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vizuáltechnika

Környezetbarát

Csak rendelésre

Bemutató táBla • mágneses táBla • flipchart henger 
• táBlatörlő • táBlatisztító • táBlamarker • krétamarker • táBlamágnes 

• komBitáBla • parafatáBla • táBlaszög • könyöklő • térkép • megállító táBla 
• BemutatótáBla • fali és asztali állványok • prospektustartó 

• írásvetítő fólia

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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Flipchart tábla

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

s0716 mágneses tábla írható, könnyen törölhető felülettel; a papírtartó tüskék tá-
volsága 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 egyszerűen állítható 
magasság egészen 220 cm-ig; a tábla mérete: 68 x 105 cm; súlya: 15 kg.

SPOKO mobil mágneses flipchart táblaC

cikkszám megnevezés típus méret db/csomag
259270110  tábla S0711 3 lábú állványos 68 x 105 cm 1
259270120  tábla S0712 3 lábú állványos, mágneses 68 x 105 cm 1

s0711 nem mágneses flipchart tábla írható felülettel; a papírtartó tüskék távolsága 
9–47 cm között állítható; műanyag, felhajtható papírleszorító sín; műanyag tolltartó 
tálca; könnyen állítható 2 cm átmérőjű teleszkópos fém lábak; a tábla mérete: 68 x 
105 cm; súlya: 10 kg.
s0712 mágneses flipchart tábla írható, könnyen törölhető felülettel; a papírtartó tüs-
kék távolsága 9–47 cm között állítható; műanyag, felhajtható papírleszorító sín; mű-
anyag tolltartó tálca; könnyen állítható 2 cm átmérőjű teleszkópos fém lábak; a tábla 
mérete: 68 x 105 cm; súlya: 11 kg.

SPOKO flipchart táblákA

cikkszám megnevezés típus méret db/csomag
259270130 tábla S0713 3 lábú állványos 70 x 103 cm 1

s0713 mágneses flipchart tábla írható, könnyen törölhető felülettel; papírtartó tüskék 
távolsága 9 és 47 cm között állítható; műanyag, felhajtható papírleszorító sín; 2 db fém, 
kihúzható, 62 cm-es segédkar; műanyag tolltartó tálca; könnyen állítható 2 cm átmérő-
jű teleszkópos fém lábak; a tábla mérete: 70 x 103 cm; súlya: 16,3 kg

SPOKO mágneses flipchart táblaB

cikkszám megnevezés típus méret db/csomag
259270140 tábla S0717 görgős lábak 68 x 105 cm 1

s0717 mágneses tábla írható, könnyen törölhető felülettel; a papírtartó tüskék távol-
sága 3 és 45 cm között állítható; fém, felhajtható papírleszorító sín; 2 db fém, kihúzha-
tó, 63 cm-es segédkar; műanyag tolltartó tálcával; fém, kör alakú talp 5 db fékezhető 
kerékkel a könnyű mozgatás érdekében; könnyedén és egyszerűen állítható magasság 
egészen 220 cm-ig; a tábla mérete: 68x105 cm; súlya: 17 kg.

SPOKO mobil mágneses flipchart táblaD

cikkszám típus méret db/csomag
259270150 3 lábú állványos, mágneses 70 x 100 cm 1
259270160 összecsukható, mágneses 60 x 90 cm 1

Mágneses felületű, táblairónnal írható és szárazon törölhető fém flipchart tábla, fel-
hajtható papírleszorító sínnel, fém tolltartó tálcával.
259270150: háromágú lábbal; a táblafelület mérete: 70x100 cm.
259270160: V alakú lábbal, állítható táblafelület magassággal; összecsukható; a táb-
lafelület mérete: 60x90 cm.

Flipchart táblaE
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Flipchart tábla és flipchart papír

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

a flipchart tábla háromfunkciós (papírral használható, mágneses és törölhető). 
A konferenciák és előadások megszokott tartozéka. Mágneses és szárazon törölhető 
felület, fehér alumínium keret. A flipchart 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 flipchart papír lyukasztását tekintve minden flipchart táblához kompatibilis. 

