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B

E
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D

A

rendelési kód termék kód méret

369-2018 SF261001010 60 x 120 cm

369-2020 SF151001010 90 x 120 cm

Egyoldalas, fakeretes parafatábla, mely használható üzenetek, fényképek, iratok illetve emlékeztetők elhe-

lyezésére. A táblákat a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Bi-Offi ce fa keretes egyoldalas parafatábla

rendelési kód termék kód méret

369-2010 MC010012010 30 x 40 cm

369-2012 MC030012010 60 x 40 cm

369-2014 MC070012010 60 x 90 cm

369-2016 MC170012010 60 x 100 cm

Kétoldalas, fakeretes parafatábla, melynek mindkét oldala használható üzenetek, fényképek, iratok illetve 

emlékeztetők elhelyezésére. A táblákat a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Bi-Offi ce fa keretes kétoldalas parafatábla

rendelési kód termék kód méret

305-5501 500968 30 x 40 cm

305-5502 500969 40 x 60 cm

305-5503 500970 60 x 80 cm

305-5504 500972 60 x 100 cm

305-5505 500973 60 x 120 cm

305-5506 500974 90 x 120 cm

Egyoldalas, fakeretes parafatábla, mely használható üzenetek elhelyezésére, kedves fényképek vagy akár 

fontos iratok, emlékeztetők és feljegyzések feltűzésére. A táblákat a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal 

és 6db térképtűvel együtt szállítjuk.

Esselte fa keretes egyoldalas parafatábla

rendelési kód termék kód méret

369-2030 CA021170 60 x 45 cm

369-2031 CA031170 60 x 90 cm

369-2032 CA051170 90 x 120 cm

369-2033 CA071170 90 x 180 cm

Kiváló minőségű egyoldalas parafatábla, alumínium kerettel, fekete műanyag sarkokkal. Az alu-

mínium keret erősebbé, masszívabbá teszi a táblát, melyeket a felakasztáshoz szükséges tartozé-

kokkal együtt szállítunk.

Bi-Offi ce alumínium keretes parafatábla

rendelési kód termék kód méret

369-2040 PVI030501 60 x 90 cm

369-2041 PVI050501 120 x 90 cm

369-2042 PVI270501 180 x 120 cm

369-2043 PVI210501 240 x 120 cm

Egyoldalas alumínium keretes parafatábla. Szögletes „Pro Vision” alumínium kerettel, melynek bal és 

jobb oldala fekete, ezáltal különleges megjelenést biztosít az önmagában egyszerű táblának. A táblá-

kat a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Bi-Offi ce Pro Vision alumínium keretes parafatábla
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E

rendelési kód termék kód méret

305-5523 500893 60 x 90 cm

305-5524 500894 90 x 120 cm

305-5525 500895 90 x 180 cm

A parafatábla minden iroda nélkülözhetetlen tartozéka üzenethagyásra, kedves fényképek vagy akár 

fontos iratok, emlékeztetők és feljegyzések feltűzésére. A táblák alumínium keretben vannak, ezért 

erősebbek, masszívabbak. A táblákat a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Esselte alumínium keretes parafatábla

rendelési kód termék kód méret

369-2052 XA0303170 60 x 90 cm

369-2054 XA0503170 90 x 120 cm

Kiváló minőségű parafa és mágneses, törölhető tábla együttese, alumínium kerettel, fekete műanyag 

sarkokkal. A tábla közepén tolltartó tálca található, melyben a parafatáblához használható térképtűket, 

vagy a mágneses táblához használandó fi lceket, mágneseket, vagy a táblatörlőt tárolhatja. A táblákat 

a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk. 

Bi-Offi ce mágnesezhető – parafa kombitábla

rendelési kód termék kód keret méret

500981 fa 30 x 40 cm

305-5552 500982 fa 40 x 60 cm

305-5553 500983 fa 60 x 80 cm

A táblákra a csomagban található speciális – szárazon törölhető – fi lctollal írhatunk, mágnessel bármit 
felrögzíthetünk. Irodai és otthoni használatra egyaránt ideális. A táblákat a felakasztáshoz szükséges 
tartozékokkal együtt szállítjuk. A táblához 1db öntapadós tolltartót, 3db mágnest és 1db fi lcet adunk.

Esselte fa keretes mágneses törölhető tábla

rendelési kód termék kód szín kiszerelés

369-5150 PI0522 átlátszó 25 db/doboz

369-5151 PI0523 színes 25 db/doboz

25 darab átlátszó vagy 25 darab különböző színű térképtű egy dobozban, melyeket parafatáblákhoz 

vagy térképen való jelölésekhez használhat.

