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OPAKOWANIE ZBIORCZE

– opisuje jak pakowane są produkty

NOWOŚĆ

– produkty niedawno wprowadzone
na rynek

PRODUKT
EKOLOGICZNY

– produkty wytworzone ze szczególną
dbałością o ekologię

NAJLEPSZA RELACJA JAKOŚCI DO
CENY
– wskazuje produkty, których zakup
wydaje się być wyjątkowo korzystny

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

(w odniesieniu gł. do urządzeń) to produkty, które są sprowadzane specjalnie
na zamówienie, a czas realizacji zamówienia może przekroczyć 72 godziny
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PORDUKTY KONFERENCYJNE
tablice | tablice korkowe

Tablica kredowa, magnetyczna, zielona
w ramie aluminiowej Classic Memoboard

www.globalbiuro.com
Tablica kredowa magnetyczna w ramie aluminiowej anodowanej Classic.
Powierzchnia tablicy wykonana ze stali lakierowanej
w kolorze zielonym.
Montaż tablicy w pionie lub poziomie w czterech rogach.
W zestawie aluminiowa półka oraz komplet do montażu tablicy.
Tablica przeznaczona do pisania kredą oraz do zawieszania
kartek za pomocą magnesów.
Nazwa produktu
Tablica kredowa, magnetyczna, zielona, rama
aluminiowa Classic
Tablica kredowa, magnetyczna, zielona, rama
aluminiowa Classic
Tablica kredowa, magnetyczna, zielona, rama
aluminiowa Classic
Tablica kredowa, magnetyczna, zielona, rama
aluminiowa Classic
Tablica kredowa, magnetyczna, zielona, rama
aluminiowa Classic

Tryptyki parawanowe mobilne

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

TMZ96ALC

J10001G

5

TMZ129ALC

J10002G

3

TMZ1510ALC

J10003G

1

TMZ1810ALC

J10004G

1

TMZ2012ALC

J10005G

1

Tryptyk parawanowy mobilny to 3 ścianki ekspozycyjne występujące jako tablice dwustronne połączone ze sobą za pomocą stelaży w kształcie parawanu, wykonane są w wersji
korkowej, tekstylnej lub suchościeralno magnetycznej.
Wykonany na bazie ramki B2 charakteryzuje się bardzo dobrą mobilnością i stabilnością.
Zastosowanie specjalnych zawiasów pozwala złożyć parawan .
na płasko dzięki czemu zajmuje mało miejsca.

Nazwa produktu
Tryptyk parawanowy mobilny korkowy 100x120
Tryptyk parawanowy mobilny korkowy 120x160
Tryptyk parawanowy mobilny korkowy 120x180
Tryptyk parawanowy mobilny tekstylny 100x120
Tryptyk parawanowy mobilny tekstylny 120x160
Tryptyk parawanowy mobilny tekstylny 120x180
Tryptyk parawanowy mobilny suchosc-magn. 100x120
Tryptyk parawanowy mobilny suchosc-magn. 120x160
Tryptyk parawanowy mobilny suchosc-magn. 120x180

Tablica korkowa w ramie B1

Kod GB
J10011G
J10012G
J10013G
J10014G
J10015G
J10016G
J10017G
J10018G
J10019G

Opak. zb. Cena
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Symbol prod.
1141
1142
1144
1145
1146
1147

Kod GB
J01244
J01245
J01246
J01247
J01248
J01249

Opak. zb.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Cena

Tablica korkowa jest najprosztszą tablicą, służącą do prezentacji różnego rodzaju informacji,
które są przyczepiane do jej powierzchni przy pomocy szpilek.
Powierzchnia tablicy wykonana jest z najwyższej jakości korka.
Rama VITO w kolorze srebrno grafitowym to połączenie srebrnego MDF
z profilowaną blachą lakierowaną .
W zestawie akcesoria montażowe.

Nazwa produktu
Tablica korkowa w ramie VITO 45x60
Tablica korkowa w ramie VITO 60x90
Tablica korkowa w ramie VITO 90x120
Tablica korkowa w ramie VITO 100x150
Tablica korkowa w ramie VITO 100x200
Tablica korkowa w ramie VITO 120x180
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Symbol prod.
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649

Tablica korkowa jest najprosztszą tablicą, służącą do prezentacji różnego rodzaju informacji,
które są przyczepiane do jej powierzchni przy pomocy szpilek.
Powierzchnia tablicy wykonana jest z najwyższej jakości korka.
Rama aluminiowa anodowana typu B1 łączona za pomocą plastikowych złączek
W zestawie akcesoria montażowe.

Nazwa produktu
Tablica korkowa w ramie aluminiowej B1 45x60
Tablica korkowa w ramie aluminiowej B1 60x90
Tablica korkowa w ramie aluminiowej B1 90x120
Tablica korkowa w ramie aluminiowej B1 100x150
Tablica korkowa w ramie aluminiowej B1100x200
Tablica korkowa w ramie aluminiowej B1 120x180

Tablica korkowa w ramie VITO

Cena

Symbol prod.
1131
1132
1134
1135
1136
1137

Kod GB
J10025G
J10026G
J10027G
J10028G
J10029G
J10030G

Opak. zb.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Cena

J
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Tablica korkowa w ramie drewnianej
Memoboards

tablice korkowe | tablice suchościeralno-magnetyczne
Tablice korkowew ramie drewniane.
Możliwość montażuw pionie lub poziomie.
W komplecie zestaw mocujący: haczyki, gwoździki.

