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Prezentácia

Flipcharty
Flipchart Legamaster BASIC

Flipchart UNIVERSAL

Trojnohý nemagnetický, nepopisovateľný flipchart s melamínovým
povrchom, dodávaný v rozloženom stave. Možnosť uchytenia blokov. Farba svetlošedá. Rozmery: 101x66 cm. Úprava: melamínová.

Praktický a pohodlný trojnohý stojan. Uchytenie bloku skrutkami
(vzdialenosť skrutiek 50 cm). Odkladacia lišta po celej šírke. Farba biela. Dodávaný s popisovačom a blokom papiera.Rozmery:
100x74 cm. Úprava: striekaná.

Popis

Popis

Flipchart Legamaster BASIC

LM152300

cena / kus

53,-

Flipchart UNIVERSAL

katalógové číslo

LM152500

cena / kus

83,-

Flipchart Legamaster ECONOMY

Flipchart SILVERTEC eco

Trojnohý magnetický flipchart, dodávaný v rozloženom stave.
Možnosť uchytenia blokov. Farba svetlošedá. Rozmery: 101x66 cm.
Úprava: striekaná.

Stabilný robustný trojnohý stojan v modernom striebornom prevedení. Držiak papierového bloku s variabilným uchytením pre všetky
dostupné druhy blokov je zároveň odkladacou lištou na popisovače.
Farba strieborná. Súčasťou balenia je papierový blok a popisovač.
Rozmery: 105x69 cm. Úprava: striekaná.

Popis

Popis

Flipchart Legamaster ECONOMY

katalógové číslo

LM152400

cena / kus

60,-

Flipchart SILVERTEC eco

katalógové číslo

LM151400

cena / kus

98,-

Flipchart DAHLE Info

Flipchart ECONOMY mobilný

Ekonomická verzia flipchartu s trojnohým stojanom a variabilným
uchytením blokov a nemagnetickou úpravou povrchu. Odkladacia
lišta pre popisovače po celej šírke tabule. Farba biela. Rozmery:
67x90 cm. Úprava: nemagnetická/plastová. Farba: biela

Mobilný podstavec na kolieskach s piatimi aretovateľnými kolieskami. Pevný náklon tabule (30 °), výška 190 cm. Sklápací držiak papierového bloku má zaostrenú hranu pre ľahké odtrhnutie papiera
a variabilné uchytenie pre všetky dostupné druhy blokov. Odkladacia lišta pre popisovače je po celej šírke tabule. Farba biela. Súčasťou balenia je 1 popisovač.Rozmery: 105x70 cm.Úprava: striekaná.

Popis

Popis

Flipchart DAHLE Info

200

katalógové číslo

katalógové číslo

da950090

cena / kus

62,50

Flipchart ECONOMY mobilný

katalógové číslo

LM153900

cena / kus

142,-

Flipchart UNIVERSAL mobil

Blok papiera štvorčekový 20 listov

Mobilný podstavec so štyrmi aretovateľnými kolieskami. Pevný náklon tabule (30˚), nastaviteľná výška, sklápací držiak papierového
bloku so zaostrenou hranou na ľahké odtrhnutie papiera a variabilné
uchytenie všetkých dostupných druhov blokov, odkladacia lišta na
popisovače po celej šírke tabule. Súčasťou balenia je papierový blok
a popisovač. Farba biela. Rozmery: 100x74 cm. Úprava: striekaná.

Mimoriadne kvalitný bezdrevitý a bezchlórový papier 80 g v štvorcovanej úprave. Rozmery 93,5 × 65 cm. 20 listov v jednom bloku.
Väčšie balenie 5 blokov. Farba: podklad biely.

Popis

Popis

Flipchart UNIVERSAL mobil

katalógové číslo

LM154400

cena / kus

163,-

Blok papiera štvorcovaný 20 listov

katalógové číslo

HL307985

cena / kus

3,87

Popisovač na ﬂip. papier. 41/4

Magic-Chart papier25 listov 60x80 cm

Popisovače pre flipchartové a iné typy papierov. Nearomatický atrament, ktorý nepresakuje na druhú stranu papiera. Zrezaný hrot pre
zvýraznené písmo. Dopĺňateľné náhradným atramentom s obsahom
100 ml, sada 4 farieb.

Rolka fólie s 25 štvorčekovanými listami (rozmer štvorčeka 2,5×2,5
cm) z bieleho polypropylénu v šírke 60 cm. Perforácia po 80 cm.
Popisovanie permanentnými popisovačmi (edding). Elektrostatický náboj umožní priľnutie filmu na rôzne povrchy - sklo, stenu,
drevo a tapetu bez použitia lepidla. Fóliu jednoducho odmotáte,
v perforovanom mieste odtrhnete a zľahka pritlačíte na daný povrch.
Na obale hárku je perforácia na uchytenie balenia na flipchartovú
tabuľu. Povrch fólie umožní tiež udržanie papierových poznámok
bez ich nalepenia. Väčšie balenie 4 bloky. Rozmery: 60x80 cm.

Popis

Popis

Popisovač na flip. papier. 41/4

katalógové číslo

LM155094

cena / kus

3,13

Magic-Chart papier25 listov 60x80 cm

katalógové číslo

LM159000

cena / kus

15,40

Blok papiera čistý 20 listov

Držiak blokov magnetický

Mimoriadne kvalitný bezdrevitý a bezchlórový papier 80 g v čistej
úprave. Rozmery 93,5 × 65 cm. 20 listov v jednom bloku. Väčšie
balenie 5 blokov. Farba: biela.

Držiak, ktorý zmení bielu tabuľu na flipchart. Spredu nastaviteľné
háčiky pre úchyt bloku na flipchart, zozadu magnet pre upevnenie
držiaka na bielu tabuľu. Šírka: 70 cm.

Popis

Popis

Blok papiera čistý 20 listov

katalógové číslo

HL307961

cena / kus

3,87

Držiak blokov magnetický

katalógové číslo

LM123000

Prezentácia

Flipcharty, doplnky k flipchartom

cena / kus

49,-
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Stojany a tabule
Trojnožka 161x97 cm

Tabuľa UNIVERSAL

Hliníkový trojnožkový stojan s plastovým ukončením. Možnosť zloženia, jednoduchá manipulácia. Veľkosť 161×97 cm vhodná pre
všetky tabule Legamaster okrem rady Blueline do veľkosti 90×120
cm. Farba: hliník.

Nový model bielych magnetických a popisovateľných tabúľ so striekanou úpravou povrchu. Hliníkový rám so šedými plastovými rohmi
s otvormi pre inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Dodávané s odkladacou lištou a montážnou sadou. Váha: 12 kg/m2.

Popis

Trojnožka 161x97 cm

katalógové číslo

LM172300

cena / kus

132,-

Stojan 80 cm, 140 cm
1. Stojan 80 cm: Robustný kovový rám v svetlošedom prevedení.
Výškovo nastaviteľné v troch polohách. Verzia v šírke 80 cm pre
tabule dĺžky od 90 do 150 cm. Výška tabule od zeme: od 61 do 81
cm. Výškovo nastaviteľné nožičky, ktoré možno vymeniť za aretovateľné kolieska (súčasťou dodávky). Pre všetky tabule Legamaster
okrem rady Blueline.
2. Stojan 140 cm: Verzia v šírke 140 cm pre tabule dĺžky od 150
do 180 cm.

Popis

katalógové číslo

cena / kus

Tabuľa UNIVERSAL 60x90 cm

LM102243

31,60

Tabuľa UNIVERSAL 90x120 cm

LM102254

50,-

Tabuľa UNIVERSAL 90x180 cm

LM102256

91,-

Tabuľa UNIVERSAL 100x150 cm

LM102263

80,-

Tabuľa UNIVERSAL 100x200 cm

LM102264

102,-

Tabuľa ACCENTS
Biela magnetická tabuľa so striekanou úpravou povrchu. Magnetický povrch vhodný na popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi. Rám s modrým okrajom a plastovými rohovými spojkami, odľahčený materiál. Dodávaná s montážnou sadou, odkladacou lištou a
popisovačom. Váha: 5 kg/m2.

