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VIZUÁLTECHNIKA

Környezetbarát

Csak rendelésre

• BEMUTATÓ TÁBLA • MÁGNESES TÁBLÁK • FLIPCHART HENGER 
• TÁBLATÖRLŐ • TÁBLATISZTÍTÓ • TÁBLAMARKER • KRÉTAMARKER • TÁBLAMÁGNES 

• KOMBITÁBLA • PARAFATÁBLA • TÁBLASZÖG • KÖNYÖKLŐ • TÉRKÉP • MEGÁLLÍTÓ TÁBLA 
• BEMUTATÓTÁBLA • FALI ÉS ASZTALI ÁLLVÁNYOK • PROSPEKTUSTARTÓ 

• ÍRÁSVETÍTŐ FÓLIA • PROJEKTOR

Szárazon törölhető Írásvastagság
3

mm

Kerek hegy

Vágott hegy

Elem típusa Újrahasznosított

10 db
Csomagolási egység

1 db
Minimális rendelés

Csomagár

Csomagár
100μ

Vastagság (mikron)
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Bemutató tábla

cikkszám típus méret db/csomag
259200000 Personal - 95010 70 x 90 cm 1
259270200   Info - 95009 70 x 90 cm 1
259270210  Konferenc - 95005 70 x 90 cm 1

„Personal” 95010: Flipchart tábla 2 m-ig állítható lábakon. Mágnesezhető, papír-
blokkos, zománcozott írófelületű, szárazon törölhető. A papír rögzítési távolsága 
állítható. Mérete: 70x90 cm, magassága: max. 200 cm, súlya: 10,4 kg
„Info” 95009: Flipchart tábla 2 m-ig állítható lábakon. Papírblokkos, műanyag írófe-
lületű, szárazon törölhető.
„Konferenc” 95005: Professzionális kivitelű fl ipchart tábla mindenféle bemutató-
hoz. Teleszkópos rudakkal fokozatmentesen állítható magasság 200 cm-ig. Mindkét 
oldalon segédkarral az előadó munkájának megkönnyítésére. Segédkaros, mágne-
sezhető, papírblokkos, zománcozott írófelületű, szárazon törölhető.

DAHLE fl ipchart táblák

cikkszám megnevezés típus méret db/cs.
259270110  tábla S0711 3 lábú állványos 68 x 105 cm 1
259270120  tábla S0712 3 lábú állványos 68 x 105 cm 1

Flipchart tábla S0711 nem mágneses fl ipchart tábla írható felülettel; a papírtartó 
tüskék távolsága 9–47 cm között állítható; műanyag, felhajtható papírleszorító sín; 
műanyag tolltartó tálcával; könnyen állítható teleszkópos lábak, akár 180 cm-ig; 2 cm 
átmérőjű, fém lábak; a tábla mérete: 68 x 105 cm; súlya: 10 kg; a tábla 5 ív papírt tar-
talmaz.
Flipchart tábla S0712 mágneses fl ipchart tábla írható, könnyen törölhető felülettel; 
a  papírtartó tüskék távolsága 9–47 cm között állítható; műanyag, felhajtható papír-
leszorító sín; műanyag tolltartó tálcával; könnyen állítható teleszkópos lábak, akár 
180 cm-ig; 2 cm átmérőjű, fém lábak; a tábla mérete: 68 x 105 cm; súlya: 11 kg; a tábla 5 
ív papírt tartalmaz; 4 db mágnessel szállítjuk.

SPOKO fl ipchart táblák és papír

cikkszám típus méret lapok száma tömb/csomag
025000000 sima 70 x 100 cm 40 2
025010000 sima 58 x 85 cm 40 2

Kiváló minőségű off szet papírból készített fl ipchart papírok.

Flipchart papír

cikkszám típus méret lapok száma db/csomag
259230000 3 lábú állványos 70 x 100 cm 1
450000124 sima/kockás papír 60 x 84 cm 50 lap 5
025020100 sima/kockás papír 65 x 100 cm 50 lap 5

Háromfunkciós (papírral használható, mágneses és törölhető) fl ipchart tábla. 
A konferenciák és előadások megszokott tartozéka. Mágneses és szárazon törölhető 
felület, fehér alumínium keret. A fl ipchart papírt a két kiálló akasztóra kell ráhelyezni. 
Az akasztók közötti távolság állítható. A krómozott teleszkópos lábak és az írószertartó 
tartozékai a táblának. Fehér alumínium keret. Felület: 70 x 100 cm.
A fl ipchart papír lyukasztását tekintve minden fl ipchart táblához kompatibilis. 

