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zestaw interaktywny ésprit MT go!

zestaw interaktywny ésprit MT wall

Zestaw ésprit MT go! to połączenie tablicy ésprit MT (technologia podczerwieni) 
z projektorem i stojakiem z  regulowanym uchwytem do projektora. Takie rozwią-
zanie umożliwi prowadzenie interaktywnych i klasycznych prezentacji, przy wyko-
rzystaniu tylko jednej tablicy, spełniającej wszystkie te funkcje. Dodatkowo – intu-
icyjnie oprogramowanie sprawi, że zestaw ten stanie się wspaniałym towarzyszem 
podczas każdej prezentacji.
Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit MT 80”, projektor krótkoognisko-
wy (ésprit PST250X; typ: LCD, jasność: 2500 ANSI lm, rozdzielczość: XGA (1024x768)), 
stojak z wysięgnikiem na projektor (STE DT SHORT THROW).
Gwarancja: 2 lata na sprzęt i oprogramowanie, dożywotnia na powierzchnię.

Zestaw ésprit wall to połączenie tablicy ésprit MT (technologia podczerwieni) 
z  projektorem krótkoogniskowym i uchwytem do bliskiej projekcji.
Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit MT 80”, projektor (ésprit PST250X; 
typ: LCD, jasność: 2500 ANSI lm, rozdzielczość: XGA (1024x768)), uchwyt US1.
Gwarancja: 2 lata na sprzęt i oprogramowanie, dożywotnia na powierzchnię.

w zestawie
taniej!

w zestawie
taniej!

zestaw interaktywny ésprit DT wall

tablica interaktywna ésprit DT

Zestaw ésprit wall to połączenie tablicy ésprit DT (technologia optyczna) z projek-
torem krótkoogniskowym i uchwytem do bliskiej projekcji.
Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit DT 80”, projektor (ésprit PST250X; typ: 
LCD, jasność: 2500 ANSI lm, rozdzielczość: XGA (1024x768)), uchwyt US1.
Gwarancja: 2 lata na sprzęt i oprogramowanie, dożywotnia na powierzchnię.

Zastosowana technologia optyczna pozwala na obsługę multigestów (między in-
nymi zoomowania, rotacji a także przewijania). Urządzenie działa w standardzie 
Plug&Play – pozwalając na użytkowanie zaraz po podłączeniu do komputera oraz 
projektora. Łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem).
Gwarancja: 2 lata na sprzęt i oprogramowanie, dożywotnia na powierzchnię.

w zestawie
taniej!

gratis!
NEC VE281X

• Jasność: 2800 ANSI lm
• Rozdzielczość: XGA (1024 x 768)
• Technologia: DLP
• Kontrast: 3000:1 
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tablica interaktywna ésprit plus
2x3 ésprit plus to połączenie tablicy interaktywnej z klasyczną tablicą suchościeral-
ną! Tablica działa w oparciu o technologię IR (podczerwień). Łatwa obsługa za  po-
mocą palca lub dowolnego wskaźnika.
Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit plus 80”, oprogramowanie ésprit plus, 
instrukcję obsługi, zestaw montażowy, kabel USB – 5 m.
Gwarancja: 2 lata na sprzęt i oprogramowanie.

promocja
cenowa!