Nazwa produktu
Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 30x40 cm
Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 60x40 cm
Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 90x60 cm
Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 120x90 cm
Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 150x100 cm
Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 200x100 cm

Symbol prod.
TC34
TC64
TC96
TC129
TC1510
TC2010

Nazwa produktu
Tablica korkowa BI-OFFICE, 40x30cm, rama drewniana
Tablica korkowa BI-OFFICE, 50x40cm, rama drewniana
Tablica korkowa BI-OFFICE, 60x40cm, rama drewniana
Tablica korkowa BI-OFFICE, 60x45cm, rama drewniana
Tablica korkowa BI-OFFICE, 70x50cm, rama drewniana
Tablica korkowa BI-OFFICE, 80x50cm, rama drewniana
Tablica korkowa BI-OFFICE, 80x60cm, rama drewniana
Tablica korkowa BI-OFFICE, 90x60cm, rama drewniana
Tablica korkowa BI-OFFICE, 100x50cm, rama drewniana
Tablica korkowa BI-OFFICE, 100x60cm, rama drewniana
Tablica korkowa BI-OFFICE, 100x80cm, rama drewniana
Tablica korkowa BI-OFFICE, 100x100cm, rama drewniana
Tablica korkowa BI-OFFICE, 120x60cm, rama drewniana
Tablica korkowa BI-OFFICE, 120x90cm, rama drewniana

Symbol prod.
GMC010012010
GMC570012010
GMC030012010
GMC040012010
GMC110012010
GMC630012010
GMC060012010
GMC070012010
GMC080012010
GMC170012010
GMC160012010
GMC500012010
GSF261001010
GSF152001239

Kod GB Opak. zb.
J10031C
10
J10032C
10
J10033C
10
J10034C
5
J10035C
1
J10036C
1

Cena

Tablica korkowa BI-OFFICE
Doskonałej jakości naturalny, portugalski front korkowy.
Drobnoziarnista, sprężysta powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach.
Niezwykle lekka.
Rama wykonana z listewek sosnowych
o szerokości 16mm.
Posiada zestaw do samodzielnego
mocowania.
Produkt pakowany jednostkowo
w folię ochronną.

Tablica suchościeralno-magnetyczna
w ramie aluminiowej CLASSIC
Memoboards

Tablice suchościeralne magnetyczne w ramie aluminiowej anodowanej CLASSIC.
Możliwość montażu w pionie lub w poziomie w 4 narożnikach.
W komplecie półka oraz zestaw do montażu: wkręty
i kołki rozporowe.
Tablice przeznaczone do pisania markerami, a przy pomocy
magnesów do zawieszania kartek.
Nazwa produktu
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej Classic rozm. 60x40 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej Classic rozm. 80x60 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej Classic rozm. 90x60 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej Classic rozm. 120x90 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowe Classic rozm. 150x100 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowe Classic rozm. 120x180 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej Classic rozm. 200x100 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej Classic rozm. 240x120 cm
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej Classic rozm. 300x120 cm

Tablica suchoś.-magn.
BI-OFFICE Professional
Gładka, lakierowana powierzchnia
Odporna na zadrapania, powstawanie
smug i zabrudzeń.
Zapewnia dobry kontrast kolorów
Przeznaczona do częstego użytku
Rama wykonana z anodowanego
aluminium.
Wyposażona w półkę na markery
Zestaw do montażu w komplecie
Produkt pakowany jednostkowo w
karton ochronny.
Posiada zestaw do samodzielnego
mocowania.
10 lat gwarancji.

Kod GB Opak. zb. Cena
Nowość
20
Nowość
20
Nowość
20
Nowość
20
Nowość
10
Nowość
10
Nowość
10
Nowość
10
Nowość
10
Nowość
10
Nowość
5
Nowość
5
Nowość
10
Nowość
4

Nazwa produktu
Tablica suchoś.-magn. BI-OFFICE Professional, 40x30cm,
lakierowana, rama alu.
Tablica suchoś.-magn. BI-OFFICE Professional, 60x45cm,
lakierowana, rama alu.
Tablica suchoś.-magn. BI-OFFICE Professional, 90x60cm,
lakierowana, rama alu.
Tablica suchoś.-magn. BI-OFFICE Professional,
120x90cm, lakierowana, rama alu.
Tablica suchoś.-magn. BI-OFFICE Professional,
180x90cm, lakierowana, rama alu.
Tablica suchoś.-magn. BI-OFFICE Professional,
150x100cm, lakierowana, rama alu.
Tablica suchoś.-magn. BI-OFFICE Professional,
180x120cm, lakierowana, rama alu.
Tablica suchoś.-magn. BI-OFFICE Professional,
200x100cm, lakierowana, rama alu.
Tablica suchoś.-magn. BI-OFFICE Professional,
240x120cm, lakierowana, rama alu.