ESSELTE 3 funkciós flipchart tábla és papír B

40
2 tömb

cikkszám típus méret db/csomag
259270210 96003 99 x 68 cm 1
259270220 Conference 96010 92 x 68 cm 1

96003: 5 görgővel ellátott, gurulós, egy oszlopos kivitel. Mindkét oldalon segédkar-
ral az előadó munkájának megkönnyítésére. Segédkaros, mágnesezhető, papírblok-
kos, zománcozott írófelületű, szárazon törölhető. Táblatisztító folyadékkal tartsuk 
tisztán a felületet. A papír rögzítés távolsága állítható. Óvjuk a táblát a mechanikai 
behatásoktól! A dobozban írótoll is található.
conference 96010: mágneses flipchart tábla 2 segédkarral,

DAHLE flipchart tábla A

cikkszám típus méret keret db/csomag
258330000 96156 vékony 30 x 45 cm alumínium 1
258350000 96151 60 x 90 cm alumínium 1
258360000 96152 vékony 90 x 120 cm alumínium 1
258370000 96155 vékony 100 x 200 cm alumínium 1
258360010 96113 vastag 100 x 200 cm alumínium 1

Mágnesezhető, festett, fém írófelületű, szárazon törölhető. A tábla állított és fek-
tetett formában is felszerelhető! Óvjuk a táblát a mechanikai behatásoktól! A cso-
magolás tartalmazza: a falra szereléshez szükséges anyagokat és a táblához tartozó 
krétatartót is.

DAHLE Slim Board mágneses törölhető tábla D

20
5 tömb

cikkszám méret keret db/csomag
258240000 60x90 cm alumínium 1
258241000 90x120 cm alumínium 1
258242000 100x200 cm alumínium 1
258251000 120x180 cm alumínium 1
258252000 120x240 cm alumínium 1

Darabonként karton csomagolt, biztonságosan szállítható, alumínium keretes mágne-
ses letörölhető tábla.

Mágneses, törölhető, alumínium keretes tábla E

1 db

cikkszám típus méret lapok száma tömb/csomag
025020150 sima 65x98 20 5
025000000 sima 70 x 100 cm 40 2
025020210 kockás 99x68 20 5

Kiváló minőségű offszet papírból készített flipchart papírok.

Flipchart papír C
csomagár
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Mágneses tábla, flipchart henger és fólia, táblatisztító spray, kréta spray

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

A táblára a csomagban található speciális – szárazon törölhető – filctollal írhatunk, mág-
nessel bármit felrögzíthetünk. Irodai és otthoni használatra egyaránt ideális. A táblát 
a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

ESSELTE mágneses törölhető táblaA

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

Hordozható prezentációs eszköz. Felakasztható fém henger, melyben fóliatekercs ta-
lálható. A nyíláson kihúzva a fólia mágneses töltést kap, így bármilyen felületen köny-
nyedén megtapad. A fóliára hagyományos és alkoholos filctollal is lehet írni. 10 m-es 
fóliatekerccsel szállítjuk. 
A fóliatekercsen 80 cm-enként perforáció található. Hossza: 20 m.

LEiTz Easy Flip hordozható flipchart henger és fóliaB

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 sprayD

20 db250 
 ml

1 db

1 db

12 db

cikkszám megnevezés kiszerelés db/csomag
136260010 táblatisztító spray 250 ml 12

Felületaktív hatóanyagtartalmú tisztítófolyadék, fehértáblákhoz, flipchart táblák-
hoz, antisztatikus, hajtógázmentes, ózonbarát, pumpás kiszerelés.

OPTiMA táblatisztító sprayC

250 
 ml

cikkszám szín kiszerelés db/csomag
239810800 kék 150 ml 6
239810810 sárga 150 ml 6
239810820 piros 150 ml 6
239810840 zöld 150 ml 6
239810890 fehér 150 ml 6

Vízbázisú lemosható kréta spray. Dekorációk, kreatív ötletek készítésére, kiválóan al-
kalmas, több felületen is használható. Autóra, betonra, fémre, fára, falra, ablakra, fűre, 
homokra, papírra vagy táblára is elkészíthetjük kreatív ötletünket. 