Nr Art. 2x3 Nazwa Rozmiar tablicy Cena brutto Cena netto

ZEG MT Zestaw interaktywny ésprit MT go! 80” 7 995,00 zł 6500,00 zł

ZEW MT Zestaw interaktywny ésprit MT wall 80” 6 765,00 zł 5500,00 zł

ZEW DT Zestaw interaktywny ésprit DT wall 80” 5 699,82 zł 4634,00 zł

TIWEDT Tablica interaktywna ésprit DT 80” 4 305,00 zł 3500,00 zł

TIWEMT Tablica interaktywna ésprit MT 80” 4 551,00 zł 3700,00 zł

TIWEP Tablica interaktywna ésprit plus 80” 3 499,35 zł 2845,00 zł

Najnowsza tablica interaktywna produkcji firmy 2x3 SA ésprit Multi Touch 
to połączenie tablicy interaktywnej z klasyczną tablica suchościeralną. 
Zastosowana technologia podczerwieni (IR) pozwala na bezproblemową  
i komfortową pracę 4 użytkowników jednocześnie z założeniem, że każdy 
 z nich może wykonywać dowolną operację na tablicy w tym obsługę mul-
tigestów (między innymi zoomowania, rotacji, a także przewijania). Urzą-
dzenie działa w standardzie Plug&Play, który pozwala na użytkowanie 
tablicy interaktywnej zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora. 
Łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem), doskonała precyzja, jednokrot-
na kalibracja oraz możliwość użytkowania tablicy jako tradycyjnej tablicy 
suchościeralnej to główne cechy ésprit MT pozwalające na prowadzenie 
zajęć w  sposób interesujący i dynamiczny.
Tablica posiada w standardzie w pełni zautomatyzowane wskaźniki w po-
staci 4 pisaków magnetycznie przyczepianych do ramy tablicy. Pisaki są 
w  3 kolorach (czerwony, niebieski i czarny), czwarty pisak służy jako gumka.
ésprit MT dedykowana jest komputerom z systemem Windows XP, Win-
dows 7 oraz Windows 8 (system Windows XP nie posiada w standardzie 
możliwości obsługi multigestów).
Do tablicy dołączone jest oprogramowanie pozwalające m.in. na: rysowa-
nie, transformacje obiektów, importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, 
rejestrowanie wideo, zapis prezentacji do formatu PDF itp., płyta CD – sterownik 
i  oprogramowanie do prowadzenia prezentacji/adnotacji, instrukcja obsługi.
Gwarancja: 2 lata, dożywotnia na powierzchnię!

tablica interaktywna ésprit MT

NOWOŚĆ!

gratis!
wizualizer WZ2

• Jasność: 2800 ANSI lm
• Rozdzielczość: XGA (1024 x 768)
• Technologia: DLP
• Kontrast: 3000:1 
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przystawka interaktywna ésprit mobile
ésprit mobile to najbardziej praktyczne rozwiązanie interaktywne współpracujące 
z każdą białą tablicą 2x3 oraz z dowolnym projektorem. Może być użyty na  dowol-
nej płaskiej powierzchni. System ten został zaprojektowany z myślą o prostocie 
użytkowania i funkcjonalności. Pióro jest obsługiwane w sposób intuicyjny  
i natychmiast po podłączeniu jest gotowe do pracy. Dodatkowo posiada przyciski, 
których funkcje odpowiadają lewemu i prawemu klawiszowi myszy. W przystawce 
wykorzystano technologię podczerwieni i ultradźwięków.
W zestawie: pióro cyfrowe, uchwyt mocujący, oprogramowanie ésprit na CD, kabel USB.
Gwarancja: 2 lata.

gratis!
tablica 180x120 cm

projektor do bliskiej
projekcji ésprit PST250X
• Technologia: LCD
• Jasność: 2500 ANSI lm
• Kontrast: 2000:1
• Rozdzielczość: XGA (1024× 768)
• dystans: 0,5 – 2,5 m
• Gwarancja: 2 lata na produkt; 6 miesięcy lub 1000 h na lampę.

promocja
cenowa!

projektor do bliskiej 
projekcji NEC M260XS
• Technologia: LCD
• Jasność: 2600 ANSI lm
• Kontrast: 2000:1
• Rozdzielczość: XGA (1024 × 768)
• dystans: 0,6-1,1 m
• Gwarancja: 2 lata na produkt; 6 miesięcy lub 1000 h na lampę.

gratis!
uchwyt US1

projektor do ultra bliskiej 
projekcji NEC UM280X
• Technologia: LCD
• Jasność: 2800 ANSI lm
• Kontrast: 3000:1
• Rozdzielczość: XGA (1024 x 768)
• dystans: 0,11-0,51 m
• Gwarancja: 2 lata na produkt; 6 miesięcy lub 1000 h na lampę.

promocja
cenowa!
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projektor NEC V260
• 3D Ready – technologia DLP®-Link™
• Jasność: 2600 ANSI lm
• Kontrast: 2000:1
• Rozdzielczość: SVGA (800 × 600)
• Dystans: 1,2-13 m
• Gwarancja: 2 lata na produkt; 6 miesięcy lub 1000 h na lampę.

promocja
cenowa!

• Technologia: DLP
• Jasność: 2800 ANSI lm
• Kontrast: 3000:1
• Rozdzielczość: XGA (1024× 768)
• Dystans: 1,18 – 13,2 m
• Gwarancja: 2 lata na produkt; 6 miesięcy lub 1000 h na lampę.

projektor NEC VE281X

promocja
cenowa!

zestaw projekcyjny szkolny
W skład zestawu wchodzą:
• ekran projekcyjny EMPR1818R
• szafka projekcyjna Projector Stand (ST008)
• projektor NEC VE281X:

w zestawie
taniej!

Nr Art. 2x3 Nazwa Cena brutto Cena netto

PIE001 Przystawka interaktywna ésprit mobile 1660,50 zł 1350,00 zł

UM280X Projektor NEC UM280X 4305,00 zł 3500,00 zł

M260XS Projektor NEC M260XS 2829,00 zł 2300,00 zł

PST250X Projektor ésprit PST250X 2644,50 zł 2150,00 zł

VE281X Projektor NEC VE281X 1599,00 zł 1300,00 zł

V260 Projektor NEC V260 1291,50 zł 1050,00 zł

Z SZ Zestaw projekcyjny szkolny 2521,50 zł 2050,00 zł

• Jasność: 2800 ANSI lm
• Rozdzielczość: XGA (1024 x 768)
• Technologia: DLP
• Kontrast: 3000:1
• Dystans: 1,18-13,2 m
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wizualizer WZ2

wizualizer WZ4

Możliwość zapisywania obrazu w wielu formatach: PNG, JPG, BMP, TIFF, PDF oraz AVI.
• Matryca: 5,0 Mpx
• Obszar roboczy: A3
• Podświetlenie: LED (centralne)
W zestawie: wizualizer, mata antyodblaskowa, kabel USB, sterownik na CD, instrukcja obsługi.
Gwarancja: 2 lata.

