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Sprzęt do prezentacji



Zamawiaj przez internet: www.xerima.com.pl
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INDEKS

ZEW MT Epson

INDEKS

ZEW MT PRO EPSON

INDEKS

ZEW DT

INDEKS

ZGES1

INDEKS

TIWEMTP

INDEKS PRZEKĄTNA

TIWEDT50 50”
TIWEDT80 80”
TIWEDT101 101”



Realizujemy również zamówienia spoza katalogu: tel. 17 773 00 77
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INDEKS

PROJ/680
INDEKS

PROJ/980W

INDEKS

PROJ/970

INDEKS

PROJ/520

INDEKS

PROJ/525W

projektor
Epson EB-680
- Wyjątkowej jakości obraz o przekątnej do 93 cali: 
  Rozdzielczość XGA dzięki technologii 3LCD fi rmy Epson
- Niezawodność: Zwiększona niezawodność i dłuższy czas eksploatacji lampy
- Łączność bezprzewodowa (opcjonalnie): 
  Łatwe wyświetlanie obrazu z wielu różnych urządzeń
- Długi czas eksploatacji lampy: Do 10 000 godzin w trybie ekonomicznym
- Ultrakrótki rzut: Wyjątkowo szerokie możliwości instalacji

projektor
Epson EB-980W
- Jasny i wyrazisty obraz: Projektor WXGA zapewnia natężenie światła 3800 lumenów 
  i współczynnik kontrastu 15 000:1
- Minimum konserwacji: 10 lat żywotności projektora1
- Elastyczna instalacja: 
  Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu i optyczny zoom 1,6x
- Więcej opcji podłączania: Podwójne wejście HDMI, obsługa systemu MHL, 
  złącze Ethernet RJ-45, opcjonalne złącze Wi-Fi
- Funkcje ułatwiające współpracę: aplikacja iProjection, 
  funkcja dzielenia ekranu, funkcja moderatora

projektor
Epson EB-970
- Jasny i wyrazisty obraz: Projektor XGA zapewnia natężenie światła 
  4000 lumenów i współczynnik kontrastu 15 000:1
- Minimum konserwacji: 10 lat żywotności projektora1
- Elastyczna instalacja: Pozioma i pionowa korekcja 
  geometrii obrazu i optyczny zoom 1,6x
- Więcej opcji podłączania: Podwójne wejście HDMI, 
  obsługa systemu MHL, złącze Ethernet RJ-45, opcjonalne złącze Wi-Fi
- Funkcje ułatwiające współpracę: aplikacja iProjection, 
  funkcja dzielenia ekranu, funkcja moderatora

- technologia 3LCD
- siła światła białego i kolorowego: 2700 ANSI Im
- rozdzielczość 1024x768
- kontrast 16000:1
- żywotność lampy: 5000/10000 h
- koszt nowej lampy: 295 pln netto
- gwarancja 2 lata projektor/lampa 1 rok lub 1000 h

- projektor krótkoogniskowy z technologią 3LCD
- rozdzielczość 1280x800
- siła światła białego i kolorowego: 2800 ANSI Im
- kontrast 16000:1
- żywotność lampy: 5000/10000 h
- koszt nowej lampy: 295 pln netto
- gwarancja 2 lata projektor/lampa 1 rok lub 1000 h

projektor
Epson EB-520

projektor
Epson EB-525W



Zamawiaj przez internet: www.xerima.com.pl
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Tablice Nobo® Classic ze stali lakierowanej
Zaufana jakość od 1971 roku

• Magnetyczna, hartowana powierzchnia ze szkła 
bezpiecznego jest bardzo łatwa do ścierania i wysoce 
odporna na plamy po markerach, przetarcia oraz 
zadrapania

• Nowoczesna, bezramowa konstrukcja wyposażona jest w 
niewidoczne mocowania zapewniające prosty montaż

• W komplecie zdejmowana tacka na akcesoria, marker i 2 
magnesy

• Alternatywny design z chowaną tacką na markery i 
zaaokraglonymi narożnikami

• Dożywotnia gwarancja

• Ekskluzywna dla Nobo technologia Nano 
Clean™ tworzy gładkie wykończenie powierzchni, 
zapobiegające przenikaniu tuszu w głąb powierzchni 
i zwiększające wydajność ścierania o 30% w 
porównaniu z tradycyjną powierzchnią ze stali 
lakierowanej

• Wysokiej jakości wykończenie aluminiowe ze 
zdejmowaną aluminiową tacką na markery

• W komplecie zestaw montażowy, marker Nobo i 
zestaw magnesów

• 15 lat gwarancji

• Magnetyczna powierzchnia ze stali lakierowanej zapewnia 
przejrzyste pisanie i łatwe czyszczenie

• Wysokiej jakości wykończenie aluminiowe ze zdejmowaną 
aluminiową tacką na markery

• W komplecie zestaw do montażu, marker Nobo i zestaw 
magnesów

• 10 lat gwarancji

Kod Wymiary (mm) Cena Kod Wymiary (mm) Cena

1902641 600x450 € 1902645 1800X900 €

1902642 900x600 € 1902648 1800x1200 €

1902643 1200x900 € 1902649 2100x1200 €

1902644 1500x1000 € 1903912 2400x1200 €

1902096 Markery Glide (miks kolorów, 4 szt.) €

Kod Wymiary (mm) Cena Kod Wymiary (mm) Cena

1905219 600X450 € 1905223 1500X1000 €

1905220 900X600 € 1905224 1800X1200 €

1905221 1200X900 €  1905225 2400X1200 €

1905222 1800X900 €

1901072 Markery Liquid Ink (miks kolorów, 12 szt.) €

Tablice suchościeralne pod lupą Tablice suchościeralne pod lupą

Tablice porcelanowe Nobo® Prestige
Są białe i pozostaną białe przez długi czas

Tablice szklane Nobo® Diamond
Eleganckie i trzy razy łatwiejsze do wyczyszczenia

• Wysokiej jakości magnetyczna, nieporowata powierzchnia 
porcelanowa jest odporna na ślady tuszu, i zadrapania oraz 
łatwa w czyszczeniu

• Wysokiej jakości wykończenie aluminiowe ze zdejmowaną
• aluminiową tacką na markery
• Wyposażona w zestaw montażowy, marker Nobo oraz komplet 

magnesów
• Dożywotnia gwarancja

EKLUZYWNE Tablice Nobo® Nano Clean™ ze stal lakierowanej 
Najłatwiejsze w czyszczeniu tablice ze stali lakierowanej

Kod Wymiary (mm) Cena

1905175 677x381 €

1905176 993x559 €

1905177 1264 x 711 €

1905178 1883 x 1059 €

Alternatywny design z chowaną tacką na markery

1905191 993x559 €

1905192 1264 x 711 €

1905193 1883 x 1059 €

1905269 Markery do tablic szklanych (miks kolorów, 4 szt.) €

Kod Wymiary (mm) Cena

1905166 600x450 €

1905167 900x600 €

1905168 1200x900 €

1905169 1500x1000 €

1905170 1800x900 €

1905171 1800x1200 €

1905172 2100x1200 €

1901072 Markery Liquid Ink (miks kolorów, 12 szt.) €

 
  CLEAN ™
 NANO

  

KOLOR 300 x 300 
mm

450 x 450 
mm

677 x 381
 mm

993 x 559
 mm

1260x 711
 mm

1883 x 1053 
mm

biała AC1903956 AC1903957 AC1905175 AC1905176 AC1905177 AC1905178
czarna AC1903950 AC1903951 AC1905179 AC1905180 AC1905181 AC1905182
niebieska AC1903952 AC1903953 AC1905187 AC1905188 AC1905189 AC1905190
czerwona AC1903954 AC1903955 AC1905183 AC1905184 AC1905185 AC1905186

PANORAMICZNA TABLICA 
SUCHOŚCIERALNA 
PORCELANOWA NOBO

• Wysokiej jakości magnetyczna, nieporowata 
  powierzchnia porcelanowa jest odporna na ślady 
  tuszu, i zadrapania oraz łatwa w czyszczeniu
• Wysokiej jakości wykończenie aluminiowe 
  ze zdejmowaną
• aluminiową tacką na markery
• Wyposażona w zestaw montażowy, 
  marker Nobo oraz komplet magnesów
• Dożywotnia gwarancja.

INDEKS WYMIARY 
(PANORAMICZNE)

AC1905301 32"
AC1905302 40"
AC1905303 55"
AC1905304 70"
AC1905305 85"

TABLICA SUCHOŚCIERALNA 
REXEL JOY Z RAMĄ

Rozświetl swoje miejsce pracy i nadaj mu indywidualny 
charakter! Tablica Joy z niebieską ramą posiada 
wytrzymałą suchościeralną powierzchnię magnetyczną. 
Oprawiona jest w stylową, lekko zaokrągloną ramę 
z kolorowego tworzywa sztucznego, ożywiającą 
przestrzeń i zapewniającą doskonałe dopasowanie do 
innych produktów JOY. Tablica idealnie nadaje się do 
sporządzania listy zakupów, notowania przepisów czy 
sporządzania codziennego spisu spraw do załatwienia.

360 x 280 mm 430 x 585 mm

INDEKS KOLOR 
RAMKI INDEKS KOLOR 

RAMKI

AC2104179 niebieska AC2104176 niebieska 
AC2104180 zielona AC2104175 zielona 
AC2104181 różowa AC2104178 fi oletowa 
AC2104182 fi oletowa AC2104177 różowa 

PANORAMICZNA TABLICA 
SUCHOŚCIERALNA 
MELAMINOWA NOBO

• powierzchnia suchościeralna, 
  niemagnetyczna (melamina) 
• panoramiczne wymiary 

INDEKS WYMIARY 
(PANORAMICZNE)

AC1905291 32"
AC1905292 40"
AC1905293 55"
AC1905294 70"
AC1905295 85"

Tablice suchościeralne - w NOWYM panoramicznym formacie Tablice suchościeralne

Tablica Nobo Brilliant z białego szkła
•    Panoramiczny format zapewnia większą i łatwiej   
  dostępną powierzchnię do pisania 
•   Stylowe, współczesne wzornictwo bezramowe pozwala  
 na maksymalizację powierzchni użytkowej 
•   System InvisaMount ™ ułatwia instalację
•   Magnetyczna powierzchnia ze szkła hartowanego   
 charakteryzuje się bezkonkurencyjną ścieralnością  
 i świetnie sprawdzi się podczas częstego użytkowania 
•   Zaokrąglone rogi i odłączana półka na markery   
 zapewniająca elastyczność użytkowania

Kod produktu Panoramiczna, z białego, lśniącego szkła
1905175 31” /  680 x 380 mm*  
1905176 45” / 1000 x 560 mm*