STANGER kréta sprayE
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Táblatörlő, táblamarker

csomagár10 db1 db
259631000

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

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

Bi-OFFiCE mágneses táblatörlő D

cikkszám megnevezés méret db/csomag
259632000 táblatörlő 105 x 50 x 30mm 1

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

H-TONE mágneses táblatörlő A

cikkszám megnevezés méret db/csomag
450044893 táblatörlő 140 x 50 x 25mm 1

Fehértáblák tisztításához, filc borítású mágneses táblatörlő.

iCO mágneses táblatörlő B

cikkszám megnevezés méret db/csomag
259632010 táblatörlő 150 x 50 x 30 mm 12

Mágneses, kemény táblatörlő szivacs fehértáblák, flipchart táblák tisztításához. Tartó 
nélkül a mágnestáblára helyezhető. Vegyes színekben rendelhető.

DELi 7840 mágneses táblatörlő C

cikkszám szín típus db/doboz
219951000 kék kerek hegy 12
219951013 fekete kerek hegy 12
219951020 piros kerek hegy 12

Rendkívül költséghatékony választás! Könnyen letörölhető, fehér táblára való írásra, 
rajzolásra alkalmasak.

MAS táblamarker E

3
mm

12 db

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

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

iCO Plan táblamarker F

3
mm

25 db

12 db

1 db

1 db
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Táblamarker, táblamarker utántöltő

cikkszám szín típus vonalvastagság db/doboz
219951200 kék kerek hegy 3 mm 12
219951213 fekete kerek hegy 3 mm 12
219951220 piros kerek hegy 3 mm 12
219951240 zöld kerek hegy 3 mm 12

Rendkívül költséghatékony választás! Könnyen letörölhető, fehér táblára való írásra, 
rajzolásra alkalmas, illatmentes tintával rendelkező  táblafilc.

ECONOMiX táblamarkerA

3
mm

12 db

szín
cikkszám

típus vonal- 
vastagság db/doboz

cikkszám
db/doboz

marker utántöltő

kék 219954000 kerek hegy 3 mm 10 219955000 12
fekete 219954013 kerek hegy 3 mm 10 219955013 12
piros 219954020 kerek hegy 3 mm 10 219955020 12
zöld 219954040 kerek hegy 3 mm 10 219955040 12
narancs 219954080 kerek hegy 3 mm 10 219955080 12

Folyékony tintás táblamarker cserélhető betéttel, kerek heggyel. Élénk és erőteljes, 
mégis könnyen törölhető tinta. A fejlett TPF-technológia (a tinta áramlásával ellenté-
tes irányú levegőmozgás) biztosítja a folyamatos tintaellátást, így használat előtt nem 
szükséges felrázni. A betét pár mozdulattal cserélhető. Xylene-t nem tartalmaz. Újra-
felhasznált alapanyagokból készül (kivéve a cserélhető részek).

PiLOT VBM táblamarker és utántöltőC

3
mm

10 db

cikkszám szín típus vonalvastagság db/doboz
219956000 kék kerek hegy 1,5-3 mm 10
219956013 fekete kerek hegy 1,5-3 mm 10
219956020 piros kerek hegy 1,5-3 mm 10
219956040 zöld kerek hegy 1,5-3 mm 10
219956070 sárga kerek hegy 1,5-3 mm 10
219956080 narancs kerek hegy 1,5-3 mm 10
219956060 barna kerek hegy 1,5-3 mm 10
219956049 lila kerek hegy 1,5-3 mm 10

Fehér táblára való írásra, rajzolásra alkalmas marker, kerekített csúccsal. „Cap-off” fes-
tékkel van töltve, ezért néhány napig kupak nélkül sem szárad be. 8 színben elérhető. 
Az írás szárazon letörölhető. Vonalvastagság: 1,5-3 mm.