ESSELTE 3 funkciós fl ipchart tábla és papír

cikkszám megnevezés típus méret db/csomag
259270100 tábla S0716 görgős lábak 68 x 105 cm 1

Flipchart tábla S0716; mágneses tábla írható-, könnyen törölhető felülettel; a papír-
tartó tüskék távolsága 10–47 cm között állítható; műanyag, felhajtható papírleszorító 
sín; 2 db fém, kihúzható, 62 cm-es segédkar; műanyag tolltartó tálcával; műanyag, 
ötágú talp 5 db fékezhető kerékkel a könnyű mozgatás érdekében; könnyedén és egy-
szerűen állítható magasság egészen 220 cm-ig; a tábla mérete: 68 x 105 cm; súlya: 15 
kg; a tábla 5 ív papírt tartalmaz; 4 db mágnessel szállítjuk.

SPOKO mobil fl ipchart tábla
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Mágneses táblák, flipchart henger

9

cikkszám méret keret db/csomag
258760000 90 x 120 cm alumínium 1
258770000 120 x 150 cm alumínium 1
258780000 120 x 180 cm alumínium 1

2 oldalas, 360 fokban forgatható, bármely pozícióban rögzíthető fehértábla  írható, 
törölhető, mágnesezhető. A gurulós állvány 4 görgővel felszerelt, melyből 2 fékez-
hető. A tábla alján kelléktartó található, melyen a táblához használható eszközöket 
tárolhatja.

BI-OFFICE forgatható, 2 oldalas állványos fehértábla

cikkszám típus méret keret db/csomag
258330000 95156 30 x 45 cm alumínium 1
258340000 95150 45 x 60 cm alumínium 1
258350000 95151 60 x 90 cm alumínium 1
258360000 95152 90 x 120 cm alumínium 1
258370000 95155 100 x 200 cm alumínium 1

Mágnesezhető, festett, fém írófelületű, szárazon törölhető. A tábla állított és fektetett 
formában is felszerelhető ! Óvjuk a táblát a mechanikai behatásoktól ! A csomagolás tar-
talmazza: a falra szereléshez szükséges anyagokat és a táblához tartozó krétatartót is.

DAHLE Slim Board mágneses törölhető tábla

cikkszám típus méret keret db/csomag
258320100   500803 60 x 90 cm alumínium 1
258320110   500804 90 x 120 cm alumínium 1
258320120  500853 100 x 120 cm alumínium 1

A zománcozott, karcolás- és kopásálló felületű mágneses törölhető táblákra speciális 
– szárazon törölhető – fi lctollal írhatunk, mágnessel bármit felrögzíthetünk. Irodai és 
otthoni használatra egyaránt ideális. A tábla alján írószertartó segíti a markerek tárolá-
sát. A táblákat a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

ESSELTE mágneses törölhető tábla

cikkszám típus méret keret db/csomag
258310000 500982 40 x 60 cm fa 1
258320000 500983 60 x 80 cm fa 1

A táblákra a csomagban található speciális – szárazon törölhető – fi lctollal írhatunk, 
mágnessel bármit felrögzíthetünk. Irodai és otthoni használatra egyaránt ideális. A táb-
lákat a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

ESSELTE mágneses törölhető tábla

cikkszám típus szín méret db/csomag
259360000 fl ipchart henger fém színű 97 x 720 mm 1
259361000 fóliatekercs fehér 60 x 20 m 1

Hordozható prezentációs eszköz. Felakasztható fém henger, melyben fóliatekercs talál-
ható. A nyíláson kihúzva a fólia mágneses töltést kap, így bármilyen felületen könnye-
dén megtapad. A fóliára hagyományos és alkoholos fi lctollal is lehet írni. 10 m-es fólia-
tekerccsel szállítjuk. A fóliatekercsen 80 cm-enként perforáció található. Hossza: 20 m.

LEITZ Easy Flip hordozható fl ipchart henger és fólia
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Táblatörlő, táblatisztító

cikkszám méret keret db/csomag
258250000 90 x 120 cm alumínium 1
258252000 120 x 150 cm alumínium 1

Két oldalra nyitható, mágnesezhető, írható és törölhető fehér tábla alumínium keret-
tel, fekete műanyag sarkokkal. A táblákat írószertartóval és a felszereléshez szüksé-
ges tartozékokkal együtt szállítjuk. 

BI-OFFICE kihajtható mágneses fehértábla

cikkszám megnevezés kiszerelés db/csomag
136270000 táblatisztító kendő 100 db 1

Nedves törlőkendő: azonnal használatra kész, használat után a doboz visszazáran-
dó. A perforációk lehetővé teszik a könnyed adagolást.

BI-OFFICE táblatisztító család

cikkszám megnevezés kiszerelés db/csomag
136260000 táblatisztító spray 250 ml 20

Fehértáblák rendszeres tisztításához. Mosószeres, felületaktív anyag, alkoholos ol-
dat. Megszünteti az elektromos feltöltődést.  Hajtógáz nélküli.