1905177 57” / 1260 x 710 mm*

1905178 85" / 1900 x 1000 mm*

25
OKRES 

GWARANCJI

zawiera zawiera

25
OKRES 

GWARANCJI

Kod produktu Panoramiczna, z białego, lśniącego szkła,  
z zaokrąglonymi rogami

1905191 45” / 1000 x 560 mm*

1905192 57” / 1260 x 710 mm*

1905193 85” / 1900 x 1000 mm*

NOWOŚĆ 
Lśniąca biel

Akcesoria Nobo do tablic suchościeralnych

Kod produktu Opis

1905324 Zestaw 4 markerów suchościeralnych Nobo do  
szklanych tablic 

1904100 Gąbka Nobo do szklanych tablic suchościeralnych, 
srebrna

1904116 Zestaw 4 magnesów Nobo do szklanych tablic 
suchościeralnych 

1905324 Zestaw 4 markerów Nobo do szklanych tablic, mix 
kolorów, 4 szt.

1905325 Gąbka magnetyczna Nobo do tablic suchościeralnych, 
biała

1905327 Zestaw 4 magnesów Nobo do tablic suchościeralnych 

1905328 Ściereczka Nobo z mikrofibry do czyszczenia tablic 
suchościeralnych

34538408 Pianka Nobo do czyszczenia szklanych tablic 
suchościeralnych, w sprayu (150 ml)

34533943 Płyn Nobo do czyszczenia tablic suchościeralnych,  
w sprayu (150 ml)

*Wielkość powierzchni do pisania podana w zaokrągleniu do 1 cm

Kod produktu Opis

1905330 Zestaw startowy Nobo do szklanych tablic  
suchościeralnych 

Wszystko zależy od jakości powierzchni tablicy - zadbaj o klarowny przekaz 
swoich pomysłów 

Szklana Porcelanowa Stalowa, Nano Clean™ Melaminowa

Lśniąca biała szklana 
powierzchnia zapewnia 
niezrównaną ścieralność  
i wytrzymałość

Porcelanowa powierzchnia 
gwarantuje wytrzymałość 
i trwałość oraz znakomitą 
ścieralność

Technologia Nano Clean 
zwiększa ścieralność 
o 30% w porównaniu 
z powierzchnią z 
lakierowanej stali

Melaminowa powierzchnia 
dla dobrej ścieralności

25
OKRES 

GWARANCJI

Intensywne 
użytkowanie

25
OKRES 

GWARANCJI

Częste 
użytkowanie

15
OKRES 

GWARANCJI

Umiarkowane 
użytkowanie

10
OKRES 

GWARANCJI

Light
Use

NOWOŚĆ 
Lśniąca biel

 Diamond
Eleganckie i trzy razy łatwiejsze do wyczyszczenia



Realizujemy również zamówienia spoza katalogu: tel. 17 773 00 77
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Tablice suchościeralne - w NOWYM panoramicznym formacie Tablice suchościeralne

Tablica Nobo Brilliant z białego szkła
•    Panoramiczny format zapewnia większą i łatwiej   
  dostępną powierzchnię do pisania 
•   Stylowe, współczesne wzornictwo bezramowe pozwala  
 na maksymalizację powierzchni użytkowej 
•   System InvisaMount ™ ułatwia instalację
•   Magnetyczna powierzchnia ze szkła hartowanego   
 charakteryzuje się bezkonkurencyjną ścieralnością  
 i świetnie sprawdzi się podczas częstego użytkowania 
•   Zaokrąglone rogi i odłączana półka na markery   
 zapewniająca elastyczność użytkowania

Kod produktu Panoramiczna, z białego, lśniącego szkła
1905175 31” /  680 x 380 mm*  
1905176 45” / 1000 x 560 mm*

1905177 57” / 1260 x 710 mm*

1905178 85" / 1900 x 1000 mm*

25
OKRES 

GWARANCJI

zawiera zawiera

25
OKRES 

GWARANCJI

Kod produktu Panoramiczna, z białego, lśniącego szkła,  
z zaokrąglonymi rogami

1905191 45” / 1000 x 560 mm*

1905192 57” / 1260 x 710 mm*

1905193 85” / 1900 x 1000 mm*

NOWOŚĆ 
Lśniąca biel

Akcesoria Nobo do tablic suchościeralnych

Kod produktu Opis

1905324 Zestaw 4 markerów suchościeralnych Nobo do  
szklanych tablic 

1904100 Gąbka Nobo do szklanych tablic suchościeralnych, 
srebrna

1904116 Zestaw 4 magnesów Nobo do szklanych tablic 
suchościeralnych 

1905324 Zestaw 4 markerów Nobo do szklanych tablic, mix 
kolorów, 4 szt.

1905325 Gąbka magnetyczna Nobo do tablic suchościeralnych, 
biała

1905327 Zestaw 4 magnesów Nobo do tablic suchościeralnych 

1905328 Ściereczka Nobo z mikrofibry do czyszczenia tablic 
suchościeralnych

34538408 Pianka Nobo do czyszczenia szklanych tablic 
suchościeralnych, w sprayu (150 ml)

34533943 Płyn Nobo do czyszczenia tablic suchościeralnych,  
w sprayu (150 ml)

*Wielkość powierzchni do pisania podana w zaokrągleniu do 1 cm

Kod produktu Opis

1905330 Zestaw startowy Nobo do szklanych tablic  
suchościeralnych 

Wszystko zależy od jakości powierzchni tablicy - zadbaj o klarowny przekaz 
swoich pomysłów 

Szklana Porcelanowa Stalowa, Nano Clean™ Melaminowa

Lśniąca biała szklana 
powierzchnia zapewnia 
niezrównaną ścieralność  
i wytrzymałość

Porcelanowa powierzchnia 
gwarantuje wytrzymałość 
i trwałość oraz znakomitą 
ścieralność

Technologia Nano Clean 
zwiększa ścieralność 
o 30% w porównaniu 
z powierzchnią z 
lakierowanej stali

Melaminowa powierzchnia 
dla dobrej ścieralności

25
OKRES 

GWARANCJI

Intensywne 
użytkowanie

25
OKRES 

GWARANCJI

Częste 
użytkowanie

15
OKRES 

GWARANCJI

Umiarkowane 
użytkowanie

10
OKRES 

GWARANCJI

Light
Use

NOWOŚĆ 
Lśniąca biel

Tablice Nobo® Classic ze stali lakierowanej
Zaufana jakość od 1971 roku

• Magnetyczna, hartowana powierzchnia ze szkła 
bezpiecznego jest bardzo łatwa do ścierania i wysoce 
odporna na plamy po markerach, przetarcia oraz 
zadrapania

• Nowoczesna, bezramowa konstrukcja wyposażona jest w 
niewidoczne mocowania zapewniające prosty montaż

• W komplecie zdejmowana tacka na akcesoria, marker i 2 
magnesy

• Alternatywny design z chowaną tacką na markery i 
zaaokraglonymi narożnikami

• Dożywotnia gwarancja

• Ekskluzywna dla Nobo technologia Nano 
Clean™ tworzy gładkie wykończenie powierzchni, 
zapobiegające przenikaniu tuszu w głąb powierzchni 
i zwiększające wydajność ścierania o 30% w 
porównaniu z tradycyjną powierzchnią ze stali 
lakierowanej

• Wysokiej jakości wykończenie aluminiowe ze 
zdejmowaną aluminiową tacką na markery

• W komplecie zestaw montażowy, marker Nobo i 
zestaw magnesów

• 15 lat gwarancji

• Magnetyczna powierzchnia ze stali lakierowanej zapewnia 
przejrzyste pisanie i łatwe czyszczenie

• Wysokiej jakości wykończenie aluminiowe ze zdejmowaną 
aluminiową tacką na markery

• W komplecie zestaw do montażu, marker Nobo i zestaw 
magnesów

• 10 lat gwarancji

Kod Wymiary (mm) Cena Kod Wymiary (mm) Cena

1902641 600x450 € 1902645 1800X900 €

1902642 900x600 € 1902648 1800x1200 €

1902643 1200x900 € 1902649 2100x1200 €

1902644 1500x1000 € 1903912 2400x1200 €

1902096 Markery Glide (miks kolorów, 4 szt.) €

Kod Wymiary (mm) Cena Kod Wymiary (mm) Cena

1905219 600X450 € 1905223 1500X1000 €

1905220 900X600 € 1905224 1800X1200 €

1905221 1200X900 €  1905225 2400X1200 €

1905222 1800X900 €

1901072 Markery Liquid Ink (miks kolorów, 12 szt.) €

Tablice suchościeralne pod lupą Tablice suchościeralne pod lupą

Tablice porcelanowe Nobo® Prestige
Są białe i pozostaną białe przez długi czas

Tablice szklane Nobo® Diamond
Eleganckie i trzy razy łatwiejsze do wyczyszczenia

• Wysokiej jakości magnetyczna, nieporowata powierzchnia 
porcelanowa jest odporna na ślady tuszu, i zadrapania oraz 
łatwa w czyszczeniu

• Wysokiej jakości wykończenie aluminiowe ze zdejmowaną
• aluminiową tacką na markery
• Wyposażona w zestaw montażowy, marker Nobo oraz komplet 

magnesów
• Dożywotnia gwarancja

EKLUZYWNE Tablice Nobo® Nano Clean™ ze stal lakierowanej 
Najłatwiejsze w czyszczeniu tablice ze stali lakierowanej

Kod Wymiary (mm) Cena

1905175 677x381 €

1905176 993x559 €

1905177 1264 x 711 €

1905178 1883 x 1059 €

Alternatywny design z chowaną tacką na markery

1905191 993x559 €

1905192 1264 x 711 €

1905193 1883 x 1059 €

1905269 Markery do tablic szklanych (miks kolorów, 4 szt.) €

Kod Wymiary (mm) Cena

1905166 600x450 €

1905167 900x600 €

1905168 1200x900 €

1905169 1500x1000 €

1905170 1800x900 €

1905171 1800x1200 €

1905172 2100x1200 €

1901072 Markery Liquid Ink (miks kolorów, 12 szt.) €

 
  CLEAN ™
 NANO

  

INDEKS WYMIARY 
(MM) INDEKS WYMIARY

PANORAMICZNE

AC1905166 600x450 AC1905296 32"
AC1905167 900x600 AC1905297 40"

AC1905168 1200x900 AC1905298 55"

AC1905169 1500x1000 AC1905299 70"
AC1905170 1800x900 AC1905300 85"
AC1905171 1800x1200
AC1905172 2100x1200

INDEKS WYMIARY 
(MM) INDEKS WYMIARY 

(MM)

AC1902641 600x450  AC1902645 1800X900 
AC1902642 900x600  AC1902648 1800x1200 

AC1902643 1200x900  AC1902649 2100x1200 

AC1902644 1500x1000  AC1903912 2400x1200 

KWADRATOWA TABLICZKA MAGNETYCZNA NOBO

Stylowa i elegancka - kwadratowa tabliczka magnetyczna Nobo, 360 mm x 360 mm, 
zielona. Suchościeralną kwadratową bezramkową tablicę magnetyczną można – 
dzięki systemowi modułowemu – łączyć, mieszać i komponować z innymi tablicami 
suchościeralnymi. W zestawie dwa magnesy, marker suchościeralny GlowWrite oraz 
piankowa taśma samoprzylepna i magnesy do montażu. 
Kolor: zielony. 360 mm x 360 mm.

