
TABLICE KREDOWE W RAMIE DREWNIANEJ LAKIEROWANEJ

Chalk boards with wooden lacquered frame 

POTYKACZE

Double sided stand boards

Double sided chalk stand with wooden 

lacquered brown frame. 

Lacquered HDF surface in black. 

Frame width of 4 cm. 

From the inside of the hinge

 is mounted regulating distance stand. 

Designed to write with chalk.

 Ideal for restaurants, pubs, shops.  

  

Potykacz kredowy obustronny 

w ramie drewnianej lakierowanej brązowej.

 Powierzchnia wykonana z HDF lakierowanego 

w kolorze czarnym. Szerokość ramy 4 cm. 

Od wewnetrznej strony zamontowany jest 

łańcuszek regulujacy rozstaw potykacza. 

Potykacz przeznaczony do pisania kredą.

 Idealny do wyposażenia restauracji,

 pubów sklepów.   

Tablica kredowa w ramie drewnianej 

lakierowanej brązowej. 

Powierzchnia tablicy wykonana z  lakierowanego HDF

 w kolorze czarnym. Szerokość ramy 4 cm.

 Montaż tablicy w pionie lub poziomie. 

W zestawie gąbka, kreda oraz komplet 

do montażu tablicy.  

Tablica przeznaczona do pisania kredą.

 Idealna dla restauracji, pubów, sklepów.  

Chalk board with wooden 

lacquered brown frame. 

Lacquered HDF surface in black. Frame width of 4 cm. 

Can be mounted vertically or horizontally.

  Set contains a sponge, a chalk and mounting

        kit of board.  Designed to write 

           with schalk. Ideal for restaurants,

                             pubs, shops.     
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RAMKI PLAKATOWE  

Poster frames 

Ramka plakatowa. 

Rama aluminiowa otwórz/włóż/zamknij 

pozwala na łatwą wymianę plakatu bez ściągania

 ze ściany. Bezbarwna pleksi chroni zawartość ramy. 

Montaż w pionie lub poziomie. 

Rama wyposażona w haczyk umożliwiający 

montaż na ścianie. Przeznaczona do umieszczania

 plakatów, zdjęć lub dyplomów. 

Poster frame.

 Snap open/insert/close aluminium frames

 allows contents quickly and easily

changed without removing from the wall. 

Clear plastic cover sheet to protect contents.

Can be mounted vertically or horizontally.

 Frame equipped with a hook for mounting

on the wall. Designed for the display 

of posters, pictures or diplomas.



Felt pinboard with aluminium anodized CLASSIC frame. 

Surface of board made of felt material.

Can be mounted vertically or horizontally in the four corners. 

The corners in gray. Wall-fastening kit included. 

The back of the board with dimensions above 200x100 cm

 is reinforced with tin sheet.

 For use with pushpins or pins.

TABLICE FILCOWE

Felt pinboards 

Tablica !lcowa w ramie

 aluminiowej anodowanej CLASSIC. 

Powierzchnia tablicy wykonana z materiału !lcowego .

Montaż tablicy w pionie lub poziomie w czterech rogach.

 Narożniki w kolorze popielatym. 

W zastawie komplet do montażu tablicy. 

Tył tablicy o wymiarze powyżej 200x100 cm dodatkowo

 jest wzmocniony blachą ocynkowaną. 

Tablica przeznaczona do zawieszania kartek

 za pomocą pinezek lub szpilek.

900x600 mm TFN96ALC
TFN129ALC

TFN1510ALC
TFN1810ALC
TFN1812ALC
TFN2010ALC
TFN2412ALC

1200x900 mm
1500x1000 mm
1800x1000 mm
1800x1200 mm
2000x1000 mm
2400x1200 mm

900x600 mm TFS96ALC
TFS129ALC

TFS1510ALC
TFS1810ALC
TFS1812ALC
TFS2010ALC
TFS2412ALC

1200x900 mm
1500x1000 mm
1800x1000 mm
1800x1200 mm
2000x1000 mm
2400x1200 mm



FLIPCHARTY

Flipcharts

RIO

BUENOS

1060x700mm

1060x680mm
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Flipchart RIO na trójnogu, suchościeralny magnetyczny. 

Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze 

białym. Regulowana wysokość nóżek. Maksymalna 

wysokość 180 cm. Stabilna aluminiowa konstrukcja. 