EDDiNG 360 táblamarkerB

1,5-3
mm

10 db

cikkszám szín típus vonalvastagság db/doboz
219953000 kék kerek hegy 1-3 mm 10
219953013 fekete kerek hegy 1-3 mm 10
219953020 piros kerek hegy 1-3 mm 10
219953040 zöld kerek hegy 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 BM240D

1-3
mm

10 db
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Táblamarker, krétamarker, táblamágnes, írásvetítő fólia

cikkszám szín típus vonalvastagság db/doboz
219965000 kék kerek hegy 3 mm 10
219965013 fekete kerek hegy 3 mm 10
219965020   piros kerek hegy 3 mm 10
219965040  zöld kerek hegy 3 mm 10
454150000 4-es készlet kerek hegy 3 mm 1 készlet

Mágneses fehértáblára való írásra, rajzolásra; speciális festékanyagának köszönhe-
tően, néhány napig, kupak nélkül sem szárad be; a kupakban elhelyezett mágnes 
révén, acél táblafelületeken rögzíthető; az írás szárazon letörölhető, melyet a kupak 
végén található táblatörlő korong is segít; kerekített csúcs; vonalvastagság: 3 mm.

iCO Markeraser multifunkciós táblamarker A

3
mm

10 db

szín pWe-5m írásvastagság pWe-8k írásvastagság
fehér 239820090   1,8-2,5 mm 239820190  8 mm
fluo narancs 239820095  1,8-2,5 mm 239820195  8 mm
fluo piros 239820091  1,8-2,5 mm 239820191  8 mm
fluo rózsa 239820092  1,8-2,5 mm 239820192  8 mm
fluo sárga 239820093  1,8-2,5 mm 239820193 8 mm
fluo zöld 239820094  1,8-2,5 mm 239820194  8 mm
lila 239820049  1,8-2,5 mm 239820149  8 mm
világoskék 239820000 1,8-2,5 mm 239820100  8 mm
arany 239820098 1,8-2,5 mm 239820198 8 mm
ezüst 239820099 1,8-2,5 mm 239820199 8 mm

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

UNi folyékony krétamarkerek PWE-5M, PWE-8K B

A folyékony krétamarkerrel 
írható megállító táblákat  
a 213. oldalon találja!

12 db

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 színes táblamágnes C

csomagár 1 bliszt.12 bliszt. 24 bliszt.

cikkszám típus méret db/bliszter bliszter/doboz
255270010 OPTIMA vegyes színek 20 mm 8 50
255280010 OPTIMA vegyes színek 30 mm 5 100
255300000 FORNAX vegyes színek 20 mm 6 12
255310000 FORNAX vegyes színek 30 mm 5 12
255320000 FORNAX vegyes színek 40 mm 4 12

Mágnestáblákhoz jól használható színes mágneskorongok.

Színes táblamágnes D

24 bliszt.

cikkszám megnevezés gyári cikkszám típus lap/csomag
276750000 fekete-fehér 3R98202 víztiszta 100
276780000  univerzális 3R98198  lehúzható vezetőcsíkos 100
276800000 inkjet 3R98197 lehúzható vezetőcsíkos 50
600280100 univerzális 3R98201  hátlapos 200

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 E

100µ
50 100

csomagár

1,8-
2,5
mm

5M 8
mm

8k
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Mágnesezhető/parafa kombitábla, parafatábla

cikkszám méret keret darab/csomag
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 kombitáblaA

1 db

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 parafatáblaC

cikkszám típus méret keret db/csomag
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 parafatáblaD

cikkszám típus méret keret db/csomag
258530000 egyoldalas 30 × 40 cm fa 1
258540000 egyoldalas 40 × 60 cm fa 1
450046750 egyoldalas 60 x 90 cm fa 1
258710000 egyoldalas 60 x 120 cm fa 1
258720000 egyoldalas 90 x 120 cm fa 1
258560000 kétoldalas 60 x 90 cm fa 1
258700000 kétoldalas 60 x 100 cm fa 1

Egy- illetve kétoldalas parafatáblák különböző méretekben.

