
Legyen szó akár egy irodai tárgyalóról, fõnöki irodáról, elõadó-, oktató- vagy konferencia-teremrõl, 

katalógusunkban valamennyi alkalmazásra megtalálja a leginkább megfelelõ vizuáltechnikai eszközt, 

vagy kelléket. Gyártóink folyamatos innovatív fejlesztésének köszönhetõen a prezentáció, az oktatási esz-

közök, táblák valamint a képalkotás területén a legmodernebb termékeket, megoldásokat kínáljuk Önnek. 

A 800 °C-on zománcozott tábláink felületére akár 25 év garanciát is biztosítunk. Könnyen rögzíthetõ fali-

tábláink különféle méretekben és kivitellel (fém, festett fa keret, szárazon törölhetõ, mágneses, textil, parafa 

betét, egy- és kétoldalas illetve kihajtható változat) állnak az Ön rendelkezésére. A vizuáltechnikai eszkö-

zökhöz katalógusunkban kiegészítõk (törlõk, tisztítók, jelölõk, egyéb kellékek) széles választékát is kínáljuk. 

Termékeink egyszerûen kezelhetõek, szerelhetõek.
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Bi-Offi ce fa keretes kétoldalas 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

369-2018 SF261001010 60 x 120 cm

369-2020 SF151001010 90 x 120 cm

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

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

Esselte 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

Kétoldalas, fakeretes parafatábla. Mindkét oldal használható üzenetek elhelyezésére. A parafatábla minden 

iroda nélkülözhetetlen tartozéka üzenethagyásra, kedves fényképek vagy akár fontos iratok, emlékeztetők 

és feljegyzések feltűzésére. A táblákat a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Bi-Offi ce fa keretes egyoldalas parafatábla
rendelési kód termék kód méret

369-2007 500968 30 x 40 cm

369-2008 500969 40 x 60 cm

369-2009 500970 60 x 90 cm

Egyoldalas, fakeretes parafatábla, melynek egyik oldala használható üzenetek, fényképek, iratok illetve 

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

Bi-Offi ce festett, színes fa keretes parafatábla
rendelési kód termék kód keret színe méret

369-2060 MC070014241 bordó 60 x 90 cm

369-2061 MC070014261 kék 60 x 90 cm

369-2062 MC070014161 fekete 60 x 90 cm

Egyoldalas parafatábla színes fa kerettel. Bordó, kék és fekete keret színekben, mely egyedivé teszi a 

táblákat és ezáltal irodáját. A táblákat a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt szállítjuk.

Bi-Offi ce festett parafatábla
rendelési kód termék kód méret

369-4200 MC072428751 60 x 90 cm

Festett parafa „Design” tábla szürke kerettel egyedivé varázsolja irodáját, kiemeli a rajta elhelyezett 

üzeneteket fényképeket. Felszerelési tartozékokkal értékesítjük.
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Bi-Offi ce alumínium keretes 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 Pro Vision 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.

Esselte alumínium keretes parafatábla
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.

Bi-Offi ce mágnesezhetô – parafa kombitábla
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 térképtû
rendelési kód termék kód szín kiszerelés

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.
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Bi-Offi ce mágneses törölhetô tábla

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 Master Vision mágneses törölhetô 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 Pro Vision mágneses törölhetô 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 Expression mágneses törölhetô 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.

Esselte fa keretes mágneses törölhetô tábla

rendelési kód termék kód keret méret

305-5551 500981 fa 30 x 40 cm

305-5552 500982 fa 40 x 60 cm

305-5553 500983 fa 60 x 90 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.
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Bi-Offi ce zománcozott mágnesezhetô 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 Master Vision zománcozott mágneses 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 Pro 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 kihajtható fehér 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 + parafa tábla

rendelési kód termék kód keret méret

369-3550 TR02060101170 műanyagy g 90 x 120 cm

369-3552 TR03060101170 y gműanyag 100 x 150 cm

369-3554 TR06060101170 műanyagy g 120 x 150 cm

369-3556 TR05060101170 y gműanyag 100 x 200 cm

Két oldalra nyitható fehér és parafatábla egyben. A külső oldalak műanyag keretes parafatáblák, a belső 
oldal mágnesezhető, írható és törölhető fehér tábla. A táblákat írószertartóval és a felakasztáshoz szük-
séges tartozékokkal együtt szállítjuk.
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Bi-Offi ce kihajtható oktatótermi tábla

rendelési kód termék kód szín méret

369-3570 CAB00000011 tölgygy 120 x 120 cm

369-3571 CAB00000030 ycseresznye 120 x 120 cm

369-3572 CAB00000043 gwenge 120 x 120 cm

Kihajtható szekrény formájú 4 funkciós oktatótermi tábla fából. A nyitható ajtók bal oldalán fl ipchart 
papír található, melyet folyamatosan újratölthetünk a jobb oldalon található fi x papírokkal. A tábla 
közepén manuálisan mozgatható fali vetítővászon található. A vetítővászon alatt, a vászon felengedése 
után, törölhető fl ipchart tábla található. A táblákat a felakasztáshoz szükséges tartozékokkal együtt 
szállítjuk.

