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zestaw interaktywny ésprit MT wall zestaw interaktywny ésprit wall PRO

zestaw interaktywny ésprit DT wall

tablica interaktywna ésprit MT

W komplecie: tablica interaktywna ésprit MT (obszar roboczy: 80’’), uchwyt ścienny do projekto-
ra  US1 oraz projektor bliskiej projekcji Epson EB-520 (technologia: 3LCD; jasność 2700 ANSI lm; 
rozdzielczość: 1024 × 768 (XGA); kontrast 16000:1; dystans: 0,5 m).

W komplecie: tablica interaktywna ésprit DT (obszar roboczy: 80’’), uchwyt ścienny do projek-
tora UPB2 oraz projektor NEC VE281X (technologia: DLP; jasność: 2800 ANSI lm; rozdzielczość: 
1024 × 768 (XGA); kontrast: 3000:1; dystans: 1,18-13,2 m).

Tablica działa w technologii podczerwieni (IR) i pozwala na bezproblemową i komfortową pracę 
4 użytkowników jednocześnie, z wykorzystaniem multigestów (między innymi zoomowania, ro-
tacji, a także przewijania). Urządzenie działa w standardzie Plug&Play pozwalając na użytkowanie 
zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora. Łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem), 
doskonała precyzja oraz jednokrotna kalibracja. 

Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit plus PRO, uchwyt ścienny do projektora US2, projektor 
bliskiej projekcji NEC M332XS (technologia: DLP; jasność: 3300 ANSI lm; rozdzielczość: 1024x768; 
kontrast: 10000:1; dystans: 0,68-1,76 m).

GRATIS!
Ekspres Thibo 

Coffissimo Picco

GRATIS!
projektor NEC VE281X 

i uchwyt UPB2

586500
cena brutto

721395

cena netto

399900
cena brutto

491877

cena netto

370000
cena brutto

455100

cena netto

504900
cena brutto

621027

cena netto

w zestawie taniej!

(ZEW MT EPSON)

(ZEW DT)

(TIWEMT)

(ZEW EPP)

nowa jakość projekcji!

• Niepowtarzalna jakość obrazu: jaśniejszy obraz i bardziej 
rzeczywiste kolory dzięki technologii Epson 3LCD;

• Jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego: wyświetlany obraz jest dobrze widoczny nawet 
w jasno oświetlonych pomieszczeniach;

• Wyraźniejsze szczegóły: zwiększony współczynnik kontrastu o wartości 16 000:1;
• Dłuższa żywotność lampy oznacza niski koszt całkowity eksploatacji (TCO): 10 000 godzin (tryb ekono-

miczny) / 5000 godzin (tryb standardowy);
• Wiele opcji montażu: funkcja poziomej i pionowej korekty geometrii obrazu pozwala na używanie projektora 

w ustawieniu bocznym i na nierównym podłożu.
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stolik projekcyjny GIGANT II

stolik
projekcyjny DUO

zestaw projekcyjny I

zestaw projekcyjny II zestaw projekcyjny III

stolik projekcyjny MOBILE
Rozkładany błyskawicznie (jak drabinka malarska). Złożony za-
jmuje bardzo mało miejsca, co ułatwia przechowywanie. Solidna 
konstrukcja ze stali, malowana w kolorze czarnym. Blaty (górny: 
60 × 40 cm; dolny: 46 × 29 cm) z płyty meblowej MDF w kolorze 
popielatym. Podwyższone ranty zapobiegają ześlizgnięciu 
się umieszczonych przedmiotów. Górny blat (na projektor) ze 
śrubową regulacją kąta nachylenia (<15°).

Dwa blaty z czarnego PCV, niezależnie ustawiane 
na wys. 77 lub 87 cm. Pulpit pod projektor, z listwa-
mi antyześlizgowymi, pozwala na regulację kąta 
nachylenia ±35°. Konstrukcja z profili stalowych, 
lakierowana w kolorze stalowoszarym. Podstawa z 
4 kółkami (2 z blokadą).

W zestawie: stolik projekcyjny GIGANT II oraz projektor  
NEC VE281 (technologia DLP,  jasność 2800 ANSI lm, rozdz. 
800 × 600 (SVGA), kontrast 3000:1, dystans: 1,18-13,2 m).