STANGER táblatisztító spray 

cikkszám megnevezés méret db/csomag
259632000 FOSKA 110 x 40 mm 10

Mágneses fehértábla törlő, melynek segítségével a táblamarkerrel írt szövegek, raj-
zok száradás után könnyen letörölhetőek.

Mágneses táblatörlő

cikkszám megnevezés méret kiszerelés db/csomag
259630000 mágneses 140 x 40 x 35 mm 1 10
259631000 fi lcbetét 140 x 40 mm 10 1

Mágneses táblatörlő, melynek segítségével a táblamarkerrel írt szövegek, rajzok 
a száradás után könnyen eltávolíthatóak. 

BI-OFFICE mágneses táblatörlő 
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Táblamarker

cikkszám szín típus vonalvastagság db/doboz
219950000 kék kerekített végű 3 mm 25
219950013 fekete kerekített végű 3 mm 25
219950020 piros kerekített végű 3 mm 25
219950040 zöld kerekített végű 3 mm 25
219952000 4-es készlet kerekített végű 3 mm 25

Fehér táblára való írásra, rajzolásra alkalmas marker. Az írás szárazon letörölhető. Kere-
kített csúcs. Vonalvastagság: 3 mm.

ICO Plan táblamarker

cikkszám szín típus vonalvastagság db/doboz
219954000 kék kerekített végű 3 mm 10
219954013 fekete kerekített végű 3 mm 10
219954020 piros kerekített végű 3 mm 10
219954040 zöld kerekített végű 3 mm 10

Folyékony tintás táblamarker cserélhető betéttel, kerek és vágott heggyel. Élénk és 
erőteljes, mégis könnyen törölhető tinta. A fejlett TPF-technológia (a tinta áramlásá-
val ellentétes irányú levegőmozgás) biztosítja a folyamatos tintaellátást, így használat 
előtt nem szükséges felrázni. A betét pár mozdulattal cserélhető. Xylene-t nem tartal-
maz. Újrafelhasznált alapanyagokból készül (kivéve a cserélhető részek).

PILOT V Board Master táblamarker

cikkszám szín típus vonalvastagság db/doboz
219956000 kék kerekített végű 1,5-3 mm 10
219956013 fekete kerekített végű 1,5-3 mm 10
219956020 piros kerekített végű 1,5-3 mm 10
219956040 zöld kerekített végű 1,5-3 mm 10

Fehér táblára való írásra, rajzolásra alkalmas marker. „Cap-off ” festékkel van töltve, 
ezért néhány napig kupak nélkül sem szárad be. Az írás szárazon letörölhető. Kerekí-
tett csúccsal. 4 alapszínben. Vonalvastagság: 1,5-3 mm.

EDDING 360 táblamarker

cikkszám szín típus vonalvastagság db/doboz
219966000 kék kerekített végű 2-2,6 mm 10
219966013 fekete kerekített végű 2-2,6 mm 10
219966020 piros kerekített végű 2-2,6 mm 10
219966040 zöld kerekített végű 2-2,6 mm 10

Fehér táblára való íráshoz használható, szárazon törölhető. Garantáltan nem hagy 
nyomot, akkor sem szárad ki, ha órákon át kupak nélkül felejtettük. Az írás színe meg-
egyezik a kupak színével.

ZEBRA Board marker táblamarker

cikkszám szín típus vonalvastagság db/doboz
219953000 kék kerekített végű 1-3 mm 10
219953013 fekete kerekített végű 1-3 mm 10
219953020 piros kerekített végű 1-3 mm 10
219953040 zöld kerekített végű 1-3 mm 10

Majdnem minden felületről szárazon letörölhető, kerekített végű marker, mely kifeje-
zetten fehér táblákra való íráshoz lett kifejlesztve. Vonalvastagság 1– 3 mm.
 

STANGER táblamarker BM240
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Krétamarker, táblamágnes, kombitábla

szín PWE-5M írásvastagság PWE-8K írásvastagság
fehér 239820090   5 mm 239820190  8 mm
fl uo narancs 239820095  5 mm 239820195  8 mm
fl uo piros 239820091  5 mm 239820191  8 mm
fl uo rózsa 239820092  5 mm 239820192  8 mm
fl uo sárga 239820093  5 mm 239820193 8 mm
fl uo zöld 239820094  5 mm 239820194  8 mm
lila 239820049  5 mm 239820149  8 mm
világoskék 239820000 5 mm 239820100  8 mm

Vízbázisú krétamarker, ellenáll az időjárásnak. Kiválóan lehet vele írni sötét felületre 
is köszönhetően a fl uoreszkáló színeknek.

UNI folyékony krétamarkerek PWE-5M, PWE-8K

cikkszám méret típus db/bliszter bliszter/doboz
255260000 15 mm JY-15 10 24
255270000 20 mm JY-20 8 24
255280000 30 mm JY-30 5 12
255290000 40 mm JY-40 4 12

Acél táblafelületeken rögzíthető mágnes korongok. Mágnes átmérője: 15–40 mm- ig.