Profesjonalny, wysokiej jakości wizualizer cyfrowy, umożliwiający precyzyjne wyświetlanie do-
kumentów, zdjęć, wykresów, a także obiektów trójwymiarowych – po podłączeniu do emitera obrazu.
Podstawowe funkcje: regulacja głośności, ustawienia ostrości i jasności, transformacja obrazu, 
zamrażanie, odbicie lustrzane, negatyw, zapis obrazu formatach: PNG, JPG, BMP, TIFF, PDF, AVI. 
• Matryca: 2 Mpx
• Obszar roboczy: A4
• Oświetlenie: lampy boczne LED oraz podświetlenie płyty dolnej
• Powiększenie: 22 × zoom optyczny i 10 × zoom cyfrowy
• 2 wejścia RGB, 2 wyjścia RGB
W zestawie: pilot zdalnego sterowania, kabel USB, zasilacz i kabel VGA.
Gwarancja: 2 lata.

1+1 gratis!

nowość 
w ofercie!

ekran projekcyjny manualny POP
Ekran ręcznie rozwijany, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. Biała, matowa po-
wierzchnia Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu 
oglądanego obrazu. Cichy mechanizm zwijający z napędem sprężynowym. Możliwość regu-
lacji wysokości rozwiniętego materiału przy pomocy systemu blokowania. Szeroki kąt widze-
nia pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców 
znajduje się pod dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa sprawia, 
iż  konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na długotrwałą eksploatację.

promocja
cenowa!

ekran projekcyjny POP na trójnogu
Ekran projekcyjny posiadający białą, matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramo-
waniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Szeroki kąt widzenia 
pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców znaj-
duje się pod dużym kątem względem osi ekranu. Wyposażony w ergonomiczny uchwyt z tyłu 
ekranu do wygodnego przenoszenia i regulacji wysokości dolnej krawędzi ekranu, a także 
w specjalne ramię do ustawienia ekranu pod odpowiednim kątem np. do projektora. Lekki, 
składany stelaż, wygodny w transporcie. Podstawa trójnożna, metalowa, z gumowymi wykoń-
czeniami nóżek, zawierające system blokowania.

promocja
cenowa!
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stolik Solo

stolik Universal

Stabilny stolik projekcyjny przeznaczony pod projektor oraz rzutnik. Blat wykonany 
z  płyty meblowej w kolorze popielatym z wysokim obrzeżem, które chroni urządzenie 
przed zsunięciem. Podstawa jezdna w kolorze grafitowym, zapewniająca mobilność 
stolika. Istnieje możliwość regulowania wysokości w zakresie od 80 do 125 cm.

Profesjonalny, wielofunkcyjny stolik projekcyjny, posiadający dwie półki z przeznacze-
niem na projektor, rzutnik, notebooka, czy drukarkę. Blat wykonano z płyty meblowej 
w kolorze popielatym. Aluminiowa podstawa w kolorze srebrnym, wyposażona w kół-
ka z systemem blokującym. Solidna konstrukcja, stelaż aluminiowy.
W zestawie: elementy montażowe.

promocja
cenowa!

promocja
cenowa!

ekran projekcyjny elektryczny Profi
Profesjonalny ekran projekcyjny zdalnie sterowany, łatwy do zamontowania na ścianie lub su-
ficie. Białą, matowa powierzchnia (Matt White) z czarnym obramowaniem. Szeroki kąt widze-
nia pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców 
znajduje się pod dużym kątem względem osi ekranu. Łatwa bezprzewodowa obsługa ekranu, 
przy użyciu pilota radiowego o zasięgu do 20 m. Bardzo cichy mechanizm zwijający. Obsługa 
za pomocą sterownika bezprzewodowego oraz kablowego.
W zestawie: pilot zdalnego sterowania, elementy montażowe.

promocja
cenowa!