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

TM64ALC

J03056D

4

TM86ALC

J03057D

4

TM96ALC

J03058D

5

TM129ALC

J03059D

3

TM1510ALC

J03060D

1

TM1812ALC

J03061D

1

TM2010ALC

J03062D

1

TM2412ALC

J03063D

1

TM3012ALC

J03064D

1

Symbol prod.

Kod GB Opak. zb. Cena

GMA4307170

Nowość

14

GMA0207178

Nowość

90

GMA0307178

Nowość

90

GMA0507178

Nowość

45

GMA0707178

Nowość

45

GMA1507178

Nowość

45

GMA2707178

Nowość

45

GMA2207178

Nowość

45

GMA2107178

Nowość

45
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tablice suchościeralno-magnetyczne | planery | flipcharty

Tablica suchościeralno-magnetyczna
w ramie B1

www.globalbiuro.com

Tablica suchościeralno - magnetyczna jest obecnie najbardziej popularną tablicą stosowaną
w szkolnictwie i środowisku biurowym.
Powierzchnia wykonana z blachy lakierowanej.
Poprzez stosowanie flamastrów suchościeralnych, korzystanie z niej jest bardzo praktyczne,
a dzięki właściwościom magnetycznym możemy przyczepiać informacje prezentawone na
różnych arkuszach papieru do jej powierzchni.
Rama B1 jest elegancką ramą wykonaną z anodowanego aluminium, łączona za pomocą
plastikowych estetycznych złączek, które służą łatwemu montażowi.
W komplecie elementy mocujące oraz półka na markery.
Nazwa produktu
Tabl. suchość-magn. w ramie alum. B1 45x60
Tabl. suchość-magn. w ramie alum. B1 60x90
Tabl. suchość-magn. w ramie alum. B1 90x120
Tabl. suchość-magn. w ramie alum. B1 100x150
Tabl. suchość-magn. w ramie alum. B1 100x200
Tabl. suchość-magn. w ramie alum. B1 120x180
Tabl. suchość-magn. w ramie alum. B1 100x170

Tablica suchościeralno-magnetyczna
w ramie VITO

Opak. zb.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Cena

Symbol prod.
1231
1232
1234
1235
1236
1237

Kod GB
J10031G
J10032G
J10033G
J10034G
J10035G
J10036G

Opak. zb.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Cena

Seria wielu rodzajów planerów tygodniowych, miesięcznych i rocznych
w różnych wariantach układu tabel, które posiadają specjalną powierzchnię z PCW o
właściwościach sucho ścieralno- magnetycznych.
Do pisania polecamy oprócz flamastrów suchościeralnych, specjalne cienko piszące
flamastry wodne, które ścierają się lekko wilgotną szmatką. Taki flamaster zapobiega
przypadkowemu starciu sporządzonego często z dużym wysiłkiem planu.
Każdy planer jest wyposażony w aktualny kalendarz na dany rok.

Nazwa produktu
Planery Vittoria - planer tygodniowy 60x90
Planery Vittoria - planer tygodniowy 90x120
Planery Vittoria - planer miesięczny 60x90
Planery Vittoria - planer miesięczny 90x120
Planery Vittoria - planer roczny 60x90
Planery Vittoria - planer roczny 90x120

Flipchart Kadet

Kod GB
J01256
J01257
J01258
J01259
J01260
J01261
J01064A

Tablica suchościeralno-magnetyczna jest obecnie najbardziej popularną tablicą stosowaną
w szkolnictwie i środowisku biurowym.
Powierzchnia wykonana z blachy lakierowanej.
Poprzez stosowanie flamastrów suchościeralnych, korzystanie z niej jest bardzo praktyczne,
a dzięki właściwościom magnetycznym możemy przyczepiać informacje prezentawone na
różnych arkuszach papieru do jej powierzchni.
Rama VITO w kolorze srebrno grafitowym to połączenie
srebrnego MDF z profilowaną blachą lakierowaną.
W komplecie elementy mocujące oraz półka na markery.
Nazwa produktu
Tabl. suchość-magn. w ramie VITO 45x60
Tabl. suchość-magn. w ramie VITO 60x90
Tabl. suchość-magn. w ramie VITO 90x120
Tabl. suchość-magn. w ramie VITO 100x150
Tabl. suchość-magn. w ramie VITO 100x200
Tabl. suchość-magn. w ramie VITO 120x180