INDEKS KOLOR

AC1903873 niebieska
AC1903897 fi oletowa
AC1903774 czarna
AC1903773 zielona
AC1903803 różowa
AC1903802 biała

  C  CLEAN  CLEAN  C ™
NANO
LEAN  LEAN



Zamawiaj przez internet: www.xerima.com.pl
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tablice szklane 
magnetyczne 2x3
Nienaganny design, nasycone kolory oraz estetyczne wyko-
nanie. Tablica składa się z ta� i szkła (bezpieczne szkło ESG) 
i  zespojonej z nią na całej powierzchni blachy ocynkowanej. 
Dzięki zaokrąglonym narożnikom są bezpieczne w użytkowa-
niu. Powierzchnia suchościeralna.

art. 2x3 nr wymiary [cm]

TSZ3535B 35 × 35 / 

TSZ3535R 35 × 35 / 

TSZ4545 B 45 × 45 /  

TSZ4545 W 45 × 45 / 

TSZ4545 R 45 × 45 / 

TSZ4545 G 45 × 45 / 

TSZ454 N  45 × 45 / 

TSZ64 B 60 × 40 /   

TSZ64 W 60 × 40 / 

TSZ64 R 60 × 40 / 

TSZ64 G 60 × 40 / 

TSZ64 N 60 × 40 / 

TSZ86 B 80 × 60 / 

TSZ86 R 80 × 60 / 

TSZ86 G 80 × 60 / 

TSZ86 N 80 × 60 / 

TSZ86 W 80 × 60 / 

TSZ129 B 120 × 90 / 

TSZ129 W 120 × 90 / 

TSZ129 R 120 × 90 /  

TSZ129 N 120 × 90 / 

TSZ 1010 W 100 × 100 / 

TSZ1510 W 200 × 100 / 

TSZ1510 B 150 × 100 / 

TSZ1510 R 150 × 100 /  

TSZ1510 N 150 × 100 / 

TSZ1020 W 200 × 100 / 

� ipchart
szklany
Powierzchnia szklana o właściwościach magnetycznych nasy-
conych kolorach. Stały kąt pochylenia tablicy 15°. Podstawa mo-
bilna wyposażona w kółka z  hamulcem. Konstrukcja nośna ze 
stali z możliwością regulacji wysokości 160-196 cm. Produkt do-
skonale nadaje się do biura, restauracji, hotelu jak również może 
być bardzo ciekawym elementem wystroju każdego wnętrza. 
Wymiary tablicy: 70 x 100 cm.

� ipchart
szklany
Powierzchnia szklana o właściwościach magnetycznych nasy-
conych kolorach. Stały kąt pochylenia tablicy 15°. Podstawa mo-
bilna wyposażona w kółka z  hamulcem. Konstrukcja nośna ze 
stali z możliwością regulacji wysokości 160-196 cm. Produkt do-
skonale nadaje się do biura, restauracji, hotelu jak również może 
być bardzo ciekawym elementem wystroju każdego wnętrza. 
Wymiary tablicy: 70 x 100 cm.

akcesoria
do tablic szklanych
AS126 - półka akrylowa 
AM150 - supermocne magnesy w kształcie kwadratu, matalowe, 6 szt.
AM151 - supermocne magnesy w kształcie sześcianu, metalowe, 6 szt.
AS141, AS141OZ - markery Multiboard białe
AS142, AS142OZ - markery Multiboard czarne
AS143 - markery fluorescencyjne (do wszystkich tablic suchościeralnych)
AS144 - czyścik magnetyczny z holderem na 1 marker, plastikowy (1)
AS145 - czyścik magnetyczny, plastikowy (2)

TFSZ BIAŁA TFSZ CZAR TFSZ NIEB TFSZ ZIEL TFSZ POM

tablica 
szklana mobilna 
Tablica dwustronna o powierzchni szklanej czarno/białej 
z właściwościami  magnetycznymi lub o powierzchni nie-
magnetycznej.Osadzona na stojaku mobilnym z anody-
zowanych profili aluminowych o stałej wysokości 185 cm. 
Podstawa mobilna wyposażona w kółka z hamulcem. Pro-
dukt doskonale nadaje się do biura, restauracji, hotelu jak 
również może być bardzo ciekawym elementem wystroju 
każdego wnętrza. W zestawie: elementy montażowe.         

art. 2x3 nr powierzchnia wymiary [cm]

TDSZ129 B/W magnet. 120 × 90

TDSZ129 B/W M niemagnet. 120 × 90

art. 2x3 nr wymiary [mm] / ilość

AS126 dł. 20 cm

AM150 10 × 10 × 5

AM151 10 × 10 × 10

 AS141OZ 15 szt. 

 AS141 1 szt. 

 AS142OZ 15 szt. 

 AS142 1 szt. 

AS143 komplet: 4 szt.

AS144 d=50

AS145 100 × 55 × 30

AS146 148 × 74 × 35

(1)

(2)

(3)

tablice szklane 
magnetyczne 2x3

AS143 - markery fluorescencyjne (do wszystkich tablic suchościeralnych)
AS144 - czyścik magnetyczny z holderem na 1 marker, plastikowy (1)
AS145 - czyścik magnetyczny, plastikowy (2)

wymiary [mm] / ilość

dł. 20 cm

10 × 10 × 5

10 × 10 × 10

15 szt. 

1 szt. 

15 szt. 

1 szt. 

komplet: 4 szt.

d=50

100 × 55 × 30

148 × 74 × 35



Realizujemy również zamówienia spoza katalogu: tel. 17 773 00 77
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tablice szklane 
magnetyczne 2x3
Nienaganny design, nasycone kolory oraz estetyczne wyko-
nanie. Tablica składa się z ta� i szkła (bezpieczne szkło ESG) 
i  zespojonej z nią na całej powierzchni blachy ocynkowanej. 
Dzięki zaokrąglonym narożnikom są bezpieczne w użytkowa-
niu. Powierzchnia suchościeralna.

art. 2x3 nr wymiary [cm]

TSZ3535B 35 × 35 / 

TSZ3535R 35 × 35 / 

TSZ4545 B 45 × 45 /  

TSZ4545 W 45 × 45 / 

TSZ4545 R 45 × 45 / 

TSZ4545 G 45 × 45 / 

TSZ454 N  45 × 45 / 

TSZ64 B 60 × 40 /   

TSZ64 W 60 × 40 / 

TSZ64 R 60 × 40 / 

TSZ64 G 60 × 40 / 

TSZ64 N 60 × 40 / 

TSZ86 B 80 × 60 / 

TSZ86 R 80 × 60 / 

TSZ86 G 80 × 60 / 

TSZ86 N 80 × 60 / 

TSZ86 W 80 × 60 / 

TSZ129 B 120 × 90 / 

TSZ129 W 120 × 90 / 

TSZ129 R 120 × 90 /  

TSZ129 N 120 × 90 / 

TSZ 1010 W 100 × 100 / 

TSZ1510 W 200 × 100 / 

TSZ1510 B 150 × 100 / 

TSZ1510 R 150 × 100 /  

TSZ1510 N 150 × 100 / 

TSZ1020 W 200 × 100 / 

� ipchart
szklany
Powierzchnia szklana o właściwościach magnetycznych nasy-
conych kolorach. Stały kąt pochylenia tablicy 15°. Podstawa mo-
bilna wyposażona w kółka z  hamulcem. Konstrukcja nośna ze 
stali z możliwością regulacji wysokości 160-196 cm. Produkt do-
skonale nadaje się do biura, restauracji, hotelu jak również może 
być bardzo ciekawym elementem wystroju każdego wnętrza. 
Wymiary tablicy: 70 x 100 cm.

� ipchart
szklany
Powierzchnia szklana o właściwościach magnetycznych nasy-
conych kolorach. Stały kąt pochylenia tablicy 15°. Podstawa mo-
bilna wyposażona w kółka z  hamulcem. Konstrukcja nośna ze 
stali z możliwością regulacji wysokości 160-196 cm. Produkt do-
skonale nadaje się do biura, restauracji, hotelu jak również może 
być bardzo ciekawym elementem wystroju każdego wnętrza. 
Wymiary tablicy: 70 x 100 cm.

akcesoria
do tablic szklanych
AS126 - półka akrylowa 
AM150 - supermocne magnesy w kształcie kwadratu, matalowe, 6 szt.
AM151 - supermocne magnesy w kształcie sześcianu, metalowe, 6 szt.
AS141, AS141OZ - markery Multiboard białe
AS142, AS142OZ - markery Multiboard czarne
AS143 - markery fluorescencyjne (do wszystkich tablic suchościeralnych)
AS144 - czyścik magnetyczny z holderem na 1 marker, plastikowy (1)
AS145 - czyścik magnetyczny, plastikowy (2)

TFSZ BIAŁA TFSZ CZAR TFSZ NIEB TFSZ ZIEL TFSZ POM

tablica 
szklana mobilna 
Tablica dwustronna o powierzchni szklanej czarno/białej 
z właściwościami  magnetycznymi lub o powierzchni nie-
magnetycznej.Osadzona na stojaku mobilnym z anody-
zowanych profili aluminowych o stałej wysokości 185 cm. 
Podstawa mobilna wyposażona w kółka z hamulcem. Pro-
dukt doskonale nadaje się do biura, restauracji, hotelu jak 
również może być bardzo ciekawym elementem wystroju 
każdego wnętrza. W zestawie: elementy montażowe.         

art. 2x3 nr powierzchnia wymiary [cm]

TDSZ129 B/W magnet. 120 × 90

TDSZ129 B/W M niemagnet. 120 × 90

art. 2x3 nr wymiary [mm] / ilość

AS126 dł. 20 cm

AM150 10 × 10 × 5

AM151 10 × 10 × 10

 AS141OZ 15 szt. 

 AS141 1 szt. 

 AS142OZ 15 szt. 

 AS142 1 szt. 

AS143 komplet: 4 szt.

AS144 d=50

AS145 100 × 55 × 30

AS146 148 × 74 × 35

(1)

(2)

(3)

tablice szklane 
magnetyczne 2x3

AS143 - markery fluorescencyjne (do wszystkich tablic suchościeralnych)
AS144 - czyścik magnetyczny z holderem na 1 marker, plastikowy (1)
AS145 - czyścik magnetyczny, plastikowy (2)

wymiary [mm] / ilość

dł. 20 cm

10 × 10 × 5

10 × 10 × 10

15 szt. 

1 szt. 

15 szt. 

1 szt. 

komplet: 4 szt.

d=50

100 × 55 × 30

148 × 74 × 35



Zamawiaj przez internet: www.xerima.com.pl
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TABLICA SUCHOŚCIERALNA OFFICEBOARD 
CERAMICZNA MAGNETYCZNA

Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej ceramicznej. 
Rama wykonana jest z profilu aluminiowego, wykończona popielatymi
narożnikami. Dla rozmiaru 150 x 100 cm i większych, tył tablicy 
wzmocniono blachą ocynkowaną. W zestawie: półka o długości 30 cm, 
marker i 3 magnesy elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na ceramiczną.

INDEKS WYMIAR

TAB/TSA96P3 90x60 
TAB/TSA129P3 120x90 
TAB/TSA1510P3 150x100 
TAB/TSA1890P3 180x90 
TAB/TSA1218P3 180x120 
TAB/TSA1020P3 200x100 
TAB/TSA1224P3 240x120 
TAB/TSA1230P3 300x120 
TAB/TSA1230 300x120 

TABLICA 
SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNE CERAMICZNA

Powierzchnia suchościeralna ceramiczna o właściwościach magnetycznych. 
Rama aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi matowymi wykończeniami. 
Dwie półki wbudowane w profil dolny tablicy. Tył tablicy wzmocniony blachą 
ocynkowaną. Mocowanie do ściany za pomocą zawieszek mocowanych 
do tylnej części profilu ramkowego oraz profilu bazy półki (istnieje możliwość 
montażu tablicy na bazie jedynie profilu ramkowego).
W komplecie: elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię!