Nr Art. 2x3 Nazwa Rozmiar Cena brutto Cena netto

WZ002 Wizualizer WZ2 - 1 906,50 zł 1550,00 zł

WZ004 Wizualizer WZ4 - 3 075,00 zł 2500,00 zł

ETP1216/43 Ekran projekcyjny POP na trójnogu 165 x 122 cm (4:3) 338,25 zł 275,00 zł

ETP1419/43 Ekran projekcyjny POP na trójnogu 195 x 145 cm (4:3) 430,50 zł 350,00 zł

EMP1419/43 Ekran projekcyjny manualny POP 195 x 145 cm (4:3) 355,47 zł 289,00 zł

EMP1723/43 Ekran projekcyjny manualny POP 236 x 175 cm (4:3) 455,10 zł 370,00 zł

EEP1419/43 Ekran projekcyjny elektryczny Profi 195 x 145 cm (4:3) 977,85 zł 795,00 zł

EEP1723/43 Ekran projekcyjny elektryczny Profi 236 x 175 cm (4:3) 1 216,47 zł 989,00 zł

ST006 Stolik Solo - 547,35 zł 445,00 zł

ST007 Stolik Universal - 736,77 zł 599,00 zł
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stolik Projector Stand

stolik Master

flipchart office Pro Mobilny flipchart office Pro Red

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

Nowoczesny stolik projekcyjny, skonstruowany specjalnie dla przenośnych projektorów. Po-
siada dwie rozkładane półki pod projektor i notebooka. Regulacja wysokości od 85 do 125 cm. 
Wymiary blatów roboczych: 34 x 42 cm / 36 x 24 cm. Możliwość obrotu i zmiany wysokości 
dolnej półki. Dwa duże kółka ułatwiające transport oraz specjalne stopki zapewniające stabil-
ność stolika. Po skończonej prezentacji blaty stolika można złożyć, co ułatwi przemieszczanie.

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana, o stałym ką-
cie pochylenia 15°. Podstawa mobilna (kółka z blokadą). Konstrukcja 
nośna ze stali. Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO. 
Regulowana wysokość w zakresie 160-196 cm. 
Uwaga! Do samodzielnego złożenia.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię tablicy.

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. Podstawa 
trójnożna. Konstrukcja nośna z aluminium. Uniwersalny uchwyt zaci-
skowy do bloków A1 lub EURO. Regulowana wysokość: do 186 cm. 
2  ramiona boczne rozkładane metodą „klik-klik”.
Uwaga! Do samodzielnego złożenia.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię tablicy.

promocja
cenowa!

gratis!
listwa 

antyprzepięciowa

gratis!
czyścik Slim

gratis!
czyścik Slim
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przymiary tablicowe

flipchart Classic

flipchart office Pro Red

flipchart ecoBoards

Wykonane z odpornego PCV, z wbudowanymi magnesami; z wygodnymi 
rączkami; cyrkiel z przyssawką silikonową. 
W zestawie: cyrkiel, 2 ekierki, linijka, kątomierz.

Tablica suchościeralna lakierowana o właściwościach magnetycznych. 
Konstrukcja popielata z eleganckimi grafitowymi wykończeniami. Na 
tablicy blok zawieszany jest na mocnych sprężynowych uchwytach. 
Podstawa trójnożna o regulowanej wysokości do 186 cm. Istnieje moż-
liwość zawieszenia bloku o formacie A1 i EURO. 2 aluminiowe ramiona, 
do zawieszenia arkuszy papieru
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię tablicy.

Powierzchnią suchościeralną o właściwościach magnetycznych. Kon-
strukcja aluminiowa w kolorze popielatym. Półka na akcesoria oraz 
unoszony uchwyt na arkusze papieru. Trójnożny stojak o regulowanej 
wysokości – max. 186 cm. Możliwość zawieszenia bloku A1 oraz EURO. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię tablicy.

gratis!
czyścik Oval

Nr Art. 2x3 Nazwa Rozmiar tablicy Cena brutto Cena netto

ST008 Stolik Projector Stand - 799,50 zł 650,00 zł

ST004 Stolik Master - 1125,70 zł 915,20 zł

TF21 Flipchart office Pro mobilny 70 x 100 cm 543,66 zł 442,00 zł

TF16 Flipchart Office Pro Red 70 x 100 cm 434,93 zł 353,60 zł

TF04 Flipchart Classic 70 x 100 cm 414,51 zł 337,00 zł

TF01/ECO Flipchart ecoBoards 70 x 100 cm 236,65 zł 192,40 zł

AS140 Przymiary tablicowe - 367,77 zł 299,00 zł

nowość w ofercie 

w lepszej cenie!

gratis!
czyścik Slim
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tablica biała obrotowo-jezdna

tablica kredowa obrotowo-jezdna

tablica obrotowo-jezdna kredowa / biała

tablica rozkładana - tryptyk

Dwustronna suchościeralno-magnetyczna tablica obrotowa o nowoczesnym wzor-
nictwie. Powierzchnia lakierowana. Aluminiowa, solidna konstrukcja. Tablica obraca się 
wokół poziomej osi o 360°. Istnieje możliwość zablokowania jej w dowolnej pozycji, 
przy użyciu pokrętła bocznego w kolorze grafitowym. Podstawa jezdna wyposażona w kółka 
z systemem blokującym, ułatwiające przemieszczanie się tablicy w dowolne miejsce.
W zestawie: 2 uniwersalne uchwyty AS139 do zawieszenia bloku, półka na markery, 
elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