Popis

202

katalógové číslo

cena / kus

Popis

katalógové číslo

cena / kus

Stojan 80 cm

LM171100

115,-

Tabuľa ACCENTS 60x90 cm

LM103143

34,-

Stojan 140 cm

LM171300

122,-

Tabuľa ACCENTS 90x120 cm

LM103154

55,-

Tabuľa SLIM BASIC 60x90 cm

Sada popisovačov TZ 1/4S

Biela magnetická tabuľa so striekanou úpravou povrchu vhodná na
popisovanie stierateľnými popisovačmi. Hliníkový rám je spájaný
tmavosivými spojkami z plastu. Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou lištou.

Sada popisovačov s hliníkovým telom. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,53 mm. Vymeniteľná špička. Sada 4 farieb.

Popis

katalógové číslo

cena / kus

Tabuľa SLIM BASIC 60x90 cm

da96151

22,40

Tabuľa SLIM BASIC 90x120 cm

da96152

40,-

Popis

Sada popisovačov TZ 1/4S

katalógové číslo

LM110094

cena / sada

4,75

Popisovač TZ 10

Sada popisovačov TZ 150/4S

Popisovač s plastovým obalom. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5-3 mm.
Dopĺňateľné atramentom obj. kód LM1195 01-04.

Sada popisovačov s plastovým telom. Hrot zrezaný, šírka stopy 2-7
mm. Sada 4 farieb.

Popis

katalógové číslo

cena / bal.

Popisovač TZ 100 čierny

LM110501

7,46

Popisovač TZ 100 modrý

LM110503

7,46

Popisovač TZ 100 červený

LM110502

7,46

Popis

Popisovač TZ 100 zelený

LM110504

7,46

Sada popisovačov TZ 150/4S

katalógové číslo

LM115094

cena / sada

6,17

Sada popisovačov TZ 100/4S

Držiak popisovačov

Sada popisovačov s plastovým obalom. Sada 4 farieb. Hrot okrúhly,
šírka stopy 1,5-3 mm.

Magnetický držiak pre 4 ľubovoľné popisovače okrem TZ 180.
Umožňuje skladovanie popisovačov v horizontálnej polohe.

Popis

Popis

Sada popisovačov TZ 100/4S

katalógové číslo

LM110594

Prezentácia

Popisovače na biele tabule

cena / kus

3,07

Držiak popisovačov

katalógové číslo

LM122000

cena / kus

5,53
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Popisovače na biele tabule
Popisovač na tabule
edding 360
Popisovač s pigmentovým atramentom
slabého zápachu bez prísady butylacetátu
a s vlastnosťou Cap off, zabraňujúcou vysychaniu atramentu pri otvorenom hrote aj
niekoľko dní. Vhodný na písanie na biele
tabule, za sucha stierateľný. Dopĺňateľný
atramentom edding BTK 25. Okrúhly hrot
so šírkou stopy 1,5 - 3 mm.

Atrament edding BTK 25

Za sucha stierateľný svetlostály popisovač
vhodný na biele smaltované a magnetické
tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot
hrúbky 5 mm, šírka stopy 2,5 mm.

Atrament slabého zápachu s kapilárnym
systémom na dopĺňanie popisovačov edding 250, 360, 361 a 363, určených na biele tabule. Obsah 25 ml.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Popis

katalógové č. cena / ks

edding 360 čierny

ed036001

0,93

Centropen 8559 čierny ce855901

0,52

edding BTK 25 čierny

ed625001

3,12

edding 360 červený

ed036002

0,93

Centropen 8559 červený ce855902

0,52

edding BTK 25 červený ed625002

3,12

edding 360 modrý

ed036003

0,93

Centropen 8559 modrý ce855903

0,52

edding BTK 25 modrý

ed625003

3,12

edding 360 zelený

ed036004

0,93

Centropen 8559 zelený ce855904

0,52

edding BTK 25 zelený

ed625004

3,12

Popis

katalógové č. cena / ks

Popisovač Centropen 8559
sada

Popisovač na tabule
edding 360 sada
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Popisovač Centropen 8559

Popisovač s pigmentovým atramentom
slabého zápachu bez prísady butylacetátu
a s vlastnosťou Cap off, zabraňujúcou vysychaniu atramentu pri otvorenom hrote aj
niekoľko dní. Vhodný na písanie na biele
tabule, za sucha stierateľný. Dopĺňateľný
atramentom edding BTK 25. Okrúhly hrot
so šírkou stopy 1,5 - 3 mm. Sada štyroch
farieb.

Za sucha stierateľný svetlostály popisovač
vhodný na biele smaltované a magnetické
tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot
hrúbky 5 mm, šírka stopy 2,5 mm. Sada
štyroch farieb.

Popis

katalógové č.

cena / bal

Popis

edding 360 /4 ks sada

ed036094

3,75

katalógové č.

Centropen 8559 /4 ks sada ce855994

cena / bal

2,06

Magnetická stierka na tabule
edding BMA 2

Náhradné papiere edding
BMA 4

Magnetická stierka s ľahko vymeniteľnými
papierovými utierkami na suché stieranie
bielych tabúľ. Náhradné utierky obj. kód
ed600400.

Náhradné špeciálne papieriky pre čistiacu
stierku BM 2. V balení 100 papierikov.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Popis

katalógové č.

cena / ks

stierka edding BMA 2

ed600200

6,01

papiere edding BMA 4

ed600400

7,87

Čistiaci sprej edding BMA 1
Účinný liehový roztok v spreji s mechanickým rozprašovačom na pravidelné
a dôkladné čistenie bielych tabúľ. Obsah
250 ml.

Popis

katalógové č.

cena / ks

sprej edding BMA 1

ed600100

8,27

Magnetický držiak edding
BMA 3

Sada doplnkov edding
BMA 15S
Praktická štartovacia sada doplnkov pre
magnetické tabule obsahuje čistiaci sprej
BMA 1, čistiacu stierku BMA 2 s 20 náhradnými papierikmi, držiak popisovačov
BMA3 a 4ks popisovačov na biele tabule
edding 360.

Popis

katalógové č.

cena / ks

doplnky edding BMA 15S

ed601500

26,95

Prezentácia

Doplnky k tabuliam

Magnetická stierka Donau

Magnetický držiak štyroch popisovačov.
Popisovače na bielu tabuľu vždy poruke.
Dodávaný bez popisovačov.

Popis

katalógové č.

cena / ks

držiak edding BMA 3

ed600300

7,44

Jednoduchá magnetická stierka s filcovou
stieracou vrstvou. Vyrobená z materiálu
príjemného na dotyk. Rozmery 110x57x25
mm.

Popis

Magnetická stierka Donau

katalógové č.

do7636

cena / ks

1,95

205

Prezentácia

Doplnky k bielym tabuliam
Magická stierka MagicWipe

Filcová stierka

Záchrana tabúľ po nevhodne použitom permanentnom popisovači. Vhodná na čistenie keramických tabúl (PREMIUM PLUS, PROFESSIONAL, IMAGINE a UNIVERSAL plus). Stierka je použiteľná
v kombinácii s vodou alebo čistiacimi sprejmi TZ6, TZ7 a TZ8, je
vyprateľná pri 60° C. Rozmery 10×13 cm. Farba biela.V balení 2 ks.
Použite iba na keramické tabule, u iného povrchu môže spôsobiť
jeho poškodenie.

1. Filcová stierka: Magnetická stierka s vymieňateľnými filcovými
vankúšikmi. Farba biela. Rozmery 14×4,5 cm.
2. Filcové vankúšiky10 ks: Náhradné filcové vankúšiky pre filcovú
stierku Legamaster.
1

2

Popis
Popis

Magická stierka MagicWipe

katalógové číslo

lm121500

cena / kus

8,84

katalógové číslo

cena / kus

1. Filcová stierka

lm120300

9,83

2. Filcové vankúšiky10 ks

lm120400

4,37

Malá stierka magnetická biela

Filcová stierka DAHLE

Malá magnetická stierka s vymieňateľnými stieracími papiermi z celulózy. Farba biela. Rozmery 14,3×4,8 cm.

