
Indeks
AXA065X

Prezentacja i konferencja

NAŚCIENNY

BIURKOWY SYSTEM
PREZENTACYJNY TARIFOLD
Z 10 PANELAMI
PREZENTACYJNYMI

Jedn.
Szt.

UCHWYT NAŚCIENNY
NA PANELE PREZENTACYJNE TARIFOLD
– wytrzymały, metalowy naścienny uchwyt nadający się świetnie
do prezentacji informacji (także w środowiskach przemysłowych)
– dzięki możliwości rozbudowy stanowi idealny nośnik nawet dla dużej ilości danych
– stanowi bazę do montażu paneli A4
– posiada 4 ograniczniki, dzięki którym panele prezentacyjne układają się wachlarzowo
– konstrukcja w kolorze jasnoszarym
Indeks
Jedn.
AXA066X
Szt.

POJEMNIK NA ULOTKI COMBIBOXX
– system półek na prospekty w formacie A4 i 1/3 A4
– wszystkie zestawy półek wyposażone są w specjalne
nóżki, które w zależności od sposobu ich umieszczenia
tworzą zestaw na biurko lub na ścianę
– możliwość tworzenia wielu kombinacji
Rodzaj
1 x A4
3 x A4
5 x A4
1 x 1/3 A4
3 x 1/3 A4

Indeks Jedn.
DUA009A Szt.
DUA009B Szt.
DUA009C Szt.
DUA009D Szt.
DUA009E Szt.

pomoże – doradzi – dostarczy
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Produkty i systemy prezentacyjne
PANELE PREZENTACYJNE A4 TARIFOLD
– panele do systemów prezentacyjnych, otwierane od góry,
wykonane wg opatentowanej technologii firmy Tarifold
– specjalny stalowy drut powleczony kolorowym tworzywem powoduje, że panele są
bardzo elastyczne, a zarazem wytrzymałe na wszelkiego rodzaju zgięcia
– matowy materiał PVC eliminuje refleksy świetlne ułatwiając czytanie
nawet przy bezpośrednio padającym świetle
– opakowania zawierają po 10 sztuk paneli wraz z 5 zakładkami indeksującymi
umożliwiającymi organizację prezentowanych treści
Rodzaj
czarne
czerwone
zielone
białe
żółte
mix kolorów

Indeks Jedn.
AXA064A Op.
AXA064B Op.
AXA064D Op.
AXA064G Op.
AXA064M Op.
AXA064X Op.

Identyfikatory

Prezentacja i konferencja

IDENTYFIKATOR CT 123
– identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa wyposażony w klips sprężynujący
i niewielką agrafkę
– w komplecie kartonik z wydrukowaną ramką: wystarczy wpisać nazwisko
lub w miejsce kartonika wsunąć wizytówkę
– format 57 x 90 mm
– grubość folii 350 mic.
Indeks
ARA055X

Jedn.
Szt.

IDENTYFIKATOR PLM
– kieszonka z elastycznej, przezroczystej folii
– otwarta z boku
– z wycięciem do założenia paska z klipsem np. CT 210
– wymiary: zewnętrzny 92 x 60 mm, wewnętrzny 86 x 50 mm
– w opakowaniu 50 szt.
Indeks
ARA120X

Jedn.
Op.

KLIPS CT 210

IDENTYFIKATOR PLD
– kieszonka z elastycznej, przezroczystej folii, otwarta od góry,
z wycięciem do założenia paska z klipsem np. CT 210
– wymiary: wew. 106 x 63 mm, zew. 108 x 77 mm
– w opakowaniu 50 szt.
Indeks
Jedn.
ARA058X
Op.

– metalowa „żabka” z paskiem z mocnego,
przezroczystego tworzywa i metalowym zatrzaskiem
– po przełożeniu paska przez otwór kieszonki, identyfikator jest
gotowy do zawieszenia
– w opakowaniu 100 szt.
Indeks
Jedn.
ARA056X
Op.