Bi-Offi ce forgatható 2 oldalas állványos fehér tábla

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. 800 fokon égetett zo-
máncozott felület, melyre rendeltetésszerű használat mellett 15 év garancia biztosított. Írható, törölhe-
tő, mágnesezhető. A gurulós állvány 4 görgővel felszerelt, melyből 2 fékezhető. A tábla alján kelléktartó 
található, melyen a táblához használható eszközöket tárolhatja. 

Bi-Offi ce mágnesezhetô tervezôtábla

rendelési kód termék kód típus méret

369-1000 GA0361040 éves (heti beosztás) 60 x 90 cm

369-1001 GA0333040 gyegy heti 60 x 90 cm

369-1010 GA0336040 6 hetes 60 x 90 cm

369-1020 GA0360040 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, szabadságo-
lási 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 Snap alumínium falitábla, plakátkeret

rendelési kód termék kód keret méret

369-0060 VT460415370 alumínium A/1

369-0061 VT840415370 alumínium A/5

Elegáns alumínium keret, átlátszó műanyag fólia a papír védelmére. A keret könnyen nyitható-zárható, 
egyszerűsítve a papír cserét, anélkül, hogy a falról le kelljen venni a táblát. Kiváló plakátok, poszterek, 
promóciós anyagok, fotók, speciális ajánlatok kihelyezésére. Felszereléssel szállítjuk.

Bi-Offi ce Master Vision fl ipchart tábla
rendelési kód termék kód típus méret

369-0600 1 EA142066720 állványosy 100 x 70 cm

369-0601 2 EA23066720 y3 lábú állványos 100 x 70 cm

369-0602 3 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.
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Bi-Offi ce fl ipchart tábla
rendelési kód termék kód típus méret

369-0500 1 EA4806055 görgős lábg g 70 x 103 cm

369-0550 2 EA2306315 y3 lábú állvány 70 x 105 cm

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

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

zott teleszkópos lábak, írószertartó.

1 2

Esselte Standard fl ipchart tábla

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.

Bi-Offi ce alumínium keretes textiltábla

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 Pro Vision alumínium keretes textiltábla

rendelési kód termék kód keret szövet színe méret

369-3035 PVI050701 alumínium kék 120 x 90 cm

369-3040 PVI0270701 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.
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3M interaktív tábla
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 digitális fl ipchart tábla
rendelési kód típus méret

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 áramellátást

• USB csatlakozás

1

2

Bi-Offi ce krétatábla
rendelési kód termék kód méret keret szín

PM0715652 90 x 60 cm cseresznyey

369-4002 1 PM3115652 100 x 45 cm ycseresznye

369-4005 2 DKT30404042, 4 lábon álló 120 x 60 cm cseresznyey

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

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 betûkirakó tábla
rendelési kód termék kód típus méret

1 LET02031810 60 x 45 cm

369-4301 LET03031810 60 x 90 cm

369-4310 2 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.

1

2
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Bi-Offi ce cserélhetô karakterek/számok

rendelési kód termék kód átmérő kiszerelés

369-4320 CAR0102 19 mm 235 db

369-4330 CAR0402 19 mm 264 db

369-4331 CAR0202 28 mm 183 db

369-4332 CAR0502 28 mm 209 db

369-4333 CAR0302 35 mm 91 db

369-4334 CAR0602 35 mm 111 db

Betűkirakó táblákhoz használható cserélhető, ezüst színű karakterek, műanyag tasakban.

Granit táblatisztító spray
rendelési kód termék kód kiszerelés

216-0389 Z410 220 ml

Felületaktív hatóanyagot tartalmazó alkoholos táblatisztító spray. A telített pólusú táblák felületét be-

fújjuk, majd tisztára töröljük. Így újszerűvé varázsolhatjuk tábláinkat.

Bi-Offi ce táblatisztító spray, folyadék

rendelési kód termék kód típus kiszerelés

369-5110 1 BC01 táblatisztító sprayy 125 ml

369-5111 2 BC03 ytáblatisztító spray 250 ml

369-5120 3 BC04 utántöltő folyadéky 500 ml

369-5121 4 BC05 yutántöltő folyadék 1000 ml

Mágneses és törölhető táblák tisztítására alkalmas alkoholos spray. A spray-t a táblára fújjuk majd 

tisztára töröljük.