1. Filcová stierka DAHLE: Magnetická stierka s vymieňateľnými filcovými vankúšikmi. Farba sivá.
2. Filcové vankúšiky DAHLE 12 ks: Náhradné filcové vankúšiky pre
filcovú stierku DAHLE.

2
1

Popis

katalógové číslo

cena / kus

katalógové číslo

cena / kus

lm120100

4,99

1. Filcová stierka DAHLE

da950990

6,05

Náhr.papiere do malej stierky100 ks

lm120200

7,73

2. Filcové vankúšiky DAHLE 12 ks

da950890

4,75

Magnet.čistiaca stierka TZ4
Magnetická stierka v modernom dizajne s vymieňateľnými stieracími
papiermi zo 100% viskózy. Farba antracitová. Rozmery 17×7 cm.

Popis
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Popis

Malá stierka magnetická biela

katalógové číslo

cena / kus

Magnet.čistiaca stierka TZ4

lm120500

6,47

Náhradné papiere do TZ4 100 ks

lm120600

6,45

Magnety DAHLE

Magnety LEGAMASTER

Okrúhle trvácne keramické magnety s farebným plastovým krytom.

Okrúhle trvácne keramické magnety s farebným plastovým krytom.

Popis

MJ

katalógové číslo

Magnet 13 mm čierny

10 ks

da955139

0,78

Magnet 13 mm modrý

10 ks

da955136

0,78

Magnet 13 mm červený

10 ks

da955133

0,78

Magnet 13 mm zelený

10 ks

da955135

0,78

Popis

MJ

katalógové číslo

Magnet 13 mm žltý

10 ks

da955134

0,78

Magnet 10 mm čierny

10 ks

LM181001

2,14

Magnet 13 mm biely

10 ks

da955131

0,78

Magnet 10 mm modrý

10 ks

LM181003

2,14

Magnet 24 mm čierny

10 ks

da955249

1,31

Magnet 10 mm červený

10 ks

LM181002

2,14

Magnet 24 mm modrý

10 ks

da955246

1,31

Magnet 10 mm zelený

10 ks

LM181004

2,14

Magnet 24 mm červený

10 ks

da955243

1,31

Magnet 10 mm biely

10 ks

LM181019

2,14

Magnet 24 mm zelený

10 ks

da955245

1,31

Magnet 20 mm čierny

10 ks

LM181101

2,33

Magnet 24 mm žltý

10 ks

da955244

1,31

Magnet 20 mm modrý

10 ks

LM181103

2,33

Magnet 24 mm biely

10 ks

da955241

1,31

Magnet 20 mm červený

10 ks

LM181102

2,33

Magnet 32 mm čierny

10 ks

da955329

1,79

Magnet 20 mm zelený

10 ks

LM181104

2,33

Magnet 32 mm modrý

10 ks

da955326

1,79

Magnet 20 mm biely

10 ks

LM181119

2,33

Magnet 32 mm červený

10 ks

da955323

1,79

Magnet 30 mm čierny

10 ks

LM181201

2,79

Magnet 32 mm zelený

10 ks

da955325

1,79

Magnet 30 mm modrý

10 ks

LM181203

2,79

Magnet 32 mm žltý

10 ks

da955324

1,79

Magnet 30 mm červený

10 ks

LM181202

2,79

Magnet 32 mm biely

10 ks

da955321

1,79

Magnet 30 mm zelený

10 ks

LM181204

2,79

Magnet 38 mm čierny

10 ks

da955389

5,75

Magnet 30 mm biely

10 ks

LM181219

2,79

Magnet 38 mm modrý

10 ks

da955386

5,75

Magnet 35 mm čierny 2 500 g

10 ks

LM181401

6,45

Magnet 38 mm červený

10 ks

da955383

5,75

Magnet 35 mm modrý 2 500 g

10 ks

LM181403

6,45

Magnet 38 mm zelený

10 ks

da955385

5,75

Magnet 35 mm červený 2 500 g

10 ks

LM181402

6,45

Magnet 38 mm žltý

10 ks

da955384

5,75

Magnet 35 mm zelený 2 500 g

10 ks

LM181404

6,45

Magnet 38 mm biely

10 ks

da955381

5,75

Magnet 35 mm biely 2 500 g

10 ks

LM181419

6,45

cena / bal.

cena / bal.

Základná sada

Štartovacia sada

Základná výbava pre tabule obsahuje: sadu 4 popisovačov TZ 100,
malú magnetickú stierku, 125 ml čistiaci sprej TZ 7 a 4 magnety o
30 mm.

Rozšírená výbava pre tabule obsahuje: sadu 4 popisovačov TZ 100,
malú magnetickú stierku, 10 náhradných stieracích papierikov, čistiaci sprej TZ 7, 10 okrúhlych magnetov o 30 mm, a držiak popisovačov.

Popis

Popis

Základná sada

katalógové číslo

lm125100

Prezentácia

Doplnky k bielym tabuliam

cena / kus

16,30

Štartovacia sada

katalógové číslo

lm125000

cena / kus

26,30
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Čistenie tabú
Čistiaci sprej 250 ml na tabule

Utierky dóza 100 ks na tabule

Čistiaci prostriedok na čistenie a obnovu bielych a plánovacích tabúľ.
Odstraňuje mastnotu, nečistotu a fľaky po použití za sucha stierateľných popisovačov. Bez obsahu alkoholu. Obsah: 250 ml.

Čistiaci prostriedok na čistenie a obnovu bielych a plánovacích
tabúľ. Odstraňuje mastnotu, nečistotu a fľaky po použití za sucha
stierateľných popisovačov. Bez obsahu alkoholu. Dóza s impregnovanými papierovými utierkami pre rýchle a ľahké čistenie. Obsah:
100 ks.

Popis

Popis

Čistiaci sprej 250ml na tabule

du575719

cena / kus

4,46

Utierky dóza 100 ks na tabule

katalógové číslo

du575902

cena / kus

3,99

Čistiaci sprej TZ8, 250 ml

Čistiace utierky TZ66

Mechanický rozprašovač pre čistenie bielych a plánovacích tabúľ.
Obsah 250 ml.

Dispenzár s impregnovanými papierovými vreckovkami pre rýchle
a ľahké čistenie tabúľ, ale aj počítačového príslušenstva. Obsah 100
utierok.

Popis

Popis

Čistiaci sprej TZ8, 250 ml
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katalógové číslo

katalógové číslo

lm121300

cena / kus

7,16

Čistiace utierky TZ66

katalógové číslo

lm121400

cena / kus

6,57

Korková nástenka
Nástenka v svetlom drevenom ráme v korkovej úprave. Súčasťou
balenia je sada špendlíkov a montážne úchytky. Úprava: korková.

Popis

katalógové číslo

cena / kus

Tabuľa napichovacia UNIVERSAL modrá
Tabuľa s plsteným povrchom. Výhodný pomer kvality a ceny. Hliníkový rám so svetlosivými rohovými spojkami z plastu s otvormi na
inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Dodávaná s montážnou sadou. Doporučené príslušenstvo tvoria farebné alebo kovové
napichovacie špendlíky. Farba: modrá.

Popis

katalógové číslo

cena / kus

Korková nástenka 40x60 cm

kr4060

3,25

Tabuľa nap.UNIVERSAL 60x90 modrá

lm141843

25,-

Korková nástenka 60x90 cm

kr6090

6,35

Tabuľa nap.UNIVERSAL90x120 modrá

lm141854

38,-

Korková nástenka 90x120 cm

kr9012

19,90

Tabuľa nap.UNIVERSAL100x150 modrá

lm141863

53,-

Tabuľa korková UNIVERSAL

Tabuľa napichovacia UNIVERSAL sivá

Povrch prírodný korok. Hliníkový rám s rohovými spojkami zo šedého plastu s otvormi pre montáž. Možnosť inštalácie horizontálne
i vertikálne. Dodávané s montážnou sadou pre uchytenie na stenu.