IDENTYFIKATORY –
HOLDERY 2K BLUE
NA 2 KARTY
IDENTYFIKATOR –
HOLDER K – KARTA
– wykonany z przezroczystego polipropylenu
– idealny na identyfikatory czy wizytówki
– przystosowany do wszelkiego rodzaju zawieszek
– max. wymiar dokumentu: 88 x 54 mm
– w opakowaniu 50 szt.
Indeks
ARA080X
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Jedn.
Op.
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– holder na dwie karty pionowy (2K-V) lub poziomy (2K-H)
– dwie przezroczyste przegródki na karty
– miękkie przezroczyste tworzywo PVC o błękitnym zabarwieniu
– zastosowanie: wygodna kieszonka na wizytówki, karty plastikowe,
magnetyczne lub kontroli dostępu
– wymiary holderu: wewnętrzny 54 x 86 mm, zewnętrzny 55 x 90 mm
– opakowanie 50 sztuk
Rodzaj
2K-V blue pionowy
2K-H blue poziomy

Indeks Jedn.
ARA164A Op.
ARA164B Op.

pomoże – doradzi – dostarczy

Identyfikatory

IDENTYFIKATOR – HOLDER
IDENTYFIKATOR TARGOWY
– kieszonka z elastycznej, przezroczystej folii
otwarta od góry
– wycięcie do założenia paska z klipsem np. CT 210
– dwa dodatkowe otwory do przeczepienia sznurka
– wymiary wewnętrzne: 110 x 147 mm
wymiary zewnętrzne: 115 x 165 mm
– opakowanie 50 sztuk
Indeks
Jedn.
ARA166X
Op.

– sztywna osłona do kart plastikowych
i wizytówek
– przezroczyste tworzywo typu plexi
doskonale zabezpiecza
identyfikator przed uszkodzeniem
– wymiary holderu: 90 x 56 mm
Rodzaj
z taśmą czarną
z taśmą niebieską
z taśmą zieloną
z klipsem

Indeks Jedn.
ARA060A Szt.
ARA060C Szt.
ARA060D Szt.
ARA060S Szt.

TAŚMA
Z MECHANIZMEM
ŚCIĄGAJĄCYM
DO IDENTYFIKATORÓW
– umożliwia wyciąganie identyfikatora na odległość do 80 cm
– identyfikator umieszczony na taśmie tekstylnej o szerokości 10 mm
– posiada zamek wypinający
– zaczep w postaci karabińczyka
Indeks
Jedn.
DUA015X
Szt.

ETUI DO KART Z MECHANIZMEM
ŚCIĄGAJĄCYM JOJO STYLE DURABLE
– poziome etui w zamkniętej wersji, na 1 kartę
– lekka kieszonka, wykonana z elastycznego materiału
– krystalicznie przejrzyste dla optymalnej czytelności
i łatwego skanowania kodów kreskowych
– z wycięciem na kciuk ułatwiającym wysunięcie karty
– mechanizm ściągający Jojo STYLE z karabińczykiem
i zapięciem na zatrzask
– długość linki: 80 cm
– wymiary wewnętrzne: 54 x 87 mm
Indeks
Jedn.
DUA130X
Szt.

MECHANIZM ŚCIĄGAJACY
JOJO STYLE DO IDENTYFIKATORÓW

– etui na 1 kartę identyfikacyjną
z regulowanym paskiem na ramię
– szczególnie nadają się do pracy w pobliżu
maszyn lub taśmociągów, przy których
istnieje ryzyko wciągnięcia taśmy do maszyny
– odporne na warunki atmosferyczne,
wodę oraz promienie UV
– do zastosowania w temp. do -20 °C
– pasek na ramię o regulowanej
średnicy 7-18 cm
Indeks
Jedn.
DUA118X
Szt.

MECHANIZM ŚCIĄGAJACY
Z KLIPEM DO IDENTYFIKATORÓW
– przeznaczony szczególnie do wszystkich
identyfikatorów DURABLE z otworem na klips
– kolor antracyt
– długość: ok. 80 cm
– dzięki metalowemu klipsowi znajdującemu się
na tylnej ściance jest łatwy do zaczepienia
– możliwość nadruku indywidualnego logo (wyłącznie jednokolorowego)
przy zamówieniu minimum 3000 szt.
Indeks
Jedn.
DUA109A
Szt.

MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY
JOJO EXTRA STRONG
DO IDENTYFIKATORÓW

– stylowy owalny mechanizm ściągający
– umożliwia szybki i łatwy dostęp do karty
lub identyfikatorów DURABLE z otworami na klip
– długość linki: 80 cm

– zabezpiecza ciężar do 300 g
– z metalowym klipsem
– z małym metalowym kółkiem
i wzmocnionym zaciskiem na kartę
– długość liniki: 60 cm

Rodzaj
czarny
biały
szary
granatowy

Rodzaj
czarny
biały
szary
granatowy

Indeks Jedn.
DUA110A Szt.
DUA110G Szt.
DUA110K Szt.
DUA110P Szt.
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ETUI DO KART OUTDOOR SECURE

Indeks Jedn.
DUA117A Szt.
DUA117G Szt.
DUA117K Szt.
DUA117P Szt.
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Przeplatanie się życia zawodowego i prywatnego w naszym codziennym rozkładzie dnia powoduje, że musimy
być przygotowani do pracy niemal w każdym miejscu. Mając to na uwadze, wszystkie produkty linii Leitz Cosy
zaprojektowaliśmy tak, aby mogły być używane podczas pracy zarówno w środowisku biurowym, jak i w domu.
Ich minimalistyczne wzornictwo i przyjazne matowe kolory stworzą wokół Ciebie pozytywną atmosferę,
gdziekolwiek będziesz.

Pojemnik z szufladami
Leitz Cosy

Pojemnik do przechowywania
z uchwytem Leitz Cosy

Cichy zegar ścienny
Leitz Cosy

Butelka termiczna Leitz Cosy

Schowasz w nim niezbędne na co
dzień rzeczy, takie jak długopisy, kable,
zeszyty, a także żywność w kuchni.
Wyposażony w jedną małą i jedną
dużą szufladę.

Atrakcyjny pojemnik do
przechowywania rzeczy w biurze
lub w domu. Idealnie sprawdzi
się w systemie „gorących” lub
współdzielonych biurek oraz
jako uniwersalny pojemnik do
przechowywania w domu.

Zegar z cichym mechanizmem.
Wykonany z użyciem hartowanego
szkła o grubości 4 mm.
Z minimalistyczną grafiką, co
pozwala na robienie notatek na
tarczy dołączonym markerem
suchościeralnym.

Butelka termiczna ze stali nierdzewnej
o pojemności 500 ml utrzymuje
temperaturę gorących lub zimnych
napojów przez wiele godzin. Można ją
myć w zmywarce.

612500-

901700-

Półka na dokumenty
z organizerem Leitz Cosy

Półka na dokumenty
Leitz Cosy

Dziurkacz Leitz Cosy

Zszywacz Leitz Cosy

Półka na dokumenty z dodatkową
nadstawką zapewniającą szybki
dostęp do niezbędnych na co dzień
akcesoriów.

Można ją układać pionowo z innymi,
jedna na drugiej, przy użyciu stylowej
czerwonej listwy stanowiącej ciekawy
akcent kolorystyczny, dołączonej do
każdej półki.

Solidny dziurkacz z blokadą dźwigni.
Dzięki innowacyjnej konstrukcji
uchwytu i bardzo ostrym ostrzom
zapewnia łatwe dziurkowanie do 30
kartek jednocześnie.

Solidny i niezawodny zszywacz
z opatentowaną technologią Direct
Impact zapewnia perfekcyjne rezultaty
za kaźdym razem. Zszywa 30 kartek.

Pojedyncza 535800-

500400-

535700-

525900-
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Segregator 180° Leitz Cosy

Segregator 2-ringowy
Leitz Cosy

Album ofertowy Leitz Cosy

Opatentowany mechanizm 180°
umożliwia szersze o 50% otwarcie
i o 20% szybsze segregowanie
dokumentów. Wykonany z lekkiego,
łatwego do utrzymania w czystości
polipropylenu. Z elastycznym
zamknięciem i etykietą na grzbiecie.