1234

Bi-Offi ce táblatisztító kendô
rendelési kód termék kód kiszerelés

369-5100 BC02 100 kendő/doboz

Ideális minden típusú fehér tábla tisztítására. Nedves és száraz törlésre egyaránt alkalmas. Adagolós 

zárókupakkal ellátott.
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Bi-Offi ce mágneses táblatörlô
rendelési kód termék kód típus méret

369-5000 1 AA0111 táblatörlő 140 x 40 x 35 mm

369-5004 9D001504 táblatörlő fi lcbetét 128 x 60 mm

369-5005 2 AA0112 táblatörlő fi lcbetét 140 x 40 mm

369-5007 AA0105 ytáblatörlő extrakönnyű 105 x 55 x 23 mm

369-5010 3 9D009040 félkör alakú táblatörlő + tolltartó 128 x 60 x 30 mm

369-5011 9D015042 félkör alakú táblatörlő 128 x 60 x 30 mm

369-5015 9D015041 félkör alakú tolltartó 110 x 75 x 42 mm

Mágneses táblatörlő, melynek segítségével a táblamarkerrel írt szövegek, rajzok a száradás után köny-

nyen eltávolíthatóak.

1

2
3

ICO fehértábla-törlô
rendelési kód típus kiszerelés

376-3600 fehértábla-törlő 12 db/doboz

376-3601 gmágneses fehértábla-törlő 12 db/doboz

376-3610 fehértábla-törlő + táblairón 3 klf. szín 16 db/doboz

376-3611 gmágneses fehértábla-törlő + táblairón 3 klf. szín 16 db/doboz

Fehértábla-törlő, melynek segítségével a táblamarkerrel írt szövegek, rajzok száradás után könnyen 

eltávolíthatók. Filc törlőfelülettel.

Mágneses fehértábla-törlő: talprészében elhelyezett mágnes révén, a táblán rögzíthető.

Fehértábla-törlő szettek 3 féle színű táblamarkerrel (kék, fekete, piros). A táblatörlő segítségével 

a táblamarkerrel írt szövegek, rajzok száradás után könnyen eltávolíthatók. Filc törlőfelülettel ellátott. 

Táblamarker „Cap-Off ” festékkel töltött, ezért néhány napig kupak nélkül sem szárad be. Megnövelt 

élettartam a nagyobb méretű testnek köszönhetően. Kerekített csúccsal. Vonalvastagság: 3 mm. Mág-

neses változatban is!

a

b

c

d

Dahle táblamágnes

rendelési kód átmérő szín kiszerelés

247-5001 24 mm piros 6 db/bliszter

247-5005 24 mm gsárga 6 db/bliszter

247-5011 24 mm kék 6 db/bliszter

247-5015 24 mm fehér 6 db/bliszter

247-5021 32 mm piros 4 db/bliszter

247-5025 32 mm gsárga 4 db/bliszter

247-5031 32 mm kék 4 db/bliszter

247-5035 32 mm fehér 4 db/bliszter

247-5041 38 mm piros 2 db/bliszter

247-5045 38 mm gsárga 2 db/bliszter

247-5051 38 mm kék 2 db/bliszter

247-5055 38 mm fehér 2 db/bliszter

Egyértelmű formák, ragyogó színek és a különböző méretek teszik ezeket az erős mágneseket a fém 

táblák ideális kellékeivé. Tervezésnél, vagy előadások során nélkülözhetetlen. Bliszteres csomagolásban 

különböző méretekben és nagy szín választékban kapható!

ICO táblamágnes

rendelési kód átmérő szín kiszerelés

376-3211 15 mm vegyes, 5 színgy 10 db/bliszter

376-3221 20 mm gyvegyes, 4 szín 8 db/bliszter

376-3231 30 mm vegyes, 5 színgy 5 db/bliszter

376-3241 40 mm gyvegyes, 4 szín 4 db/bliszter

Különböző színű és méretű kerek, jó minőségû, erős mágnes, fém illetve fehér táblákhoz. Iskolákban 

oktatás során, prezentációkon kiváló segítőtárs. Bliszteres csomagolásban, a következő méretekben: 

15, 20, 30 és 40 mm.
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Bi-Offi ce fl ipchart papír

rendelési kód termék kód típus méret kiszerelés

369-6000 FL036203 sima 65 x 98 cm 20 ív/csomag, 5 csomag/dobozg g

369-6002 FL033503 gynégyzethálós 65 x 98 cm g g20 ív/csomag, 5 csomag/doboz

65x95 cm-es, előlap nélküli fl ipchart papír sima és négyzethálós kivitelben. Lyukasztását tekintve 

(6 helyen lyukasztott) minden fl ipchart táblához használható. 20 íves kiszerelésben, 70 g/ív. 