Tabuľa s plsteným povrchom. Výhodný pomer kvality a ceny. Hliníkový rám so svetlosivými rohovými spojkami z plastu s otvormi na
inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Dodávaná s montážnou sadou. Doporučené príslušenstvo tvoria farebné alebo kovové
napichovacie špendlíky. Farba: sivá.

Popis

katalógové číslo

Prezentácia

Nástenky, tabule

cena / kus

Tabuľa kork. 60x90 UNIVERSAL

lm142043

22,80

Tabuľa kork. 90x120 UNIVERSAL

lm142054

36,-

Tabuľa nap. UNIVERSAL 60x90 sivá

lm141943

25,-

Tabuľa kork.100x150 UNIVERSAL

lm142063

49,-

Tabuľa nap. UNIVERSAL90x120 sivá

lm141954

38,-

Popis

katalógové číslo

cena / kus
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Tabule samolepiace, mapy
Napichovacie špendlíky

Mapy nástenné

1. Špendlíky s plastovými farebnými hlavičkami.
Balenie 200 ks v mixe farieb.
2. Elegantné celokovové špendlíky v striebornej úprave.
Balenie 50 ks.

Nástenné mapy obojstranne laminované, popisovateľné popisovačmi a omývateľné. Majú dlhú životnosť a farebnú stálosť. Dodávané
s bielymi lištami s úchytom na zavesenie.
1. Mapa SR administratívna: Rozmer: 120x90 cm.
Mierka: 1:400 000
2. Mapa Slovensko-kraje a územné obvody: Rozmer: 140x100 cm.
Mierka: 1:300 000.
3. Mapa Slovensko-geografická: Rozmery: 100x70 cm.
4. Mapa Európa-cestná sieť: Rozmery: 135x100 cm.
Mierka: 1:3.5 mil.
5. Mapa Svet politický+vlajky štátov: Rozmery: 145x100 cm.
Mierka: 1:28.5 mil.
6. Mapa Svet-gigant: Mapa Svet - gigant má po rohoch oká na zavesenie na stenu. Je dodávaná so skrutkami. Rozmery: 195x120 cm.
Mierka: 1: 20 mil.

1

2

1

Popis

katalógové číslo

cena /bal.

1. Napichovacie špendlíky 200 ks

lm145299

3,70

2. Napichovacie špendlíky strieborné 50 ks

lm145120

4,43

2

Samolepiaca tabuľa Post-it Memo
Tabule 3M s nanesenou vrstvou Postit lepidla s obnoviteľnou lepivosťou umožňujú mnohonásobné vyvesenie a odstránenie rôznych
oznamov, nahrádzajú používanie špendlíkov a pripináčikov. Súčasťou balenia sú lepiace pásiky pre upevnenie na stenu. Záruka lepivosti povrchu 3 roky. Rozmer 45×59 cm.

3

4

5

6

Popis

Popis
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katalógové číslo

cena / kus

katalóg. číslo cena / kus

1. Mapa SR administratívna 1:400 000

SL13700

19,-

2. Mapa Slovensko - adm. členenie

SL47307

32,50

3. Mapa Slovensko - geografická

SL47301

13,-

4. Mapa Európa - cestná sieť

SL47407

26,-

Samolepiaca tabuľa Post-it Memo hnedá

mm055810

9,50

5. Mapa Svet politický + vlajky štátov

SL14400

32,50

Samolepiaca tabuľa Post-it Memo šedomodrá

mm055820

9,50

6. Mapa Svet - gigant 1950x1200 mm

SL14200

101,-

Tabuľa plánovacia 60x90 ACCENTS

Rozdeľovacie pásky

1. Ročný plánovač v 12-mesačnom formáte. Keďže názvy mesiacov
nie sú predtlačené, plánovanie možno začať ľubovoľným mesiacom.
Magnetický popisovateľný povrch, grafický rám modrej farby s plastovými rohovými spojkami. Tabuľa dodávaná s montážnou sadou,
sadou stierateľných popisovačov TZ 111 a magnetickými symbolmi.
Veľkosť okna š x v: 39x13 mm.
2. Mesačný plánovač v 6-mesačnom formáte. Keďže názvy mesiacov nie sú predtlačené, plánovanie možno začať ľubovoľným mesiacom. Tabuľa s magnetickým popisovateľným povrchom, grafický rám modrej farby s plastovými rohovými spojkami. Súčasťou je
montážna sada, sada stierateľných popisovačov TZ 111 a magnetických symbolov. Veľkosť okna š x v: 104x91 mm.
3. Týždenný plánovač s magnetickým popisovateľným povrchom,
grafický rám modrej farby s plastovými rohovými spojkami. Bez vyznačenia názvov dní. Súčasťou balenia je montážna sada, sada stierateľných popisovačov TZ 111 a magnetických symbolov. Veľkosť
okna š x v: 104x13 mm.
4. Univerzálny plánovač do 5 ľudí/ objektov na týždeň, alebo pre
jednu osobu na 5 týždňov. Veľký priestor na informáciu. Magnetický popisovateľný povrch, grafický rám modrej farby s plastovými
rohovými spojkami. Tabuľa dodávaná s montážnou sadou, sadou
stierateľných popisovačov TZ 111 a magnetickými symbolmi. Rozmery: 60x90 cm. Veľkosť okna š x v: 104x78 mm.

Samolepiace rozdeľovacie pásky umožňujú rýchly a presný spôsob rozdelenia tabule na riadky a stĺpce. Tvoria vhodný doplnok
k plánovacím tabuliam, resp. z bielej tabule vytvoria plánovaciu.
Farba: čierna

Popis

katalógové číslo

Prezentácia

Tabule plánovacie, doplnky k plánovaniu

cena / kus

Rozdeľovacia páska 1 mm x 16 m čierna

lm433101

4,95

Rozdeľovacia páska 2,5 mm x 16 m čierna

lm433201

5,93

Rozdeľovacia páska 2,5 mm x 16 m modrá

lm433203

5,93

Rozdeľovacia páska 3,5 mm x 8 m čierna

lm433301

6,57

1

Magnetický držiak dokumentov
Priehľadná fólia s magnetickými pásikmi po troch stranách na odkladanie dokumentov na magnetických tabuliach. Formát A4.

2

3

4

Popis

katalógové číslo

cena / kus

Popis

katalógové číslo

cena / kus

1. Ročný plánov. 60x90 cm ACCENTS

lm489000

46,-

Magnetický držiak dokumentov 5 ks čierny

lm635601

19,80

2. Mesačný plánov. 60x90 cm ACCENTS

lm489500

46,-

Magnetický držiak dokumentov 5 ks modrý

lm635603

19,80

3. Týždenný plánov. 60x90 cm ACCENTS

lm490000

46,-

Magnetický držiak dokumentov 5 ks červený

lm635602

19,80

4. Univerzálny plánov. 60x90 cm ACCENTS

lm490500

46,-

Magnetický držiak dokumentov 5 ks zelený

lm635604

19,80
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Magnetické pásy, vitríny
Magnetický kovový pás

Vitrína ECONOMY

Kovové pásy majú samolepiacu zadnú stranu a magnetický povrch
na prednej strane. Kovové pásy v rolke sú pružné a možno ich strihať
na požadovanú veľkosť.

Model uzamykateľných vitrín do interiéru s bielou lakovanou tabuľou vo vnútri. Magnetický povrch tabule vhodný na popisovanie
za sucha stierateľnými popisovačmi. Dvierka z akrylu, hliníkový rám
20 mm. Vitríny dodávané s montážnou sadou a 2 kľúčami.

Popis

katalógové číslo

cena / kus

Magnetický kovový pás 5x100 cm

lm185400

5,33

Magnetický pás rolka 3,5x500 cm

lm185600

21,14

Magnetická samolepiaca páska
Hnedá samolepiaca magnetická páska mení objekty na magnety.
Predná strana je magnetická, zadná strana samolepiaca. Prítlačná
sila 70 g/ cm2.