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

Dwustronna (kredowa / suchościeralna) tablica obrotowa o nowoczesnym wzornic-
twie. Powierzchnia lakierowana. Aluminiowa, solidna konstrukcja. Tablica obraca się 
wokół poziomej osi o 360°. Istnieje możliwość zablokowania jej w dowolnej pozycji, 
przy użyciu pokrętła bocznego w kolorze grafitowym. Podstawa jezdna wyposażona w kółka 
z systemem blokującym, ułatwiające przemieszczanie się tablicy w dowolne miejsce.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

Wysokiej jakości tablica rozkładana kredowa lub suchościeralna z powierzchnią lakiero-
waną o właściwościach magnetycznych. Rama z profilu aluminiowego UKF, w kolorze 
srebrnym. Tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, która zapewnia jej stabilność 
i  chroni przed wilgocią oraz wyginaniem. W zestawie elementy mocujące
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

gratis!
zestaw startowy

AS116

gratis!
zestaw startowy 

AS112

promocja
cenowa!

promocja
cenowa!

przód tył
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tablice dwustronne

tablica szkolna suchościeralna

tablica szkolna kredowa

Tablice dwustronne: 1) lakierowana magnetyczna – przód: biała suchościeralna, tył: 
kredowa; 2) przód: suchościeralna lakierowana magnetyczna, tył: tekstylna bordowa. 
Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona elegancki-
mi, ozdobnymi narożnikami. Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, 
jak i w poziomie. Wygodna półka na akcesoria (TSE96W: dł. 60 cm; TSTE96W :dł. 30 cm).
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

Powierzchnia lakierowana magnetyczna. Rama z profilu aluminiowego w kolorze 
srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami. Tył tablicy wzmocniony 
blachą ocynkowaną. Wygodna półka o długości 30 cm. Łatwa i szybka w montażu. 
Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

Powierzchnia lakierowana magnetyczna. Rama z profilu aluminiowego w kolorze 
srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami. Tył tablicy wzmocniony 
blachą ocynkowaną. Wygodna półka na całej szerokości tablicy. Łatwa i szybka 
w montażu. Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

promocja
cenowa!

Nr Art. 2x3 Nazwa Rozmiar Cena brutto Cena netto

TOS1710SZ Tablica obrotowo- jezdna suchościeralna 100 x 170 cm 972,19 zł 790,40 zł

TOK1710SZ Tablica obrotowo- jezdna kredowa 100 x 170 cm 1 016,10 zł 826,10 zł

TOS1218W Tablica obrotowo-jezdna biało/zielona 120 x 180 cm 1 105,77 zł 899,00 zł

TRS1710SZ Tryptyk suchościeralny 100 x 170/340 cm 613,77 zł 499,00 zł

TRK1710SZ Tryptyk kredowy 100 x 170/340 cm 613,77 zł 499,00 zł

TSE96W Tablica dwustronna suchościeralna / kredowa 90 x 60 cm 121,77 zł 99,00 zł

TSTE96W Tablica dwustronna suchościeralna / tekstylna bordowa 90 x 60 cm 121,77 zł 99,00 zł

TSU1710 Tablica szkolna suchościeralna 170 x 100 cm 325,95 zł 265,00 zł

TKU1710 Tablica szkolna kredowa 170 x 100 cm 325,95 zł 265,00 zł

gratis!
czyścik Slim

gratis!
wycierak do 

kredy

2

1
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Nr Art. 2x3 Nazwa Rozmiar Cena brutto Cena netto