1

2

Leitz Easy Flip hordozható fl ipchart henger, fóliatekercs
rendelési kód megnevezés termék kód méret

305-5180 1 fl ipchart hengerg 70000000 97 mm x 720 mm

305-5182 2 fóliatekercs 70500001 60 cm x 20 m

      Hordozható prezentációs eszköz. Felakasztható fém henger, melyben fóliatekercs található. A nyí-

láson kihúzva a fólia mágneses töltést kap, így bármilyen felületen könnyedén megtapad. A fóliára 

hagyományos és alkoholos fi lctollal is lehet írni. 10 m-es fóliatekerccsel szállítjuk.

       Easy Flip rendszerhez használható fóliatekercs. Elektromos feltöltésénél fogva bármilyen felületen 

megtapad. Hagyományos és alkoholos fi lctollal is használható. Fehér, perforáció 800 mm-enként

1

2

Esselte lézer pointer
rendelési kód termék kód hatótávolság

305-5686 500550 100 m

Nagyon elegáns, fekete színű, töltőtollra hasonlító lézer mutatópálca. A 6 mm átmérőjű piros pont akár 

100 m távolságra is elvilágít. 2 db AAA elemmel szállítjuk.

Esselte kombi lézer pointer és dialapozó
rendelési kód termék kód hatótávolság

305-5688 19339 15 m

Az első prezentációs dialapozó 128 MB belső USB memóriával. Tökéletes társ a prezentációk bemuta-

tásában és a fájlkezelésben is. Tartozékok: USB vevőegyegység beépített 128 MB memóriával, elem, 

hordozótok.

e

Logitech lézer pointer
rendelési kód termék kód hatótávolság

390-1890 931307-0914 10 m

Ez a vezeték nélküli mutatóeszköz LCD kijelzős időzítővel rendelkezik, és rezgéssel is fi gyelmeztetni tud. 

2 darab AAA méretű ceruzaelemmel működik. 2,4 GHz-es, könnyen tárolható, vezeték nélküli vevőegy-

ség. A 10 méteres hatótávolság révén szabadon lehet mozogni előadás közben. A Windows rendszerű 

számítógépekhez nincs szükség külön szoftverre: a vezeték nélküli vevőegység csatlakoztatása után 

máris használatba vehető a termék. 
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Panasonic projektor

rendelési kód típus felbontás fényerő

396-9504 PT-AE3000 Full HD 1920 x 1080 1600 lumen

• fényerő: 1600 ANSI lumen

• kontrasztarány: 60.000:1

• felbontás: Full HD 1920 x 1080 pixel

• felbontáskompatibilitás: HDTV (High Defi nition TV 1920 x 1080)

• videójel: EDTV, HDTV 1080i, HDTV 1080p, HDTV 720p, NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM

• fókusz: automatikus

• 2-szeres optikai zoom

• csatlakozók: 15 Pin D-SUB bemenet, komponens bemenet, HDMI bemenet

• Eco mód

• fali tartó: opcionális

• üzemi zajszint: 22 db

• méret (SZ x M x H): 460 x 130 x 300 mm

• tömeg: 7,2 kg
a

b

c

d

Panasonic projektor

rendelési kód típus felbontás fényerő

396-9505 PT-LB75E XGA 1024 x 768 2600 lumen

LCD projektor

1024 x 768-as felbontás

Képarány: 4:3

2600 ANSI Lumen fényerő

500:1 kontrasztarány

Vetített képátló: 0,83m - 7,62m

Vetítési távolság: 1,1m - 10,8m

Tömeg: 3000g

Méret: 368 x 88 x 233 mm

Panasonic projektor

rendelési kód típus felbontás fényerő

396-9506 PT-LB75NTE XGA 1024 x 768 2600 lumen

LCD projektor

1024 x 768-as felbontás

Képarány: 4:3

2600 ANSI Lumen fényerő

500:1 kontrasztarány

Vetített képátló: 0,83m - 7,62m

Vetítési távolság: 1,1m - 10,8m

vezeték nélküli átvitel

Tömeg: 3000g

Méret: 368 x 88 x 233 mm

Panasonic projektor

rendelési kód típus felbontás fényerő

396-9507 PT-LB80E XGA 1024 x 768 3200 lumen

LCD projektor

1024 x 768-as felbontás

Képarány: 4:3

3200 ANSI Lumen fényerő

500:1 kontrasztarány

Vetített képátló: 0,83m - 7,62m

Vetítési távolság: 1,1m - 10,8m

Tömeg: 3000g

Méret: 368 x 88 x 233 mm
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írásvetítõ | projector