Popis

Popis

katalógové číslo

lm186100

11,80

Magnetická sam. páska 19 mm x 3 m

lm186300

13,50

Magnetická sam. páska 25 mm x 3 m

lm186500

15,10

Magnetická popisovacia páska
Magnetická popisovacia páska má zadnú stranu magnetickú. Je
vhodná na popisovanie, dá sa strihať. Na výber rôzne šírky. Farba
biela.
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katalógové číslo

cena / kus

lm631732

Vitrína ECONOMY 34 x 46 cm int

lm631734

67,78,-

Vitrína ECONOMY 64 x 46 cm int

lm631736

113,-

Vitrína ECONOMY 46 x 64 cm int

lm631746

106,-

Vitrína ECONOMY 64 x 88 cm int

lm631742

171,-

Vitrína ECONOMY 93 x 67 cm int

lm631747

160,-

Vitrína ECONOMY 67 x 93 cm int

lm631760

151,-

cena / kus

Magnetická sam. páska 12,5 mm x 3 m

Popis

katalógové číslo

Vitrína ECONOMY 34 x 25 cm int

INFO tabuľka CLICK SIGN 149x105,5 mm
Moderná informačná tabuľka na dvere s lemom v atraktívnej sivej
farbe. Predný panel sa otvára na jedno zatlačenie, a tým sa jednoducho sprístupnia vložené popisné papiere, ktoré sa môžu vymieňať podľa potrieb. Tabuľky sú ideálne do kancelárií, úradov, škôl,
univerzít a hotelov. Súčasťou balenia je montážna sada s názorným
návodom. Namiesto pevného montovania môže byť tabuľka k povrchu aj prilepená.

cena / kus

Magnetická pop. páska 20 mm x 3 m

lm187200

Magnetická pop. páska 30 mm x 3 m

lm187400

9,55
14,-

Magnetická pop. páska 50 mm x 3 m

lm187600

20,50

Popis

INFO tabuľka CLICK SIGN 149x105,5 mm

katalógové číslo

du486137

cena / kus

8,27

INFO tabuľka

INFOtabuľka Crystal 105x105 mm

Informačná tabuľka na dvere. Štylizovaná tabuľka vo vrúbkovanej
úprave, spodná časť z vysoko kvalitného hliníka, fixujúce spojky
v čiernej farbe. K podkladu môže byť zadnou časťou priskrutkovaná alebo nalepená. Text je chránený neoslňujúcim akrylátovým
krytom, ktorý pridržiavajú dve fixujúce spojky. Súčasťou balenia je
montážna sada s názorným návodom a čistým listom papiera vo
veľkosti tabuľky.

Tabuľka na dvere z novej rady v elegantnom, atraktívnom, a zároveň
jednoduchom dizajne. Dodávaná s 2 polopriehľadnými vnútornými
listami, vhodnými na farebnú alebo čiernu potlač. Listy sa vložia
medzi akrylové panely tabuľky a tabuľka sa prichytí k stene alebo
dverám 2 veľkými hliníkovými skrutkami. Ľahká montáž, názorný
návod je priložený.

2

1

Popis

katalógové číslo

Prezentácia

Info tabuky, informačné etikety

cena / kus

1. INFOtabuľka Crystal 105 x 105 mm

du482019

12,30

2. INFOtabuľka Crystal 210 x 148 mm

du482319

18,90

Informačná etiketa
Farebné etikety rozmeru 114 × 114 mm pre značenie dôležitých
informácií.

1

22

3

4

5

6

7

8

Popis

1

2

katalógové číslo

cena / kus

1. Informačná etiketa „dámy“

ag000835

0,95

2. Informačná etiketa „páni“

ag000836

0,95

3. Informačná etiketa „dámy páni“

ag000837

0,95

4. Informačná etiketa „nefajčiť“

ag000845

0,95

5. Informačná etiketa „zák. psov“

ag000846

0,95

6. Informačná etiketa „zák. mobil“

ag000848

0,95

7. Informačná etiketa „únikový východ“

ag010432

0,95

8. Informačná etiketa hasiaci prístroj

ag000841

0,95

Piktogramy WC tvarované
Tvarovaný piktogram z vysoko kvalitnej brúsenej nehrdzavejúcej
ocele s lepiacou páskou na zadnej strane s aplikáciou na rôzne povrchy. Odolný voči poškriabaniu a silnému opotrebeniu. Rozmery
120 × 91 mm. Farba strieborná.

3

4
1

Popis

katalógové číslo

2

cena / kus

1. INFOtabuľka 149 x 52,5 mm

du480023

2. INFOtabuľka 149 x 105,5 mm

du480123

7,97
9,99

3. INFOtabuľka 149 x 148,5 mm

du480223

11,90

1. Piktogram WC dámy tvarovaný

du495023

8,74

4. INFOtabuľka 210 x 297 mm

du480623

24,50

2. Piktogram WC páni tvarovaný

du495123

8,74

Popis

katalógové číslo

cena / kus

213

Prezentácia

Piktogramy, prezentačné stojany
Piktogramy

Stol. značka akryl. „Nefajčiarska zóna“

Piktogram na vysoko kvalitnej brúsenej nehrdzavejúcej oceli. Vytlačený symbol je odolný voči poškriabaniu a silnému opotrebeniu.
Priemer 83 mm, vďaka lepiacej páske na zadnej strane sa piktogram
dá použiť na rôzne povrchy. Farba strieborná, potlač čierna.

Praktická a elegantná značka na stôl, vytvorená pre potreby hotelov,
reštaurácií a verejných budov z kvalitného číreho akrylu. Poškriabaniu odolný text čiernej farby na oboch stranách. Rozmery (š×v×h)
60×60×50 mm. Väčšie balenie 5 ks.

1

2

3

4

5

6

7

8

Popis

Stol. značka akryl. „Nefajčiarska zóna“

katalógové číslo

du497519

cena / kus

3,89

Prezentačný stojan
9

10

Popis

Stojan vhodný na prezentáciu ľubovoľných informácií. Vyrobený
z kvalitného číreho akrylu. Samolepiace gumové podložky zabezpečujú dobrú stabilitu. Formát A4, A5. Vybavenie: gumové podložky.

12

katalógové číslo

cena / kus

1. Piktogram WC dámy

du490423

4,46

2. Piktogram WC páni

du490523

4,46

3. Piktogram WC bezbarierové

du490623

4,46

4. Piktogram WC spoločné

du490723

4,46

5. Piktogram jedáleň

du490923

4,46

6. Piktogram šatňa

du491423

4,46

7. Piktogram Rokovacia miestnosť

du492823

4,46

8. Piktogram Office

du492365

4,46

9. Piktogram smerová šípka

du492723

4,46

10. Piktogram Sklad

du493923

4,46

Popis

11. Piktogram fajčiarska zóna

du491023

4,46

Prezentačný stojan A5

du859719

7,54

12. Piktogram nefajčiarska zóna

du491123

4,46

Prezentačný stojan A4

du859619

9,92

katalógové číslo

cena / kus

Stolová značka „Nefajčiarska zóna“

Prezent. stojan DeLuxe A5

Praktická a elegantná značka na stôl z vysokokvalitnej brúsenej nehrdzavejúcej ocele. Odolné voči poškriabaniu a silnému opotrebeniu. Rozmery v×š×h 36×85×50 mm. Farba strieborná.

Stojan vhodný na prezentáciu ľubovoľných informácií s dobrou stabilitou. Vrchná časť vyrobená z kvalitného číreho akrylu, elegantný
podstavec z hlíníka. Rozmery: 160x255 mm.