Regulowany rozstaw haków do bloku. Zestaw zawiera: 

plastikową półkę, uchwyt na markery, 3 komplety 

narożników w 3 kolorach ( szary, granatowy i zielony ) 

oraz chusteczkę do czyszczenia powierzchni 

magnetycznej.

Tripod !ipchart RIO with dry erase and magnetic 

surface. Lacquered steel surface in white. Dimension 

106x70 cm. Adjustable legs lenght. Maximum height 

180 cm. Stable and aluminium construction. Adjustable 

hooks to use with di"erent pad formats. Set contains: 

palstic shelf markers, holder to use with markers, 3 sets 

of plastic corners in 3 colours ( gray, dark-blue, green ) 

and eraser tissues to clean the surface. 
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Flipchart BUENOS na trójnogu z 2 ramionami, 

Tripod �ipchart BUENOS with 2 folded arms allows to 

attach paper sheet.  Dry erase and magnetic surface. 

Lacquered steel surface in white. Dimension 106x68 

cm. Adjustable legs lenght. Maximum height 180 cm. 

Stable and metal construction in silver. Adjustable 

hooks to use with di�erent pad formats. Metal shelf 

markers.

FM5R

 / new!
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VENEZIA

CAIRO

FLIPCHARTY

Flipcharts

1060x680mm

1060x680mm

Flipchart VENEZIA mobilny circle z 2 ramionami, 

suchościeralny magnetyczny. Powierzchnia 

wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym. 

Rozmiar 106x68 cm. Regulowana wysokość. 

Maksymalna wysokość 190 cm. Stabilna metalowa 

konstrukcja. Regulowany rozstaw haków z 

dociskiem do bloku, umożliwiający stosowanie 

różnych formatów papieru. Wyposażony w 5 kółek, 

w tym 3 z blokadą. Metalowa półka na markery

Mobile and circle !ipchart VENEZIA with 2 folded 

arms allows to attach paper sheets. Dry erase and 

magnetic surface. Lacquered steel surface in white. 

Dimension 106x68 cm. Adjustable height. 

Maximum height 190 cm. Stable and metal 

construction in silver. Adjustable hooks to use with 

di"erent pad formats. Equipped in 5 wheels, 3 can 

be blocked. Metal shelf markers.

FM7C

Flipchart CAIRO mobilny z 2 ramionami, 

suchościeralny magnetyczny.  Powierzchnia 

wykonana ze stali lakierowanej w kolorze 

białym. Rozmiar 106x68 cm. Regulowana 

wysokość. Maksymalna wysokość 190 cm. 

Stabilna metalowa konstrukcja. Regulowany 

rozstaw haków z dociskiem do bloku, 

umożliwiający stosowanie różnych formatów 

papieru. Wyposażony w 5 kółek, w tym 3 z 

blokadą. Metalowa półka na markery. 

FM6M

Mobile !ipchart CAIRO with 2 folded arms allows 

to attach paper sheets. Dry erase and magnetic 

surface. Lacquered steel surface in white. 

Dimension 106x68 cm. Adjustable height. 

Maximum height 190 cm. Stable and metal 

construction in silver. Adjustable hooks to use 

with di"erent pad formats. Equipped in 5 

wheels, 3 can be blocked. Metal shelf markers.  
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TABLICE OBROTOWO- JEZDNE

Rotated and mobile boards

Tablica obustronna, suchościeralna magnetyczna

w ramie aluminiowej anodowanej.

Obrotowo-jezdna. Powierzchnia tablicy wykonana ze stali

lakierowanej w kolorze białym. Konstrukcja stalowa 

w kolorze popielatym na 4 kółkach. Stabilność tablicy, 

zapewnia system blokujący na 2 kółkach. 

Półka na markery.  Tablica przeznaczona do pisania

 suchościeralnymi markerami oraz do zawieszania

 kartek za pomocą magnesów.

Double sided, dry erase and magnetic board with

 aluminium anodized frame. Rotated and mobile board.

 Lacquered steel surface in white. 

Lacquered steel construction in gray with four castors.

 Two lockable castors. Shelf markers.

Board with the possibility of using a double faced 

surface for presentations. Designed to write 

on the surface with dry erase markers and hang sheets 

using magnets.
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STOJAKI

Stands

 / new!