Panasonic projektor

rendelési kód típus felbontás fényerő

396-9508 PT-LB80NTE XGA 1024 x 768 3200 lumen

LCD projektor

1024 x 768-as felbontás

Képarány: 4:3

3200 ANSI Lumen fényerő

500:1 kontrasztarány

Vetített képátló: 0,83m - 7,62m

Vetítési távolság: 1,1m - 10,8m

vezeték nélküli átvitel

Tömeg: 3000g

Méret: 368 x 88 x 233 mm

a

b

c

d

3M iskolai írásvetítô

rendelési kód típus fényerő lencse lámpa teljesítmény

331-6005 1608 2000 lumen 1 2 150 W

331-6015 1620 2400 lumen 3 2 250 W

Költségtakarékos írásvetítők. A 360 fokban elforgatható fej a legkisebb tantermek számára is ideális. 

Lehajtható vetítőkar, zárt lencsevédelem, a lámpateljesítményt szabályozó kapcsoló +50% lámpaélet-

tartamot biztosít, beépített hordozható fül, stabil fémszerkezet.

3M hordozható írásvetítô

rendelési kód típus fényerő lencse lámpa teljesítmény

331-6111 2660 2500 lumen 3 2 250 W

Hordozható írásvetítő hordtáskával. A sikeres prezentációt segítő eszközeivel bárhol, bármikor tökéle-

tes megoldás sokat utazó előadók számára. Pillanatok alatt beüzemelhető, kis súlya miatt könnyen 

szállítható.

3M írásvetítõ állvány
rendelési kód típus alaplap méret tömeg

331-6750 TA50 41 x 38 cm g7,1 kg

Gurítható, két fékkel rögzíthető írásvetítő állvány szürke színben. Az alaplap magassága 61–105 cm 

között állítható.
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vetítõvászon | projector screen
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Bi-Offi ce fali vetítôvászon
rendelési kód termék kód méret

369-7000 9D006029 125 x 125 cm

369-7001 9D006030 150 x 150 cm

369-7002 9D006004 180 x 180 cm

369-7003 9D006003 200 x 200 cm

369-7004 9D006011 244 x 244 cm

Matt fehér vetítővászon, sima felülettel, kiváló visszatükrözéssel és egyedüli leengedő mechanizmus-

sal. A vászon minkét széle fekete kerettel ellátott, erősített acél szerkezet.

Bi-Offi ce vetítôvászon 3 lábú állvánnyal
rendelési kód termék kód méret

369-7010 9D006028 125 x 125 cm

369-7011 9D006020 150 x 150 cm

369-7012 9D006021 180 x 180 cm

369-7013 9D006022 200 x 200 cm

369-7014 9D006027 244 x 244 cm

Matt fehér kivetítővászon, sima felület, kiváló visszatükrözés, acél állvány, 3 lábas megtámasztás. Egy-

szerű felállítás, könnyű tárolás.

Bi-Offi ce elektromos fali vetítôvászon
rendelési kód termék kód méret

369-7020 9D006012 125x 125 cm

369-7021 9D006013 150 x 150 cm

369-7022 9D006014 180 x 180 cm

369-7023 9D006015 200 x 200 cm

369-7024 9D006017 244 x 244 cm

369-7025 9D006019 305 x 305 cm

369-7050 y9D006033 távirányító elektromos vászonhoz

Matt fehér sima felületű vetítővászon kézi szabályozóval. A rugós fékezőmechanizmus lehetővé teszi 

a vászon egyszerű használatát. Erős, henger alakú acélház, zárósapkával a két végén.

3M fali vetítôvászon
rendelési kód termék kód méret

fali WS150 150 x 150 cm

331-6718 fali WS180 180 x 180 cm

Falra és mennyezetre egyaránt felszerelhető vetítővászon. Vetítési felületük kiváló minőségű, matt 

fehér anyagból készült. Fehér fémkerettel. A kiengedő mechanizmusba szabadalmaztatott zárószer-

kezetet építettek be.
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írásvetítõ fólia | projector fi lm
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3M fénymásoló fólia írásvetítôhöz

rendelési kód termék kód típus lap/csomag

334-6341 PP2500 fekete-fehér másolóhoz 100

Fekete-fehér fénymásológépekhez használható A4 méretű fólia.

3M lézerprinter fólia írásvetítôhöz

rendelési kód termék kód típus nyomtató lap/csomag

334-6461 CG3700 yHP lézernyomtatókhoz színes 50

Nyomtatókhoz használható A4 méretű fólia. Kifejezetten Hewlett Packard LaserJet nyomtatókhoz ki-

fejlesztett fólia.