Popis

Popis

Stolová značka „Nefajčiarska zóna“
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11

katalógové číslo

du496223

cena / kus

6,22

Prezent. stojan DeLuxe A5

katalógové číslo

du858819

cena / kus

9,31

Menovka na stôl 52x100 mm

Menovka na stôl akrylová

Stolová menovka z pevného PVC, vhodná na konferencie, recepčné
pulty, ceny tovarov a popis produktov. Čítanie z oboch strán. Dodávaná s vymeniteľnými prázdnymi kartami s dekoračnými okrajmi.
Balenie 25 ks. Rozmery: 52x100 mm a 63x150 mm

Stolové menovky v tvare L z kryštálovo čistého akrylu. Rozmer
52x100 mm a 61x150 mm.

Popis

katalógové číslo

cena / kus

Popis

katalógové číslo

cena / kus

Menovka na stôl 52x100 mm

du805119

1,29

Menovka na stôl akrylová 52x100 mm

du805519

1,93

Menovka na stôl 61x150 mm

du805019

1,96

Menovka na stôl akrylová 61x150 mm

du805419

2,33

Stojan SHERPA na stôl

Stojan na stôl 10 panelový šedá/čierna

Stabilný protišmykový stojan na stôl v atraktívnom dizajne na 10 katalógových panelov. Dodávaný bez panelov. Stojan je rozšíriteľný po
oboch stranách až do kapacity 100 panelov. Farba antracitová/ sivá.

Stabilný protišmykový stojan na stôl v atraktívnom dizajne na 10
katalógových panelov. Dodávaný s 10 displejovými polypropylénovými panelmi SHERPA, 10 plastovými indexami obj. kód DU5609 19.
Dodávaný: s panelmi. Farby panelov: 5x čierna, 5x šedá.

Popis

Popis

Stojan SHERPA na stôl

katalógové číslo

du562357

cena / kus

41,-

Stojan na stôl 10 pan. šedá/čierna

katalógové číslo

du563222

cena / kus

62,-

Modul na rozšírenie prázdny

Stojan na stôl

Modul na rozšírenie s kapacitou 10 panelov. Dodávaný bez panelov. Farba antracitová/sivá.

Extrémne pevný stojan na stôl v tvare L. Vyrobený z kovovej platne s plastovým poťahom odolným voči oderu. Ideálny na použitie
v dielňach, skladoch, priemysle a kuchyniach. Dodávaný s polypropylénovými panelmi SHERPA v mixe farieb (čierna, červená, žltá,
zelená a tmavomodrá). Kapacita panelov: 10 a 20. Farby panelov:
5x2 ks alebo 5x4 ks.

Popis
Popis

Modul na rozšírenie prázdny

katalógové číslo

du562457

katalógové číslo

Prezentácia

Menovky, systémy katal. panelov

cena / kus

cena / kus

Stojan na stôl + 10 panelov

du557000

55,-

14,20

Stojan na stôl + 20 panelov

du569900

82,-
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Systémy katalógových panelov
Stojan Vario 10 PRO

Nástenný držiak pre 10 a 20 panelov

Variabilný a moderný panelový systém, ktorý je možné umiestniť na
stôl alebo upevniť na stenu. Držiak panelov je možné natáčať, čo
umožní horizontálne aj vertikálne listovanie. Je dodávaný s 10 panelmi. Farba stojana sivá, panely sú dodávané v mixe farieb (čierna,
červená, žltá, zelená a tmavomodrá). Kapacita panelov: 10. Dodávaný: s panelmi. Farby panelov: 5 x 2 ks.

Nástenný kovový držiak katalógových panelov s kapacitou 10 a 20
panelov. Vhodný pre dielne, predajné a výstavné miestnosti. Panelové držiaky možno radiť vedľa seba a tým znásobovať celkovú kapacitu panelov. Dodávané bez panelov. Farba šedá.

1

Popis

2

katalógové číslo

cena / kus

1. Nástenný držiak pre 10 panelov

du567410

13,20

2. Nástenný držiak pre 20 panelov

du567610

20,80

Panel A4
Displejové panely vyrobené z matného antireflexného polypropylénu pre systém Sherpa, kovové držiaky a rotačný stojan. Vložený
materiál je kopírovateľný a skenovateľný. Pevný farebný rám s pozíciami pre indexy. Formát A4. Väčšie balenie 5 ks. Popis: pozície
pre indexy.

Popis

Popis

Stojan Vario 10 PRO
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katalógové číslo

du557900

cena / kus

66,-

katalógové číslo

cena / kus

Panel A4 čierny

du560601

2,62

Panel A4 červený

du560603

2,62

Panel A4 tm.modrá

du560607

2,62

Panel A4 zelený

du560605

2,62

Panel A4 žltý

du560604

2,62

Panel A4 šedý

du560610

2,62

Panel A4 grafitová

du560637

2,62

TARIFOLD nást. kovovy držiak na 10 panelov

TARIFOLD Závesné kapsy A4

Lakovaný držiak z oceľového plechu. Kapacita 10 kapies s úchytmi.
Používa sa všade tam kde je potreba zviditeľniť viacej dokumentov
na malej ploche (nástenka, stroj, stena a pod.). Nové koncipované
zarážky zaručujú otvorenie kapies na požadovaných stránkach.

Vyrobené z vysoko kvalitného PVC. Okraje kapies sú vystužené
oceľovým drôtom a potiahnuté plastom.10 ks v balení. Balenie obsahuje naviac 5 indexových štítkov.

Popis

TARIFOLD nást. kovovy držiak na 10 panelov

katalógové číslo

tf214000

Prezentácia

Systémy katalógových panelov

cena / kus

18,50

TARIFOLD Kompletný nástenny držiak
s 10-mi kapsami

Popis

Lakovaný držiak z oceľového plechu. Kapacita 10 kapies s úchytmi.
Používa sa všade tam, kde je potreba zviditeľniť viacej dokumentov
na malej ploche (nástenka,stroj, stena a pod.). Nové koncipované
zarážky zaručujú otvorenie kapies na požadovaných stránkach. Dodávaný s 10 kapsami v mixe farieb.

katalógové číslo

cena / bal.

TARIFOLD Závesné kapsy A4 modré

tf114001

39,-

TARIFOLD Závesné kapsy A4 červené

tf114003

39,-

TARIFOLD Závesné kapsy A4 žlté

tf114004

39,-

TARIFOLD Závesné kapsy A4 zelené

tf114005

39,-

TARIFOLD Závesné kapsy A4 čierne

tf114007

39,-

TARIFOLD Závesné kapsy A4 mix

tf114009

39,-

TARIFOLD Otočný stojan na 50 kapies
Ľahko otočný vďaka kvalitnému ložisku, s praktickou zarážkou k zablokovaniu požadovaných kapies. Kapacita 50 kapies formátu A4.
Je vhodný na pracoviská, kde je potrebné uložiť väčší počet dokumentov. Stojan sa dodáva bez kapies.

Popis

TARIFOLD Kompl. nást. drž. s 10 - kapsami

katalógové číslo

tf414109

cena / kus

51,90

TARIFOLD Kovový pult. stojan na 10 kapies
Stojany sa dodávajú zmontované na 10, 20 alebo 30 kapies A4
s úchytmi. Možnosť pripevnenia na stenu alebo postaviť na stôl. Dodávané bez kapies.

Popis

TARIFOLD Kovový pult. stojan na 10 kapies

katalógové číslo

tf224100

cena / kus

49,-

Popis

TARIFOLD Otočný stojan na 50 kapies

katalógové číslo

tf234000

cena / kus

156,-
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Systémy katalógových panelov
TARIFOLD Kovový stojan 3D s 10-mi kapsami

TARIFOLD Samolepiaca kapsa KANG

Možnosť pripevnenia na stenu alebo postaviť na stôl, pracovnú
dosku a pod.Variabilné nastavenie kapies na výšku alebo na šírku.
Možnosť otáčania o 360 stupňov.

Samolepiaca kapsa KANG s nepermanentným lepidlom a magnetickým klipom. Vďaka nepermanentnému lepidlu je možné kapsu
opakovane odnímať a znovu nalepiť na iné miesto. Magnetický klip
zabraňuje vypadávaniu dokumentov. Balenie 5 ks.