 / new!

Stojak na trójnogu do tablic o wymiarze 

od 45 cm do 90 cm. Konstrukcja 

aluminiowa w kolorze srebrnym. 

Metalowa półka podpierająca tablicę.

Tripod stand to use with boards with 

dimension between 45 cm and 90 cm. 

Aluminium construction in silver. Metal 

shelf which supports board.

Stojak mobilny do tablic o wymiarze od 

45 cm do 120 cm. Metalowa konstrukcja 

w kolorze srebrnym. Wyposażony w 5 

kółek, w tym 3 z blokadą. Metalowa półka 

podpierająca tablicę.

Mobile stand to use with boards with 

dimension between 45 cm and 120 cm. 

Metal construction in silver. Equipped 

in 5 wheels, 3 can be blocked. Metal 

shelf which supports board.

Stojak mobilny z metalowymi hakami 

do map i plansz. Wyposażony w 5 

kółek, w tym 3 z blokadą. Metalowa 

konstrukcja w kolorze srebrnym. 

Mobile stand with metal hooks to use 

with maps. Metal construction in silver. 

Equipped in 5 wheels, 3 can be 

blocked.

h 200 cm

SM3M

ST2M

h 190 cm ST1
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TABLICE TRYPTYKI MAGNETYCZNE W RAMIE ALUMINIOWEJ

Magnetic, multi-panel boards with aluminium frame

Tablica tryptyk kredowa magnetyczna

 w ramie aluminiowej anodowanej. 

Powierzchnia tablicy wykonana ze stali lakierowanej 

w kolorze zielonym.

 Dwie boczne przylegające tablice rozkładane. 

W zestawie aluminiowa półka na kredę

 oraz komplet do montażu tablicy. 

Tablica przeznaczona do pisania kredą 

oraz do zawieszania kartek za pomocą magnesów. 

Chalk and magnetic multi-panel board

 with aluminium anodized frame.

 Lacquered steel surface in green. Two side boards

 adjacent folding. 

Horizontal mounting in four corners. 

                  Aluminum shelf and wall-fastening kit 

            included. Designed to write

                       on the surface with chalk 

                                              and hang sheets using magnets.        

Dry erase and magnetic multi-panel board 

with aluminium anodized frame.

Lacquered steel surface in white. Two side boards

 adjacent folding. Horizontal mounting 

in four corners. 

                  Aluminum shelf and wall-fastening kit 

             included. Designed to write on 

                           the surface withdry erase markers 

                                     and hang sheets using magnets.      

Tablica tryptyk suchościeralna magnetyczna

 w ramie aluminiowej anodowanej. 

Powierzchnia tablicy wykonana ze stali lakierowanej

 w kolorze białym. 

Dwie boczne przylegające tablice rozkładane. 

W zestawie aluminiowa półka na markery 

oraz komplet do montażu tablicy. 

Tablica przeznaczona do pisania suchościeralnymi

 markerami oraz do zawieszania kartek

 za pomocą magnesów. 
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Antyrama plexi. 

Plexi o grubości 0,85 mm, obustronnie oklejone folią ochronną. Twarda płyta HDF 

o grubości 3 mm zapobiega odksztalceniom i uszkodzeniom. Bielone boki. 

Od rozmiaru 40x50 cm produkt posiada dodatkowe zaczepy do powieszenia 

w pionie i w poziomie. Stanowi doskonały element dekoracyjny dla każdego wnętrza domu,

 biura, restauracji. Umożliwia eksponowanie zdjęć, obrazów, plakatów, dyplomów.

Plexi clip frame. 

Plexi with a thickness of 0,85 mm, covered with protective foil on both sides. 

Hard HDF board with a thickness of 3 mm to prevent deformation and damage. 

Clip frames have white sides. From size 40x50 cm clip frames have additional hooks

 to hang vertically or horizontally. It is a perfect decorative element for any interior home,

 o!ce, restaurant. Allows display of photographs, paintings, posters, diplomas.

