Katalog produktów
biurowych
2015/2016

PREZENTACJA I KONFERENCJA

AKCESORIA DO TABLIC

FLIPCHARTY/BLOKI

MARKERY/PŁYNY

SHRAK

BLOKI DO FLIPCHARTÓW

Shark to inteligentny flipchart z dwoma wysuwanymi ramionami
do dodatkowych arkuszy papieru oraz suchościeralną powierzchnią
magnetyczną. Posiada szeroką półkę na markery, podnoszony
zacisk do papieru oraz regulowane haczyki umożliwiające
dopasowanie do różnych rozmiarów bloków. Trójnożny statyw
o regulowanej wysokości można złożyć do przechowywania lub
transportu; podnoszony zacisk oraz regulowany rozstaw haków
do różnych rozmiarów bloków; dodatkowe ramiona umożliwiają
prezentację do trzech arkuszy jednocześnie; powierzchnia
magnetyczna suchościeralna; szeroka półka na markery z klipsami
zabezpieczającymi markery przed spadaniem; regulowana wysokość

rodzaj bloku

ilość kartek
/ ilość sztuk

kod produktu

gładki

40 / 5

4TNA01

w kratkę

20 / 5

4TNA02

MARKERY LIQUID INK

ZESTAW STARTOWY

doskonałe do wszelkich powierzchni suchościeralnych, papierowych
oraz folii; wbudowana miarka pokazująca zużycie tuszu; dostępne
w kilku zestawach

zestaw startowy do białych tablic Nobo zawiera wszystko to, co
niezbędne do korzystania z tablicy i utrzymania jej w świetnym
stanie: 3 markery suchościeralne, gąbka i płyn do czyszczenia tablic
Nobo 125 ml.
kod produktu: 4TNA17

kolor

ilość

kod
produktu

czarny

12 szt.

4TNA03

mix kolorów

6 szt.

4TNA04

UCHWYT PROFESJONALNY

PŁYN CZYSZCZĄCY EVERYDAY 250ML

wbudowany magnes, umożliwiający umieszczenie na tablicy
magnetycznej; średnica otworów 20 mm; mieści 4 markery
kod produktu: 4TNA19

płyn poprawia wygląd i przedłuża okres eksploatacji tablic
suchościeralnych; do codziennego usuwania lekkich zabrudzeń: tusz
markerów, tłuszcz, kurz; działanie antystatyczne dłużej utrzymuje
tablicę w czystości
kod produktu: 4TNA13

BARRACUDA

PIRANHA

Flipchart Barracuda jest funkcjonalny i elegancki; dostępny w wersji
stacjonarnej i mobilnej. Obydwa modele posiadają poręczną
półkę na markery i akcesoria. Przegubowy zacisk do bloku ułatwia
wymianę bloków, a regulowane haczyki umożliwiają dopasowanie
do różnych rozmiarów bloków. Flipchart Barracuda można używać
bez papieru – jako tablicę suchościeralną; podnoszony zacisk oraz
regulowany rozstaw haków do różnych rozmiarów bloków; poręczna
szeroka półka na markery i inne akcesoria; regulowana wysokość

Flipchart Piranha to idealny wybór do profesjonalnych prezentacji.
Dostępny jest w wersji mobilnej i stacjonarnej; obydwa modele mają
wysuwane ramiona do dodatkowych arkuszy papieru i zdejmowaną
linijkę, dzięki której pismo i podkreślenia będą zawsze równe.
Flipchart Piranha posiada też powierzchnię suchościeralną, składaną
półkę na markery, podnoszony zacisk do bloku i regulowane
haczyki umożliwiające dopasowanie do różnych rozmiarów bloków;
podnoszony zacisk oraz regulowany rozstaw haków do różnych
rozmiarów bloków; powierzchnia magnetyczna suchościeralna;
rozkładana półka na markery i inne akcesoria; regulowana wysokość

model

rodzaj powierzchni

kod produktu

model

rodzaj powierzchni

kod produktu

Barracuda

niemagnetyczna

4TNF13

Piranha

magnetyczna

4TNF04

Barracuda

magnetyczna

4TNF10

Piranha Mobile

magnetyczna

4TNF05

Barracuda Mobile

magnetyczna

4TNF12

GĄBKA MAGNETYCZNA

PŁYN CZYSZCZĄCY RENOVATOR 250ML

Łatwa w użyciu gąbka do tablic suchościeralnych z wymiennymi,
filcowymi wkładami; obudowa pozwala na zamocowanie gąbki do
powierzchni tablicy magnetycznej, co sprawia, że gąbką jest zawsze
pod ręką.

Wyjątkowy system czyszczący Nobo poprawia wygląd i przedłuża
okres eksploatacji tablic suchościeralnych; używany raz w miesiącu
zapewnia doskonałą ochronę tablicy
kod produktu: 4TNA14
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Barracuda

Barracuda Mobile

Piranha

Piranha Mobile
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