Planery Vittoria

Symbol prod.
1241
1242
1244
1245
1246
1247
1245a

Symbol prod.
1042.01
1044.01
1042.02
1044.02
1042.03
1044.03

Kod GB
J01269
J10041C
J01270
J10042C
J01271
J10043C

Opak. zb.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Cena

KADET - Blat suchościeralno-magnetyczny, wykonany z odpowiednio wyprofilowanego
arkusza blachy z elegancko zaokrąglonymi krawędziami. Wymiary blatu: wysokość-72cm,
szerokość 103cm. Sprężynujący docisk papieru do bloków o formacie70×100, z regulowanym rozstawem bolców do zawieszania papieru. Specjalna konstrukcja nogi środkowej
gwarantuje wyjątkową stabilność. Półka na markery. Trójnożny stojak
z regulacją wysokości. Stabilny, solidny i elegancki. Kolorystyka flipchartu - srebrno- granatowa.
KADET PREMIUM to flipchart Kadet,który dodatkowo posiada blat wzmocniony białą płytą MDF oraz dwa wysuwane ramiona do mocowania plansz Dodatkowo wyposażony
jest w wielofunkcyjną półkę, umiejscowioną z tyłu tablicy, która umożliwia umieszczenie np.
materiałów niezbędnych do prowadzenia wykładu, takich jak notatki, książka, kalkulator,
okulary, laptop, czy szklanka z wodą. Dzięki temu wszystko jest „pod ręką”

Nazwa produktu
Flipchart kadet
Flipchart kadet premium
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Symbol prod. Kod GB
4111a
J02205
4111 p
J10051F

Opak. zb.
szt.
szt.

Cena

PORDUKTY KONFERENCYJNE
flipcharty

www.globalbiuro.com

Flipchart suchościeralno-magnetyczny
mobilny z dwoma ramionami
PROFESSIONAL Memoboards

Flipchart PROFESSIONAL mobilny z 2
metalowymi ramionami, suchościeralny magnetyczny.
Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym. Elegancka
plastikowa rama w kolorze białym.
Rozmiar tablicy 68x105 cm.
Regulowana wysokość.
Maksymalna wysokość 220 cm.
Stabilna metalowa konstrukcja w kolorze popielatym.
Regulowany rozstaw haków z eleganckim plastikowym dociskiem do bloku, umożliwiający
stosowanie różnych formatów papieru.
Wyposażony w 5 kółek, w tym 3 z blokadą.
Plastikowa półka na markery o długości 68 cm w kolorze popielatym.
Flipchart przeznaczony do pisania markerami oraz zawieszania kartek za pomocą magnesów.
Do regularnego czyszczenia i konserwacji powierzchni tablicy, polecamy płyn do tablic
suchościeralnych Memoboards.
Produkt do użytku wewnętrznego.
Okres gwarancji na powierzchnię - 10 lat. Na produkt - 2 lata.

Nazwa produktu
Flipchart suchościeralno-magnetyczny mobilny
z dwoma ramionami PROFESSIONAL 105x68xh220cm

Symbol prod. Kod GB
J10001H

FM10M JT

Opak. zb. Cena
1

Flipchart suchościeralno-magnetyczny
na trójnogu Memoboards

Symbol prod. Kod GB
FM13

J10003H

Flipchart suchościeralno-magnetyczny mobilny circle z dwoma ramionami
PROFESSIONAL Memoboards

Flipchart PROFESSIONAL mobilny, circle z
2 metalowymi ramionami, suchościeralny
magnetyczny.
Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej
w kolorze białym.
Elegancka plastikowa rama w kolorze białym.
Rozmiar tablicy 68x105 cm.
Regulowana wysokość.
Maksymalna wysokość 220 cm.
Stabilna metalowa konstrukcja w kolorze
popielatym.
Regulowany rozstaw haków z eleganckim plastikowym dociskiem do bloku, umożliwiający
stosowanie różnych formatów papieru.
Wyposażony w 5 kółek, w tym 3 z blokadą.
Plastikowa półka na markery o długości 68 cm w kolorze popielatym.
Flipchart przeznaczony do pisania markerami oraz zawieszania kartek za pomocą magnesów.
Do regularnego czyszczenia i konserwacji powierzchni tablicy, polecamy płyn do tablic
suchościeralnych Memoboards.
Produkt do użytku wewnętrznego.
Okres gwarancji na powierzchnię - 10 lat. Na produkt - 2 lata.
Nazwa produktu
Symbol prod. Kod GB
Flipchart suchościeralno-magnetyczny mobilny circle FM11C JT
J10002H
z dwoma ramionami PROFESSIONA L 105x68xh220cm

Opak. zb.

Cena

1

Flipchart suchościeralno-magnetyczny
na trójnogu z dwoma ramionami
PROFESSIONAL Memoboards

Flipchart PROFESSIONAL na trójnogu z 2 metalowymi ramionami, suchościeralny magnetyczny.
Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w
kolorze białym.
Elegancka plastikowa rama w kolorze białym.
Rozmiar tablicy 68x105 cm.
Regulowana wysokość nóżek.
Maksymalna wysokość 180 cm.
Stabilna metalowa konstrukcja.
Regulowany rozstaw haków z eleganckim plastikowym dociskiem do bloku, umożliwiający
stosowanie różnych formatów papieru.
Plastikowa półka na markery o długości 68 cm w kolorze popielatym.
Flipchart przeznaczony do pisania markerami oraz zawieszania kartek za pomocą magnesów.
Do regularnego czyszczenia i konserwacji powierzchni tablicy, polecamy płyn do tablic
suchościeralnych Memoboards.
Produkt do użytku wewnętrznego.
Połączenie wysokiej jakości materiałów oraz klasyczne i eleganckie wykończenie produktu
sprawiają, że flipchart spełnia rolę nie tylko przedmiotu codziennego użytku, ale stanowi
również doskonały i stylowy przedmiot zdobiący każde miejsce pracy.
Okres gwarancji na powierzchnię - 10 lat. Na produkt - 2 lata.