INDEKS WYMIAR

TAB/TSS96P3N 90x60 
TAB/TSS129P3N 120x90 
TAB/TSS1510P3N 150x100 
TAB/TSS1218P3N 180x120 
TAB/TSS1020P3N 200x100 
TAB/TSS1224P3N 240x120 

TABLICA SUCHOŚCIERALNA OFFICEBOARD 
LAKIEROWANA MAGNETYCZNA

Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej. 
Rama wykonana jest z profilu aluminiowego, wykończona popielatymi
narożnikami. Dla rozmiaru 150 x 100 cm i większych, tył tablicy 
wzmocniono blachą ocynkowaną. W zestawie: półka o długości 30 cm, 
marker i 3 magnesy elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

INDEKS WYMIAR

TAB/TSA456 60x45 
TAB/TSA96 90x60 
TAB/TSA129 120x90 
TAB/TSA1510 150x100 
TAB/TSA1890 180x90 
TAB/TSA1218 180x120 
TAB/TSA1020 200x100 
TAB/TSA1224 240x120 
TAB/TSA1230 300x120 

TABLICA
SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNA LAKIEROWANA

Powierzchnia suchościeralna lakierowana o właściwościach magnetycznych.
Rama aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi matowymi wykończeniami.
Dwie półki wbudowane w profil dolny tablicy. Tył tablicy wzmocniony blachą
ocynkowaną. Mocowanie do ściany za pomocą zawieszek mocowanych do 
tylnej części profilu ramkowego oraz profilu bazy półki (istnieje możliwość 
montażu tablicy na bazie jedynie profilu ramkowego).
W komplecie: elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

INDEKS WYMIAR

TAB/TSS96N 90x60 
TAB/TSS129N 120x90 
TAB/TSS1510N 150x100 
TAB/TSS1218N 180x120 
TAB/TSS1020N 200x100 
TAB/TSS1224N 240x120 

TABLICA MAGNETYCZNA SUCHOŚCIERALNA 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.

INDEKS TYP

TM64ALC 600x400
TM86ALC 800x600
TM96ALC 900x600
TM129ALC 1200x900
TM1510ALC 1500x1000
TM1812ALC 1800x1200
TM2010ALC 2000x1000
TM2412ALC 2400x1200
TM3012ALC 3000x1200

TABLICE SUCHOŚCIERALNE

Powierzchnia magnetyczna ceramiczna lub lakierowana. Rama aluminiowa 
w kolorze srebrnym, wykończona plastikowymi narożnikami. Przy rozmiarze
170 × 100 cm tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. Półka o długości 
30 cm. W zestawie: elementy mocujące, marker i 3 magnesy. Gwarancja: 2 lata 
na produkt; 10 lat na powierzchnię lakierowaną, dożywotnia na ceramiczną.

INDEKS WYMIAR OPIS

TAB/TSU8510 100 X 85 powierzchnia lakierowana, rama UKF
TAB/TSU1710 170 X 100 powierzchnia lakierowana, rama UKF
TAB/TSF8510P3 100 X 85 powierzchnia ceramiczna, rama GTO
TAB/TSF1710P3 170 X 100 powierzchnia ceramiczna, rama GTO
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TABLICA KORKOWA W RAMIE DREWNIANEJ 
MEMOBOARDS

Tablice korkowe ramie drewnianej. Możliwość montażu w pionie 
lub poziomie. Komplecie zestaw mocujący: haczyki, gwoździki.

INDEKS TYP

TC34 300x400
TC64 600x400
TC96 900x600
TC129 1200x900
TC1510 1500x1000
TC2010 2000x1000

TABLICE KORKOWE 

Tablica informacyjna, której powierzchnia wykonana jest z najwyższej 
jakości korka. Rama wykonana z MDF z narożnikami ciętymi pod kątem 45°. 
Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu. Bardzo łatwa i szybka w montażu. 
Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.
W zestawie: elementy mocujące. Gwarancja: 2 lata na produkt.

INDEKS WYMIAR

 TAB/TC456 60x45 
TAB/TC96 90x60 
TAB/TC129 120x90 
TAB/TC1510 150x100 
TAB/TC1890 180x90 
TAB/TC1218 180x120 
TAB/TC1020 200x100 

TABLICE KORKOWE W RAMIE ALUMINIOWEJ

Tablica informacyjna, której powierzchnia wykonana jest z najwyższej 
jakości korka. Rama wykonana z profi lu aluminiowego w kolorze srebrnym, 
wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami. Dodatkowo produkt 
wyposażono w wygodną półkę o długości 30 cm, która zmieści wszelkiego 
rodzaju przybory niezbędne podczas prezentacji. Wyjątkowo łatwa i szybka 
w montażu. Bardzo łatwa i szybka w montażu. Istnieje możliwość zawieszenia 
tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie. W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

INDEKS WYMIAR

 TAB/TCA456 60x45 
TAB/TCA96 90x60 
TAB/TCA129 120x90 
TAB/TCA1510 150x100 
TAB/TCA1890 180x90 
TAB/TCA1218 180x120 
TAB/TCA1020 200x100 

TABLICE TEKSTYLNE

Tablica informacyjna, której powierzchnia wykonana jest z najwyższej 
jakości materiałów, dostępna w dwóch kolorach: niebieskim lub popielatym. 
Na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania tablicy również 
w kolorze: zielonym, czerwonym lub bordowym. Rama wykonana z profi lu 
aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi 
narożnikami. Dodatkowo produkt wyposażono w wygodną półkę o długości 
30 cm, która zmieści wszelkiego rodzaju przybory niezbędne podczas 
prezentacji. Dla rozmiaru 150×100 i większych, tył tablicy wzmocniono 
blachą ocynkowaną, aby zapewnić jej stabilność, chroniąc przed wilgocią 
oraz wyginaniem. Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu. Bardzo łatwa 
i szybka w montażu. Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno 
w pionie, jak i w poziomie.W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

INDEKS WYMIAR

 TAB/TTA96 90x60 
TAB/TTA129 120x90 
TAB/TTA1510 150x100 
TAB/TTA1218 180x120 

TABLICE PINMAG STARBOARD

Powierzchnia z czarnego fi lcu, pokryta siatką metalową, nadającą właściwość 
magnetyczną. Umożliwia zastosowanie zarówno pinezek jak i magnesów. 
Rama aluminiowa, lakierowana, w kolorze popielatym, z czarnymi 
wykończeniami. Wzmocnienie tyłu blachą ocynkowaną. 
Łatwy montaż (haki dopasowane do profi lu ramy).
W zestawie: elementy montażowe. Gwarancja: 2 lata.

INDEKS WYMIAR

TAB/TPMS96 90x60 
TAB/TPMS129 120x90 

TABLICE PINMAG 

Tablica o powierzchni magnetycznej z możliwością zastosowania magnesów 
i pinezek. Idealna tablica dla rożnych wymagań. Wysoka jakość powierzchni: 
materiał tekstylny i metalowa siatka. Rama wykonana jest z profi lu 
aluminiowego w kolorze srebrnym lub czarnym, wykończona plastikowymi 
narożnikami. Bardzo łatwa w montażu. Istnieje możliwość zawieszenia 
w pionie jak i w poziomie. W zestawie: 3 magnesy.

INDEKS WYMIAR KOLOR
RAMY

TAB/TPA456 60x45 srebrny
TAB/TPA96 90x60 srebrny
TAB/TPA129 120x90 srebrny
TAB/TPA1510 150X100 srebrny
TAB/TPAB456 60x45 czarny
TAB/TPAB96 90x60 czarny
TAB/TPAB129 120x90 czarny
TAB/TPAB1510 150X100 czarny
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TABLICA OBROTOWO-JEZDNA STANDARD 
MEMOBOARDS

Tablica obustronnie suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej 
anodowanej STANDARD. Obrotowo - jezdna. Powierzchnia tablicy wykonana 
ze stali lakierowanej w kolorze białym. Konstrukcja metalowa w kolorze 
popielatym na 4 gumowych kółkach. Stabilność tablicy, zapewnia system 
blokujący na wszystkich 4 kółkach. Aluminiowa półka na markery wyposażona 
jest w plastikowe zaślepki, które mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo 
podczas jej użytkowania. Tablica przeznaczona do pisania suchościeralnymi 
markerami oraz do zawieszania kartek za pomocą magnesów.

INDEKS TYP

TMOJ129ST 120X90 cm
TMOJ1510ST 150X100 cm
TMOJ1812ST 180X120 cm

FLIPCHART CLASSIC

Tablica o powierzchni suchościeralnej,
na trójnożnym stojaku. Konstrukcja nośna 
z aluminium, lakierowana, w kolorze 
popielatym. Regulacja wysokości 
(max. 186 cm). Uniwersalny uchwyt na blok 
(regulowany rozstaw haków). 
Półka na przybory. Plastikowe wykończenia 
w kolorze grafitowym. Rozkładane ramiona 
boczne (+ 4 klamerki) do zawieszania arkuszy 
papieru – w opcji TF04.
Gwarancja: 
10 lat na powierzchnię lakierowaną,
2 lata na produkt.

INDEKS WYMIAR OPIS

FLIP/TF01/70M 70x100 melaminowy 
FLIP/TF01/70 70x100 lakierowany 
FLIP/TF04 70x100 lakierowany 

FLIPCHART CLASSIC MOBILNY

Tablica suchościeralna o właściwościach
magnetycznych. Konstrukcja popielata 
z eleganckimi grafitowymi wykończeniami.
Rama aluminiowa zapewnia stabilizację oraz
podnosi estetykę produktu. Tablica ma stały
kąt nachylenia wynoszący 15°. Blok zawieszany
jest na uchwytach. Stojak tablicy posiada
możliwość regulacji wysokości od 175 do 195
cm. Podstawę wyposażono w kółka z systemem
blokowania, zapewniające stabilność produktu
i ułatwiające jego przemieszczanie. Istnieje
możliwość zawieszenia bloku o formacie A1
i EURO, poprzez odpowiednie ustawienie
rozstawu haków.
W zestawie: uchwyt do zawieszenia bloku 
w dwóch rozstawach oraz półka na markery.
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię
lakierowaną, 2 lata na produkt.

INDEKS WYMIAR OPIS

FLIP1/TF03 70x100 bez ramion bocznych 
FLIP1/TF02 70x100 rozkładane ramiona boczne

FLIPCHART STARBOARD

Flipchart StarBoard to nowoczesny
i elegancki design oraz perfekcyjna
jakość wykonania. Powierzchnia
suchościeralna 
lakierowana o właściwościach 
magnetycznych. Konstrukcja 
aluminiowa w kolorze srebrnym 
z czarnymi matowymi 
wykończeniami. Możliwość
zawieszenia bloku w formacie
A1 i EURO. Wbudowana w dolny
profil tablicy półka z możliwością
zamykania. Tablica mocowana na
trójnożnym stojaku z możliwością
regulacji wysokości do 185 cm.
Dodatkowe ramiona boczne na
arkusze papieru. 71,5x108cm
powierzchnia całkowita.
Uwaga! Do samodzielnego złożenia.
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię
lakierowaną, 2 lata na produkt.