3M tintasugaras fólia írásvetítôhöz

rendelési kód termék kód típus nyomtató lap/csomag

334-6521 CG3460 j yHP Deskjet nyomtatókhoz színes 50

Tintasugaras nyomtatóhoz használható A4 méretű fólia.. 

Valamennyi 3M fólia környezetbarát alapanyagokból készült.
Lapadagolóból betölthető. A gyártó által készített referencialista alapján

a piacon lévő összes nyomtatóhoz és fénymásolóhoz található 3M fólia.
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Stiefel Magyarország fali térkép 100 x 70 cm
rendelési kód típus termék kód megnevezés

365-0101 fakeretes 878877FK Magyar Szent Korona országaigy g

365-0071 fakeretes 3860FK gy gMagyarország autótérképe

365-0021 fakeretes 878287FK Magyarország közigazgatása és közlekedésegy g g g

365-0061 fémkeretes 3860M gy g pMagyarország autótérképe

365-0031 fémkeretes 872887M gy g g gMagyarország közigazgatása és közlekedése

A fakeretes térkép írható-törölhető, tűzhető, a fémkeretes térkép írható-töröhető, mágnesezhető ki-

vitelűek.

Stiefel Európa fali térkép 100 x 70 cm
rendelési kód típus termék kód megnevezés

365-0133 fakeretes 447427FK Európa országaig

365-0135 fémkeretes 447427M gEurópa országai

A fakeretes térkép írható-törölhető, tűzhető, a fémkeretes térkép írható-töröhető, mágnesezhető ki-

vitelűek.

Stiefel Föld fali térkép 100 x 70 cm
rendelési kód típus termék kód megnevezés

365-0131 fakeretes 447447FK gA Föld országai

A fakeretes térkép írható-törölhető, tűzhető kivitelű. 

Stiefel fali térkép 140 x 100 cm
rendelési kód típus termék kód megnevezés

365-0037 fakeretes 878277FT Magyarország közigazgatása és közlekedésegy g g g

365-0161 fakeretes 4870FT Budapest

A fakeretes térképek írható-törölhető, tűzhető kivitelűek. 
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Stiefel fémkeretes fali térkép 140 x 100 cm
rendelési kód termék kód típus megnevezés

365-0065 tűzhető Magyarország autótérképegy g

365-0063 gmágneses írható-törölhető gy gMagyarország autótérképe

365-0151 mágneses, részletes utcahálózatg Budapest

365-0155 j gytűzhető, utcajegyzékkel Budapest

Írható-törölhető, mágnesezhető kivitelezésű fémkeretes fali térkép.

a

b

Stiefel spirálos autó atlasz
rendelési kód termék kód megnevezés méret

457865 Budapest városatlasz 15 x 24 cm

365-0502 457867 gy gMagyarország autóatlasz 15 x 24 cm

365-0503 457870 gy g p gyMagyarország és Budapest atlasz egyben 15 x 24 cm

Ez az autóatlasz sorozat mind a könnyen kezelhető formátumok, mind a spirálos kötészeti megoldást 

tekintve a legkényelmesebb használatot teszi lehetővé. A Budapest atlasz többnyelvű jelmagyarázattal, 

részletes belvárosi térképoldalakkal, tömegközlekedési áttekintő térképpel és részletes névmutatóval 

rendelkezik. A Magyarország atlaszban az autópályák sémarajzait, a megyei jogú és fontosabb városok 

színes belváros- és áthajtási térképeit is megtaláljuk.
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Tarifold t-offi ce A4 fali és asztali állvány
rendelési kód termék kód típus szín

470-0015 TF714300 fali 10 db bemutatótáblával szürke

470-0016 TF714301 fali 10 db bemutatótáblával kék

470-0017 TF714309 fali 10 db bemutatótáblával vegyesgy

470-0770 TF734300 asztali 10 db bemutatótáblával szürke

470-0771 TF734301 asztali 10 db bemutatótáblával kék

470-0772 TF734309 asztali 10 db bemutatótáblával gyvegyes

10 db bemutatótáblával felszerelve kapható. A bemutatótáblák műanyagbevonatú acélhuzal kerettel, 

tükröződésmentes, újrahasznosítható, polipropilénből készülnek. A bemutatótáblák egy erős műanyag 

forgórésszel ellátva illeszkednek a fali tartóba. A táblák könnyedén ki- és bepantinthatóak. A falra 

szerelve ideális dőlésszöget biztosít a táblákban elhelyezett iratok olvasásához, és egyben biztosítja a 

bemutatótáblák nyitott állapotának megőrzését. Bővíthető a t-offi  ce falitartók egyszerű egymás mellé 

szerelésével. Összepattinthatók és szétszerelhetők. A t-offi  ce állvány bővítésre is használható a táblák 

külön is rendelhetőek! A t-offi  ce asztali állvány fali tartóval vagy bővítő készlettel bővíthető, összepat-

tintható és szétszerelhető.

