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TABLICE  KORKOWE W RAMIE DREWNIANEJ
Cork boards with wooden frame

TABLICE KORKOWE W RAMIE MDF
Cork boards with MDF frame

TABLICE KORKOWE W RAMIE ALUMINIOWEJ
Cork boards with aluminium frame

TABLICE SUCHOŚCIERALNE MAGNETYCZNE  W RAMIE ALUMINIOWEJ
Dry erase and magnetic boards with aluminium frame

TABLICE  CERAMICZNE SUCHOŚCIERALNE  MAGNETYCZNE 
Ceramic, dry erase and magnetic boards with aluminium frame

TABLICE SUCHOŚCIERALNE MAGNETYCZNE W RAMIE DREWNIANEJ
Dry erase and magnetic boards with wooden frame

TABLICE SUCHOŚCIERALNE MAGNETYCZNE W RAMIE MDF
Dry erase and magnetic boards with MDF frame

TABLICE KORKOWE W RAMIE DREWNIANEJ LAKIEROWANEJ 
Cork boards with wooden lacquered frame 

TABLICE SUCHOŚCIERALNE MAGNETYCZNE  W RAMIE DREWNIANEJ LAKIEROWANEJ
Cork boards with wooden lacquered frame 

TABLICE DUO
DUO boards 

TABLICE KREDOWE W RAMIE DREWNIANEJ
Chalk boards with wooden frame

TABLICE KREDOWE W RAMIE DREWNIANEJ LAKIEROWANEJ
Chalk boards with wooden lacquered frame

POTYKACZE
Double sided stand boards

TABLICE FILCOWE
Felt pinboards

FLIPCHARTY
Flipcharts

TABLICE  TRYPTYKI  MAGNETYCZNE W RAMIE ALUMINIOWEJ
Magnetic, multi-panel boards with aluminium frame

TABLICE KREDOWE MAGNETYCZNE W RAMIE ALUMINIOWEJ  
Chalk and magnetic boards with aluminium frame 

TABLICE OBROTOWO- JEZDNE
Rotated and mobile boards

STOJAKI
Stands

RAMKI PLAKATOWE
Poster frames

ANTYRAMY
Clip frames

AKCESORIA
Accessories
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Tablica korkowa w ramie drewnianej. 

Powierzchnia tablicy wykonana 

z naturalnego materiału korkowego.

Tylna część tablicy wykonana z pilśni.

Rama drewniana sosnowa. 

Montaż tablicy w pionie lub w poziomie.

W zestawie komplet do montażu tablicy.

Tablica przeznaczona do zawieszania kartek

za pomocą pinezek.  

Cork board with wooden frame. 

Surface of board made of natural material cork. 

The rear part of the board made of softboard.

 Pine wooden frame. Can be mounted vertically

 or horizontally. Mounting kit included. 

For use with pushpins.

TABLICE KORKOWE W RAMIE DREWNIANEJ

Cork boards with wooden frame

1200x600 mm TC126



TABLICE KORKOWE W RAMIE MDF

Cork boards with MDF frame



TABLICE  KORKOWE  W RAMIE MDF

Cork boards with MDF frame

Cork board with MDF frame.

 Surface of board made of natural material cork. 

The rear part of the board made of softboard. 

 Can be mounted vertically or horizontally.

 Mounting kit included.

 For use with pushpins.

Tablica korkowa w ramie MDF.

 Powierzchnia tablicy wykonana z materiału korkowego. 

Tylna część tablicy wykonana z pilśni. 

 Montaż tablicy w pionie lub poziomie. 

W zestawie komplet do montażu tablicy. 

Tablica przeznaczona do zawieszania kartek

 za pomocą pinezek.  