INDEKS

FLIP/TFS04 

FLIPCHART STARBOARD MOBILNY

Flipchart mobilny StarBoard to nowoczesny i elegancki design 
oraz perfekcyjna jakość wykonania. Powierzchnia suchościeralna 
lakierowana o właściwościach magnetycznych. Konstrukcja aluminiowa 
w kolorze 
srebrnym z czarnymi, 
matowymi wykończeniami. 
Możliwość zawieszenia bloku 
w formacie A1 i EURO. 
Wbudowana w dolny profil tablicy półka
z możliwością zamykania. Nowatorski
mechanizm jezdny wbudowany w bazę oraz
gumowa stopka gwarantująca stabilność.
Dodatkowe ramiona boczne na arkusze
papieru.
Uwaga! Do samodzielnego złożenia.
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię
lakierowaną, 2 lata na produkt.

INDEKS

FLIP/TFS01N

TABLICA OBROTOWA 
SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNA

Dwustronna biała tablica suchościeralna obrotowa w solidnej ramie 
aluminiowej „GTO”. Powierzchnia lakierowana lub ceramiczna 
o właściwościach magnetycznych. Aluminiowa, solidna konstrukcja zapewnia
stabilność produktu. Tablica obraca się wokół poziomej osi o 360°. 
Istnieje możliwość zablokowania jej w dowolnej pozycji, przy użyciu pokrętła 
bocznego w kolorze grafitowym. Podstawa wyposażona w kółka z systemem 
blokującym. Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.

INDEKS WYMIAR OPIS

TAB/TOS129 120x90 
lakierowana TAB/TOS151 150x100 

TAB/TOS1218 180x120 
TAB/TOS129P3 120x90 

ceramicyna TAB/TOS1510P3 150x100 
TAB/TOS1218P3 180x120 
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FLIPCHART NIEMAGNETYCZNY NOBO BASIC, 
STATYCZNY 

Znany wcześniej jako Barracuda/Nautile 
melaminowy fl ipchart Nobo Basic 
na statywie to dobry wybór 
pod względem funkcjonalności i ceny. 
Wyposażony w niemagnetyczną 
melaminową powierzchnię do pisania 
odpowiednią do umiarkowanego 
użytkowania i statyw z regulacją wysokości. 
W komplecie z regulowanymi haczykami 
do bloków oraz półką na markery. 
Roczna gwarancja.

INDEKS

FLIP1010

FLIPCHART MAGNETYCZNY ZE STALI LAKIEROWANEJ 
NOBO CLASSIC, NA STATYWIE 

Cieszący się zaufaniem klientów od 1971 r., 
znany wcześniej jako Barracuda fl ipchart 
na statywie Nobo Classic z powierzchnią 
ze stali lakierowanej przeznaczony jest 
do umiarkowanego użytkowania, 
ma dobrą ścieralność i średnią odporność 
na plamy z tuszu, ślady po mazakach, 
zadrapania i wgniecenia. Statyw na trzech 
nogach można wydłużyć lub całkowicie złożyć 
na czas przechowywania lub przenoszenia. 
W zestawie z regulowanymi haczykami do bloków, 
półką na markery i markerem. 
Produkt objęty 10-letnią gwarancją.

INDEKS

FLIP190

FLIPCHART MAGNETYCZNY ZE STALI LAKIEROWANEJ 
NOBO CLASSIC, NA STATYWIE Z WYSUWANYMI 
RAMIONAMI 

Cieszący się zaufaniem klientów 
od 1971 r., znany wcześniej jako 
Shark fl ipchart na statywie Nobo 
Classic z powierzchnią ze stali 
lakierowanej przeznaczony jest 
do umiarkowanego użytkowania, 
ma dobrą ścieralność i średnią 
odporność na plamy z tuszu, 
ślady po mazakach, zadrapania 
i wgniecenia. Posiada wysuwane 
ramiona magnetyczne umożliwiające 
prezentację do 3 stron jednocześnie. 
Statyw na trzech nogach można 
wydłużyć lub całkowicie złożyć 
na czas przechowywania lub przenoszenia. 
W zestawie z regulowanymi haczykami 
do bloków, półką na markery i markerem. 
Produkt objęty 10-letnią gwarancją.

INDEKS

FLIP8

FLIPCHART MAGNETYCZNY ZE STALI LAKIEROWANEJ 
NOBO CLASSIC, NA STATYWIE Z WYSUWANYMI 
RAMIONAMI I LINIJKĄ 

Cieszący się zaufaniem klientów od 1971 r., 
znany wcześniej jako Piranha fl ipchart 
na stojaku Nobo Classic z powierzchnią 
ze stali lakierowanej przeznaczony jest 
do umiarkowanego użytkowania, ma dobrą 
ścieralność i średnią odporność na plamy z tuszu, 
ślady po mazakach, zadrapania i wgniecenia. 
Posiada wysuwane ramiona magnetyczne 
umożliwiające prezentację do 3 stron jednocześnie, 
unikalną zdejmowaną linijkę ułatwiającą pisanie 
w linii prostej, rysowanie i podkreślanie, składaną 
półkę na markery i stojak z regulacją wysokości. 
W zestawie z regulowanymi haczykami do bloków, 
półką na markery i markerem. 
Produkt objęty 10-letnią gwarancją.

INDEKS

FLIP1919

FLIPCHART MOBILNY MAGNETYCZNY ZE STALI 
LAKIEROWANEJ NOBO CLASSIC  

Cieszący się zaufaniem klientów od 1971 r., 
znany wcześniej jako Barracuda fl ipchart 
na stojaku Nobo Classic z powierzchnią 
ze stali lakierowanej przeznaczony jest 
do umiarkowanego użytkowania, ma dobrą 
ścieralność i średnią odporność na plamy z tuszu, 
ślady po mazakach, zadrapania i wgniecenia. 
Posiada przenośną podstawę z regulacją wysokości 
i blokadą kół. W zestawie z regulowanymi 
haczykami do bloków, markerem i zestawem 
magnesów. Produkt objęty 10-letnią gwarancją.

INDEKS

FLIP190/M

FLIPCHART MOBILNY MAGNETYCZNY ZE STALI 
LAKIEROWANEJ NOBO CLASSIC Z WYSUWANYMI 
RAMIONAMI  

Cieszący się zaufaniem klientów od 1971 r., 
znany wcześniej jako Piranha fl ipchart 
na stojaku Nobo Classic z powierzchnią 
ze stali lakierowanej przeznaczony jest 
do umiarkowanego użytkowania, 
ma dobrą ścieralność i średnią 
odporność na plamy z tuszu, ślady 
po mazakach, zadrapania i wgniecenia. 
Posiada wysuwane ramiona magnetyczne 
umożliwiające prezentację do 3 stron 
jednocześnie, unikalną zdejmowaną 
linijkę ułatwiającą pisanie w linii 
prostej, rysowanie i podkreślanie, 
składaną półkę na markery i przenośną podstawę 
z regulacją wysokości i blokadą kół. W zestawie 
z regulowanymi haczykami do bloków, markerem 
i zestawem magnesów. Produkt objęty 10-letnią gwarancją.

INDEKS

FLIP1920



Zamawiaj przez internet: www.xerima.com.pl

SP
RZ

ĘT
 D

O
 P

RE
ZE

N
TA

C
JI

D
ZI

A
Ł 

X

208

PREZENTER EASYFLIP

Aluminiowy pojemnik wyposażony
w: regulowane uchwyty, które
pozwalają na zawieszenie go na
każdej powierzchni wystającej, nożyk
(pozwala odciąć folię o dowolnej
długości), rolkę folii EasyFlip® i pasek
ułatwiający jego przenoszenie.
Wymiary (S x W x G): 97 x 97 x 720 mm

INDEKS

LE70000

FOLIE DO PREZENTERA EASYFLIP

Rolka folii polipropylenowej do flipchartów EasyFlip®, samoprzylepna dzięki 
ładunkowi elektrostatycznemu. Długość rolki 20 m, szerokość 60 cm.
Folia jest biała i gładka, perforacja co 800 mm.

INDEKS

LE7050

MAGNETYCZNY UCHWYT DO BLOKU

Przenośny uchwyt do bloku o długości 67 cm.
Uchwyt można przytwierdzać do dowolnej płaskiej
powierzchni o właściwościach magnetycznych. Posiada
dwa regulowane haki do mocowania bloków.

INDEKS

UCHW/TFUB

TABLICE KREDOWE

Powierzchnia magnetyczna ceramiczna lub lakierowana. Rama aluminiowa 
w kolorze srebrnym, wykończona plastikowymi narożnikami. Przy rozmiarze
170 x 100 cm tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. Półka o długości 
30 cm. W zestawie: elementy mocujące, marker i 3 magnesy. Gwarancja: 2 lata 
na produkt; 10 lat na powierzchnię lakierowaną, dożywotnia na ceramiczną.

INDEKS WYMIAR OPIS

TAB/TKU8510 100 X 85 powierzchnia lakierowana, rama UKF
TAB/TKU1710 170 X 100 powierzchnia lakierowana, rama UKF
TAB/TKF8510P3 100 X 85 powierzchnia ceramiczna, rama GTO
TAB/TKF1710P3 170 X 100 powierzchnia ceramiczna, rama GTO

TABLICE ROZKŁADANE (TRYPTYKI) BIAŁA 
LAKIEROWANA LUB CERAMICZNA

Wysokiej jakości tablica rozkładana suchościeralna biała z powierzchnią 
lakierowaną lub ceramiczną o właściwościach magnetycznych. Rama 
wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona 
eleganckimi, popielatymi narożnikami. Tył tablicy wzmocniono blachą 
ocynkowaną, która zapewnia jej stabilność i chroni przed wilgocią oraz 
wyginaniem. Dodatkowo produkt posiada 2 uniwersalne uchwyty do 
zawieszenia bloku oraz wygodną półkę o długości 30 cm, która zmieści 
wszelkiego rodzaju przybory niezbędne podczas prezentacji.
Gwarancja: Dożywotnia na powierzchnię ceramiczną, 
10 lat na powierzchnię lakierowaną i 2 lata na produkt.

INDEKS WYMIAR OPIS

TAB/TRS1710 170 X 100 / 340* lakierowana 
TAB/TRS1710P3 170 X 100 / 340* ceramiczna

*szerokość po rozłożeniu skrzydeł.

TABLICE ROZKŁADANE (TRYPTYKI) ZIELONY
LAKIEROWANA LUB CERAMICZNA

Wysokiej jakości tablica rozkładana kredowa zielona z powierzchnią 
lakierowaną lub ceramiczną o właściwościach magnetycznych. Rama 
wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona 
eleganckimi, popielatymi narożnikami. Tył tablicy wzmocniono blachą 
ocynkowaną, która zapewnia jej stabilność i chroni przed wilgocią oraz 
wyginaniem. Dodatkowo produkt posiada 2 uniwersalne uchwyty do 
zawieszenia bloku oraz wygodną półkę na całej szerokości, która zmieści 
wszelkiego rodzaju przybory niezbędne podczas prezentacji. 
Gwarancja: Dożywotnia na powierzchnię ceramiczną, 
10 lat na powierzchnię lakierowaną oraz 2 lata na produkt.