Flipchart na trójnogu, suchościeralny magnetyczny.
Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym.
Rozmiar tablicy 70x100 cm.
Regulowana wysokość nóżek (180 cm).
Stabilna metalowa konstrukcja w kolorze popielatym.
Nazwa produktu
Flipchart suchościeralno-magnetyczny na trójnogu
900x600mm

J

Opak. zb.
1

Cena

Nazwa produktu
Flipchart suchościeralno-magnetyczny na trójnogu
z dwoma ramionami professional 105x68xh180cm

Symbol prod. Kod GB
FM9R JT

J10004H

Opak. zb.

Cena

1
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Flipchart na trójnogu BI-OFFICE,
70x100cm, tablica suchościeralna

Bloki papierowe do tablic
flipchart

Flipchart z tablicą o powierzchni suchościeralnej.
Stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem.
Kompaktowa konstrukcja bez ramy.
Regulowana wysokość.
Wyposażony w plastikową półkę na markery, gąbkę,
magnesy.
Odsłonięte haczyki ułatwiają zakładanie bloków
papieru.
Zapewnia dobry kontrast kolorów.
Produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny.
Rozmiar tablicy: 70x100cm.
Rozmiar flipcharta ze stelażem: 70x195cm.

Wkłady do flipchartów Dan – Mark to niezbędny element wyposażenia każdego biura
i klasy.
Dostępne w kilku praktycznych formatach, odznaczają się wysoką jakością wykonania
i wysoką 70 - gramową gramaturą.
Oferujemy bloki zarówno gładkie, jak i w kratkę, dzięki czemu każdy znajdzie swój typ.
Flipcharty posiadają perforację – są wygodne w użytkowaniu i trwałe.
Zapewniają komfort pisania i przejrzystość notatek.

Nazwa produktu
Flipchart na trójnogu BI-OFFICE, 70x100cm, tablica
suchościeralna

Symbol prod.

Kod GB Opak. zb. Cena

GEA2300113

Nowość

22

Nazwa produktu
Wkład do flipchartów 20K O
Wkład do flipchartów 20K #
Wkład do flipchartów 50K O
Wkład do flipchartów 50K #
Wkład do flipchartów 50K O

580X830 70 gsm z dziurami
580X830 70 gsm z dziurami
580X830 70 gsm z dziurami
580X830 70 gsm z dziurami
640x1000 70 gsm z dziurami

Symbol prod.
019327
019365
019341
019389
063870

Kod GB
Nowość
Nowość
Nowość
Nowość
Nowość

Cena

Symbol prod. Kod GB
Nowość
Nowość
Nowość

Cena

Bloki do flipchartów

Gładkie lub w kratkę. 10, 20 lub 50 kartek.
Papier offsetowy 70 g.
5 otworów do zawieszania.
Wymiary: 64 x 100 cm.
Nazwa produktu
blok do flipchartow 10 gladki 100x64
blok do flipchartow 20 gladki 100x64
blok do flipchartow 50 gladki 100x64

Blok do flipchartów
OFFICE PRODUCTS

Blok do flipcharta
Of ce

Ekonomiczny blok do flipchartu, gładki lub
w kratkę.
Ilość kartek: 20 lub 50.
Gramatura papieru: 70gsm.
Posiada 5 otworów do zawieszania.
Rozmiar: 65x100 lub 58,5x81 cm.
Kolor biały.

Funkcjonalne bloki do flipcharta - niezbędniki
biznesowych spotkań i konferencji.
Praktyczny format - 900x640 mm, 20 lub
50 kartek gładkich lub w kratkę.
Wysokiej jakości papier o gramaturze 70g/m2.
Nazwa produktu
Blok do flipcharta Office, 900x640, w kratkę, 50 kartek
Blok do flipcharta Office, 900x640, w kratkę, 20 kartek
Blok do flipcharta Office, 900x640, gładki, 50 kartek
Blok do flipcharta Office, 900x640, gładki, 20 kartek
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Symbol prod.
400052706
400052702
400052616
400052611

Kod GB Opak. zb. Cena
J10039G
1
J10040G
1
J10041G
1
J10042G
1

Nazwa produktu
Blok do flipchartów OFFICE PRODUCTS, gładki,
65x100cm, 50 kart., biały
Blok do flipchartów OFFICE PRODUCTS, kratka,
65x100cm, 20 kart., biały
Blok do flipchartów OFFICE PRODUCTS, gładki,
58,5x81cm, 50 kart., biały
Blok do flipchartów OFFICE PRODUCTS, kratka,
58,5x81cm, 20 kart., biały