Bi-OFFiCE parafatáblaE

1 db

1 db

cikkszám típus méret keret db/csomag
258580000 500969 40 x 60 cm fa 1
258590000 500970 60 x 90 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, emlékeztetők feltűzésére. A táblákat a felakasztáshoz
szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

ESSELTE kétoldalas parafatáblaB

1 db

1 db
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Táblaszög, asztali könyöklő, megállító tábla, lézer mutatópálca, könyvtámasz

cikkszám megnevezés kiszerelés doboz/gyűjtő
063430000 Push-Pin táblaszög 100 db 10
063440110 Memoris táblaszög 50 db 10
063420000 Push-Pin tianda táblaszög 40 db 10

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

Táblaszög B

10 db

cikkszám megnevezés kiszerelés db/csomag
063500000 zászlók 50 db 24

Zászló alakú táblaszög (push pin) 50 db-os kiszerelésben, műanyag tartóban. A szí-
nek vegyesen vannak. 

OPTiMA táblaszög A

cikkszám megnevezés méret (cm) db/csom.
284100000 Magyarország közigazgatása és közlekedése 45 x 66 1
284100100 A Föld országai térkép/Közép-Európa autótérkép 45 x 66 1
284100200 Föld országai 45 x 66 1
284100300 Magyar történelmi áttekintés 45 x 66 1
284100400 A Magyar Szent Korona országai 46 x 66 1
284100500 Európa országai 47 x 66 1
284100600 Csillagok, csillagképek és bolygók 48 x 66 1
284100800 Magyarország domborzata 49 x 66 1
284100900 Történelmi Magyarország/Magyarország járásai 50 x 66 1
284101060  A magyar ABC betűi A/3 1

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

STiEFEL asztali könyöklő C

A krétatáblához való 
kréták a 106. és 211. 
oldalon találhatók!

A fehér írható táblákhoz 
való táblamarkereket  
a 100., 209-211. oldalon találja!

cikkszám megnevezés írható felület típus méretek
258721120 műanyag hátlapú tábla 2 x A/1 3080x 1085 / 872 x 625 mm
258721110  műanyag hátlapú tábla 3085 990 / 920 x 540 mm
258721300  krétatábla 815 x 480 mm 3088x 880 / 835 x 505 mm

A méret megadása: teljes oldalmagasság / táblamagasság x táblaszélesség. A két ma-
gasság különbsége a lábhossz.
- 3080X: 2 x A/1 méretű, profilszélesség: 25 mm, műanyag felületű, felnyitható
- 3085: nyomatlan, 2 db fehér, 3 mm-es polisztirol lemezből áll
- 3088: műanyag, krétával írható, margók: oldalt - 50-50 mm, felül - 100 mm

Megállító, 2 oldalas táblák D

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 átmérő-
jű piros pont akár 100 m távolságra is elvilágít. 2 db AAA elemmel szállítjuk.

ESSELTE Laser pointer - lézer mutatópálca E

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 F

5 db

1 dbAAA

5 db

24 db

3085

3088x
3080x
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Naga mágneses üvegtáblák

szín 45x45 cm 40x60 cm 60x80 cm 100x100 cm
 fekete 259640000 10701 259640040 10501 259640060 10301 259640070 10101
 fehér 259640001 10702 259640041 10502 259640061 10302 259640071 10102
 ezüst 259640002 10703 259640042 10503 - - - -
 szürke 259640003 10710 - - - - - -
 piros 259640004 10720 259640043 10520 259640062 10320 259640072 10120
 pink (magenta) 259640005 10721 259640044 10521 - - - -
 világos pink 259640006 10724 - - - - - -
 púder 259640007 10725 - - - - - -
 mogyoró 259640008 10726 - - - - - -
 narancssárga 259640009 10730 259640045 10530 259640063 10330 259640073 10130
 sárga 259640010 10740 - - - - - -
 világos zöld 259640011 10750 259640046 10550 259640064 10350 259640074 10150
 vízkék 259640012 10751 259640048 10551 - - - -
 sötét zöld 259640013 10752 - - - - - -
 retro zöld 259640014 10753 - - - - - -
 cobalt kék 259640015 10760 - - 259640065 10360 259640075 10160
 világos kék 259640016 10761 - - - - - -
 türkiz 259640017 10762 259640049 10562 259640066 10362 259640076 10162
 farmer kék (acélkék) 259640018 10763 - - - - - -
 sötét lila (padlizsán) 259640019 10773 259640050 10573 - - 259640077 10170
 drapp (homok szín) 259640020 10782 - - - - - -
 vörösréz 259640021 10783 259640051 10583 - - - -