ICO táblamágnes színes

cikkszám méret db/bliszter bliszter/doboz
255290100 20 mm 8 12

Mágnestáblákhoz jól használható színes mágneskorongok, 4 szín, 8 db/csomag, 
bliszteres csomagolás.

STANGER táblamágnes színes

cikkszám méret keret darab/csomag
258400000 60 x 90 cm alumínium 1
258420000 90 x 120 cm alumínium 1

Kiváló minőségű parafa- és mágneses, törölhető tábla együttese. Alumínium ke-
ret, fekete műanyag sarkok. A tábla közepén tolltartó tálca található, melyben 
a parafatáblához használható térképtűket, vagy a mágneses táblához használandó 
markereket,mágneseket, vagy a táblatörlőt tárolhatja. A táblákat a felszereléshez 
szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

BI-OFFICE mágnesezhető-parafa kombitábla
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A folyékony krétamarkerrel 
írható megállító táblákat 
a 210. oldalon találja!

5M 8K

Csomagár 1 bliszt.

Csomagár 1 bliszt.

1 db

10 db

12 bliszt. 24 bliszt.

12 bliszt.
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Parafatábla, táblaszög

cikkszám típus méret keret db/csomag
258570000 500968 30 x 40 cm fa 10
258580000 500969 40 x 60 cm fa 10
258590000 500970 60 x 80 cm fa 10
258450000 500973 60 x 120 cm fa 1
258510000 500974 90 x 120 cm fa 1

A parafatábla minden iroda nélkülözhetetlen tartozéka. Üzenethagyásra, kedves fény-
képek vagy akár fontos iratok, emlékezetők feltűzésére.

ESSELTE egyoldalas parafatábla

cikkszám típus méret keret db/csomag
258590100 500893 60 x 90 cm alumínium 1
258590110 500894 90 x 120 cm alumínium 1

A parafatábla minden iroda nélkülözhetetlen tartozéka üzenethagyásra, kedves fény-
képek vagy akár fontos iratok, emlékeztetők és feljegyzések feltűzésére. A táblák alu-
mínium keretben vannak, ezért erősebbek, masszívabbak. A táblákat a felakasztáshoz 
szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

ESSELTE egyoldalas parafatábla

cikkszám típus méret keret db/csomag
258460000 egyoldalas 45 x 60 cm alumínium 1
258470000 egyoldalas 60 x 90 cm alumínium 1
258480000 egyoldalas 90 x 120 cm alumínium 1
258490000 egyoldalas 90 x 180 cm alumínium 1

Kiváló minőségű egyoldalas parafatábla alumínium kerettel, fekete műanyag sarkok-
kal. Az alumínium keret erősebbé, masszívabbá teszi a táblát, melyet a felszereléshez 
szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

BI-OFFICE parafatábla

cikkszám típus méret keret db/csomag
258530000 egyoldalas 30 x 40 cm fa 1
258540000 egyoldalas 40 x 60 cm fa 1
258560000 kétoldalas 60 x 90 cm fa 1
258700000 kétoldalas 60 x 100 cm fa 1
258710000 egyoldalas 60 x 120 cm fa 1
258720000 egyoldalas 90 x 120 cm fa 1

Egy illetve kétoldalas parafatáblák különböző méretekben.

BI-OFFICE parafatáblák

cikkszám megnevezés kiszerelés doboz/gyűjtő
063440110 táblaszög 50 db 10
063420000 táblaszög 30 db 12

Hasznos eszköz az iratok és képek parafatáblára történő felszúrásához, valamint tér-
kép jelöléshez.

Táblaszög, Push Pin
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Könyöklő, térkép, megállító tábla

cikkszám megnevezés méret csom.e
284100000 Magyarország közigazgatása és közlekedése 45 x 66 cm 1 db
284100800 Magyarország domborzata 45 x 66 cm 1 db
284100400 Magyar Szent Korona országai 45 x 66 cm 1 db
284100500 Európa országai 45 x 66 cm 1 db

A kemény fóliával bevont alátétek azon kívül, hogy esztétikusak és valódi térképként 
vagy oktatási segédletként használhatók, egy sor további előnnyel bírnak: védi az 
asztalt a karcolástól, egyenletes írásfelületet biztosítanak és vízállóak.