Popis

Popis

TARIFOLD Kov. stojan 3D s 10.-mi kapsami

katalógové číslo

tf475109

cena / kus

89,-

TARIFOLD Magnetická kapsa A4
Okraje magnetickej kapsy sú vystužené oceľovým drôtom. Magnetická páska zaručuje pevné uchytenie na kovových plochách. Balenie 5 ks.

Popis

TARIFOLD Magnetická kapsa A4
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katalógové číslo

tf194607

cena / bal.

30,-

TARIFOLD Samolepiaca kapsa KANG

katalógové číslo

tf194779

cena / kus

22,-

Prezentačný stojan stolový Twinco

COMBIBOXX A4

1. Prezentačný stojan stolový Twinco/1 priehradka: Drôtený
stolový prezentačný stojan z chrómovej ocele. Pevná kovová konštrukcia, štýlový dizajn. Slúži na umiestnenie materiálov formátu A4 ako rôzne cenníky, letáky či katalógy. Rozmery
230x110x280 mm.
2. Prezentačný stojan stolový Twinco/3 priehradky: Drôtený
stolový prezentačný stojan z chrómovej ocele. Pevná kovová konštrukcia, štýlový dizajn. Slúži na umiestnenie materiálov formátu A4 ako rôzne cenníky, letáky či katalógy. Rozmery
230x220x440 mm.
3. Prezentačný stojan stolový Twinco otočný/9 priehradok: Drôtený stolový prezentačný stojan z chrómovej ocele. Pevná kovová
konštrukcia, štýlový dizajn, otočný, 3x3 priehradky. Slúži na umiestnenie materiálov formátu A4 ako rôzne cenníky, letáky či katalógy.
Rozmery: priemer 320 mm, výška 540 mm.

1. COMBIBOXX A4 - základný modul: Kombinovaný stojan s jedným
odkladačom na prospekty a časopisy formátu A4 s jedným odkladačom a závesným dielom na stenu, resp. stôl. Tento základný modul
je možné rozšíriť pridaním ďalších odkladačov DU8579 19. Materiál priehľadný plast.Vnútorné rozmery 240×311 mm.
2. COMBIBOXX A4 - odkladač: Odkladač formátu A4 na rozšírenie
kapacity základného modulu alebo sady na niekoľko odkladačov
za sebou. Samostatne nepoužiteľný. Vhodný pre stojan COMBIBOXX A4, sadu odkladačov COMBIBOXX A4 alebo COMBIBOXX
pro. Hrúbka 24 mm. Materiál priehľadný plast. Vnútorné rozmery
240×311 mm.
3. COMBIBOXX A4 set 578+2x8579: Kombinovaný stojan s tromi
odkladačmi na prospekty a časopisy formátu A4 s tromi odkladačmi
a závesným dielom na stenu, resp. stôl. Materiál priehľadný plast.
Vnútorné rozmery 240×311 mm.
4. COMBIBOXX A4 set XL: Stojan na prospekty a časopisy formátu
A4 s piatimi odkladačmi a závesným dielom na stenu, resp. stôl.
Materiál priehľadný plast. Vnútorné rozmery max. 240×311 mm.

Prezentácia

Prezentačné systémy

1
2
1

3

3
2

3
4
Popis

katalógové číslo

cena / kus

1. Prezent. stojan stolový Twinco/1 priehradka

tw5111

9,10

2. Prezent. stojan stolový Twinco/3 priehradky

tw5113

30,10

3. Prezentačný stojan stolový Twinco
otočný/9 priehradok

tw5115

75,-

Popis

katalógové číslo

cena / kus

1. COMBIBOXX A4 - zákl.modul

du857819

2. COMBIBOXX A4 - odkladač

du857919

7,30
3,72

3. COMBIBOXX A4 set 578+2x8579

du858019

14,80

4. COMBIBOXX A4 set XL

du858619

21,90
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Prezentačné systémy
COMBIBOXX 1/3 A4 základný modul

Drôt. závesný prezentačný odkladač čierny

Kombinovaný stojan s jedným odkladačom Stojan na prospekty a
časopisy formátu DL a A6 s jedným odkladačom a závesným dielom
na stenu, resp. stôl. Naplnenie materiálmi do hrúbky 24 mm. Tento základný modul je možné rozšíriť pridaním ďalších odkladačov
DU8598 19. Materiál priehľadný plast.

Pevné drôtené prezentačné zásuvky na stenu. Rozmery 325x330x230.
Rozmery jednej zásuvky 325x170x88. Vhodné na dokumenty formátu A4.

Popis

Popis

katalógové číslo

du859019

COMBIBOXX 1/3 A4 základný modul

cena / kus

6,40

katalógové číslo

Drôt. závesný prezentačný odkladač čierny

cena / kus

do7474

39,-

COMBIBOXX 1/3 A4 odkladač

Prezentačný stojan Twinco

Odkladač formátu 1/ 3 A4 na rozšírenie kapacity základného modulu alebo sady na niekoľko odkladačov za sebou. Samostatne nepoužiteľný. Vhodný pre stojan COMBIBOXX 1/ 3 A4, sadu COMBIBOXX 1/ 3 A4 alebo COMBIBOXX pro. Hrúbka 24 mm. Materiál
priehľadný plast.

1. Prezentačný stojan nástenný Twinco/6 priehradok: Drôtený nástenný prezentačný stojan z chrómovej ocele. Pevná konštrukcia, štýlový dizajn. Modul so 6 priehradkami slúži na umiestnenie materiálov
formátu A4. Ideálne na prezentáciu rôznych dokumentov, cenníkov,
letákov či katalógov. Rozmery 230x110x780 mm.
2. Prezentačný stojan nástenný Twinco /15 priehradok: Drôtený nástenný prezentačný stojan z chrómovej ocele. Pevná konštrukcia, štýlový dizajn. Modul s 15 priehradkami slúži na umiestnenie materiálov
formátu A4. Ideálne na prezentáciu rôznych dokumentov, cenníkov,
letákov či katalógov. Rozmery 710x110x760 mm.
3. Prezentačný stojan stolový Twinco otočný /32 priehradok: Mobilný rotačný prezentačný stojan s 32 drôtenými priehradkami na
prezentáciu časopisov, letákov alebo katalógov formátu A4. Stabilná
základňa s 5 kolieskami. Rozmery: priemer 500 mm, výška 1460
3

Popis

COMBIBOXX 1/3 A4 odkladač

katalógové číslo

du859819

1

cena / kus

2

3,26

COMBIBOXX 1/3 A4 set 8590+2x 8598
Kombinovaný stojan s tromi odkladačmi na prospekty a časopisy
formátu 1/ 3 A4 s tromi odkladačmi a závesným dielom na stenu, resp. stôl. Naplnenie materiálmi do hrúbky 24 mm. Materiál
priehľadný plast.

Popis

Popis

COMBIBOXX 1/3 A4 set 8590+2x 8598
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katalógové číslo

du859919

katalógové číslo

cena / kus

1. Prez. stojan nástenný Twinco/6 priehradok

tw5140

cena / kus

2. Prez. stojan nástenný Twinco/15 priehradok

tw5120

35,79,-

10,99

3. Prez. stojan mobilný Twinco /32 priehradok

tw5130

235,-

Spätný projektor Reporter 250

Fólie na spätnú projekciu

Prenosný projektor ideálny na cesty , objektív (f = 280-320 mm) Svetelnosť: cca. 2300 ANSI lumenov, pracovná plocha 285x285mm,
2x24 W halogénové žiarovky V250 ,rozoberateľný a zložený počas
niekoľkých sekúnd Váha: 7.5 kg

1. Fólia pre atramentové tlačiarne: Fólie pre spätné projektory so
špeciálnou úpravou pre atramentovú tlač. Samostatná fólia s odstrihnutým rohom pre ľahšiu identifikáciu lícovej strany.Bal: 50 ks.
2. Fólie pre č/b laserové tlač.: Polyesterové fólie pre čiernobiele
laserové tlačiarne majú antistatickú úpravu, sú termostabilizované
a odolné voči vysokým teplotám laserových tlačiarní. Bez podkladového papiera. Hrúbka 100 mikrónov. Balenie 100 ks.
3. Fólie pre farebné laser. tlačiarne: Polyesterové fólie pre farebné
laserové tlačiarne hrúbky 100 mikrónov. Antistatické, termostabilizované fólie odolné voči vysokým teplotám laserových tlačiarní.
S prúžkom po kratšej strane. Bal: 50 ks.
4. Fólia pre čb kopírky bez podkladu: Polyesterové fólie Dataline
s vynikajúcou priľnavosťou toneru sú rýchloschnúce, odolné voči
oderu či rozmazaniu, majú antistatickú úpravu a sú termostabilné,
aby odolávali vysokým teplotám pri prechode kopírkou. Hrúbka
100 mikrónov.