Symbol prod. Kod GB

Opak. zb. Cena

20136513-14

Nowość

12

20136529-14

Nowość

25

20135813-14

Nowość

12

20135829-14

Nowość

25
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Uchwyt naścienny na panele
prezentacyjne A4 / Podstawa
biurkowa A4 Tarifold

Tarifold uchwyt naścienny A4
Wytrzymały, wykonany z metalu, 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.
Posiada 4 ograniczniki, dzięki którym panele prezentacyjne układają się wachlarzowo.
Model dostarczany bez paneli prezentacyjnych.
Dostępny w kolorze jasnoszarym.
Tarifold - podstawa biurkowa A4
 Jasnoszara, wykonana z metalu podstawa biurkowa, przystosowana do 10 obrotowych
paneli prezentacyjnych Tarifold.
Optymalna dla oczu dzięki zastosowanemu kątowi nachylenia.
Łatwość rozbudowy (poprzez dodanie 1 lub 2 elementów do elementu centralnego) do
pojemności 20 lub 30 paneli zapewnia istotne powiększenie możliwości prezentacyjnych.


Easy to see, to file, to find

Nazwa produktu
Uchwyt naścienny na panele prezentacyjne A4 Tarifold
Podstawa biurkowa A4 Tarifold

Magnesy neodymowe

Nazwa produktu

Symbol prod. Kod GB

Magnesy neodymowe 5 szt.

110191

Cena

J10018H

Masa mocująca do mocowania zdjęć, plakatów, itp.
Bez konieczności dziurawienia ściany.
Do stosowania na czystych i odtłuszczonych powierzchniach.
Łatwa do usunięcia - nie pozostawia śladów.
Nadaje się do wielorazowego użytku.
Waga: 75g.
Kolor biały.
Nazwa produktu
Masa mocująca APLI Apli-Tack, podzielona, 75g, biała

Symbol prod. Kod GB
AP11803
Nowość

Opak. zb. Cena
12

Kolorowe magnesy.
Prosty i praktyczny sposób przymocowania
dokumentu lub notatki do metalowego podłoża.
Dostępne w pięciu rozmiarach.
Opakowanie typu bliser.
W każdym opakowaniu magnesy w róźnych kolorach.
Ilość magnesów w opakowaniu zależna od rozmiaru.
Dostępne w kolorach: białym, zielonym, niebieskim, czerwonym, żółtym, czarnym oraz
mix kolorów.

Ścierak z magnesem przeznaczony
do tablic suchościeralnych.

Magnesy doskonałe do tablic i innych
powierzchni magnetycznych.

Opak. zb. Cena
1
1

Punkty magnetyczne
mocujące

cierak do tablic suchościeralnych
KS108

Magnesy GM400

Symbol prod. Kod GB
214000 TR
J02253
224100 TR
J02254

Masa mocująca APLI Apli-Tack,
podzielona, 75g, biała

Super mocne magnesy w kształcie walca.
Niewielkie rozmiary - elegancki i profesjonalny wygląd.
Super mocne - 1 magnes utrzymuje 7 kartek A4.
Opakowanie zawiera 5 sztuk.

Nazwa produktu
Ścierak do tablic suchościeralnych

J

Symbol prod. Kod GB
KS108-T
J10005H

Opak. zb.
1

Cena

Nazwa produktu
Punkty magnetyczne mocujące mix kolorow (SRH)
Punkty magnetyczne mocujące czarne (SRH-BC)
Nazwa produktu
Magnesy czerwone, 20 mm
Magnesy czerwone, 30 mm
Magnesy czerwone, 40 mm
Magnesy czarne, 20 mm
Magnesy czarne, 30 mm
Magnesy czarne, 40 mm
Magnesy niebieskie, 20 mm
Magnesy niebieskie, 30 mm
Magnesy niebieskie, 40 mm
Magnesy pomarańczowe, 20 mm
Magnesy pomarańczowe, 30 mm
Magnesy pomarańczowe, 40 mm

Kod GB
J02088A
J02089A

Symbol prod.
GM400-C6
GM401-C5
GM402-C4
GM400-V6
GM401-V5
GM402-V4
GM400-N6
GM401-N5
GM402-N4
GM400-P6
GM401-P5
GM402-P4

Kod GB
J10006H
J10007H
J10008H
J10009H
J10010H
J10011H
J10012H
J10013H
J10014H
J10015H
J10016H
J10017H

Cena

Opak. zb.
6
5
4
6
5
4
6
5
4
6
5
4

Cena
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Bardzo elegancka gablotka wykonana w całości z odpowiednio zaprojektowanych anodowanych na srebrny kolor profili aluminiowych.
Gablota wyposażona jest w siłowniki gazowe ułatwiające podnoszenie drzwi do góry w
przypadku kiedy gablotka zamontowana jest poziomo.
Gablota posiada dodatkowo uszczelki silikonowe zamontowane w drzwiach gablotki, dzięki
czemu kurz z otoczenia nie będzie się w niej gromadził a gablotka wewnątrz będzie zawsze
czysta i estetyczna.
Drzwi gablotki, wykonane z profili aluminiowych mają standardowo zamontowe szkło hartowane (za dopłatą można zastosować pleksi) - poza wymiarem 103x164 gdzie standardowo
jest pleksi.
Głębokość gablotki, która jest zamykana na kluczyk po zamknięciu wynosi ok. 2 cm.
W zestawie są wszystkie niezbędne elementy montażowe, plus 2 zapasowe
kluczyki. Istnieje możliwość zamówienia dowolnej ilości gablotek zamykanych
otwieranych jednym kluczem.