INDEKS WYMIAR OPIS

TAB/TRK1710 170 X 100 / 340* lakierowana 
TAB/TRK1710P3 170 X 100 / 340* ceramiczna

*szerokość po rozłożeniu skrzydeł.
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GABLOTA MODEL 1 Z PRZESUWNYMI DRZWIAMI 
Z OŚWIETLENIEM LED (WEWNĘTRZNA)

Powierzchnia korkowa, suchościeralno-magnetyczna lakierowana lub 
tekstylna z oświetleniem LED. Profi l aluminiowy anodowany, z plastikowymi 
narożnikami w kolorze popielatym. Drzwiczki przesuwne ze szkła ESG, 
zamykane na kluczyk. Gwarancja: 2 lata, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

INDEKS WYMIAR OPIS

TAB/GK18A4PD LED 94 X 68 (8 X A4) korkowa
TAB/GK112A4PD LED 138 X 68 (12 X A4) korkowa
TAB/GK118A4PD LED 138 X 99 (18 X A4) korkowa
TAB/GS18A4PD LED 94 X 68 (8 X A4) lakierowana
TAB/GS112A4PD LED 138 X 68 (12 X A4) lakierowana
TAB/GS118A4PD LED 138 X 99 (18 X A4) lakierowana
TAB/GT18A4PD LED 94 X 68 (8 X A4) tekstylna
TAB/GT112A4PD LED 138 X 68 (12 X A4) tekstylna
TAB/GT118A4PD LED 138 X 99 (18 X A4) tekstylna

ZESTAW STARTOWY DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH

Do tablic suchościeralno-
magnetycznych, w komplecie: 
4 markery, holder magnetyczny 
do markerów, 
płyn czyszczący 200 ml,
wycierak magnetyczny, 
wymienne fi lce i magnesy: 
10 × 20 mm.

INDEKS

 AS111

MAGNESY

INDEKS OPIS

 MAG/AM120 Ø25mm kolorowe 
MAG/AM130 Ø30mm kolorowe 
MAG/AM140 Ø40mm kolorowe 

PŁYN NOBO EVERYDAY DO CZYSZCZENIA TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH

Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych Everyday w sprayu efektywnie 
czyści tablicę i pozwala utrzymywać ją w dobrym stanie. 
Dostępny w poręcznych butelkach o pojemności 250 ml.

INDEKS

AC1435

PŁYN NOBO DO KONSERWACJI TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH

Płyn do konserwacji tablic suchościeralnych Nobo to niezbędny element 
systemu zabezpieczenia tablic: pozwala zachować ich dobry wygląd oraz 
wydłużyć czas przydatności do użycia. Stosowanie płynu raz w miesiącu 
zapewnia utrzymanie tablicy w idealnym stanie. 250 ml.

INDEKS

AC436

PŁYN NOBO DEEPCLENE DO CZYSZCZENIA TABLIC 

Nobo Deepclene do czyszczenia tablic suchościeralnych to głęboko 
czyszczący spray przeznaczony do usuwania śladów po markerach z tuszem 
permanentnym i przebarwień. Używany raz w tygodniu, pomaga utrzymać 
powierzchnię tablicy w idealnym stanie. 150 ml.

INDEKS

AC34533943

PŁYNY CZYSZCZĄCE DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH

Doskonale usuwa zabrudzenia z powierzchni tablic,
konserwuje i zabezpiecza powierzchnie tablic. 
W butelce o pojemności 200 lub 500 ml z atomizerem.

INDEKS KOLOR

 PŁYN9 200 ml 
PŁYN9/1 500 ml 
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EKRANY PROJEKCYJNE

ELEKTRYCZNY (EEP10443)
Profesjonalny ekran projekcyjny elektryczny, łatwy do zamontowania na ścianie lub sufi cie. Posiada białą, matową powierzchnię Matt White, 
z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Dodatkowo ekran wyposażono w bardzo cichy mechanizm. 
Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. Bardzo łatwa bezprzewodowa obsługa ekranu, 
przy użyciu pilota radiowego, który działa nawet w zasięgu do 20 m. Szeroki kąt widzenia pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, 
kiedy część odbiorców znajduje się pod dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa sprawia, iż konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała 
i odporna na długotrwałą eksploatację. Napięcie 230 V / 50 Hz

MANUALNY (EMP101443)
Ekran projekcyjny, ręcznie rozwijany, łatwy do zamontowania na ścianie lub sufi cie. Posiada białą, matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem 
wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Wyposażony w cichy mechanizm zwijający z napędem sprężynowym. Istnieje możliwość regulacji 
wysokości rozwiniętego materiału przy pomocy systemu blokowania. Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza przed uszkodzeniami, kurzem lub 
innymi szkodliwymi czynnikami. Szeroki kąt widzenia pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców znajduje się pod dużym 
kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa sprawia, iż konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na długotrwałą eksploatację.

PRZENOŚNY (ETP101443)
Ekran projekcyjny posiadający białą, matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu.
Wyposażony w ergonomiczny uchwyt z tyłu ekranu do wygodnego przenoszenia i regulacji wysokości dolnej krawędzi ekranu, a także w specjalne ramię do 
ustawienia ekranu pod odpowiednim kątem np. do projektora. Lekki, składany stelaż, wygodny w transporcie. Podstawa trójnożna, metalowa, z gumowymi 
wykończeniami nóżek, zawierające system blokowania.

INDEKS WYMIAR OPIS

 
ELEKTRYCZNY 

EEP1014/43 147x108 PROFI elektryczny (ścienny lub sufi towy)Przekątna: 190 cm (75”)Wymiary całkowite ekranu: 153×114 cm 
EEP1216/43 165x122 PROFI elektryczny (ścienny lub sufi towy)Przekątna: 214 cm (84”)Wymiary całkowite ekranu: 171×128 cm 
EEP1419/43  195x145 PROFI elektryczny (ścienny lub sufi towy)Przekątna: 254 cm (100”)Wymiary całkowite ekranu: 203×153 cm
EEP1723/43 236x175 PROFI elektryczny (ścienny lub sufi towy)Przekątna: 304,8 cm (120”)Wymiary całkowite ekranu: 244×183 cm

 MANUALNY 

EMP1014/43 147x108 POP manualny (ścienny lub sufi towy)Przekątna: 190 cm (75”)Wymiary całkowite ekranu: 153×114 cm 
EMP1216/43 165x122 POP manualny (ścienny lub sufi towy)Przekątna: 214 cm (84”)Wymiary całkowite ekranu: 171×128 cm
EMP1419/43  195x145 POP manualny (ścienny lub sufi towy)Przekątna: 254 cm (100”)Wymiary całkowite ekranu: 203×153 cm
EMP1723/43 236x175 POP manualny (ścienny lub sufi towy)Przekątna: 304,8 cm (120”)Wymiary całkowite ekranu: 244×183 cm

PRZENOŚNY
ETP1014/43 147x108 POP przenośny na trójnogu, składanyPrzekątna: 190 cm (75”)Wymiary całkowite ekranu: 153×114 cm 
ETP1216/43 165x122 POP przenośny na trójnogu, składanyPrzekątna: 214 cm (84”)Wymiary całkowite ekranu: 171×128 cm 
ETP1419/43 195x145 POP przenośny na trójnogu, składanyPrzekątna: 254 cm (100”)Wymiary całkowite ekranu: 203×153 cm 

PREZENTER BEZPRZEWODOWY KENSINGTON 
ZE WSKAŹNIKIEM LASEROWYM I PAMIĘCIĄ

• Łatwe w obsłudze 4 intuicyjne przyciski sterujące
• Wbudowany wskaźnik laserowy pomaga podkreślić najważniejsze punkty 

prezentacji
• Odbiornik bezprzewodowy (2,4 GHz) zapewnia duży zasięg (do 10 m)
• 4 GB wbudowanej pamięci do przechowywania prezentacji
• Zawiera dwie baterie AAA i wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
• Zgodność z komputerami PC i Mac®

INDEKS OPIS

K72336 Prezenter bezprzewodowy Kensington ze wskaźnikiem laserowym i pamięcią

PREZENTER BEZPRZEWODOWY KENSINGTON 
Z CZERWONYM LASEREM, CZARNY

• 4 intuicyjne przyciski sterujące funkcjami przewijania i cofania slajdów, 
wyłączania ekranu i odtwarzania pokazu slajdów

• Zasięg bezprzewodowy: 20 metrów
• Połączenie USB 2,4 Ghz Plug & Play
• Zgodność z systemami Windows 10, 8.1, 8, 7 i Mac OS X
• Obsługa prezentacji PowerPoint® i Keynote® bez dodatkowych sterowników

INDEKS OPIS

K33374 Prezenter bezprzewodowy Kensington z czerwonym laserem, czarny
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Bezprzewodowy prezenter 
Kensington Ultimate z wirtualnym 
wskaźnikiem

• Prezenter Kensington Ultimate z wirtualnym 
wskaźnikiem idealnie sprawdza się w salach 
konferencyjnych wyposażonych w ekrany 
telewizyjne, podczas spotkań on-line ze 
zdalnymi uczestnikami i w aulach z wieloma 
ekranami do prezentacji.

• Kompatybilny z systemami Windows® i Mac®, 
współpracuje z programami PowerPoint®, 
Keynote®, Adobe® PDF i prezentacjami 
Google®.

• W zestawie z kartą pamięci 8 GB MicroSD (z 
możliwością rozszerzenia do 32 GB)

Wzornictwo 
zaaprobowane przez 

specjalistów od ergonomii

Z dostosowanym 
do indywidualnych 
potrzeb wirtualnym 

wskaźnikiem

Opis Kod 

K75233EU Prezenter Ultimate

Prezentery bezprzewodowe Kensington Trackballe Kensington

Prezenter Kensington Expert, z 
zielonym laserem, sterowaniem 
kursorem oraz z kartą pamięci”

•  W zestawie z kartą pamięci 4 GB MicroSD do 
przechowywania prezentacji i wbudowanym 
odbiornikiem bezprzewodowym

• Zielony wskaźnik laserowy jest 10 razy 
jaśniejszy od standardowych wskaźników w 
kolorze czerwonym

• Dżojstik pozwala sterować kursorem w każdą 
stronę - tak jak mysz 

• Z przyciskami umożliwiającymi zmianę 
slajdów w przód i w tył oraz wyłączanie ekranu 
-bezprzewodowy zasięg do 45 m

• Może sterować prezentacjami PowerPoint i 
Keynote.