Popis

katalógové číslo

1

2

3

4

Prezentácia

Projektory, fólie na sp. projekciu

cena / kus

Spätný projektor Reporter 250

lm501000

565,-

Halogénová žiarovka 36V/400W

lm520400

15,90

Spätný projektor OHP Basic
Najlepšia voľba pre všetky prezentácie: Nízka hmotnosť, pevný
objektív (f = 295 mm), pracovná plocha 285x285 mm, dĺžka kábla 5m, projekčná vzdialenosť min-max: 180 do 340 cm. Rozmery
L 36,5 x Š 34 x H 60 cm, hmotnosť: 8.5 kg, svietivosť 2100 lumenov
- halogénové žiarovky: 2 x 24 W 250.

Popis

katalógové číslo

cena / bal.

1. Fólia pre atrament. tlačiarne/50

es57161

24,80

2. Fólie pre č/b laserové tlačiarne/100

es57166

21,30

3. Fólie pre farebné lasererové tlačiarne/50

es57169

24,80

4. Fólia pre čb kopírky bez podkladu/100

es571700

19,10

Fólie na spätnú projekciu
1. Fólia pre spät. proj. A4 na ručné písanie/100 h: Fólia vhodná pre
ručné písanie a kreslenie s popisovačmi na fólie.
2. Fólia pre spät. proj. A4 univerzálna /50 h: Fólia vhodná pre potlač vo farebných/čiernobielych tlačiarňach a kopírkach. Hrúbka 100
mikrónov.

Popis

katalógové číslo

cena / kus

Spätný projektor OHP Basic

lm504500

229,-

Halogénová žiarovka 24V/250W

lm520200

5,25

Popis

katalógové číslo

cena / kus

1. Fólia pre spät. proj. A4 na ručné písanie /100 h

ap1080

11,20

2. Fólia pre spät. proj. A4 univerzálna /50 h

ap10580

39,50
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Projektory, ukazovadlá
Projektor Epson EB-S7, 3LCD

Laserové ukazovátko LX-1

Epson 3LCD-Technology, rozlíšenie: 800x600(VGA), manuálny fókus, 1-1.35 x digitálny zoom, svietivosť: 2300 ANSI Lumen, kontrast:
2000:1, vstupy: D-sub 15pin, S-Video, RCA, USB B, lampa živ.:
5000 hod., rozmery (š x v x h): 295x77x228 mm. Váha: 2.3 kg.

1. Laserové ukazovátko LX-1: Čierne kovové prevedenie. Zelené
tlačidlo. Dĺžka 10 cm. Úprava: čierna. Dosah: 100 m. Laserový lúč:
červený bod.
2. Laserové ukazovátko LX-2: Strieborné kovové prevedenie. Červené tlačidlo. Dĺžka 14 cm. Úprava: strieborná. Dosah: 100 m. Laserový lúč: červený bod.

1

2

Popis
Popis

Projektor Epson EB-S7, 3LCD

ep328040

katalógové číslo

cena / kus

cena / kus

Laserové ukazovátko LX-1

lm575300

17,-

386,-

Laserové ukazovátko LX-2

lm575500

20,30

Projektor EPSON EB-X72

Laserové ukazovátko LX-4

Projektor EB-X72, 3LCD, XGA, 4000hod, svietivosť 2000 ANSI Lumen, rozlíšenie: 1024x768 pixel, kontrast: 2000:1, životnosť lampy:
4000 hodín, hmotnosť 2.3 kg, rozmery: 295x228x77 mm (š x h x v).

Matnostrieborné kovové prevedenie. Červené tlačidlo. Červený bod
sa otočením laserovej hlavy zmení na šípku. Dĺžka 14 cm. Úprava:
strieborná. Dosah: 100 m. Laserový lúč: červený bod/šípka.

Popis

Popis

Projektor EPSON EB-X72

katalógové číslo

ep010273

cena / kus

462,-

Laserové ukazovátko LX-4

katalógové číslo

lm575700

cena / kus

26,-

Stropný držiak univerzálny silver

Teleskopické ukazovátko chróm

Nastaviteľnosť 20° predná strana, 10° ostatné strany, pre všetky typy
Data Video projektorov, max. hmotnosť projektora : 12kg, možnosť
nastavenia dĺžky od 430 - 650 mm.

Teleskopické ukazovátko a pero v jednom. 13 cm dlhé, dosah 62,5 cm.

Popis

Popis

Stropný držiak univer. - (430 - 650mm) silver
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katalógové číslo

katalógové číslo

rf009461

cena / kus

39,-

Teleskopické ukazovátko chróm

katalógové číslo

lm570000

cena / kus

3,90

Stojan pod projektory Senior

Plátno ZÁVESNÉ (elektrické ovládanie)

Robustný, všestranný stojan pod projektor,horná doska sa dá nakloniť, 2 pracovné dosky. Rozmery: hornej dosky: 49 x 35 cm, spodná
doska: 41 x 28 cm, výška: 100 cm.

Výborné riešenie pre profesionálny vzhľad vašich prezentácií.
Ideálny pre použitie v rokovacích, zasadacích a konferenčných miestnostiach. Diaľkovým ovládačom môžete ľahko roztiahnuť plátno
a začať prezentáciu! Ľahká inštalácia - stačí zapojiť a používať.
Vynikajúcí biely matný povrch poskytuje mimoriadne ostrý obraz,
ktorý môžu sledovať všetky prítomné osoby. Bezdrôtové IR ovládanie.

Popis

Popis

Stojan pod projektory Senior

katalógové číslo

rf6051

cena / kus

75,-

katalógové číslo cena / kus

Plátno ZÁVESNÉ (elektrické ovládanie) 120x160

nb009364

215,-

Plátno ZÁVESNÉ (elektrické ovládanie) 192x144

nb009379

245,-

Plátno ZÁVESNÉ (elektrické ovládanie) 240x180

nb009380

285,-

Prenosné plátno BASIC

Nástenné plátno BASIC
Nástenné plátno z tkaniny s možnosťou montáže na stenu alebo
strop. Navíjací mechanizmus so zasekávaním. Rukoväťou je možné
nastaviť výšku a formát plátna. Kovové puzdro a plastové postranné
krytky v bielej farbe. Dodávané s montážnou sadou

Prenosné plátno z tkaniny na hliníkovom podstavci. Pozorovací
uhol cca 50 stupňov, nastaviteľná výška vďaka navíjaciemu mechanizmu, zámok, chrániaci plátno pri prenose. Kovové puzdro a plastové postranné krytky v bielej farbe.

Popis
Popis

Prezentácia

Nástenné plátna

katalógové číslo

cena / kus

Nástenné plátno BASIC 150x150 cm

lm540450

69,-

Nástenné plátno BASIC 180x180 cm

lm540453

76,-

Nástenné plátno BASIC 200x200 cm

lm540454

114,-

katalógové číslo

cena / kus

Prenosné plátno BASIC 150x150 cm

lm530450

88,-

Prenosné plátno BASIC 180x180 cm

lm530453

100,-

Prenosné plátno BASIC 200x200 cm

lm530454

122,-
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