Bi-Offi ce térképtű

rendelési kód termék kód méret

369-3550 TR02060101170 90 x 120 cm

369-3552 TR03060101170 100 x 150 cm

369-3554 TR06060101170 120 x 150 cm

369-3556 TR05060101170 100 x 200 cm

Két oldalra nyitható fehér és parafatábla egyben. A külső oldalak műanyag keretes parafatáblák, 

a belső oldal írható és törölhető fehér tábla.A táblákat írószertartóval és a felakasztáshoz szüksé-

ges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Bi-Offi ce kihajtható fehér tábla + parafa tábla

szárazon 
törölhető

szárazon 
törölhető

törölhető
felület
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rendelési kód termék kód keret méret

369-0010 MA1106170 alumínium 30 x 45 cm

369-0012 MA0206170 alumínium 45 x 60 cm

369-0014 MA0306170 alumínium 60 x 90 cm

369-0016 MA0506170 alumínium 90 x 120 cm

369-0018 MA0706170 alumínium 90 x 180 cm

369-0020 MA1506170 alumínium 100 x 150 cm

369-0022 MA2206170 alumínium 100 x 200 cm

369-0024 MA1206170 alumínium 120 x 150 cm

369-0026 MA2706170 alumínium 120 x 180 cm

369-0028 MA2106170 alumínium 120 x 240 cm

Kiváló minőségű fehértábla, írható, törölhető és mágnesezhető felülettel, melyre rendeltetésszerű 
használat mellett 10 év garancia biztosított. Írószertartóval felszerelt. A táblákat a felakasztáshoz szük-
séges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Bi-Offi ce mágneses törölhető tábla

rendelési kód termék kód keret méret

369-0040 PVI030201 alumínium 60 x 90 cm

369-0041 PVI050201 alumínium 120 x 90 cm

369-0042 PVI270201 alumínium 180 x 120 cm

369-0043 PVI210201 alumínium 240 x 120 cm

Mágneses törölhető tábla szögletes „Pro Vision” alumínium kerettel, melynek bal és jobb oldala sötét-
szürke, ezáltal különleges megjelenést biztosít az önmagában egyszerű táblának. A táblákat írószertar-
tóval és a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Bi-Offi ce Pro Vision mágneses törölhető tábla

rendelési kód termék kód keret méret

369-0030 MVI030201 alumínium 60 x 90 cm

369-0031 MVI050201 alumínium 120 x 90 cm

369-0032 MVI270201 alumínium 180 x 120 cm

369-0033 MVI210201 alumínium 240 x 120 cm

Mágneses törölhető tábla lekerített „Master Vision” alumínium kerettel, melynek bal és jobb oldala 
fekete, ezáltal különleges megjelenést biztosít az önmagában egyszerű táblának. A táblákat írószer-
tartóval, és a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Bi-Offi ce Master Vision mágneses törölhető tábla

rendelési kód termék kód keret méret

369-3500 TR02020102170 alumínium 90 x 120 cm

369-3502 TR03020102170 alumínium 100 x 150 cm

369-3504 TR06020102170 alumínium 120 x 150 cm

369-3506 TR05020102170 alumínium 100 x 200 cm

Két oldalra nyitható, mágnesezhető, írható és törölhető fehér tábla alumínium kerettel, fekete műanyag 
sarkokkal. A táblákat írószertartóval és a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Bi-Offi ce kihajtható fehér tábla

rendelési kód termék kód keret méret

369-0050 EXP030201 alumínium 60 x 90 cm

369-0051 EXP050201 alumínium 120 x 90 cm

369-0052 EXP270201 alumínium 180 x 120 cm

Mágneses törlhető tábla szögletes „Expression” alumínium kerettel, melynek bal és jobb oldala fekete, 
ezáltal különleges megjelenést biztosít az önmagában egyszerű táblának. A táblákat írószertartóval és 
a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Bi-Offi ce Expression mágneses törölhető tábla

szárazon 
törölhető

szárazon 
törölhető

szárazon 
törölhető

szárazon 
törölhető

szárazon 
törölhető
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rendelési kód termék kód keret méret

369-0216 RV0201020101 alumínium 90 x 120 cm

369-0224 RV0401020101 alumínium 120 x150 cm

369-0226 RV0501020101 alumínium 120 x 180 cm

2 oldalas, 360 fokban forgatható és bármely pozícióban rögzíthető fehér tábla. Írható, törölhető, 
mágnesezhető. A gurulós állvány 4 görgővel felszerelt, melyből 2 fékezhető. A tábla alján kelléktartó 
található, melyen a táblához használható eszközöket tárolhatja. A táblákat a felakasztáshoz szükséges 
tartozékokkal együtt szállítjuk.