Opis Kod 

K72427EU Prezenter Kensington Expert, z zielonym 
laserem, sterowaniem kursorem  oraz z 
kartą pamięci

Prezenter Kensington Expert, 
z czerwonym laserem i 
sterowaniem kursorem

• Dżojstik pozwala sterować kursorem w każdą 
stronę - tak jak mysz 

• Z przyciskami umożliwiającymi zmianę 
slajdów w przód i w tył oraz wyłączanie ekranu 
-bezprzewodowy zasięg do 45 m

• Może sterować prezentacjami PowerPoint i 
Keynote

Opis Kod 
K72425EU Prezenter Kensington Expert, z czerwonym 

laserem i sterowaniem kursorem

Prezenter Kensington Expert, z 
zielonym laserem i sterowaniem 
kursorem  

• Dżojstik pozwala sterować kursorem w każdą 
stronę - tak jak mysz 

• Zielony wskaźnik laserowy jest 10 razy 
jaśniejszy od standardowych wskaźników w 
kolorze czerwonym

• Może sterować prezentacjami PowerPoint i 
Keynote”

Opis Kod 
K72426EU Prezenter Kensington Expert, z zielonym 

laserem i sterowaniem kursorem

Prezentery bezprzewodowe

Input Solutions

Trackballe

Pobierz oprogramowanie Kensington 
TrackballWorks™ ze strony software.

kensington.com

OPROGRAMOWANIE 
TRACKBALLWORKS™

Opis Kod 

K72327EU Trackball Kensington SlimBlade™

Opis Kod 

K72352EU Bezprzewodowy trackball Kensington Orbit™

Bezprzewodowy 
trackball Kensington Orbit™

• Z 4 dostosowanymi do indywidualnych 
potrzeb przyciskami ustawianymi za 
pośrednictwem oprogramowania Kensington 
TrackballWorks™

• Obracany, wielofunkcyjny pierścień do 
szybkiego przewijania bez klikania

• Gotowy do pracy, gdziekolwiek się znajdujesz, 
bez ograniczeń narzucanych przez kable

• Z dwoma dostosowanymi do indywidualnych 
potrzeb przyciskami ustawianymi za 
pośrednictwem oprogramowania Kensington 
TrackballWorks™

Opis Kod 

K72359WW Bezprzewodowy trackball Kensington 
Expert Mouse®

64325 Przewodowy trackball Kensington Expert 
Mouse®

Bezprzewodowy trackball 
Kensington Expert Mouse®

• Trackball dostępny w wersji bezprzewodowej i 
przewodowej

• Nagrodzony pierścień przewijania umożliwia 
łatwe przewijanie stron w górę i w dół

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i 
macOS®.

Trackball Kensington Orbit® z 
pierścieniem do przewijania

• Pierścień przewijania umożliwia przewijanie 
treści bez potrzeby klikania

• Możliwość dołączenia podkładki pod 
nadgarstek zapewniającej lepszą ergonomię 
przy intensywnej pracy

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i 
macOS®

Opis Kod 

K72337EU Trackball Kensington Orbit® z pierścieniem 
do przewjania

Trackball optyczny Kensington 
Orbit™

• Przyciski z prawej i lewej strony - dokładnie 
tam, gdzie są Ci potrzebne

• Kabel USB o długości 1,8 m gwarantuje 
niezawodne połączenie bez potrzeby 
używania baterii

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i 
macOS®.

Opis Kod 

64327EU Trackball Kensington Orbit™

Trackballe Kensington zostały zaprojek-
towane tak, aby zapewnić podwyższoną 
wydajność i komfort pracy przy komputerze.

Przydatny w czasie 
konferencji on-line

Operowanie trackballami wymaga mniejszego zakresu ruchów nadgarstkiem i dłonią, dzięki czemu 
użytkownicy mogą pracować na komputerze bez odczuwania bólu. Ponadto zajmują mniej miejsca na 
biurku i mogą być zaprogramowane według indywidualnych potrzeb.

Download Kensington TrackballWorks™ at software.kensington.com

 Trackball Kensington SlimBlade™

Podniesiona wydajność
Z dostosowanymi do indywidualnych 

potrzeb przyciskami, szybkim przewijaniem i 
precyzyjnym kursorem

INDEKS OPIS

K75233 Prezenter Ultimate

INDEKS OPIS

PRES/K
Prezenter Kensington Expert, z zielonym
laserem, sterowaniem kursorem oraz z
kartą pamięci

INDEKS OPIS

PIL/KEN Prezenter Kensington Expert, z zielonym
laserem i sterowaniem kursorem

INDEKS OPIS

K72425 Prezenter Kensington Expert, z czerwonym
laserem i sterowaniem kursorem

• Prezenter Kensington Ultimate z wirtualnym 
wskaźnikiem idealnie sprawdza się w salach 
konferencyjnych wyposażonych w ekrany 
telewizyjne, podczas spotkań on-line ze 
zdalnymi uczestnikami i w aulach z wieloma 
ekranami do prezentacji.

• Kompatybilny z systemami Windows® i Mac®, 
współpracuje z programami PowerPoint®, 
Keynote®, Adobe® PDF i prezentacjami 
Google®.

• W zestawie z kartą pamięci 8 GB MicroSD 
(z możliwością rozszerzenia do 32 GB)
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WSKAŹNIK LASEROWY 4 W 1 NOBO 

Laserowy wskaźnik 4 w 1 idealnie sprawdzi się w czasie spotkań i prezentacji. 
Ma zasięg do 100 metrów, może też służyć jako rysik PDA, długopis lub 
podręczna latarka LED. W zestawie z bateriami. Laser czerwony o zasięgu 
100m.

INDEKS

WSK1

PILOT DO PREZENTACJI P1 NOBO 

Wyróżnij szybko i skutecznie kluczowe informacje w prezentacjach za 
pomocą wskaźnika laserowego Nobo P1 na baterie. Lekki i łatwy w obsłudze 
kieszonkowy wskaźnik laserowy z czerwoną kropką działa w zasięgu do 
200 metrów, dzięki czemu nadaje się do każdej pod względem wielkości sali 
konferencyjnej.

INDEKS

PIL/2388

WSKAŹNIK LASEROWY P2 NOBO, LASER CZERWONY 
O ZASIĘGU DO 200 M 

Wskaźnik laserowy Nobo P2 umożliwia prowadzenie profesjonalnej 
prezentacji bez dotykania komputera. Smukły, przypominający długopis 
wskaźnik z czerwonym laserem wyposażony jest w funkcję przewijania stron 
w górę i w dół. Posiada zasięg do 8 m dzięki odłączanemu odbiornikowi USB - 
wystarczy podłączyć złącze do laptopa i rozpocząć prezentację!

INDEKS

WSK/89

STOLIK PROJEKCYJNY STAR

Konstrukcja stalowa w kolorze popielatym 
(połysk) z grafi towymi wykończeniami. 
Dwie rozkładane półki
z płyty meblowej z powierzchnią 
antypoślizgową, zabezpieczającą 
urządzenie przed zsunięciem.
Regulacji kąta pochylenia górnej 
półki (maks. 3°). Podstawa jezdna 
wyposażona w 4 kółka z systemem 
blokującym, ułatwiające 
przemieszczanie stolika.
Gwarancja: 2 lata.

INDEKS KOLOR

STS01 blat górny: 60 x 42
blat dolny: 50 x 38

PILOT DO PREZENTACJI WL2 

Zasięg pilota do 50 m. Laser czerwony, o zasięgu do
100 m. Produkt wyposażono dodatkowo w przyciski
z funkcją przewijana slajdów, przygotowanych
w programie PowerPoint a także przyciski Tab i Enter.
Autoinstalacja sterownika. Kompatybilny z systemami:
Windows (od 7 wzwyż) a także Linux i OS X.
W komplecie odbiornik USB, bateria.

INDEKS

 WL2

WSKAŹNIKI LASEROWE WL1

Elegancki, nowoczesny wskaźnik laserowy o czerwonym (WL1 N lub zielonym 
(WL1 Z) promieniu, z funkcją latarki LED. Bardzo lekki i łatwy w obsłudze. 
Dzięki swoim niewielkim rozmiarom bez problemu może zmieścić się 
w kieszeni. Zasięg do 200 m.

INDEKS DYSTANS (CM) 
OD ŚCIANY

WL001N promień czerwony
UCHW/Z  promień zielony
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ŚCIANKI MODERACYJNE (DWUSTRONNE)

Ścianka moderacyjna to konstrukcja do samodzielnego montażu, w dowolnej konfi guracji i według własnego uznania. Panele-tablice dostępne są w wersjach: 
suchościeralnej, korkowej lub tekstylnej. Ich ramy wykonane są z profi lu aluminiowego GTO, w kolorze srebrnym, wykończone eleganckimi, popielatymi 
narożnikami. Panele mocuje się na słupach nośnych (nogach) za pomocą specjalnych, wytrzymałych uchwytów. Tablice dostępne są w różnych rozmiarach, 
dlatego też możliwe jest zawieszanie ich zarówno w pionie, jak i w poziomie – w zależności od potrzeb.
Uwaga: Istnieje możliwość zestawienia dowolnej ilości słupów i paneli, a także zakupienia kółek z hamulcem, zapewniające mobilność produktu.
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię suchościeralną lakierowaną oraz 2 lata na produkt.

INDEKS WYMIAR OPIS

 TAB/TMS123 120x30 

lakierowana
TAB/TMS126 120x60 
TAB/TMS129 120x90 
TAB/TMS1212 120x120 
TAB/TMS1218 120x180 
TAB/TMC126 120x60 

korkowa
TAB/TMC129 120x90 
TAB/TMC1212 120x120 
TAB/TMC1218 120x180 
TAB/TMT126 120x60 

tekstylna 
TAB/TMT129 120x90
TAB/TMT1212 120x120
TAB/TMT1218 120x180 
NOG/160 wys.160 noga 
NOG/190 wys.190 
NTMU 2szt Uchwyt do tablic moderacyjnych 
NTK 2szt Kółka z hamulcem (klucz w komplecie) 

GĄBKA MAGNETYCZNA NOBO DO TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH

Gąbka z wymiennymi wkładami do tablic suchościeralnych (do czyszczenia 
powierzchni magnetycznych lub niemagnetycznych).

INDEKS

34533421

WKŁADY FILCOWE WYMIENNE DO GĄBKI 
MAGNETYCZNEJ NOBO

Wymienne wkłady pasujące do gąbki Nono do tablic suchościeralnych. 
Nadają się do czyszczenia powierzchni magnetycznych lub niemagnetycznych. 
Opakowanie zawiera 10 szt wkładów.

INDEKS

WK/NOBO

GĄBKA DO TABLIC SZKLANYCH NOBO DIAMOND

Gąbka Nobo Diamond przeznaczona jest do szklanych tablic i fl ipchartów. 
Silny magnes pozwala przyczepić ją do tablicy. Wkład gąbki jest obustronny, 
w razie potrzeby wystarczy wyjąć i obrócić wkład, aby dokładnie oczyścić 
szklaną tablicę z tuszu i zabrudzeń.

INDEKS

AC1904100

GĄBKA MAGNETYCZNA NOBO ECO 
DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH

Gąbka Nobo do suchościeralnych tablic 
zapewnia prosty i efektywny sposób 
czyszczenia.

INDEKS

AC1901433

WKŁADY WYMIENNE DO GĄBKI 
MAGNETYCZNEJ NOBO ECO 

Wkłady wymienne. Opakowanie: 10 szt.

INDEKS

AC1901434
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UCHWYTY ŚCIENNE 

Konstrukcja w kolorze czarnym lub srebrnym (US3).
Wyposażony w regulowane ramiona umożliwiające
przymocowanie każdego typu projektora o wadze do 10 kg.
Gwarancja: 2 lata.

INDEKS DYSTANS (CM) 
OD ŚCIANY

UCHW/US1 85-135
UCHW/US2 13,5-100

US1

US2

RAMKA PLAKATOWA ZATRZASKOWA 25 mm

Ramka z anodowanego aluminium w kolorze srebrnym, zawierająca system 
zatrzaskowy OWZ. Wyposażona w elastyczną folię antyrefl eksyjną z fi ltrem 
UV o grubości 0,5 mm, która tłumi refl eksy światła, chroniąc plakat przed 
blaknięciem. Tylna ściana wykonana z trwałego i odpornego na pęknięcia 
materiału. Do użytku we wnętrzach. W komplecie elementy montażowe 
(śruby i kołki). Gwarancja: 2 lata.