W zestawie: stolik projekcyjny MOBILE oraz projektor  
NEC VE281 (technologia DLP, jasność 2800 ANSI lm, rozdz. 
800 × 600 (SVGA), kontrast 3000:1, dystans: 1,18-13,2 m).

W zestawie: stolik projekcyjny DUO oraz projektor  NEC 
VE281 (technologia DLP, jasność 2800 ANSI lm, rozdz. 
800 × 600 (SVGA), kontrast 3000:1, dystans: 1,18-13,2 m).

Dwa blaty: górny (65 × 45 cm) z tworzywa sztucznego, z 
czarną okleiną antyposlizgową; dolny (56 × 37 cm) z płyty 
meblowej HDF w kolorze popielatym, osadzany haczykami 
na nogach (wys. wewn. ~36 cm). Nogi z anodyzowanego 
aluminium, mocowane na gwint (wkręcane). Teleskopowa 
regulacja wysokości (82–143 cm). Po złożeniu łatwy w przeno-
szeniu dzięki rączce walizkowej.

nowość w ofercie!

w zestawie taniej!
w zestawie taniej!

w zestawie taniej!

(ST009)

(ST011) (ZW ST009)

(ZW ST010) (ZW ST011)

(ST010)

46000
cena brutto

56580

cena netto

45000
cena brutto

55350

cena netto

34000
cena brutto

41820

cena netto

153000
cena brutto

188190

cena netto

151850
cena brutto

186776

cena netto

140800
cena brutto

173184

cena netto

nowość w ofercie!
nowość w ofercie!
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ekrany projekcyjne POP i Profi na trójnogu

ekran projekcyjny elektryczny Profi

tablice szklane

ekrany projekcyjne manualne POP i Profi
Ekrany projekcyjne posiadające białą, matową powierzchnię (Matt White) z czarnym obramowaniem 
wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Wyposażone w ergonomiczny uchwyt 
z tyłu ekranu do   wygodnego przenoszenia i regulacji wysokości dolnej krawędzi ekranu, a także 
w  pecjalne ramię, do ustawienia ekranu pod odpowiednim kątem np. do projektora.

Profesjonalny, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. Posiada białą matową powierzchnię Matt 
White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Do-
datkowo ekran wyposażono w bardzo cichy mechanizm. Płótno zwijane jest do kasetki, zabezpiecza-
jącej produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. Bardzo łatwa bezprzewodowa obsługa ekranu, 
przy użyciu pilota radiowego, który działa nawet w zasięgu do 20 m. 

Nienaganny design, nasycone kolory oraz estetyczne wykonanie. Tablica składa się z tafli szkła 
(bezpieczne szkło ESG, pokryte od spodu warstwą farby) i zespojonej z nią na całej powierzchni 
blachy ocynkowanej; w przypadku tablic o rozmiarach 45 × 45, 60 × 40 i 80 × 60 cm blacha 
została wyposażona w otwory montażowe wyprofilowane w jednorodnym materiale, tablice 
w pozostałych rozmiarach nie posiadają otworów, montowane są za pomocą specjalnych meta-
lowych zawieszek. Dzięki zaokrąglonym narożnikom są bezpieczne w użytkowaniu. 

Ekrany projekcyjne ręcznie rozwijane, łatwe do zamontowania na ścianie lub suficie. Posiadają białą, 
matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontras-
tu oglądanego obrazu. Wyposażone w cichy mechanizm zwijający z napędem sprężynowym. Istnieje 
możliwość regulacji wysokości rozwiniętego materiału przy pomocy systemu blokowania. Płótno zwi-
jane jest do kasetki, zabezbieczającej przed uszkodzeniami, kurzem i innymi szkodliwymi czynnikami.

