




Zestaw ésprit MT go! 

• tablica interaktywna ésprit MT 80″
• projektor bliskiej projekcji Epson EB-520
• stojak mobilny z uchwytem do projektora

7885,37 netto
9699 brutto



Zestaw ésprit PRO wall

5148,78 netto
6333 brutto

• tablica interaktywna ésprit plus PRO  80″
• projektor bliskiej projekcji NEC M332XS
• Uchwyt UPXS



Tablica interaktywna 
ésprit DT

• technologia optyczna
• obsługa multigestów
• standard Plug & Play
• powierzchnia ceramiczna, 

suchościeralno-magnetyczna

3779,68 netto
4649 brutto



Tablica interaktywna 
ésprit ST

• technologia optyczna
• obsługa multigestów
• standard Plug & Play
• powierzchnia lakierowana, 

suchościeralno-magnetyczna

2186,18 netto
2689 brutto



Szkolny zestaw interaktywny

• Przystawka ésprit mobile
• projektor NEC VE281

1137,40 netto
1399 brutto



Wizualizer WZ4

• Matryca: 2 Mpx
• Obszar roboczy: A4
• Oświetlenie: lampy boczne LED oraz 

podświetlenie płyty dolnej
• Powiększenie: 22 × zoom optyczny i 10 

× zoom cyfrowy
• 2 wejścia RGB, 2 wyjścia RGB

2800 netto
3444 brutto



Stoliki projekcyjne

Cena od 340 netto
418,20 brutto



Flipcharty

Cena od 337 netto
414,51 brutto

*różne ilości w zależności od modelu flipcharta



Ekran projekcyjny
elektryczny

cena od 750 netto
cena od 922,50 brutto

• Powierzchnia Matt White
• Czarne obramowanie
• Pilot do obsługi
• Cichy mechanizm zwijający



Tablice szklane

cena od 99 netto
cena od 121,77 brutto

• Różne rozmiary i kolory
• Suchościeralno-magnetyczne
• Elegancki design

*zestaw gratisów: „półka+markery+pendrive” dodawany jest tylko do tablic od 
rozmiaru 120x90 cm wzwyż; do pozostałych tablic dodawane są półka i markery.



Komplet 
moderacyjny szkolny

999 netto
1228,97 brutto

• 1x tablica tekstylna niebieska 120 x 180 
cm

• 1x tablica korkowa 120 x 180 cm 
• 4x komplet uchwytów
• 3x noga 190 cm 
• 3x komplet kółek



Tryptyk z nadrukiem
na skrzydłach

670 netto
824,10 brutto

Powierzchnia kredowa lakierowana 
magnetyczna. Wymiary: 170 x 
100/340 cm. Rama aluminiowa UKF 
w kolorze srebrnym. Tył tablicy 
wzmocniony blachą ocynkowaną. W 
zestawie elementy mocujące. 
Skrzydła: strona zewnętrzna bez 
nadruku, wewnątrz nadruk kratki 
(lewe) i linii (prawe). Środkowa 
tablica bez nadruku.