INDEKS KOLOR OPIS

TZW25/A5BG A5

narożniki 
ostre

TZW25/A4BG A4
TZW25/A3BG A3
TZW25/A2BG A2
TZW25/A1BG A1
TZW25/A0BG A0
TZW25/B2BG B2
TZW25/B1BG B1
TZW25/A5 N A5

narożniki 
zaokrąglone

TZW25/A4 N A4
TZW25/A3 N A3
TZW25/A2 N A2
TZW25/A1 N A1
TZW25/A0 N A0
TZW25/B2 N B2
TZW25/B1 N B1

KOMPAKTOWA GĄBKA MAGNETYCZNA NOBO 
DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH 

Niewielkich rozmiarów magnetyczna gąbka skutecznie usuwa z tablic 
suchościeralnych ślady po pisaniu.

INDEKS

AC8554100

GĄBKA DO TABLICY DONAU

• wykonana z przyjemnego w dotyku materiału
• posiada warstwę magnetyczną, co pozwala na przytwierdzanie do tablic
  magnetycznych
• spód wykończony fi lcem umożliwiającym usuwanie śladów markerów
• nie rysuje powierzchni tablicy
• charakteryzuje się ergonomicznym kształtem ułatwiającym długotrwałe
  trzymanie w dłoni
• występuje w jaskrawym kolorze ułatwiającym szybkie odnalezienie
• wymiary: 106x52x20mm
• kolor żółty

INDEKS

DON6001

Wyłączny przedstawiciel marki Cricco

www.amexgroup.pl ul. Sikorki 2
31-589 Kraków

a :+48 12 684 67 40
+48 12 684 32 78

t :
f :

www.amexgroup.pl
biuro@amexgroup.pl

i :
e :

t :
f :

www.amexgroup.plwww.amexgroup.plwww.amexgroup.plwww.amexgroup.pl
biuro@amexgroup.plbiuro@amexgroup.plbiuro@amexgroup.plbiuro@amexgroup.pl

i :
e :

l. Sikorki 2
31-589 Kraków
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ETUI NA KARTĘ RFID

Etui na kartę RFID chroniące przed nieautoryzowanym dostępem 
do danych osobowych.
• Potwierdzona certyfi katem TÜV ochrona kart na częstotliwości 13,56 MHz
• Zastosowanie w pionie lub poziomie
• Z obrotowym zapięciem typu klip
• Do połączenia z łańcuszkiem, taśmą tekstylną lub zawieszką jojo
• Wymiary wewnętrzne: 54 x 87 mm

INDEKS KOLOR

DUR890223 na 2 karty RFID SECURE DUO
DUR890123 na 1 kartę RFID SECURE MONO

PUSHBOX ETUI PLASTIKOWE NA KARTY 
Z MECHANIZMEM WYSUWAJĄCYM

INDEKS KOLOR

DUR892019 na trzy plastikowe karty
DUR892119 na dwie plastikowe karty
DUR892219 na jedną plastikową kartę

IDENTYFIKATORY, HOLDERY 

Identyfi kator CT 123 wykonany jest z przezroczystego, 
sztywnego tworzywa, wyposażony w klips sprężynujący i niewielką agrafkę, 
w komplecie kartonik z wydrukowaną ramką, format 57x90 mm, 
w opakowaniu 50 szt. Holder to trwała, sztywna osłona do kart plastikowych, 
wizytówek. Wykonany jest z przezroczystego tworzywa typu plexi. 
Format 95x55 mm, w opakowaniu 50 szt.

INDEKS OPIS

 ID12/ARG identyfi kator 
ID1 holder z taśmą na szyję 
ID2 holder z klipsem 

TAŚMA TEKSTYLNA SOFT COLOUR TYPU „SMYCZ” 

Taśma tekstylna premium z zapięciem zabezpieczającym wykonana 
z jedwabiście miękkiej tkaniny. Metalowy karabińczyk gwarantuje pewne 
mocowanie i nadaje się do wszystkich identyfi katorów DURABLE, 
które są wyposażone w wycięcie na klip lub agrafkę.
Szerokość taśmy: 15 mm, długość taśmy: 440 mm, 
szerokość karabińczyka: 12 mm.

INDEKS KOLOR

DUR812701 czarny
DUR812728 niebieski
DUR812732 zielony
DUR8127135 żólty
DUR8127136 pomarańczowy

HOLDERY TYPU K, P, L 

Wyjątkowo trwałe i estetyczne holdery wykonane 
z przezroczystego polipropylenu. Idealnie zabezpieczają identyfi katory, 
karty i legitymacje przed porysowaniem, złamaniem i innymi uszkodzeniami 
mechanicznymi. Holdery o nowych, innych niż dotychczasowe wymiarach, 
przystosowane są do wszelkiego rodzaju zawieszek. 
Holder K – KARTA - zastosowanie: np. identyfi kator, wizytówka; maks. 
wymiar dokumentu: 88x53,8 mm. 
Holder L – LEGITYMACJA – zastosowanie: np. legitymacja szkolna; maks. 
wymiar dokumentu: 75x103 mm. 
Holder P – PRZEPUSTKA – zastosowanie: np. przepustki wojskowe, karty 
informacyjne; maks. wymiar dokumentu: 110x70 mm.

INDEKS OPIS

ID1/K karta identyfi kator 
KLIP/L legitymacja holder z taśmą na szyję 
ID16 przepustka holder z klipsem 

Holder K – KARTA

Holder L – LEGITYMACJA

Holder P – PRZEPUSTKA

TAŚMA Z MECHANIZMEM ŚCIĄGAJĄCYM

Umocowany na taśmie mechanizm ściągający zakończony karabińczykiem, 
może być stosowany ze wszystkimi identyfi katorami DURABLE, 
które zaopatrzone są w owtór na klips. Bezpieczeństwo zapewnia specjalny 
zamek, który otworzy się w przypadku gwałtownego pociągnięcia.

INDEKS KOLOR

DUR8223 czarny
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POJEMNIKI FLEXIPLUS 2XA4

Umocowany na taśmie mechanizm ściągający zakończony karabińczykiem, 
może być stosowany ze wszystkimi identyfikatorami DURABLE, które 
zaopatrzone są w owtór na klips. Bezpieczeństwo zapewnia specjalny zamek, 
który otworzy się w przypadku gwałtownego pociągnięcia.

INDEKS KOLOR OPIS

DUR8060/C czarny 2xA4
DUR8400/T transparentny 2xA4
DUR13400 transparentny 2xA5
DUR4060/C czarny 2xA4 poziom
DUR4400/T transparentny 2xA4 poziom

KOLEKCJA COMBIBOX

INDEKS KOLOR NAZWA OPIS

DUR8578 przezroczysty Combiboxx A4 Półka na ulotki formatu A4. Można ją rozbudować poprzez dołożenie modułu do rozbudowy COMBIBOXX A4 (Nr art.: 8579).

DUR8580 przezroczysty Combiboxx 3xA4 Zestaw składa się z trzech półek format A4. Można go rozbudować poprzez dołożenie modułu do rozbudowy
COMBIBOXX A4 (Nr art. 8579) lub modułu do rozbudowy COMBIBOXX A4 (Nr art. 8579).

DUR8586 przezroczysty Combiboxx 5xA4
Zestaw składa się z pięciu półek formatu A4. Można go rozbudować poprzez dołożenie modułu do rozbudowy
COMBIBOXX A4 extension (Nr art.: 8579), lub modułu do rozbudowy COMBIBOXX 1/3 A4 (Nr art.: 8590)
lub COMBIBOXX 1/3 A4 Set L (Art.-Nr. 8599).

DUR8684 przezroczysty Combiboxx A4 poziomy

Półka na dokumenty w formacie A4, pozioma, szerokie do 330 mm. Maksymalne wypełnienie pojedynczej półki wynosi 24 mm.
Do postawienia zarówno na biurku jak i powieszenia na ścianie bez potrzeby kupowania dodatkowych elementów.
Składa się z obudowy, dwóch nóżek, które można obracać o 180 stopni samemu decydując, czy system będzie wykorzystany
na biurku czy na ścianie i przedniej ścianki. Półkę na dokumenty formatu A4 można rozbudować
poprzez dołożenie modułu do rozbudowy COMBIBOXX A4 poziomy (Art. 8685).

DUR8590 przezroczysty Combiboxx 1/3A4 Półka na dokumety w formacie 1/3 A4 (oraz w formacie A6). Można ją rozbudować poprzez dołożenie modułu do rozbudowy
COMBIBOXX 1/3 A4 extension (Nr art.: 8598), lub COMBIBOXX A4 set L (Nr art.: 8580) lub COMBIBOXX A4 Set XL (Nr art. 8586).

DUR8599 przezroczysty Combiboxx 3x1/3A4 Zestaw składa się z trzech półek formatu 1/3 A4. Można go rozbudować poprzez dołożenie modułu COMBIBOXX A4 set L
(Nr art.: 8580), lub COMBIBOXX 1/3 A4 extension (Nr art.: 8598) oraz COMBIBOXX A4 Set XL Nr art. 8586).

DUR8613 przezroczysty Combiboxx Pro
Zestaw COMBIBOXX pro składa się z jednej półki formatu A4 i czterech półek formatu 1/3 A4. 
Można go rozbudować poprzez dołożenie modułu do rozbudowy COMBIBOXX A4 extension (Nr art.: 8579)
lub COMBIBOXX 1/3A4 extension (Nr art.: 8598).

Combiboxx A4
Combiboxx 3xA4

Combiboxx 5xA4

Combiboxx A4 poziomy
Combiboxx 1/3A4

Combiboxx 3x1/3A4

Combiboxx Pro

MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY JOJO STYLE

Stylowy owalny mechanizm ściągający. 
Umożliwia szybki i łatwy dostęp do karty 
lub identyfikatorów DURABLE z otworami na klip.
Długość linki: 80 cm

INDEKS KOLOR

DUR8324/C czarny
DUR8324/G granatowy
DUR8324/S szary

MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY STYLE LED

Stylowy owalny mechanizm ściągający z metalowym 
klipem na tylnej ściance oraz kółeczkiem na klucze. 
Mocna dioda led może służyć do podświetlenia 
w ciemności zamka.

INDEKS KOLOR

DUR8198 czarny

KLIPSY 

CT 210 – metalowa „żabka” z paskiem z mocnego, przezroczystego tworzywa 
i metalowym zatrzaskiem. Wszystkie klipsy pakowane są po 100 szt.
CT 211 – metalowy klips z paskiem z mocnego, matowego tworzywa, 
zakończony plastikowym zatrzaskiem. 
Wszystkie klipsy pakowane są po 100 szt.
CT 218 – metalowy klips sprężynujący z agrafką, zamocowany na plastikowej 
płytce samoprzylepnej. Wszystkie klipsy pakowane są po 100 szt.
CT 905 – metalowy klips typu „szelka“ z paskiem z matowego tworzywa
zakończonym plastikowym zatrzaskiem. 
Wszystkie klipsy pakowane są po 100 szt.

INDEKS MODEL OPAKOWANIE

KLIP210 CT 210 100 szt. 
KLIP100 CT 218 100 szt. 
KLIPS1 CT 905 100 szt. 
KLIP211 CT 211 100 szt. 


