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Specjalizujemy się w rozwiązaniach biurowych - 
od białych tablic suchościeralnych aż po stylowe 
kosze na śmieci. Zawsze przekraczamy granice 
i tworzymy wyjątkowe produkty, aby zapewnić 
Klientom najlepszy wybór. Jesteśmy wiodącym 
w Europie dostawcą tablic informacyjnych do 
wielostronnego zastosowania. Niezależnie od 
tego, czy szukasz tablicy korkowej, kosza, czy 
stojaka na parasole, mamy to, czego aktualnie 
potrzebujesz. Nadaj swoim biurom nowoczesny 
wygląd, za pomocą którego przedstawisz swój 
profesjonalizm zarówno pracownikom, jak 
i Klientom.

Nasze zespoły projektantów, producentów oraz 
handlowców działają, aby spełniać Państwa 
oczekiwania, a także zapewniać wyjątkowy 
poziom usług, z których jesteśmy znani. Od 
drobnych poprawek do naszych standardowych 
rozwiązań lub w pełni zindywidualizowanych 
projektów. Mamy możliwość projektowania, 
produkcji oraz dystrybucji na całym świecie. 
Pozwól nam zrealizować Twój kolejny projekt, 
abyś mógł zobaczyć różnicę. Jesteśmy 
gotowi, aby spełnić Twoje potrzeby związane 
z produktami Office. 

 

Zespół Jansen Display





Idealne miejsce na Twoje notatki 
i dokumenty.

• trwała konstrukcja

• łatwy montaż

• przeznaczona do recepcji 
oraz hal produkcyjnych

STALOWA 
TABLICA MEMO



Elegancki oraz praktyczny 
stojak na broszury z kieszeniami 
magnetycznymi lub dodatkowymi 
uchwytami na ulotki.

• stabilna konstrukcja

• nowoczesna czerń  
oraz inne warianty  
kolorystyczne

• uporządkowane 
broszury

• indywidualne 
rozwiązania 

• różne wymiary 
kieszeni

STOJAK NA KATALOGI I ULOTKI 





RAMKI 
ZATRZASKOWE 
Prosta oraz przejrzysta prezentacja 
Twoich reklam lub wiadomości.

• folia antyrefleksyjna ze 
stabilizatorem UV

• ogniotrwała- klasa ochrony B1

• różnorodne profile, kolory 
i wymiary

Typ narożników

Kolor 


B1 DIN4102





TABLICE 
SUCHOŚCIERALNE 
SCRITTO®

SZKLANA TABLICA  
DO PISANIA 

Jest to niezbędny element Twojego biura.

• łatwy montaż

• różne wymiary

• różnorodne akcesoria  
na zamówienie

Elegancki styl oraz praktyczność 
w jednym. Idealna do 
showroom-u lub biura.





FLIPCHART 
SCRITTO® „VARIO 
STAR“  

FLIPCHART 
SCRITTO® 
„STANDARD“  

Rysuj, pisz i wykorzystuj swoją 
kreatywność. Twój kluczowy partner 
podczas „burzy mózgów“ dla Twojego 
zespołu lub podczas spotkań 
biznesowych.

• klipsy do papieru na górze

• regulowana wysokość 

• stabilna konstrukcja

• łatwe przemieszczanie

• magnetyczna tablica, 
umożliwiająca pisanie 







TABLICE KORKOWE 
SCRITTO®

TABLICE FILCOWE 
SCRITTO®

Łatwo przypnij ulotki i ogłoszenia.

• trwała i bezpieczna konstrukcja

• łatwy montaż

• różne wymiary i kolory

Niebieski Zielony Szary Czerwony





STOJAKI NA ULOTKI  
I WIZYTÓWKI

UCHWYTY  
NA TELEFON  
I TABLET

• trwała, stalowa konstrukcja

• uchwyt na tablet zamykany  
na klucz

• jeden, uniwersalny rozmiar

• możliwość naniesienia logo firmy

• różne wymiary





Różne wymiary.

Panel tylny Panel tylny



WEWNĘTRZNE GABLOTY ZAMYKANE NA KLUCZ
Łatwy i szybki przekaz wiadomości i ogłoszeń.

korek / metal / filc





Zaoferuj swoim Klientom obsługę 
najwyższej klasy.

• wolnostojące lub naścienne

• różne kolory dostępne  
na zamówienie

Stylowe, praktyczne oraz 
trwałe stojaki na parasole 
w dwóch rozmiarach 
oraz różnych opcjach 
kolorystycznych.

WIESZAKI STOJAKI  
NA PARASOLE







SMART POST STREET 
FURNITURE
Poznaj przyszłość najnowocześniejszych mebli 
zewnętrznych. Wymagania dotyczące stylu i jakości 
zapewniane są przez najwyższej klasy technologię.

Oferuj najlepsze usługi swoim pracownikom i Klientom 
dzięki wyjątkowemu rozwiązaniu Smart Post.

• wąska, aluminiowa konstrukcja ze szklanymi 
elementami

• betonowe mocowanie

• dostępne także w wersji ze stałym  
zasilaniem 230 W lub panelem  
słonecznym

• zawiera gniazda ładowania USB  
oraz adapter WIFI

• interfejs wskaźnika LED 

• idealny do łączenia indywidualnych  
kombinacji ze standardowego  
zestawu komponentów 

 LED



ODKRYJ WIĘCEJ 
I ZOBACZ RÓŻNICĘ





Użytkowanie na zewnątrz, odporny  

na warunki atmosferyczne

Podświetlenie LED 

Dwustronny

Zamykany na klucz

Wejście elektryczne

Zawiera gniazda  

ładowania USB

Możliwość pisania





LED

 





wiecej szczegółów na stronie www.jansen-display.com
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Jansen Display Polska sp. z o.o.
ul. Aleksandra Kotsisa 4

03-307 Warszawa

Polska

Tel.: 22 852 01 50

info@jansen-display.pl