GRATIS!
Wskaźnik laserowy WL1

GRATIS!
Wskaźnik laserowy WL2

ETPR

ETP

art. 2x3 nr wymiary [cm] cena brutto cena netto
ETP1216/43 165 x 122 (4:3)  354,37 zł  288,10 zł 
ETP1419/43 195 x 145 (4:3)  466,91 zł  379,60 zł 
ETPR1818R 177 x 177 (1:1)  451,66 zł  367,20 zł 
ETPR2020R 199 x 199 (1:1)  533,46 zł  433,70 zł 

art. 2x3 nr wymiary [cm] cena brutto cena netto
EEP1419/43 195 x 145 (4:3)  922,50 zł  750,00 zł 
EEP1723/43 236 x 175 (4:3)  1 107,00 zł  900,00 zł 
EEP1818R 177 x 177 (1:1)  615,00 zł  500,00 zł 
EEP2424R 240 x 240 (1:1)  1 107,00 zł  900,00 zł 

art. 2x3 nr wymiary [cm] kolor cena brutto cena netto
TSZ4545 B 45 x 45 121,77 zł 99,00 zł
TSZ4545 W 45 x 45 121,77 zł 99,00 zł
TSZ4545 R 45 x 45 121,77 zł 99,00 zł
TSZ4545 G 45 x 45 121,77 zł 99,00 zł
TSZ64 B 60 x 40 146,37 zł 119,00 zł
TSZ64 W 60 x 40 146,37 zł 119,00 zł
TSZ64 R 60 x 40 146,37 zł 119,00 zł
TSZ64 G 60 x 40 146,37 zł 119,00 zł
TSZ86 B 80 x 60 306,27 zł 249,00 zł
TSZ86 R 80 x 60 306,27 zł 249,00 zł
TSZ86 G 80 x 60 306,27 zł 249,00 zł
TSZ129 W 120 x 90 306,27 zł 489,00 zł
TSZ1510 W 150 x 100 982,77 zł 799,00 zł
TSZ 1010 W 100 x 100 638,37 zł 519,00 zł
TSZ1020 W 100 x 200 1 228,77 zł 999,00 zł

art. 2x3 nr wymiary [cm] cena brutto cena netto
EMP1014/43 108 x 147 (4:3)  229,03 zł  186,20 zł 
EMP1419/43 195 x 145 (4:3)  374,91 zł  304,80 zł 
EMP1723/43 236 x 175 (4:3)  484,87 zł  394,20 zł 
EMPR1515R 150 x 150 (1:1)  280,20 zł  227,80 zł 
EMPR1818R 177 x 177 (1:1)  356,95 zł  290,20 zł 

GRATIS!
Wskaźnik laserowy WL1

EMPR

EMP

GRATIS!
Półka akrylowa

i 4 markery

GRATIS!
czekolada 300 g, 

półka akrylowa
i 4 markery

*

*do tablic o wymiarach od 120 x 90 cm wzwyż
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flipchart StarBoard mobilny (TFS01 N) flipchart StarBoard (TFS04)

tablica suchościeralna StarBoard

planery StarBoard

Nowoczesny design oraz perfekcyjna jakość wykonania. Powierzchnia suchościeralna lakierowana 
o właściwościach magnetycznych. Konstrukcja aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi, matowy-
mi wykończeniami. Możliwość zawie-
szenia bloku w formacie A1 i  EURO. 
Wbudowana w dolny profil tablicy 
półka z możliwością zamykania. No-
watorski mechanizm jezdny wbudo-
wany w bazę oraz gumowa stopka 
gwarantująca stabilność. Dodatkowe 
ramiona boczne na arkusze papieru.

Nowoczesny design oraz perfekcyjna jakość wykonania. Powierzchnia suchościeralna lakierowana 
o właściwościach magnetycznych. Konstrukcja aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi matowymi 
wykończeniami. Możliwość zawie-
szenia bloku w formacie A1 i EURO. 
Wbudowana w dolny profil tablicy 
półka z możliwością zamykania. Tabli-
ca mocowana na trójnożnym stojaku 
z możliwością regulacji wysokości do 
185 cm. Dodatkowe ramiona boczne 
na arkusze papieru.

Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. Podstawa trójnożna. Konstrukcja nośna 
z aluminium. Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO. Regulowana wysokość flipchar-
ta do 186 cm, dzięki łatwym w użyciu 
uchwytom zaciskowym. 2 ramiona 
boczne rozkładane metodą „klik-klik” .