ANP10X15
ANP13X18
ANP15X21
ANP21X29,7
ANP28X35
ANP30X40

10x15 cm
13x18 cm
15x21 cm

21x29,7 cm
28x35 cm
30x40 cm

ANP40X50
ANP40X60
ANP50X60
ANP50X70
ANP60X80

40x50 cm
40x60 cm
50x60 cm
50x70 cm
60x80 cm

ANP70X10070x100 cm

9x13 cm ANS9X13
ANS10X15
ANS13X18
ANS15X21
ANS18X24
ANS20X25
ANS20X28

10x15 cm
13x18 cm
15x21 cm
18x24 cm
20x25 cm
20x28 cm

ANS21X29,7
ANS24X30
ANS28X35

ANS29,7X42
ANS30X30
ANS30X40

21x29,7 cm
24x30 cm
28x35 cm

29,7x42 cm
30x30 cm
30x40 cm

ANS30X45
ANS40X40
ANS40X50
ANS40X60

30x45 cm
40x40 cm
40x50 cm
40x60 cm

ANS50X60
ANS50X70
ANS60X80
ANS70X100

50x60 cm
50x70 cm
60x80 cm

70x100 cm

Glass clip frame. 

Polished glass with a thickness of 2 mm. Hard HDF board with a thickness of 3 mm

 to prevent deformation and damage. Clip frames have white sides. 

From size 40x50 cm clip frames have additional hooks to hang vertically or horizontally.

 It is a perfect decorative element for any interior home, 

o�ce, restaurant. Allows display of photographs, paintings, posters, diplomas.

Antyrama szklana. 

Szlifowane szkło o grubości 2 mm. Twarda płyta HDFo grubości 3 mm zapobiega

odkształceniom i uszkodzeniom. Bielone boki. Od rozmiaru 40x50 cm produkt posiada

 dodatkowe zaczepy do powieszenia w pionie i w poziomie. 

Stanowi doskonały element dekoracyjny dla każdego wnętrza domu, biura, restauracji. 

Umożliwia eksponowanie zdjęć, obrazów, plakatów, dyplomów.

ANTYRAMY

Clip frames

26



AKCESORIA

Accessories
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Pinezki beczułki do tablic 

korkowych i !lcowych. 

Kolory: czerwony, niebieski i biały.

 Dzięki skróconej szpilce do 7 mm, pinezki 

nie przebijają tablicy i nie rysują ściany.

Pushpins to use with cork and felt boards.

 Barell colours: red, white, navy blue.

 Shorter a pin 7 mm, therefore pushpins

 don't scratch the wall.

Blok do &ipchartów

wymiary: 100 x 64 cm

Flipchart  pad

dimensions: 100 x 64 cm

MB12B1414 sztuk
MB12B3030 sztuk

Magnesy do tablic

 magnetycznych.

 Kolory: biały, granatowy,

 czerwony.

Magnets to use

 with magnetic boards.

 Colours: white, navy blue, red

24 576

24 576

MB20B66 sztuk
MB20B1212 sztuk

24 288

24 288

BF1G10
BF2K10

1

1

BF3G20 1

1

1

1



Marker do tablic suchościeralnych.

 Czarny kolor tuszu.

 Nasadka markera zaopatrzona jest

 w gąbkę do mazania tablicy i w magnes. 

Markers with a sponge and a magnet to use

 with dry erase boards Memobaords. Ink in black.

Płyn polecany jest do regularnego

 czyszczenia tablic białych suchościeralnych .

Doskonale usuwa zabrudzenia, 

konserwuje i zabezpiecza powierzchnię tablicy. 

The cleaner is recommended for regular

 cleaning of Memoboards whiteboards.

 Perfectly removes dirt, preserves and protects

 the surface of whiteboard.

AKCESORIA

Accessories

MMG123x10 mm

GM1108x51X20 mm

Gąbka magnetyczna Memoboards

 w kolorze czerwonym, z szarym !lcem.

Magnetic sponge to use with dry erase 

and magnetic boards Memoboards.

 Sponge in red with gray felt.

UM1124x34x82 mm

Uchwyt magnetyczny na markery

Magnetic holder to use

 with markers
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PM250250 ml
PM500500 ml

1
1
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STOJAK

Stand

Szczegółowe informacje, dotyczące

 możliwości uzyskania stojaka ze wzorami tablic,

 udzielają Regionalni Kierownicy Sprzedaży.

Detailed informations, about how to obtain

 the stand with samples of boards, please ask

 the Regional Sales Managers.

®

29



NOTATKI

Notes
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