TC54MDF1
TC64MDF1
TC65MDF1
TC75MDF1
TC85MDF1
TC86MDF1
TC96MDF1

TC105MDF1
TC106MDF1
TC108MDF1
TC1010MDF1

TC34MDF1
TC54MDF2
TC64MDF2
TC65MDF2
TC75MDF2
TC85MDF2
TC86MDF2
TC96MDF2

TC105MDF2
TC106MDF2
TC108MDF2
TC1010MDF2

TC128MDF2
TC129MDF2

TC1210MDF2
TC1510MDF2

TC1812MDF2
TC2010MDF2
TC2012MDF2

TC34MDF2

TC128MDF1
TC129MDF1

TC1210MDF1

TC189MDF1
TC1812MDF1
TC2010MDF1
TC2012MDF1

TC189MDF2

1200x600 mm TC126MDF1

TC1510MDF1

1200x600 mm TC126MDF2



TABLICE KORKOWE W RAMIE ALUMINIOWEJ

Cork boards with aluminium frame

Tablica korkowa w ramie aluminiowej anodowanej. 

Powierzchnia tablicy wykonana 

z materiału korkowego. 

Tylna część tablicy wykonana z pilśni.  

Montaż tablicy w pionie lub poziomie

w czterech rogach.

W zestawie komplet do montażu tablicy. 

Tablica przeznaczona do zawieszania kartek

 za pomocą pinezek.  

Cork board with aluminium anodized frame. 

Surface of board made of natural material cork. 

The rear part of the board made of softboard.

 Can be mounted vertically

 or horizontally  in the four corners.

 Mounting kit included. 

For use with pushpins.



TABLICE KORKOWE W RAMIE ALUMINIOWEJ

Cork boards with aluminium frame

1200x600 mm TC126ALC

1200x600 mm TC126ALM

1200x600 mm TC126ALF



TABLICE  SUCHOŚCIERALNE MAGNETYCZNE   W RAMIE ALUMINIOWEJ
Dry erase and magnetic boards with aluminium frame

Tablica suchościeralna magnetyczna

 w ramie aluminiowej anodowanej . Powierzchnia tablicy 

wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym. 

Tylna część tablicy wykonana z pilśni.

Montaż tablicy w pionie lub poziomie w czterech rogach. 

W zastawie aluminiowa półka, suchościeralny 

marker oraz komplet do montażu tablicy. 

Tablica przeznaczona do pisania suchościeralnymi

 markerami oraz do zawieszania kartek 

za pomocą magnesów.

Tablice od wymiaru 240x100 cm do 300x120 cm

 posiadają dodatkowe wzmocnienie – blachę ocynkowaną.

Dry erase and magnetic board with aluminium 

anodized frame. Lacquered steel surface in white.

 The rear part of the board made of softboard.

 Can be mounted vertically or horizontally in the four

 corners. Aluminum shelf, dry erase marker and 

wall-fastening kit included. 

                           Designed to write on the surface with

                          dry erase markers and hang sheets

using magnets.

                                     Boards from dimesion240x100 cm

                              to 300x120 cm have zinc steel.

     

CLASSIC

FUTURE

MODERN

10 YEARS 

GUARANTEE
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TABLICE SUCHOŚCIERALNE MAGNETYCZNE W RAMIE ALUMINIOWEJ

Dry erase and magnetic  boards with aluminium frame
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1200x600 mm TM126ALC

1200x600 mm TM126ALM

1200x600 mm TM126ALF



TABLICE  CERAMICZNE SUCHOŚCIERALNE MAGNETYCZNE
Ceramic, dry erase and magnetic boards

    

Tablica ceramiczna suchościeralna magnetyczna

 w ramie aluminiowej anodowanej MODERN. 

Ekologiczna i projekcyjna powierzchnia ceramiczna.

 Zastosowanie doskonałej jakości materiałów, w istotny sposób

 wpłynęło na podniesienie odporności na ścieranie, zadrapania i inne

 uszkodzenia mechaniczne powierzchni ceramicznej tablicy. Idealnie

 gładka powierzchnia pozwala na utrzymanie tablicy w należytej 

czystości, nie pozostawiając smug i zabrudzeń. Odpowiednio dobrane

 materiały do produkcji, pozwalają na wielokrotne przetworzenie

 i recykling powierzchni ceramicznej.

 Montaż tablicy w pionie lub poziomie w czterech rogach.

 W zestawie półka, suchościeralny marker oraz komplet 

do montażu tablicy. Narożniki w kolorze popielato-granatowym. 

Doskonale sprawdza się i jest polecana do intensywnego użytkowania, 

a w szczególności podczas wykładów, szkoleń,konferencji,

 jak i spotkań biznesowych. Tablica służy jako ekran projekcyjny.