Mechanizm z 2 okrągłymi ringami
o średnicy 25 mm pozwala zmieścić
do 190 kartek o gramaturze 80 gsm.
Z etykietą do identyfikacji zawartości.
Wykonany z lekkiego, łatwego do
utrzymania w czystości polipropylenu.

Lekki album ofertowy ułatwia
prezentację projektów lub
przechowywanie dokumentów. W 20
kieszeniach można umieścić 40 kartek
A4. Z tyłu znajduje się dodatkowa
teczka z klapkami.

Podkładka do bezprzewodowego
ładowania smartfona.
Energooszczędna – zatrzyma
pracę, gdy bateria osiągnie 100%
naładowania. W komplecie z kablem
USB do zasilania za pomocą laptopa,
komputera lub adaptera.

423800-

467000-

647900-

Notatniki Leitz Cosy

Kołonotatnik Leitz Cosy

Teczka prywatyzująca
Leitz Cosy

Podajnik taśmy klejącej
Leitz Cosy

Idealne do codziennego użytku.
Z twardą okładką i 80 kartkami
w kratkę. Zamykane na gumkę.
Dostępne w 2 wygodnych formatach.

Bardzo wygodny w użytkowaniu.
Z twardą okładką, oprawą w spiralę
i 80 kartkami w kratkę. Zamknięcie
zabezpieczone gumką. Format ok. B5.

Wykonana z nieprzezroczystego
polipropylenu, aby przenoszone
w niej poufne dokumenty biznesowe
były niewidoczne. W formacie A4,
z 3 przegródkami i kieszonką na
etykietę.

Średni format (ok. A5), w kratkę
Duży format (ok. B5), w kratkę

103900103800-

445400448200-

448400-

471600-

Szklana tabliczka na biurko
Leitz Cosy, pozioma

Szklana tabliczka na biurko
Leitz Cosy, pionowa

Suchościeralna tabliczka
do zapisywania została tak
zaprojektowana, aby zmieściła się
między klawiaturą a monitorem, dzięki
czemu zawsze masz ją pod ręką.

Suchościeralna tabliczka do
zapisywania w formacie A4 wygodnie
zmieści się na biurku. Można ją także
ustawić poziomo lub położyć.
394700-

526900-

Wykonana z nieprzezroczystego
polipropylenu, aby przenoszone
w niej poufne dokumenty biznesowe
były niewidoczne. W formacie A4,
z kieszonką na etykietę.
Standardowa

470800-

Poszerzana, z opatentowanym
składanym paskiem z perforacją

466800-

Wygodna obsługa jedną ręką.
Wysokiej jakości ostre ostrze
zapewnia bezproblemowe odcinanie
taśmy i zapobiega jej marnowaniu.
W komplecie z rolką taśmy
samoprzylepnej.
536700-

Teczka Mobile Leitz Cosy

Teczka prywatyzująca
kopertowa Leitz Cosy

Teczka Mobile z 3 klapkami
zabezpieczającymi dokumenty.
Zamykana na gumkę. Mieści
150 kartek w formacie A4.

Wykonana z nieprzezroczystego
polipropylenu, aby przenoszone
w niej poufne dokumenty biznesowe
były niewidoczne. W formacie A4,
z 2 kieszeniami. Zapinana na zatrzask.

Z polipropylenu
Kartonowa

Koszulka prywatyzująca
Leitz Cosy

Prezentacja i konferencja

Active, 65 mm - 350 kartek
Active, 82 mm - 500 kartek

Bezprzewodowa ładowarka
indukcyjna Leitz Cosy

461900300200-

470900-

Szklane magnetyczne tablice
suchościeralne Leitz Cosy
Minimalistyczne, nowoczesne
wzornictwo. Opracowane pod system
modułowy – możesz je zestawiać
z innych tablicami Cosy. Wykonane są
z hartowanego szkła i odznaczają się
bardzo wysokim stopniem ścieralności.
W zestawie minimarker suchościeralny
z wbudowaną gąbką i zintegrowany
uchwyt na markery.

600 x 400 mm
800 x 600 mm
450 x 450 mm
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