Bi-Offi ce forgatható 2 oldalas állványos fehér tábla

rendelési kód termék kód keret méret

369-0114 CR0601170 alumínium 60 x 90 cm

369-0116 CR0801170 alumínium 90 x 120 cm

369-0118 CR1101170 alumínium 90 x 180 cm

369-0120 CR0901170 alumínium 100 x150 cm

369-0121 CR1201170 alumínium 120 x 180 cm

Mágnesezhető, írható és törölhető fehér tábla 800°C-on égetett zománc felülettel, melyre rendeltetés-
szerű használat mellett 25 év garancia biztosított. Írószertartóval felszerelt. A táblákat a felakasztáshoz 
szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Bi-Offi ce zománcozott mágnesezhető fehér tábla

rendelési kód termék kód keret méret

369-0130 MVI030401 alumínium 60 x 90 cm

369-0131 MVI050401 alumínium 120 x 90 cm

369-0132 MVI270401 alumínium 180 x 120 cm

369-0133 MVI210401 alumínium 240 x 120 cm

Zománcozott mágneses tábla lekerített „Master Vision” alumínium kerettel, melynek bal és jobb oldala 
fekete, ezáltal különleges megjelenést biztosít az önmagában egyszerű táblának. A táblákat írószertar-
tóval, és a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Bi-Offi ce Master Vision zománcozott mágneses tábla

rendelési kód termék kód keret méret

369-0140 PVI030101 alumínium 60 x 90 cm

369-0141 PVI050101 alumínium 120 x 90 cm

369-0142 PVI270101 alumínium 180 x 120 cm

369-0143 PVI210101 alumínium 240 x 120 cm

Zománcozott mágneses tábla szögletes „Pro Vision” alumínium kerettel, melynek bal és jobb oldala 
sötétszürke, ezáltal különleges megjelenést biztosít az önmagában egyszerű táblának. A táblákat író-
szertartóval és a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Bi-Offi ce Pro Vision zománcozott mágneses tábla

rendelési kód termék kód szín méret

369-3570 CAB00000054 tölgygy 120 x 120 cm

369-3571 CAB00000030 ycseresznye 120 x 120 cm

369-3572 CAB00000043 gfekete-wenge 120 x 120 cm

Kihajtható, szekrény formájú, 4 funkciós oktatótermi tábla fából. A nyitható ajtók belső oldalán fl ipchart 
papír található, melyet folyamatosan újratölthetünk a másik ajtón lévő fi x papírokkal. A tábla közepén 
manuálisan mozgatható fali vetítővászon található. A vetítővászon alatt, a vászon felengedése után, 
törölhető mágneses tábla található.

Bi-Offi ce kihajtható oktatótermi tábla

szárazon 
törölhető

szárazon 
törölhető

szárazon 
törölhető

360°
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1

rendelési kód termék kód típus méret

369-0500 EA4806055 görgős lábg g 70 x 103 cm

369-0550 EA2306315 y3 lábú állvány 70 x 105 cm

Konferenciák és előadások megszokott tartozéka. Mágneses és szárazon törölhető felület, fehér alumí-

nium keret. A papírt két kiálló kampóra kell felakasztani. A kampók közötti távolság állítható. Krómo-

zott teleszkópos lábak, írószertartó.

Bi-Offi ce fl ipchart tábla

1
2

rendelési kód termék kód keret méret

305-5601 500911 alumínium 70 x 100 cm

Háromfunkciós (papírral használható, mágneses és törölhető) fl ipchart tábla. A konferenciák és előadá-
sok megszokott tartozéka. Mágneses és szárazon törölhető felület, fehér alumínium keret. A fl ipchart 
papírt a két kiálló akasztóra kell ráhelyezni. Az akasztók közötti távolság állítható. A krómozott te-
leszkópos lábak és az írószertartó tartozékai a táblának.

Esselte Standard fl ipchart tábla

rendelési kód termék kód típus méret

369-0600 EA142066720 állványosy 100 x 70 cm

369-0601 EA23066720 y3 lábú állványos 100 x 70 cm

369-0602 EA48066720 g ggörgős lábbal 100 x 70 cm

A fl ipchart táblák konferenciák és előadások megszokott tartozékai. Mágneses és szárazon törölhető 

felület, elegáns, különleges, Master Vision keret család. A papír könnyen kezelhető. Krómozott, te-

leszkópos lábak, írószertartó.