Tarifold Technic bemutatótábla, fali tartó
rendelési kód termék kód típus méret szín

470-0150 TF114002 felül nyitotty A4 fehér

470-0151 TF114007 yfelül nyitott A4 fekete

470-0152 TF114001 felül nyitotty A4 kék

470-0154 TF114003 yfelül nyitott A4 piros

470-0155 TF114004 felül nyitotty A4 sárgag

470-0156 TF114005 yfelül nyitott A4 zöld

470-0157 TF114009 felül nyitotty A4 vegyesgy

470-0704 TF214000 üres fali tartó fém A4 szürke

A Tarifold fali tartó 10 db A4-es bemutatótábla befogadására alkalmas. Tábla nélkül 1 db-os kiszerelés-

ben kapható. A bemutatótábla A4-es, igénybevételt álló, tükröződés mentes PVC-ből, színes műanyag 

bevonatú acélhuzal kerettel, forgócsappal ellátva készül. 10 db-os kiszerelésben kapható.

Tarifold Individual bemutatótábla
rendelési kód termék kód típus méret szín

470-0401 TF194607 mágneses táblag A4 fekete

470-0041 TF154509 ggfüggő bemutatótábla, álló A4 gyvegyes

470-0500 TF531041 tariclip VP bemutatótábla kék

Mágneses bemutatótábla: Az A4 méretű mágneses bemutatótábla a hátsó részébe beépített 

mágnescsíknak köszönhetően minden fém felületre ráhelyezhető, könnyedén levehető, áthelyezhető. 

Kiválóan alkalmas üzemekben, raktárakban és gépeknél. Csom.: 5 db/doboz.

Függő bemutatótábla: Az A4 méretű függő bemutatótábla a fém fülecske segítségével egyszerűen a 

falra akasztható, leakasztható, az irat egy mozdulattal cserélhető. Kiválóan alkalmas munka- és bizton-

sági előírások, üzemi utasítások kifüggesztésére. Csom.: 5 db/doboz.

Tariclip VP: A Tariclip VP két függő irattartó tasakból és a rögzítő elemekből áll. Kisebb alkatrészek, 

postai levelek, prospektusok, üzenetek helyezhetők el benne.

a

b

c

d

Leitz Presenter katalógustartó
rendelési kód termék kód típus szín kiszerelés

305-2365 54000192 katalógustartó + támaszg füst 4+1 szett

305-2372 54010092 gkatalógustartó füst 4 db/doboz

305-2379 1 54000134 katalógustartó + támaszg kék 4+1 szett

305-2373 54010034 gkatalógustartó kék 4 db/doboz

305-2370 54010002 katalógustartóg víztiszta 4 db/doboz

305-2371 54000102 gkatalógustartó + támasz víztiszta 4+1 szett

305-2374 2 54030002 támasz 165 x 160 x 100 mm víztiszta

Falra vagy forgatható katalógusállványra szerelhető, illetve asztalon vagy pulton tárolható műanyag 

katalógustartó, A4 méretű iratok vagy katalógusok számára. 

2

1
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Jansen Display brossúra tartó
rendelési kód termék kód méret típus

472-0100 1 C110 1/3 A4 1 zsebes, szabadonálló

472-0110 2 C160 A5 1 zsebes, szabadonálló

472-0120 3 C230 A4 1 zsebes, szabadonálló

472-0155 4 W230 A4 1 zsebes, fali

472-0158 5 3W230 A4 3 zsebes, fali

Víztiszta, fröccsöntött, esztétikus szórólaptartók szabadonálló és fali kivitelben, A4, A5 és 1/3 A4-es 

kiadványokhoz, egy- és többzsebes változatokban. Kérésre további variációk is rendelhetők.

1 2

3 4 5

Leitz Presenter forgatható katalógus állvány

rendelési kód termék kód típus szín

305-2378 54020095 g ggörgős fekete

24 db katalógustartó akasztható rá, tengelye körül forog, görgőkön tolható. Az állványt katalógustartó 

nélkül szállítjuk.

Jansen Display brossúra tartó forgó állvány

rendelési kód termék kód típus szín

472-0340 12F230 gforgó 12xA4 zseb

Forgatható víztiszta brossúra tartó 12 db A4 méretű zsebbel kiadványhoz, katalógushoz.

b

KEBAdisplay
rendelési kód típus szín

314-6000 1 asztali ezüst

314-6001 2 fali ezüst

314-6002 3 álló ezüst

A KEBAdisplay egy egyedülálló mozgatható rendszer, mely segíti a személyes rendszerezést, bemutatók 

illetve tájékoztató anyagok kihelyezését. Praktikus kialakításának köszönhetően a KEBAergo, KEBAfrost 

gyűrűs iratrendezők egyetlen könnyed mozdulattal bepattinthatók vagy kiemelhetőek. 