STIEFEL asztali könyöklők

cikkszám megnevezés típus

586010010 Magyarország 1:500 000 hajtogatott, 
puha fedeles

586090010 Budapest (1:18 500) + Magyarország (1:200 000) 
duóatlasz - Utak és városok atlasza spirálozott

583010200 Budapest 1:27 500 hajtogatott, 
puha fedeles

583010300 Európa 1: 3 500 000 hajtogatott, 
puha fedeles

586280000 Budapest és környéke atlasz 1:18 500 spirálozott

Magyarország 1:500 000: Puha borítós térkép tíznyelvű jelmagyarázattal, hátolda-
lán a névmutatóban a települések postai irányítószáma is megtalálható.
A duóatlasz tartalmazza Magyarországot 1:200 000 és Budapestet 1:18 500 
méretarányban. Tíznyelvű jelmagyarázat segít a térképek értelmezésében, a név-
mutató pedig tartalmazza települések postai irányítószámait is.
Budapest 1:27 500: Puha borítós térkép ötnyelvű jelmagyarázattal, részletes bel-
város térképpel illetve Budapest és környékének áttekintő térképével. A hátoldalon 
utcanévjegyzék található.
Európa 1: 3 500 000: Névmutatófüzettel ellátott, kemény borítós autótérkép. A jól 
olvasható útszámozás és négynyelvű jelmagyarázat segíti a felhasználót.
Budapest és környéke atlasz 1:18 500: Spirálkötéses atlasz tartalmazza a budapes-
ti közlekedési hálózatot, az egyirányú utcákat, továbbá 57 Budapest környéki telepü-
lés térképét azonos méretarányban.

FREYTAG térképek

A krétatáblához való tábla 
krétákat a 89. oldalon találja!

 A fehér írható táblákhoz 
való táblamarkereket 

207. oldalon találja!

A

B

cikkszám megnevezés méret típus oldal méretek
258721100   műanyag hátlapú tábla 2 x A/1 2 oldalas 1085 / 872 x 625 mm
258721110  műanyag hátlapú tábla 2 oldalas 990 / 920 x 540 mm
258721200  fehér írható tábla A/1 2 oldalas 1157 / 854 x 654 mm
258721300  krétatábla 780 x 440 mm  2 oldalas 990 / 920 x 540 mm

Plakátok beltéri kihelyezésére ajánljuk az alábbi termékeket. Az oldalméret megadása: 
teljes oldalmagasság / táblamagasság x táblaszélesség. A két magasság különbsége 
a lábhossz. 
Műanyag hátlapú táblák: 
- 3080X: 2 x A/1 méretű, profi lszélesség: 25 mm, műanyag felületű, felnyitható.  
- 3085: nyomatlan. 2 db fehér, 3 mm-es polisztirol lemezből áll.
Fehér írható tábla:
- 3136: fehér, krétafi lccel írható. Eloxált keret, profi lszélesség: 28 mm.  
  Mérete: 798 x 598 mm. 
Kréta tábla: műanyag, krétával írható. Margó oldalt: 50 - 50 mm, margó felül: 100 mm.

Megállító táblákC

cikkszám hatótávolság szín elem méret db/csomag
279880100 100 m fekete 2 db AAA 50 x 19 mm 1

Nagyon elegáns, fekete színű, töltőtollra hasonlító lézer mutatópálca. A 6 mm átmé-
rőjű piros pont akár 100 m távolságra is elvilágít. 2 db AAA elemmel szállítjuk. Méretei: 
50 x 19 mm.

ESSELTE Laser pointer - lézer mutatópálcaD

cikkszám jellemzők szín kiszerelés db/doboz
141980086 L alakú füst 1 pár 5

L alakú műanyag könyvtámasz, mely megakadályozza a könyvek vagy egyéb iratok 
eldőlését. A terméket párban árusítjuk. Méretei: 138 x 177 x 350 mm.

ESSELTE Economy könyvtámasz E

5 db

1 db AAA

5 db
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Bemutatótábla

cikkszám kapacitás méret db/doboz
256820100  10 db bemutató táblához  A/4 1
256820110  20 db bemutató táblához  A/4 1
256820120  30 db bemutató táblához  A/4 1

Használható mindenhol, ahol a nyomtatott információk több oldalasak, összetettek és 
állandó jelleggel szükségesek a végzendő feladatokhoz. A TARIFOLD fém tartóra épülő 
lapozható bemutatótábla rendszereket, különféle fal- és más felületekre felszerelhe-
tünk: pultokra, asztalokra, polcokra, állványokra ráhelyezhetünk és rögzíthetünk. 
A 10-es és 20-as asztali állvány fali tartó felszerelésével 30 db tábla 
befogadásáig bővíthető.