Bi-Offi ce Master Vision fl ipchart tábla

1
2
3

rendelési kód termék kód típus méret

369-1000 GA0361170 éves (heti beosztás) 60 x 90 cm

369-1001 GA0333170 gyegy heti 60 x 90 cm

369-1010 GA0336170 6 hetes 60 x 90 cm

369-1020 GA0360170 éves (napi beosztás) 60 x 90 cm

369-4420 GA0376170 4 havi beosztású 60 x 90 cm

A Bi-Offi  ce tervezőtáblákkal a munka mindig jól megszervezhető. Minél egyszerűbb és áttekinthetőbb 
a tervezés, annál gyorsabban elvégezhető a feladat. Nagyobb projektek, személyes feladatok, szabadsá-
golási tervek, üzleti megbeszélések együttesen mind könnyen áttekinthetők a Bi-Offi  ce tervezőtáblákkal. 
Mindemellett még jól is mutatnak az irodai szobában. A táblákhoz a rögzítőelemek, mágneskorongok és 
markerek tartozékok. • szárazon törölhető tervezőtábla, alumínium kerettel, nyelvezet: angol

Bi-Offi ce mágnesezhető tervezőtábla

1

2
3

rendelési kód termék kód keret szövet színe méret

369-3000 FA0343170 alumínium kék 90 x 60 cm

369-3005 FA0543170 alumínium kék 90 x 120 cm

369-3010 FA2743170 alumínium kék 120 x 180 cm

369-3015 FA2143170 alumínium kék 240 x 120 cm

Alumínium keretes, színes szövetű textiltábla fekete műanyag sarokelemekkel. A textiltábla alkalmas 
dokumentumok, fényképek, emlékeztetők rögzítésére, színessége egyedivé teszi irodáját. A táblákat 
a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk. A táblák egyedi igény esetén szürke, piros 
vagy zöld textillel is rendelhetők.

Bi-Offi ce alumínium keretes textiltábla

B

E

C

D

A

1 2

2
1

3

szárazon 
törölhető

szárazon 
törölhető

szárazon 
törölhető

szárazon 
törölhető
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rendelési kód termék kód típus méret

369-4000 PM0715652 cseresznyey 90 x 60 cm

369-4002 PM3115652 ycseresznye 100 x 45 cm

369-4005 DKT30404042, 4 lábon álló cseresznyey 120 x 60 cm

369-4006 DTK30404052, 4 lábon álló ycseresznye 90 x 60 cm

Speciális tiszta matt fekete írófelület cseresznye színű exkluzív fa keretben. Táblakrétával jól írható, 

könnyen letörölhető. Ideális oktatásra, éttermek, üzletek részére. 2 db táblakréta és a felszerelési tár-

gyak tartozékok.

Bi-Offi ce krétatábla

1
2

rendelési kód termék kód típus méret

369-4300 LET02031810 alumínium keret 60 x 45 cm

369-4301 LET03031810 alumínium keret 60 x 90 cm

369-4310 SUP0101 állvánnyaly 60 x 45 cm

369-4311 SUP0201 yállvánnyal 60 x 90 cm

Fekete gumiprofi lú felület, melyre betűk, számok rögzíthetők illetve eltávolíthatók – különböző 

méretválaszték álló és fekvő elrendezésű táblákból – alumínium Softline-keret, szürke, lekerekített 

sarokélekkel.

Bi-Offi ce betűkirakó tábla

1

2

rendelési kód termék kód keret szövet színe méret

369-3035 PVI050701 alumínium kék 120 x 90 cm

369-3040 PVI270701 alumínium kék 180 x 120 cm

Alumínium keretes színes szövetű textiltábla szögletes „Pro Vision” alumínium kerettel, melynek bal és 
jobb oldala sötétszürke, ezáltal és a színes szövetnek köszönhetően különleges megjelenést biztosít az 
önmagában egyszerű táblának. A táblákat a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk. 
A táblák egyedi igény esetén szürke textillel is rendelhetők.

Bi-Offi ce Pro Vision alumínium keretes textiltábla

rendelési kód típus méret

333-4001 DB578 78”

 • 78” táblaméret (198 cm képátló) • USB 2.0 vezetékes technológia • Infra és ultrahangos beviteli 

rendszer • Porcelán zománcozott matt felület • Digital Board szoftver • 5 év garancia a tábla felületére 

• 3 év garancia az elektronikus részre • netmeeting lehetőség: több tábla össze kapcsolása hálózaton, 

interneten keresztül

3M interaktív tábla

rendelési kód típus méret

333-4020 DE343 914 x 813 mm

• segítségével az írott szöveget számítógépes formátumban el lehet menteni • fl ipchart papírral és fehér 

táblaként is használható • formátumok: PDF, BMP, JPG, TIF, PPT, EPS, EMF, WBD • nem igényel áramel-

látást • USB csatlakozás

3M digitális fl ipchart tábla

A

B

C

D

E

1

1

2

2
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