
tablice

 ekspozycja

Tablice suchościeralne ścienne

Wycierak do tablicy 
suchościeralnej
PC0162 37 zł
• Magnetyczny wycierak. 
• Miejsce na przechowywanie 2 markerów. 
• wym.: 17,5 x 4,7 x 6,5 cm; kolor: biało-gra-
natowy; materiał: tworzywo sztuczne, magnes

Wymienne wkłady do 
wycieraka do tablic 
PC0022 25 zł
• Wymienne wkłady do wycieraka PC0162.
• 6 szt.; materiał: fi lc
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Wycierak fi lcowy
PC 5529 8 zł
• wym.: 14,5 x 5,5 x 4 cm; 10 warstw fi lcu w 3 kolorach: czarny, 

biały, szary; materiał: tworzywo sztuczne, fi lc
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Mobilna tablica 
mała
YC 9005 399 zł 
• wym. 100 x 70 cm
• tablica suchościeralna ze spina-

czem na papier
• w zestawie: mazak suchościeral-

ny, 4 magnesy, gąbka
• powierzchnia lakierowana

Mała
YC 9002 155 zł
• biała tablica o powierzchni suchoście-

ralnej i magnetycznej. Powierzchnia 
lakierowana

• wym. 100 x 80 cm

Duża
YC 9000 289 zł
• biała tablica o powierzchni suchoście-

ralnej i magnetycznej. Powierzchnia 
lakierowana

• wym. 180 x 100 cm

Mobilna tablica duża
YC 9001 589 zł
dwustronna, magnetyczna, suchościeralna. 
Powierzchnia lakierowana
• wym. tablicy 180 x 100 cm

  Tablica suchościeralna mobilna duża
YC 9003 469 zł
• wym: 120 x 90 cm,
• biała tablica o powierzchni suchościeralnej i magnetycznej. Powierzch-

nia lakierowana. Możliwość pisania markerami suchościeralnymi po obu 
stronach tablicy lub mocowania informacji przy pomocy magnesów. 

• rama tablicy wykonana jest z aluminium.
• wyposażona w 4 kółeczka z hamulcem
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Gablota ekspozycyjna 
korkowa
YC 9007 599 zł 
Gablota ekspozycyjna z drzwiami 
otwieranymi do góry, wykonanymi 

ze szkła hartowanego. Drzwi wy-
posażone w zamek. Środek gablo-
ty wykonany z korka. 
• wielkość gabloty: 150 x 12 x 103 cm
• otwierana do góry
• z zamkiem

  Gablota ekspozycyjna 
suwana tekstylna
YC 9006  599 zł 
Gablota ekspozycyjna z trójdziel-

nymi szklanymi drzwiami przesuw-
nymi . Środek gabloty wykonany 
z korka wyściełanego filcem w ko-
lorze granatowym.  
• wielkość gabloty: 200 x 8,8 x 107 cm

gabloty

G bl k j kł h D

  tablice
tradycyjne

Tablica pojedyncza 
zielona
BD 1504 339 zł
• wym 170 x 100 cm; właściwości magnetyczne

Tablica tryptyk zielona 

z linia i kratką
BD 0502 689 zł
• wym 340 x 100 cm; właściwości magnetyczne

  Tablica tryptyk zielona
BD 1501 649 zł
• wym 340 x 100 cm; właściwości magnetyczne

Gablota na puchary
NM6300 510 zł
• wym. 92 x 30 x 84 cm, 3 półki z 

regulacją poziomu, szklane drzwi z 
zamkiem, płyta wiórowa laminowana 
w kolorze brzozy

599 zł

599 zł

Gablota ekspozycyjna 
suchościeralno-
magnetyczna
YC 9004 299 zł 
Gablota ekspozycyjna z drzwia-
mi otwieranymi na prawą stronę. 

W drzwiach szyba ze szkła harto-
wanego, drzwi wyposażone w za-
mek. Środek gabloty magnetyczny, 
możliwośc pisania mazakami su-
chościeralnymi. Rama aluminiowa.
• wielkość gabloty 70 x 8,8 x 100 cm
• powierzchnia lakierowana
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kolorowe   tablice korkoweowe

– zielona
NS 2094 165 zł
• 150 x 100 cm

– pomarańczowa
NS 2095 125 zł
• 120 x 90 cm  

– niebieska
NS 2093 265 zł
• 200 x 100 cm

– naturalna
NS 1510 119 zł
• 150 x 100 cm

– naturalna 
NS 2099 179 zł
• 200 x 100 cm

Tablica 
tekstylna. 
Granatowa
YC 9008 199 zł
Tablica ścienna kor-
kowa pokryta tkaniną 
i umieszczona w ramie 
aluminiowej. Zaokrą-
glone krawędzie, wy-
kończone tworzywem 
ABS zapewniają bezpieczeństwo. Tył tablicy wzmocniono blachą ocyn-
kowaną. Posiada zaczepy do mocowania.
• wym.: 150 x 100 cm; kolor: granat; materiał: aluminium, blacha ocynkowana, korek, tkanina, 

tworzywo ABS

 Godło Polski
NS 1662 82 zł
• wym. 40 x 30 cm, w drewnianej ramie

 Gablota na 48 kluczy
PC 0482 79 zł
Zamykana skrzyneczka do przechowy-
wania kluczy o solidnej stalowej kon-
strukcji. Mocowana do ściany za pomo-
cą dwóch śrub montażowych z kołkami. 
• w zestawie naklejki z numerkami oraz 2 klucze.
• miejsce na 48 kluczy
• wym: 25 x 18 x 8 cm, kolor szaro-zielony

194

ek
sp

oz
yc

ja



 dodatki

 Tablica korkowa 
kolorowa pomarańczowa
NS 2095 125 zł
• wym. S 120 cm, W 90 cm 

Tablica korkowa 
kolorowa zielona
NS 2094 165 zł
• wym. S 150 cm, W 100 cm

Tablica korkowa 
kolorowa niebieska
NS 2093 265 zł
• wym. S 200 cm, W 100 cm

Tablica suchościeralna 
duża
YC 9000 289 zł
• tablica biała, magnetyczna, suchościeralna
• aluminiowa rama
• rynienka na pisaki
• wym. S 180, W 100 cm

Tablica suchościeralna 
mała
YC 9002 155 zł
• biała tablica o powierzchni suchościeralnej i 

magnetycznej
• możliwość pisania markerami suchościeralnymi 
• wym. S 100 cm, W 80 cm

 Menu 
NS 1604  72 zł
• arkusz w formacie A4, dzięki umieszczo-

nemu pod nim rzepowi można w dowolny 
sposób decydować o pionowym lub pozio-
mym kierunku ułożenia

• wym. S 30 cm, W 80 cm 

  Piramida żywienia
NS 1100 20 zł
• wym. S 50 cm , W 70 cm

 Zegar ścienny 
NS 2008  25 zł 
• śr. 30 cm
• 1 bateria AA nie dołączona

 Jadłospis 
magnetyczny
NS 1362 59 zł
• duża magnetyczna tablica
• w zestawie dołączone 2 magnesy 
• wym. S 25 cm, W 35 cm
• do wyczerpania zapasów

Menu na dziś:
- zupa ogórkowa
- pulpety w sosie koperkowym
- szarlotka
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