TARIFOLD fém asztali állványok A

cikkszám megnevezés méret kapacitás db/doboz
256770000 fali tartó üres A/4 10 db bemutatótáblához 1
256820200  fali tartó üres A/3 10 db bemutatótáblához 1
256820210  fali tartó üres A/5 10 db bemutatótáblához 1
256820220  fali tartó üres A/4 5 db bemutatótáblához 1

A fém tartókhoz kompatibilis acélkeretes bemutatótáblák elérhetőek A/5-ös, A/4-es, 
A/3-as méretben és fekvő formátumban is. 
A TARIFOLD A/4 fém fali tartó 10 db bemutatótáblával a leggyakrabban alkalmazott 
szett az üzemi és kereskedelmi egységekben. Használható különféle A/4 méretű ira-
tok, dokumentumok, utasítások, fényképek, rajzok és más anyagok láthatóságának 
kihelyezésére. A TARIFOLD A/4 fém fali tartóba, maximum 10 db TARIFOLD bemutató-
táblát helyezhetünk be. A tartó üresen kerül forgalomba, a bemutatótáblákat a kívánt 
színkerettel külön kell hozzárendelni.

TARIFOLD fém fali tartó B

cikkszám méret szín db/doboz
256760000 A/4 vegyes 10
256820300   A/4 kék 10
256820310  A/4 fehér 10
256820320  A/4 piros 10
256820330  A/4 sárga 10
256820340  A/4 zöld 10
256820350  A/4 fekete 10
256820360  A/4 burgundi 10
256820370 A/4 szürke 10

Igénybevételt álló, tükröződésmentes PVC-ből, műanyag bevonatú acélhuzal keret-
tel készül. Árlisták, katalógus oldalak, ábrák, fényképek és egyéb dokumentumok el-
helyezéséhez használható. A különböző típusú tartókba pattintható forgócsapokon 
az A/4-es méretű bemutatótáblák könnyedén lapozhatóak. Megvásárolható fekvő, 
álló, felül nyitott vagy oldalt nyitott változatban; A/5-ös és A/3-as méretben is.

TARIFOLD acélkeretes bemutatótáblák C

cikkszám méret szín db/doboz
256780000 A/4 fekete 5

A/4-es méretű mágneses bemutatótábla, a hátsó részén a vastagított mágnescsíknak 
köszönhetően, minden fém felületre ráhelyezhető. Kiválóan alkalmas üzemekben, 
raktárakban, csarnokokban és gépeknél. A mágnesnek köszönhetően a tábla egysze-
rűen és könnyedén levehető, áthelyezhető. Tükröződésmentes PVC-ből készült. Cso-
magolási egység: 5 db/doboz. TF194607 mágneses bemutatótábla fekete (A fekete 
színkereten felül és továbbá A/3-as vagy A/5-ös méretben egyedileg lehet rendelni, 
mágnes csíkkal ellátott bemutatótáblákat.)

TARIFOLD mágneses bemutatótábla D

cikkszám méret szín db/doboz
256820400 A/4 kék 5
256820410 A/4 fehér 5
256820420 A/4 piros 5
256820430 A/4 sárga 5
256820440 A/4 zöld 5
256820450 A/4 fekete 5
256790000 A/4 vegyes 5

A/4-es méretű függő bemutatótábla a fém fülecske segítségével egyszerűen a falra 
akasztható. Könnyen leakasztható, az irat egy mozdulattal cserélhető. Tükröződés-
mentes PVC-ből készült. Kitűnően alkalmazható munka- és biztonsági előírások, üze-
mi utasítások, házirend és más kisszámú irat tárolására, kifüggesztésére. Álló és fekvő 
kivitelben, illetve A/3-as és A/5-ös méretben is kapható!

TARIFOLD függő bemutatótábla fém fülecskével E
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Fali és asztali állványok

cikkszám megnevezés méret db/doboz
256820500  asztali állvány 10 db bemutatótáblával felszerelve A/4 1
256820600  VEO fali tartó 10 db bemutatótáblával felszerelve A/4 1

Új generációs display rendszer, mely kombinációja a jó megjelenésnek és a magas 
minőségű anyagoknak. Az alap szálcsiszolt alumínium, a belső keret puha tapintású, 
fekete ABS műanyagból készült. A bemutatótáblák acélkerete műanyag bevonattal, 
a tároló zsebek PP-ből készülnek. Hihetetlenül egyszerű összeállítás: egy pattintás 
szerszámok nélkül! A VEO csomagolása: szép tároló doboz, mely hasznos és környe-
zetbarát. (Újrahasznosított PP-ből készült acél erősítéssel.)

TARIFOLD VEO fali tartó és asztali állvány

cikkszám megnevezés típus méret db/csomag
147000000 prospektustartó 4136 asztali, fali A/4 1
147301100 prospektustartó 4130 asztali A/4 1
147301110 prospektustartó 4120 asztali A/5 1
147301200 prospektustartó 4170 fali A/5 1
147301210 prospektustartó 4180 fali A/4 1

Prospektusok és szóróanyagok asztali és fali szemléltetésére alkalmas eszközök.