KEBAdisplay rendszere lehetővé teszi, hogy benne a KEBA gyűrűs iratrendezőket 5 különböző pozíci-

óban rögzítse. 

A KEBAdisplay rendszer tartalmazza a tartóállványt, egy KEBA gyűrűs iratrendezőt, amelyben 5 mű-

anyag elválasztó zsebet talál. 

A termékre 5 év garanciát vállalunk szakszerű használat esetén.

Az asztali kivetelű KEBAdisplay segítségével jól áttekinthető rendet tud tartani az író- illetve mun-

kaasztalán.

Gyorsabb és hatékonyabb a dokumentumok kezelése, nem kell hosszú ideig keresgélni, ha valami fon-

tos anyagra szüksége van.

Felhasználási területek: - katalógus, árlista, prezentáció kihelyezés

– termék bemutató

– személyes iratok rendszerezése

– feladatok, melyek gyors hozzáfárst követlenek különböző információkhoz.

A falra szerelhető és talpon álló KEBAdisplay-ben elhelyezhet bemutatóanyagot, proskeptust vagy 

kezelési útmutatót.

1

2

3

c

gyûrûs iratrendezõk 
a 65-66. oldalon

találhatók.
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Bi-Offi ce várakoztató tábla

rendelési kód termék kód keret méret

369-3521 SUP0302 alumínium 200x300 cm

Elegáns alumínium keret, átlátszó műanyag fólia a papír védelmére. A keret könnyen nyitható-zárható, 

mely egyszerűsíti a papír cseréjét, anélkül, hogy a táblát mozdítani kellene. Nehéz fém talp biztosítja 

a stabilitást.

Jansen Display alumínium megállítótábla
rendelési kód termék kód típus

472-0400 A0 32 mm-es profi l, eloxált ezüst, kerekített sarok

472-0402 A1 32 mm-es profi l, eloxált ezüst, kerekített sarok

472-0403 A2 32 mm-es profi l, eloxált ezüst, kerekített sarok

Kétoldalas reklámtábla kipattintható kerettechnikával, mely a poszter gyors és egyszerű cseréjét teszi 

lehetővé. Stabil szerkezet, UV-védő, tükröződésmentes fólia a poszter védelmére.

Jansen Display alumínium plakátkeret

rendelési kód termék kód méret típus

472-1014 KRAOR32 A0 lekerekített sarok

472-1013 KRAOG32 A0 g ggérbe vágott sarok

472-1011 KRA1R25 A1 lekerekített sarok

472-1012 KRA1G25 A1 g ggérbe vágott sarok

472-1000 KRA2R25 A2 lekerekített sarok

472-1010 KRA2G25 A2 g ggérbe vágott sarok

472-1007 KRA4R25 A4 lekerekített sarok

472-1006 KRA4G25 A4 g ggérbe vágott sarok

Poszterek, hirdetések kihelyezésére alkalmas alumínium plakátkeretek kipattintható kerettechnikával. 
A keretek 25 illetve 32 mm-es profi lból, lekerekített vagy gérbe vágott sarkokkal készülnek, UV stabil, 
tükröződésmentes fóliával. Kérésre egyedi méretben is!

d

Bi-Offi ce névtábla

rendelési kód termék kód méret típus kiszerelés

369-4900 NPL01011 5x20,5 cm törölhető 2 db/csomagg

369-4901 NPL01021 5x20,5 cm betűkirakós g2 db/csomag

369-4902 NPL01012 5x20,5 cm kihúzható 3 db/csomagg

369-4903 NPL01013 5x20,5 cm jajtóra g3 db/csomag

369-4904 NPL02013 7,5x23,5 cm ajtóraj 2 db/csomagg

369-4905 NPL03013 10x23,5 cm jajtóra g1 db/csomag

369-4906 NPL04013 15x15 cm logog 1 db/csomagg

369-4907 NPL05013 15x21,5 cm glogo g1 db/csomag

Asztalra, ajtóra vagy falra helyezhető névtábla alumínium alapanyagból műanyag zárással.

1

1 2
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a new vision on boards

www.bisilque.com

notice board with techcork notice board with softouch

helping people to communicate

Bi-silque (U.K.) Ltd.     Unit 72c,      Roman way industrial estate      Longridge road, preston, pr2 5bb, U.K.      T: (01772) 655 353      F: (01772) 655 525      info@uk.bisilque.com

magnetic dry erase
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