Przeznaczona do pisania suchościeralnymi markerami oraz 

do zawieszania kartek za pomocą magnesów.

Tablica o wymiarze 240x120 cm posiada z tyłu dodatkowe wzmocnienie

 – blachę ocynkowaną. Okres gwarancji na powierzchnię 25 lat.

Ceramic, dry erase and magnetic board with aluminium anodized MODERN frame.

 Environmental and ceramic surface projection. Using top quality materials,

 signi!cantly contributed to increase of resistance to abrasion, scratches

and other mechanical damage the ceramic surface of board. 

Perfectly smooth surface helps to keep the board in proper

 cleaning without leaving streaks and dirt. 

Appropriately selected materials for production, and allow for multiple

 re-processing and recycling of the ceramic surface.

 Can be mounted vertically or horizontally in the four corners. 

     

25 YEARS 

GUARANTEE

Shelf, dry erase marker and wall-fastening kit included. 

The corners in gray - dark blue. The board is recommended for

 intensive use, especially during lectures, seminars, conferences

 and business meetings.The board used as a projection screen. 

Designed to write on the surface with dry erase markers

 and hang sheets using magnets.

Rear of board with dimension 240x120 cm has zinc steel.

 The warranty period for surface of   25 years.



Dry erase and magnetic board with wooden frame.

Lacquered steel surface in white. 

The rear part of the board made of softboard. 

Pine wooden frame. Can be mounted vertically 

or horizontally. Mounting kit included.

 Designed to write on the surface with dry erase 

markers and hang sheets using magnets.

TABLICE SUCHOŚCIERALNE MAGNETYCZNE W RAMIE DREWNIANEJ
Dry erase and magnetic boards with wooden frame

Tablica suchościeralna magnetyczna

 w ramie drewnianej.

 Powierzchnia tablicy wykonana ze stali lakierowanej 

w kolorze białym. Tylna część tablicy wykonana z pilśni. 

Rama drewniana sosnowa. 

Montaż tablicy w pionie lub poziomie.

 W zestawie komplet do montażu tablicy. 

Tablica przeznaczona do pisania markerami 

oraz do zawieszania kartek za pomocą magnesów

1200x600 mm TM126D



TABLICE SUCHOŚCIERALNE MAGNETYCZNE  W RAMIE MDF
Dry erase and magnetic boards with MDF frame
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TABLICE SUCHOŚCIERALNE MAGNETYCZNE  W RAMIE MDF

Dry erase and magnetic boards with MDF frame

Dry erase and magnetic board with MDF frame.

Lacquered steel surface in white. 

The rear part of the board made of softboard. 

Can be mounted vertically 

or horizontally. Mounting kit included.

 Designed to write on the surface with 

dry erase markers and hang

 sheets using magnets.

Tablica suchościeralna magnetyczna

 w ramie MDF.

 Powierzchnia tablicy wykonana ze stali lakierowanej 

w kolorze białym. Tylna część tablicy wykonana z pilśni. 

Montaż tablicy w pionie lub poziomie.

 W zestawie komplet do montażu tablicy. 

Tablica przeznaczona do pisania markerami 

oraz do zawieszania kartek za pomocą magnesów



TABLICE KORKOWE W RAMIE DREWNIANEJ LAKIEROWANEJ
Cork boards with wooden lacquered frame

TABLICE SUCHOŚCIERALNE MAGNETYCZNE W RAMIE DREWNIANEJ LAKIEROWANEJ
Dry erase and magnetic boards with wooden lacquered frame

Tablica korkowa w ramie drewnianej lakierowanej

 ( MIX 5 kolorów: niebieski, granatowy, 

czerwony, różowy, zielony ). 

Powierzchnia tablicy wykonana z naturalnego 

materiału korkowego. Tylna część tablicy 

wykonana z pilśni. 

Montaż tablicy w pionie lub poziomie. 

W zestawie 5 szt. pinezek 

oraz komplet do montażu tablicy. 

Tablica przeznaczona do zawieszania kartek

 za pomocą pinezek.

Cork board with wooden lacquered frame

 ( MIX colours: blue, dark-blue, red, pink, green ). 

Surface of board made of natural material cork. 