Plexi prospektustartók

cikkszám megnevezés méret kapacitás keret színe db/doboz
256820610 fali tartó A/4 10 tábla szürke 1
256820620 fali tartó A/4 10 tábla kék 1
256810000 asztali állvány A/4 10 tábla szürke 1
256820510 asztali állvány A/4 10 tábla kék 1

10 db bemutatótáblával felszerelve kapható. A bemutatótáblák műanyag bevonatú 
acélhuzal kerettel, tükröződésmentes, újrahasznosítható, polipropilénből készülnek. 
Erős műanyag forgórésszel vannak ellátva , így illeszkednek a a fali tartóba. A fali tar-
tók egyszerű egymás mellé szereléssel, összepattintással végtelenül bővíthetőek. 
Az asztali állványok több módon bővíthetőek. Fali tartóval maximum 30 db tábla be-
fogadásáig, míg bővítő készlettel (mely kiegészítő talpat is tartalmaz) végtelenségig 
bővíthető. Az állványok össze- és szétpattinthatóak.

TARIFOLD Design fali tartó és asztali állvány

cikkszám megnevezés méret kapacitás db/doboz
256820520 asztali állvány A/4 10 tábla 1
256820530 asztali állvány A/4 5 tábla 1

Fém kivitel, több irányba is elforgatható. Igény szerint akár falra is szerelhető. Csúszás-
mentes talp. A hozzá való táblával együtt szállítjuk.

TARIFOLD 3D fém asztali állvány 

cikkszám megnevezés méret szín db/csomag

257010000 forgatható
katalógus állvány 156 cm magas fekete 1 db állvány

257020000 katalógustartó A/4 kék 4 db/csomag
257020086 katalógustartó A/4 füst 4 db/csomag
257020087 katalógustartó A/4 víztiszta 4 db/csomag

Katalógus állvány: 24 db katalógustartó akasztható rá, tengelye körül forog, görgő-
kön tolható. Az állványt katalógustartók nélkül szállítjuk.
Katalógustartó: Falra vagy forgatható katalógusállványra szerelhető, illetve asztalon 
vagy pulton tárolható műanyag katalógustartó, A/4-es méretű iratok vagy katalógu-
sok számára. 
A termék asztalra csak a külön kapható támasztékkal együtt helyezhető.

LEITZ Presenter forgatható
katalógus állvány és katalógustartó

A

B

C

D

E

4130

4120

4170

4180
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Prospektustartó, írásvetítő fólia

cikkszám megnevezés típus méret db/csomag
147301300   Berito álló 105 x 148 mm 1
147301310   Berito álló 210 x 297 mm 1
147301320   Lignea álló 100 x 150 mm 1
147301330   Lignea álló 150 x 200 mm 1
147301340   Elfur 2 álló 105 x 148 mm 1
147301350   Elfur 2 álló 128 x 182 mm 1

Asztali prospektustartók álló formátumban, különböző méretekben.

Asztali prospektustartók

cikkszám megnevezés típus méret db/csomag
147301400  Elfur 1 fekvő 120 x 70 mm 1
147301410   Elfur 1 fekvő 180 x 100 mm 1
147301420  Feather 2 fekvő 89 x 127 mm 1
147301430  Feather 2 fekvő 148 x 210 mm 1

Asztali prospektustartók fekvő formátumban, különböző méretekben.

Asztali prospektustartók

cikkszám szín gép típusa típus méret lap/cs.
275800000 színes tintasugaras nyomtató 57161 A/4 50
275840000 fekete-fehér lézernyomtató 57166 A/4 100
275870000 színes lézernyomtató 57169 A/4 50
275880000 fekete-fehér fénymásoló 57170 A/4 100

Standard írásvetítő fóliák különféle nyomtatókhoz A/4-es méretben. 
Vastagság: 100 mikron.

DATALINE írásvetítő fólia 

cikkszám megnevezés gyári cikkszám típus lap/csomag
276750000 fekete-fehér 003R98202 víztiszta 100
276790000  színes 3R98205  víztiszta 50
276780000  univerzális 3R98198  lehúzható vezetőcsíkos 100
017480001  univerzális 3R98199  hátlapos 100
276770000  univerzális 3R98220  víztiszta 50
276800000 inkjet 3R98197 lehúzható vezetőcsíkos 50

A Xerox Premium univerzális fóliák a legkülönbözőbb felhasználási módokra lettek 
kifejlesztve. A Xerox a fóliák széles választékával támogatja a tökéletes prezentációk 
elkészítését, bármilyen irodai másoló vagy nyomtató berendezésen készülnek is azok. 
A speciális bevonat teszi lehetővé a brilliáns, éles nyomatok előállítását. Mindegyik fó-
liánk garantálja a problémamentes futtathatóságot és az optimális nyomatminőséget.