Gablota Aspen wewnętrzna

Nazwa produktu
Gablotka Aspen wewnętrzna korkowa 73x98/8xA4
Gablotka Aspen wewnętrzna korkowa
73x120/10xA4
Gablotka Aspen wewnętrzna korkowa 103x98/12xA4
Gablotka Aspen wewnętrzna korkowa
103x142/18xA4
Gablotka Aspen wewnetrzna korkowa
103x164/21xA4 pleksi
Gablotka Aspen wewnętrzna tekstylna 73x98/8xA4
Gablotka Aspen wewnetrzna tekstylna
73x120/10xA4
Gablotka Aspen wewnetrzna tekstylna
103x98/12xA4
Gablotka Aspen wewnętrzna tekstylna
103x142/18xA4
Gablotka aspen wewnetrzna tekstylna
103x164/21xA4 pleksi
Gablotka aspen wewnetrzna magnetyczna
73x98/8xA4
Gablotka Aspen wewnętrzna magnetyczna
73x120/10xA4
Gablotka Aspen wewnetrzna magnetyczna
103x98/12xA4
Gablotka aspen wewnetrzna magnetyczna
103x142/18xA4
Gablotka aspen wewnętrzna magnetyczna
103x164/21xA4 pleksi

Gablota magnetyczna Dallas
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Symbol prod. Kod GB

Opak. zb.
1

asp/k10/w

J10146E

1

asp/k12/w

J10147E

1

asp/k18/w

J10149E

1

asp/k21/w

J10150E

1

asp/t8/w

J10152E

1

asp/t10/w

J10153E

1

asp/t12/w

J10154E

1

asp/t18/w

J10156E

1

asp/t21/w

J10157E

1

asp/m8/w

J10159E

1

asp/m10/w

J10160E

1

asp/m12/w

J10161E

asp/m18/w

J10163E

asp/m21/w

J10164E

Cena

cianki ekspozycyjne
– parawany stacjonarne

DALLAS bardzo elegancka o tradycyjnym wyglądzie gablota wykonana z odpowiednio
zaprojektowanych profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny.
Drzwi gabloty wykonane ze szkła hartowanego.
Powierzchnia gabloty wykonana jest z najwyższej jakości blachy
o powierzchni magnetycznej (można pisać ścieralnymi markerami).
Mechanizm przesuwania drzwi zrealizowany na metalowych rolkach dzięki czemu drzwi
przesuwają się bardzo lekko.
Gablota posiada grubość 31 mm, natomiast głębokość po zamknięciu 11 mm.
W zestawie kołki rozporowe do montażu na ścianie.
Pakowana w oddzielne pudło kartonowe.
Nazwa produktu
Gablota dallas magnetyczna drzwi przesuwane
76x77 cm
Gablota dallas magnetyczna drzwi przesuwane
76x98 cm
Gablota dallas magnetyczna drzwi przesuwane
76x120 cm
Gablota dallas magnetyczna drzwi przesuwane
106x98 cm
Gablota dallas magnetyczna drzwi przesuwane
106x142 cm
Gablota dallas magnetyczna drzwi przesuwane
106x164 cm

Symbol prod. Kod GB
asp/k8/w
J10145E

Opak. zb.

dal/m6/w

J10078F

1

dal/m8/w

J10079F

1

dal/m10/w

J10080F

1

dal/m12/w

J10081F

1

dal/m18/w

J10082F

1

dal/m21/w

J10083F

1

Cena

Tablice dwustronne
połączone ze sobą za
pomocą stelaży na kształt parawanu.
Wykonywane są w trzech wersjach: korkowe, tekstylne i białe-suchościeralno-magnetyczne.
Tablice te są niezastąpione wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża powierzchnia ekspozycyjna np. do prezentacji zdjęć, plakatów itp., gdy potrzebujemy dużej powierzchni do
pisania,lub gdy istnieje konieczność podziału pomieszczenia na mniejsze części.
Staranne wykonanie i nowoczesne wzornictwo to gwarancja, że eksponowane
informacje zostaną zauważone.
Nazwa produktu
Parawan korkowy 100x120
Parawan korkowy 120x160
Parawan korkowy 120x180
Parawan tekstylny 100x120
Parawan tekstylny 120x160
Parawan tekstylny 120x180
Parawan suchosc-magn. 100x120
Parawan suchosc-magn. 120x160
Ścianki ekspozycyjne parawany suchościeralno magnetyczne 120x180
Noga 160 cm
Noga 190 cm
Kółka (2 szt)