TSZ4545 B Tablica szklana czarna 45 x 45 cm 157,56 zł 128,10 zł

TSZ4545 W Tablica szklana biała 45 x 45 cm 157,56 zł 128,10 zł

TSZ4545 R Tablica szklana czerwona 45 x 45 cm 157,56 zł 128,10 zł

TSZ4545 G Tablica szklana jasnozielona 45 x 45 cm 157,56 zł 128,10 zł

TSZ86 B Tablica szklana czarna 60 x 80 cm 418,57 zł 340,30 zł

TSZ86 W Tablica szklana biała 60 x 80 cm 418,57 zł 340,30 zł

TSZ86 R Tablica szklana czerwona 60 x 80 cm 418,57 zł 340,30 zł

TSZ86 G Tablica szklana jasnozielona 60 x 80 cm 418,57 zł 340,30 zł

TSZ1010 W Tablica szklana biała 100 x 100 cm 680,07 zł 552,90 zł

TSAS456 Tablica srebrzysta, rama srebrna 60 x 45 cm 74,80 zł  60,81 zł 

TSAS96 Tablica srebrzysta, rama srebrna 90 x 60 cm 123,87 zł  100,71 zł 

TSAS129 Tablica srebrzysta, rama srebrna 120 x 90 cm 191,33 zł  155,55 zł 

TSAB456 Tablica srebrzysta, rama czarna 60 x 45 cm 88,63 zł  72,06 zł 

TSAB96 Tablica srebrzysta, rama czarna 90 x 60 cm 142,89 zł  116,17 zł 

TSAB129 Tablica srebrzysta, rama czarna 120 x 90 cm 217,25 zł  176,63 zł 

tablice szklane magnetyczne

tablice o powierzchni srebrzystej

Szklane tablice magnetyczne to nienaganny design, nasycone kolory oraz estetyczne 
wykonanie. Świetnie nadają się do biura, restauracji, kuchni, holu, a także salonu i  ła-
zienki. Tablica składa się z tafli szkła (pokrytej od spodu warstwą farby) i zespojonej 
z  nią na całej powierzchni blachy ocynkowanej. Powierzchnia suchościeralna pozwala 
na  tradycyjne prowadzenie notatek, tablice mogą być również bardzo ciekawym ele-
mentem wystroju każdego wnętrza.
W zestawie: marker i 6 magnesów.
Dostępne w 4 rozmiarach oraz 4 kolorach. Bardzo łatwy i szybki montaż.

Tablica srebrna suchościeralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej. Rama wy-
konana jest z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym lub czarnym, wykończona ele-
ganckimi narożnikami. Dodatkowo produkt posiada wygodną półkę o długości 30 cm, 
która zamieści wszelkiego rodzaju przybory niezbędne podczas prezentacji. 
W zestawie: elementy mocujące, marker i 3 magnesy.
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię oraz 2 lata na produkt.

3+1 gratis!

nowość 
w ofercie!
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Nr Art. 2x3 Nazwa Rozmiar Cena brutto Cena netto

TPA456 Tablica Pinmag, rama srebrna 60 x 45 cm 97,72 zł  79,45 zł 

TPA96 Tablica Pinmag, rama srebrna 90 x 60 cm 154,48 zł  125,59 zł 

TPA129 Tablica Pinmag, rama srebrna 120 x 90 cm 239,75 zł  194,92 zł 

TPAB456 Tablica Pinmag, rama czarna 60 x 45 cm 109,81 zł  89,28 zł 

TPAB96 Tablica Pinmag, rama czarna 90 x 60 cm 171,74 zł  139,63 zł 

TPAB129 Tablica Pinmag, rama czarna 120 x 90 cm 263,93 zł  214,58 zł 

TSA1510 Tablica suchościeralna officeBoard 150 x 100 cm 358,18 zł  291,20 zł 

TSA1218 Tablica suchościeralna officeBoard 180 x 120 cm 536,03 zł  435,80 zł 

TCA1510 Tablica w ramie officeBoard korkowa 150 x 100 cm 159,90 zł  130,00 zł 

TCA1218 Tablica w ramie officeBoard korkowa 180 x 120 cm 245,63 zł  199,70 zł 

TTA1510 Tablica w ramie officeBoard tekstylna 150 x 100 cm 381,30 zł  310,00 zł 

TTA1218 Tablica w ramie officeBoard tekstylna 180 x 120 cm 442,68 zł  359,90 zł 

tablica PinMag

tablica suchościeralna officeBoard

Tablica o powierzchni magnetycznej z możliwością zastosowania magnesów i pinezek. 
Idealna tablica dla rożnych wymagań. Wysoka jakość powierzchni: materiał tekstylny 
i metalowa siatka. Rama wykonana jest z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym 
(pow. anodowana) lub czarnym (malowana), wykończona plastikowymi narożnikami. 
W zestawie: 3 magnesy

Powierzchni magnetycznej lakierowana. Rama z profilu aluminiowego w kolorze srebr-
nym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami. Tył tablicy wzmocniono bla-
chą ocynkowaną. Wygodna półka o długości 30 cm. Bardzo łatwa i szybka w montażu. 
W zestawie: marker, 3 magnesy i elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

nowość 
w ofercie!

tablice w ramie officeBoard
Powierzchnia korkowa lub tekstylna. Rama wykonana z profilu aluminiowego w ko-
lorze srebrnym, wykończona eleganckimi popielatymi narożnikami. Bardzo łatwa 
w  montażu. Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.
W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

gratis!
pinezki

gratis!
tablica tekstylna

bordowa
90 x 60 cm
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Nr Art. 2x3 Nazwa Rozmiar Cena brutto Cena netto