The rear part of the board made of softboard. 

Can be mounted vertically or horizontally.

                        Set contains 5 pcs pushpins

                             and mounting kit of board. 

                                 For use with pushpins.

Tablica suchościeralna magnetyczna

 w ramie drewnianej lakierowanej ( MIX 5 kolorów: 

niebieski, granatowy, czerwony, różowy, zielony ). 

Powierzchnia tablicy wykonana ze stali lakierowanej

 w kolorze białym. Tylna część tablicy wykonana z pilśni. 

Montaż tablicy w pionie lub poziomie.

 W zestawie 3 szt. magnesów oraz komplet

 do montażu tablicy.  Tablica przeznaczona do pisania

 suchościeralnymi markerami i do zawieszania

 kartek za pomocą magnesów.

Dry erase and magnetic board with wooden lacquered

 frame ( MIX colours: blue, dark-blue, red, pink, green ).

 Lacquered steel surface in white. 

The rear part of the board made of softboard. 

Can be mounted vertically or horizontally. 

Set contains 3 pcs magnets and mounting kit of board. 

Designed to write on the surface

          with dry erase markers

                                          and hang sheets using magnets.            
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TABLICE DUO

Duo boards

Tablica DUO. Powierzchnia korkowa i suchościeralna 

magnetyczna w ramie drewnianej lakierowanej 

( MIX 5 kolorów:niebieski, granatowy, czerwony, 

różowy, zielony ). Powierzchnia tablicy wykonana 

z naturalnego materiału korkowego oraz ze stali 

lakierowanej w kolorze białym. Tylna część tablicy 

wykonana z pilśni. Montaż tablicy w pionie lub poziomie  

W zestawie 3 szt. magnesów i 5 szt. pinzek oraz komplet

 do montażu tablicy. Tablica przeznaczona do pisania

 suchościeralnymi markerami i do zawieszania kartek

 za pomocą magnesów oraz pinezek.

DUO board. Cork and dry erase and magnetic board 

with wooden lacquered frame

 ( MIX colours: blue, dark-blue, red, pink, green ).

 Surface of board made of natural 

material cork and lacquered steel in white.

The rear part of the board made of softboard.

 Can be mounted vertically or horizontally. Set contains 

3 pcs magnets, 5 pcs pushpins and

                         mounting kit of board. Designed to write

                 on the surface  with dry erase

                      markers and  hang sheets 

                                        using magnets or pushpins.            

Tablica DUO. Powierzchnia korkowa i magnetyczna

 suchościeralna w ramie drewnianej. 

Powierzchnia tablicy wykonana z naturalnego

 materiału korkowego oraz ze stali lakierowanej 

 w kolorze białym. Rama drewniana sosnowa. 

Tylna część tablicy wykonana z pilśni.

 Montaż tablicy w pionie lub poziomie. 

W zestawie 3 szt. magnesów i 5 szt. pinezek oraz komplet

 do montażu tablicy. Tablica przeznaczona do pisania 

suchościeralnymi markerami i do zawieszania kartek

 za pomocą magnesów oraz pinezek. 

DUO board. Cork and dry erase and magnetic

 board with wooden frame. Surface of board made

 of natural material cork and lacquered steel 

in white. Pine wooden frame. The rear part of the board

 made of softboard. Can be mounted vertically 

or horizontally. Set contains 3 pcs magnets, 5 pcs 

pushpins and mounting kit of board. 

           Designed to write on the surface

                                 with dry erase markers and hang 

                                      sheets using magnets or pushpins.
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TABLICE KREDOWE W RAMIE DREWNIANEJ

Chalk boards with wooden frame

Tablica kredowa w ramie drewnianej. 

Powierzchnia tablicy wykonana z lakierowanego HDF 

 w kolorze czarnym. 

 Montaż tablicy w pionie lub poziomie. 

W zestawie gąbka, kreda oraz komplet do

 montażu tablicy.

 Tablica przeznaczona do pisania kredą. 

Chalk board with wooden frame.

 Lacquered HDF surface in black. Wooden frame.

 Can be mounted vertically or horizontally. 

Set contains a sponge, a chalk 

and mounting kit of board. 

               Designed to write with chalk.        