XEROX írásvetítő fólia A/4

A

B

C

D

Berito

Elfur 2

Elfur 1

Feather 2

Lignea

1 db

1 db

100μ
50 100

Csomagár

100μ
50 100

Csomagár115μ
3R98220
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Projektor

cikkszám megnevezés tulajdonságok

279760100  MP220 
Mikroprojektor

Native felbontás: WSVGA 1024x600; 
65 lumen; 20.000 óra LED élettartam; 
2GB beépített memória, 
Android OS operációs rendszer és érintőgombos 
kezelőfelület, 
2 óra élettartam egy feltöltéssel

279760110 CP45 
Mikro-videóprojektor

Native felbontás: 800x600; 20 lumen; 
20.000 óra LED élettartam; 
2GB beépített memória, 
HDMI; Wifi ; Bluetooth, 
HD 720P videófelvétel, max 8MP fénykép

-

3M Mikro projektorokA

cikkszám garancia tulajdonságok

279760200 2 év / 1 év
vagy 1000 óra***

Epson 3LCD technológia, 
Fényerő: 2600 (2080) ANSI lumen, 
Felbontás: SVGA (800×600 képpont), 
USB A csatlakozó PC nélküli vetítéshez (JPEG), 
Digitális zoom (1.35×), 
Súly: 2,3 kg, 
5000/4000 óra izzó élettartam, 
USB Display 3 in 1 (vetítés, hang és vezérlés USB 
kábelen), 
Függőleges és vízszintes trapézkorrekció

A típusnak létezik 3 évre kiterjesztett izzógaranciás, oktatási változata is. Ez kizárólag 
előre egyeztetett és dokumentált iskolai projektek esetén rendelhető.

EPSON EB-S11 projektorB

cikkszám garancia tulajdonságok

279760210 2 év / 1 év 
vagy 1000 óra***

Epson 3LCD technológia, 
Fényerő: 2600 (2080) ANSI lumen, 
Felbontás: XGA (1024×768 képpont), 
USB A csatlakozó PC nélküli vetítéshez (JPEG), 
Optikai zoom (1.2×), 
Súly: 2,3 kg, 
5000/4000 óra izzó élettartam, 
USB Display 3 in 1 (vetítés, hang és vezérlés USB 
kábelen), 
Függőleges és vízszintes trapézkorrekció

A típusnak létezik 3 évre kiterjesztett izzógaranciás, oktatási változata is. Ez kizárólag 
előre egyeztetett és dokumentált iskolai projektek esetén rendelhető.

EPSON EB-X11 projektorC

cikkszám garancia tulajdonságok

279760220 2 év / 1 év 
vagy 1000 óra***

Epson 3LCD technológia, 
Fényerő: 2800 (2240) ANSI lumen, 
Felbontás: WXGA (1280×800 képpont), 
HDMI port, USB A csatlakozó PC nélküli vetítés-
hez (JPEG), 
Optikai zoom (1.2×), 
Súly: 2,3 kg, hordtáska, 
5000/4000 óra izzó élettartam, 
USB Display 3 in 1 (vetítés, hang és vezérlés USB 
kábelen), 
Függőleges és vízszintes trapézkorrekció

A típusnak létezik 3 évre kiterjesztett izzógaranciás, oktatási változata is. Ez kizárólag 
előre egyeztetett és dokumentált iskolai projektek esetén rendelhető.

EPSON EB-W12 projektorD
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Projektor

cikkszám típus garancia tulajdonságok

279760230 EB-470 2 év / 1 év
vagy 1000 óra***

Szuperközeli kivetítő: 2 m képátló 21 cm 
távolságról; 
Fényerő: 2600/1800 ANSI lumen; 
4000/3000 óra izzó élettartam; 
Felbontás: XGA (1024×768 képpont); 
Kontraszt: 3000:1; 
Súly: 5,4 kg; 
távirányító; 
magyar nyelvű (OSD) menü, 
RJ45 csatlakozó hálózati vezérléshez és 
megfi gyeléshez; 
PC bemenetek: 2 db VGA, 
1 db HDMI és 1 db USB 2.0 Type B

A típusnak létezik 3 évre kiterjesztett izzógaranciás, oktatási változata is. Ez kizárólag 
előre egyeztetett és dokumentált iskolai projektek esetén rendelhető.

EPSON oktatási kivetítők (szuperközeli projektor) A

cikkszám megnevezés tulajdonságok

279760120 X21i Ultra LCD, 2700L, XGA, 2,2 kg, 
Network ctrl, opcionális WiFi dokkoló

279760130 X26i Ultra LCD, 3200L, XGA, 2,2 kg, 
Network ctrl, opcionális WiFi dokkoló

A típusnak létezik 3 évre kiterjesztett izzógaranciás, oktatási változata is. Ez kizárólag 
előre egyeztetett és dokumentált iskolai projektek esetén rendelhető.

3M hordozható projektor B
X21i Ultra

X26i Ultra



VIZUÁLTECHNIKAVIZUÁLTECHNIKA



Füzet

9

217VIZUÁLTECHNIKA

Füzet
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cikkszám: 258800100

cikkszám: 450044632
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