GK11510 Gablota korkowa 100 x 150 cm 867,40 zł  705,20 zł 

GS11510 Gablota lakierowana 100 x 150 cm 1008,11 zł  819,60 zł 

GT11510 Gablota tekstylna 100 x 150 cm 947,96 zł  770,70 zł 

GK1129 Gablota korkowa 120 x 90 cm 717,71 zł  583,50 zł 

GS1129 Gablota lakierowana 120 x 90 cm 798,27 zł  649,00 zł 

GT1129 Gablota tekstylna 120 x 90 cm 765,06 zł  622,00 zł 

Tablice moderacyjne

TMC126 Korkowa dwustronna 120 x 60 cm 266,17 zł 216,40 zł

TMT126 Tekstylna dwustronna 120 x 60 cm 276,38 zł 224,70 zł

TMS126 Suchościeralno - magnetyczna dwustronna 120 x 60 cm 346,74 zł 281,90 zł

TMC129 Korkowa dwustronna 120 x 90 cm 295,57 zł 240,30 zł

TMT129 Tekstylna dwustronna 120 x 90 cm 309,59 zł 251,70 zł

TMS129 Suchościeralno - magnetyczna dwustronna 120 x 90 cm 428,53 zł 348,40 zł

TMC1212 Korkowa dwustronna 120 x 120 cm 344,15 zł 279,80 zł

TMT1212 Tekstylna dwustronna 120 x 120 cm 360,76 zł 293,30 zł

TMS1212 Suchościeralno - magnetyczna dwustronna 120 x 120 cm 545,01 zł 443,10 zł

TMC1218 Korkowa dwustronna 120 x 180 cm 438,86 zł 356,80 zł

TMT1218 Tekstylna dwustronna 120 x 180 cm 472,07 zł 383,80 zł

TMS1218 Suchościeralno - magnetyczna dwustronna 120 x 180 cm 770,10 zł  626,10 zł 

NTM160 Noga 160 h = 160 cm 154,86 zł 125,90 zł

NTM190 Noga 190 h = 190 cm 161,25 zł 131,10 zł

gabloty informacyjne

ścianki moderacyjne

Gablota wykonana z profilu aluminiowego, do użytku wewnątrz budynku. Drzwiczki 
z pleksi zamykane na zamek imbusowy, tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowa-
ną. Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna lakierowana. 
Drzwiczki otwierane do góry.
W zestawie: elementy mocujące, kluczyk imbusowy
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

Ścianki moderacyjne (parawany) są doskonałym produktem podczas wystaw, galerii 
zdjęć, rysunków, a także różnego rodzaju ogłoszeń. Stwórz z dostępnych elementów 
własną konstrukcję w dowolnej konfiguracji. Szeroki wachlarz zastosowań:
• tablice ogłoszeń w holach i w sekretariatach
• wystawy prac uczniów
• estetyczne wydzielenie przestrzeni na dużej powierzchni
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

gratis!
tablica tekstylna

bordowa

gratis!
komplet

uchwytów*

gratis!
kółka

z hamulcem**

90 x 60 cm

*dodawane do tablic **dodawane do NTM160 i NTM190
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komplet moderacyjny szkolny
Gotowy, skomponowany zestaw ścianek moderacyjnych do samodzielnego złożenia. 
W skład zestawu wchodzą: 
• tablice tekstylne bordowe 120 x 180 cm (2 szt.)
• nogi h=190 cm (3 szt.)
• kółka (3 kpl.)
• uchwyty (4 kpl.)

tablice w systemie kolumnowym
System kolumnowy przesuwu niezależnego umożliwia dowolne przesuwanie tablic 
w pionie niezależnie względem siebie. Tablice są prowadzone przez 8 nylonowych ro-
lek na łożyskach kulkowych. Każda z tablic wyposażona jest w półkę, spełniającą dodat-
kowo rolę uchwytu do przesuwania tablicy. Kolumny wykonane są z anodowanego aluminium; 
standardowa wysokość kolumny wynosi 265 cm. Możliwość zamówienia systemu o wy-
sokości 295 cm. Powierzchnia: lakierowana magnetyczna (kredowa lub suchościeralna). 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną. 

nowość 
w ofercie!

tablica moderacyjna
oprawa PET 
samoprzylepna

Dwustronna tablica moderacyjna. Solidna rama 
wykonana z profilu aluminiowego w kolorze 
białym, nogi stalowe, wyposażone w kółka. Po-
wierzchnia tekstylna w kolorze bordowym.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

Wykonana z przezroczystego PET 
o wysokiej odporności. Mocowana 
do ściany za pomocą dwustronnej 
taśmy klejącej. Grubość PET: typ D 
i  C – 0,5 mm; typ U – 1 mm.

promocja
cenowa! 5+1 gratis!