Funkcjonalność, nowoczesny design i wyjątkowa jakość. Powierzchnia suchościeralna o właściwości-
ach magnetycznych. Konstrukcja aluminiowaw kolorze srebrnym z czarnymi, matowymi wykończe-
niami. Dwie półki wbudowane w profil dolny tablicy. Tył wzmocniony blachą ocynkowaną. 

Funkcjonalność, nowoczesny design i wyjątkowa jakość. Nadruk planera wykonany na powierzchni 
suchościeralno-magnetycznej lakierowanej. Konstrukcja aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi, 
matowymi wykończeniami. Dwie półki wbudowane w profil dolny tablicy. Tył tablicy wzmocniony 
blachą ocynkowaną. 

flipchart office PRO (TF20)

art. 2x3 nr wymiary [cm] cena brutto cena netto
TSS96 N 90 x 60  212,43 zł  172,70 zł 
TSS129 N 120 x 90  314,76 zł  255,90 zł 
TSS1510 N 150 x 100  413,48 zł  336,00 zł 
TSS1218 N 180 x 120  541,20 zł  440,00 zł 

tablica tekstylna StarBoard
Funkcjonalność, nowoczesny design i wyjątkowa jakość. Powierzchnia tekstylna w kolorze niebie-
skim. Konstrukcja aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi, matowymi wykończeniami. Tył tablicy 
wzmocniony blachą ocynkowaną. 

art. 2x3 nr wymiary [cm] cena brutto cena netto
TTS96 1N 90 x 60  162,49 zł  132,10 zł 
TTS129 1N 120 x 90  259,78 zł  211,20 zł 
TTS1510 1N 150 x 100  442,68 zł  359,90 zł 
TTS1218 1N 180 x 120  500,86 zł  407,20 zł 

GRATIS!
Blok 60 x 90 cm

 i markery

GRATIS!
Blok 60 x 90 cm

 i markery

GRATIS!
Magnesy, markery

i czyścik

promocja cenowa!

art. 2x3 nr wymiary [cm] rodzaj cena brutto cena netto
TPS004 N 90 x 60 miesięczny  317,96 zł  258,50 zł 
TPS007 N 120 x 90 miesięczny  598,77 zł  486,80 zł 
TPS008 N 120 x 90 roczny  598,77 zł  486,80 zł 

GRATIS!
Symbole magnetyczne

i markery

35360
cena brutto

43493

cena netto

46800
cena brutto

57564

cena netto

91200
cena brutto

112176

cena netto

GRATIS!
czekolada 300 g

*
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tablica obrotowo-jezdna (TOS1218IB)

gabloty informacyjne model 1

magnetyczne przymiary tablicowe

Dwustronna (kredowa / suchościeralna) tablica obrotowa o nowoczesnym wzornictwie. Powierzchnia 
lakierowana. Aluminiowa, solidna konstrukcja. Tablica obraca się wokół poziomej osi o 360°. Istnieje 

możliwość zablokowania jej w dowolnej pozy-
cji, przy użyciu pokrętła bocznego w kolorze 
grafitowym. Podstawa jezdna wyposażona 
w  kółka z systemem blokującym, ułatwiające 
przemieszczanie się tablicy w dowolne miejsce.

Gablota wykonana z profilu aluminiowego, przeznaczona do użytku wewnątrz budynku. Drzwiczki 
z pleksi, zamykane na zamek imbusowy. Tył gabloty wzmocniono blachą ocynkowaną. Powierzchnia 
korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna.

Wykonane z grubego, odpornego na zginanie spienionego PCV. W zestawie: ekierka magnetyczna 60°, 
ekierka magnetyczna 45°, kątomierz magnetyczny, linijka magnetyczna 100 cm, cyrkiel z przyssawką 
silikonową.

tablice jutowe
Tablica w ekologicznym stylu. Powierzchnia wykonana z naturalnej tkaniny jutowej, klejona na płycie 
pilśniowej Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu. Rama wykonana z litego drewna sosnowego, (zszy-
wana) lub z aluminium. Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie. 