 

NAGA mágneses üvegtáblák

Keret nélküli, exkluzív megjelenésű táblák,  
melyeket kombinálhatjuk a falak színével,  
a falon lévő képekkel, lámpatestekkel és  
más lakásdekorációs termékekkel. 
Felületére írhatunk kréta hatású, szárazon  
törölhető filccel; erős mágnessel képeket,  
fotókat tehetünk ki.

Dekorációs és használati funkciókkal

NAGA mágneses üvegtáblák
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Naga mágneses heti tervező, mágnes, kellékek

cikkszám szín kód típus méret

259640080 fehér-fekete 12002 heti, angol 40x60
259640085 fekete 12052 heti, angol 45x45
259640086  fehér 12053 heti, angol 45x45
259640090 színes 12072 heti, angol 40x60
259640095 színes 12101 havi, angol 80x60
259640096 színes 12110 havi, angol 120x90

  

NAGA heti és havi tervezőA

cikkszám kód szín forma kiszerelés

259640100 NG20010 fém kocka 6

259640101 NG20012 fém henger 4

259640102 NG20302 világos zöld, világos kék, türkiz gömb 3

259640103 NG20303 szürke, világos lila, sötét lila gömb 3

259640104 NG20305 rózsaszín, türkiz bagoly 2

259640105 NG20306 rózsaszín, piros, narancs katicabogár 3

259640106 NG20307 sárga, narancs mosolygós fej 2

259640107 NG20308 kék, zöld színes korong 2

259640108 NG20309 narancs, lila színes korong 2

  

NAGA mágnes B

cikkszám megnevezés kód méret kiszerelés

259640120 Mágneses táblatörlő szivacs NG23901 1 db

259640121 Tartó box mágneses műanyag NG23951 6x6x6 cm 1 db

259640122 Táblatisztító fém tartóval NG23954 5x5x5 cm, 
5x3,5 cm 100 ml

259640123 Táblatisztító NG23955 100 ml

259640125 Krétamarker, fekete NG22110 írás: 2 mm 
test: 10 mm 2 db

259640126 Krétamarker, fehér NG22111 írás: 2 mm 
test: 10 mm 2 db

259640127 Krétamarker, fekete NG22115 írás: 4,5 mm 
test: 15 mm 2 db

259640128 Krétamarker, fehér NG22116 írás: 4,5 mm 
test: 15 mm 2 db

259640129 Krétamarker, zöld, sárga NG22120 írás: 4,5 mm 
test: 15 mm 2 db

259640130 Krétamarker, pink, narancs NG22121 írás: 4,5 mm 
test: 15 mm 2 db

259640140 Gyűrű 2 mm-s markerhez NG23910 10 mm 6 db

259640141 Gyűrű 4,5 mm-s markerhez NG23912 15 mm 6 db

  

NAGA kellékekC
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asztali állvány, fém fali tartó, 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 bő-
víthető.

TARiFOLD fém asztali állványA

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 bemutatótáblához 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 tartóba, maximum 10 db TARIFOLD bemutatótáblát helyezhetünk 
be. A tartó üresen kerül forgalomba, a bemutatótáblákat a kívánt színkerettel külön 
kell hozzá rendelni.

TARiFOLD fém fali tartóB

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 bemutatótáblaC

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 további színekben, valamint A/3-as és A/5-ös méretben egyedileg 
lehet rendelni!)