ODA

OCA

OUA

Nr Art. 2x3 Nazwa Rozmiar Cena brutto Cena netto

TMT1218B-PAKIET Komplet moderacyjny szkolny - 1474,77 zł 1199,00 zł 

MTT1215CV Tablica moderacyjna 120 x 150 cm 682,65 zł 555,00 zł

ODA4V Oprawa PET samoprzylepna, typ D A4 8,12 zł  6,60 zł 

OCA4V Oprawa PET samoprzylepna, typ C A4 6,40 zł  5,20 zł 

OUA4V Oprawa PET samoprzylepna, typ U A4 14,64 zł  11,90 zł 

STSK1220 Tablica kolumnowa – kredowa + suchościeralna 200 x 120 cm 8825,95 zł  7175,57 zł 

STSK1225 Tablica kolumnowa – kredowa + suchościeralna 250 x 120 cm 9010,71 zł  7325,78 zł 

STSK1230 Tablica kolumnowa – kredowa + suchościeralna 300 x 120 cm 9218,08 zł  7494,37 zł 

STKK1220 Tablica kolumnowa – kredowa + kredowa 200 x 120 cm 8815,08 zł  7166,73 zł 

STKK1225 Tablica kolumnowa – kredowa + kredowa 250 x 120 cm 8997,13 zł  7314,74 zł 

STKK1230 Tablica kolumnowa – kredowa + kredowa 300 x 120 cm 9201,78 zł  7481,12 zł 

STSS1220 Tablica kolumnowa – suchościeralna + suchościeralna 200 x 120 cm 8836,81 zł  7184,40 zł 

STSS1225 Tablica kolumnowa – suchościeralna + suchościeralna 250 x 120 cm 9024,29 zł  7336,82 zł 

STSS1230 Tablica kolumnowa – suchościeralna + suchościeralna 300 x 120 cm 9234,37 zł  7507,62 zł 
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Nr Art. 2x3 Nazwa Rozmiar Cena brutto Cena netto

TDWA4 Tabliczka informacyjna przydrzwiowa EuroPLEX A4 88,31 zł 71,80 zł

TDWA5 Tabliczka informacyjna przydrzwiowa EuroPLEX A5 78,47 zł 63,80 zł

TDW15 EuroPLEX sign + piktogram 19 x 19 cm 19 x 19 cm 75,52 zł 61,40 zł

TZW1029 Tabliczka przydrzwiowa zatrzaskowa 29,7 x 10,5 cm 25,58 zł  20,80 zł 

TZWA5 Tabliczka przydrzwiowa zatrzaskowa  A5 33,33 zł  27,10 zł 

TZWA4 Tabliczka przydrzwiowa zatrzaskowa  A4 35,92 zł  29,20 zł 

TCW1030 Tabliczka ścienna Convex  30 x 10,5 cm 49,94 zł  40,60 zł 

TCWA5 Tabliczka ścienna Convex  A5 40,96 zł  33,30 zł 

TCWA6 Tabliczka ścienna Convex  A6 26,94 zł  21,90 zł 

tabliczka informacyjna EuroPLEX
Tabliczka przeznaczona do użytku we wnętrznach. Składa się z dwóch płyt wykona-
nych z przezroczystej pleksi. Na krótszych bokach tabliczki znajdują się dekoracyjne 
śruby ze stali nierdzewnej, które nadają jej elegancki i nowoczesny wygląd,.
Do każdej tabliczki TDW15 – wybrany piktogram gratis!
W zestawie: elementy montażowe.

tabliczka przydrzwiowa zatrzaskowa

tabliczka ścienna Convex

Do użytku wewnątrz budynku. Składa się z dwóch aluminiowych profili o szerokości 
25 mm. Rama dostępna w kolorze srebrnym anodowanym. System zatrzaskowy OWZ 
(Otwórz-Włóż-Zamknij), zapewniający szybką i łatwą wymianę informacji. Informacja 
chroniona jest dzięki elastycznej folii antyrefleksyjnej z filtrem UV o grubości 0,5 mm. 
Tylną ściankę wykonano ze specjalnego, trwałego materiału, odpornego na pęknięcia.

Przeznaczona do użytku wewnątrz budynku. Aluminiowy, anodowany na srebrno pro-
fil. Umieszczana w środku informacja zabezpieczana jest folią antyrefleksyjną. Tablicz-
kę mocuje się do ściany za pomocą pasków dwustronnej taśmy klejącej (dołączone 
do  każdej tabliczki). W komplecie przyssawka umożliwiająca podniesienie folii zabez-
pieczającej w celu szybkiej i łatwej wymiany informacji.

5+1 gratis!

5+1 gratis!

5+1 gratis!

Promocję organizuje 2x3 SA. Oferta jest ważna w terminie 14.07.2014 - 31.12.2014 lub do wyczerpania zapasów magazynowych, produktów podstawowych lub gratisów dodawanych do produktów 
w ramach promocji. Niniejsza gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego (na podstawie Art. 71 Kodeksu Cywilnego). Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie bez podania 
przyczyny. Kolory oraz detale produktów bazowych, a także dodawanych w ramach promocji gratisów mogą się różnić od rzeczywistych. Więcej informacji na stronie www.2x3.pl 