art. 2x3 nr wymiary [cm] rama cena brutto cena netto
TJ34/C 40 x 30

dr
ew

ni
an

a  14,64 zł  11,90 zł 
TJ64/C 60 x 40  21,78 zł  17,70 zł 
TJ86/C 80 x 60  33,34 zł  27,10 zł 
TJ128/C 120 x 80  57,57 zł  46,80 zł 
TJA34/C 40 x 30

al
um

in
io

w
a  31,98 zł  26,00 zł 

TJA64/C 60 x 40  46,13 zł  37,50 zł 
TJA86/C 80 x 60  65,32 zł  53,10 zł 
TJA128/C 120 x 80  99,88 zł  81,20 zł 

promocja cenowa!

art. 2x3 nr wymiary [cm] rodzaj cena brutto cena netto
GK11510 150 x 100 korkowa  867,40 zł  705,20 zł 
GS11510 150 x 100 suchościeralna  1 008,11 zł  819,60 zł 
GT11510 150 x 100 tekstylna  947,97 zł  770,70 zł 
GK1129 120 x 90 korkowa  717,71 zł  583,50 zł 
GS1129 120 x 90 suchościeralna  798,27 zł  649,00 zł 
GT1129 120 x 90 tekstylna  765,06 zł  622,00 zł 

18000
cena brutto

22140

cena netto

69900
cena brutto

85977

cena netto

tablice szkolne UKF tablice suchościeralne officeBoard
Tablica kredowa zielona lub biała suchościeralna, z powierzchnią lakierowaną o właściwościach mag-
netycznych. Rama aluminiowa w kolorze srebrnym. Tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną (roz-
miar 170 x 100 cm). Półka na całej szerokości (tablica kredowa) lub o długości 30 cm (suchościeralna).

Powierzchnia lakierowana o właściwościach magnetycznych. Rama aluminiowa w kolorze srebrnym, 
szare plastikowe narozniki. Tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną (od rozmiaru 150 x 100 cm 
wzwyż) . Półka na przybory o długości 30 cm.

art. 2x3 nr wymiary [cm] rodzaj cena brutto cena netto
TSU1710 UKF 170 x 100  314,76 zł  255,90 zł 
TKU1710 UKF 170 x 100  326,82 zł  265,70 zł 
TSU8510 UKF 100 x 85  172,70 zł  140,40 zł 
TKU8510 UKF 100 x 85  175,28 zł  142,50 zł 

art. 2x3 nr wymiary [cm] cena brutto cena netto
TSA96 90 x 60  162,49 zł  132,10 zł 
TSA129 120 x 90  259,78 zł  211,20 zł 
TSA1510 150 x 100  358,18 zł  291,20 zł 
TSA1890 180 x 90  470,85 zł  382,80 zł 
TSA1218 180 x 120  536,04 zł  435,80 zł 
TSA1020 200 x 100  561,62 zł  456,60 zł 
TSA1224 240 x 120  800,86 zł  651,10 zł 

*wymiary 30 x 30 cm, dodawana do tablic TSU8510 UKF i TKU8510
**wymiary 120 x90 cm, dodawana do tablic TSU1710 UKF i TKU1710 *wymiary 30 x 30 cm, dodawana tylko do tablicy TSA96

**wymiary 120 x90 cm, dodawana do pozostałych tablic TSA

GRATIS!
Tablica suchościeralna* 

lub tablica Combi**

GRATIS!
Tablica suchościeralna* 

lub tablica Combi**

promocja cenowa!

nowa lepsza cena!
GRATIS!

Kawa rozpuszczalna

Nescafe

Promocję organizuje 2x3 SA. Oferta jest ważna w terminie 13.04.2015-31.05.2015 lub do wyczerpania zapasów magazynowych, produktów 
podstawowych lub gratisów dodawanych do produktów w ramach promocji. Niniejsza gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego 
(na podstawie Art. 71 Kodeksu Cywilnego). Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie bez podania przyczyny. Kolory oraz detale pro-
duktów bazowych, a także dodawanych w ramach promocji gratisów mogą się różnić od rzeczywistych. Więcej informacji na stronie www.2x3.pl 
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teraz w
niższej

cenie!*

* Aby poznać szczegóły oferty skontaktuj się z dystrybutorem. Oferta jest ważna w terminie 13.04.2015-31.05.2015

tablice w systemie kolumnowym

powierzchnia magnetyczna lakierowana lub ceramiczna