TARiFOLD mágneses bemutatótáblaD

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 fülecskévelE
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Fali tartó, asztali állvány, prospektustartó

cikkszám megnevezés méret db/doboz
256820500  asztali állvány 10 db bemutatótáblával felszerelve A/4 1
256820600  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 csomagolása: szép tároló doboz, mely hasznos és környezet-
barát. (Újrahasznosított PP-ből készült acél erősítéssel.)

TARiFOLD fali tartó és asztali állvány A

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 B

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 C

cikkszám megnevezés típus méret db/csomag
147301300   Berito álló 105 x 148 mm 10
147301310   Berito álló 210 x 297 mm 3
147301320   Lignea álló 100 x 150 mm 5
147301330   Lignea álló 150 x 200 mm 3
147301340   Elfur 2 álló 105 x 148 mm 3
147301350   Elfur 2 álló 128 x 182 mm 3

Asztali prospektustartók álló formátumban, különböző méretekben.

Asztali álló prospektustartó D

cikkszám megnevezés típus méret db/csomag
147301400  Elfur 1 fekvő 120 x 70 mm 5
147301410   Elfur 1 fekvő 180 x 100 mm 3
147301420  Feather 2 fekvő 89 x 127 mm 5
147301430  Feather 2 fekvő 148 x 210 mm 3

Asztali prospektustartók fekvő formátumban, különböző méretekben.

Asztali fekvő prospektustartók E

Berito Elfur 2

Elfur 1

Feather 2

Lignea

3 db 10 db5 db

3 db 5 db
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Prospektustartó, laptok, ársín, névtartó, árcímke tok

cikkszám megnevezés típus méret db/csomag
147000000 4136 asztali/fali A/4 1
147000020 4130x asztali A/4 1
147000040 4180x fali A/4 1
147020000 4431/Y asztali/fali A/4 1
147030000 4174 asztali/fali A/5 1
147030020 4120x asztali A/5 1
147030040 4170x fali A/5 1

Prospektusok és szóróanyagok asztali és fali szemléltetésére alkalmas eszközök.

Plexi prospektustartóA

4130

4120

4170

4180

cikkszám megnevezés típus méret db/csomag
147100000 4030Y döntött A/4 1
147100010 4044Y T forma A/4 1
147100100 4020T döntött A/5 1
147100110 4024X T forma A/5 1

Plexiből készült, asztali kivitelű, A/4 és A/5 méretű laptokok / menütartók.
4030Y: Döntöttsége kényelmessé teszi a lapok behelyezését. A/4-es méretű lapok 
tárolására kiválóan alkalmas. Talpméret: 211 x 95 mm, anyagvastagság: 2 mm.
4044Y: Hajlított T talpa biztosítja a stabil állást. A4-es lapok tárolására kiválóan meg-
felel. Talpméret: 210 x 110 mm, anyagvastagság: 2 mm.
4020T: Döntött kivitel, méreti: A/5, talpméret: 153 x 56 mm, anyagvastagság: 1,5 mm.
4024X: Hajlított T talp, méret: A/5, anyagvastagság: 2 mm.

Plexi laptokB

cikkszám típus méret db/csomag
058470000 8123 40 x 75 mm 1

Mágneses névkitűző magas minőségű akrilból készült. Ívelt design. Belső méret: 
40 x 75 mm. A mágneses rögzítés a legkényesebb anyagot sem sérti meg, de bizton-
ságosan tartja a névkitűzőt.

Mágneses akril névtartóD

cikkszám típus méret db/csomag
147200000 2300X 1000 x 29,5 mm 1
147200010 2302 1000 x 39,5 mm 1
147200020 2304 1000 x 52 mm 1

Ársín 12 mm víztiszta ragasztóval ellátva. 29,5 mm, 39,5 mm illetve 52 mm magas 
címkéhez. Hossz: 1000 mm, fehér hátlappal.

Öntapadó ársínC

cikkszám címke méret db/csomag
147200100 60 x 40 mm 1
147200110 100 x 52 mm 1

Plexiből készült víztiszta  árcímke tok. Anyagvastagsága: 2 mm

Plexi árcímke tokE