Symbol prod.
6612
6617
6622
6613
6618
6623
6611
6616

Kod GB
J02222
J02223
J02202A
J02226
J02227
J02203A
J02224
J02225

Opak. zb.
1
1
1
1
1
1
1
1

6621

J02204A

1

6630
6631
6632

J02228
J02229
J10061C

1
1
1

Cena
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Panele prezentacyjne Tarifold

J

Panele wykonane są według opatentowanej technologii firmy Tarifold.
Specjalny stalowy drut powleczony kolorowym tworzywem powoduje, że panele są z jednej
strony bardzo elastyczne, zarazem wytrzymałe na wszelkiego rodzaju zgięcia.
Matowy materiał PVC eliminuje refleksy świetlne ułatwiając czytanie nawet przy bezpośrednio padającym świetle.
Dostarczane są w opakowaniach po 10 sztuk wraz z 5 zakładkami indek- sującymi, umożliwiającymi organizację prezentowanych treści.

Easy to see, to file, to find

Nazwa produktu
Panele prezentacyjne Tarifold A4 k. biały
Panele prezentacyjne Tarifold A4 k. czerwony
Panele prezentacyjne Tarifold A4 k. żółty
Panele prezentacyjne Tarifold A4 k. zielony
Panele prezentacyjne Tarifold A4 k. czarny
Panele prezentacyjne Tarifold A4 mix kolorów

Symbol prod.
114002 TR
114003 TR
114004 TR
114005 TR
114007 TR
114009 TR

Kod GB
J02259
J02260
J02261
J02262
J02263
J02264

Opak. zb.
10
10
10
10
10
10

Cena

Stojak plastikowy na ulotki A4 14.2903

Stojak plastikowy na ulotki 14.3128

Plastikowy, mocny stojak formatu A4.
Przeznaczony do umieszczenia ulotki lub reklamy.

Stabilny stojak z wzmocnioną podstawką.
Wykonany z wysokiej jakości przeźroczystego plastiku w formatach A6, A5, A4.

Nazwa produktu
Stojak plastikowy na ulotki J14.2903 format A4
Stojak plastikowy na ulotki J14.2902 format A6
Stojak plastikowy na ulotki J14.2901 format A7

Symbol prod.
J14.2903
J14.2902
J14.2901

Kod GB
J10087G
J10019H
J10020H

Cena

Nazwa produktu
Stojak plastikowy na ulotki J14.3128 format A4
Stojak plastikowy na ulotki J14.3127 format A5
Stojak plastikowy na ulotki J14.3125 format A6

Symbol prod.
J14.3128
J14.3127
J14.3125

Kod GB
J10021H
J10022H
J10023H

Cena

Antyrama DONAU, pleksi

Narożniki do zdję Herlitz

Strona frontowa wyprodukowana z trwałego
i bezpiecznego pleksi o grubości 1mm.
Tył wykonany z płyty HDF o grubości 3mm
(płyta HDF posiada Atest Higieniczny Nr
307/322/326/2014 lub Nr 41/779/46/2011).
Płaskie klipsy łączące - po zawieszeniu nie
odstaje od ściany.
Idealna do eksponowania dyplomów, certyfikatów, zdjęć.
Możliwość wieszania w pionie i poziomie,
odporna na wyginanie.
Pakowana pojedynczo w karton ochronny, pleksi
zabezpieczona z obu stron folią ochronną.
Krawędzie płyty HDF malowane na biało.
Posiada 4 klipsy.

Narożniki fotograficzne.
Wykonane są z dwustronnej, samoprzylepnej transparentnej folii.
Umożliwiają umieszczenie zdjęcia w albumie, bez konieczności jego
przyklejania.
Są naklejone na wysuwalnej, zrolowanej taśmie.
Nazwa produktu
Narożniki do zdjęć kieszenie op=200 szt.
Narożniki do zdjęć kwadraty op=400 szt

Symbol prod. Kod GB
8767329
K11082E
8767378
K11083E

Opak. zb.
8 op.
8 op.

Cena

Nazwa produktu
Antyrama DONAU, pleksi, 100x150mm
Antyrama DONAU, pleksi, A12, 130x180mm
Antyrama DONAU, pleksi, 150x200mm
Antyrama DONAU, pleksi, A4, 210x297mm
Antyrama DONAU, pleksi, 240x300mm
Antyrama DONAU, pleksi, 180x240mm
Antyrama DONAU, pleksi, 300x400mm
Antyrama DONAU, pleksi, 400x500mm
Antyrama DONAU, pleksi, A3, 297x420mm
Antyrama DONAU, pleksi, 500x700mm
Antyrama DONAU, pleksi, 600x800mm
Antyrama DONAU, pleksi, B1, 700x1000mm

Symbol prod.
5612001PL-00
5613001PL-00
5614001PL-00
5615001PL-00
5616001PL-00
5617001PL-00
5618001PL-00
5619001PL-00
5620001PL-00
5622001PL-00
5623001PL-00
5624001PL-00

Kod GB
Nowość
Nowość
Nowość
Nowość
Nowość
Nowość
Nowość
Nowość
Nowość
Nowość
Nowość
Nowość

Opak. zb.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Cena
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