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Projektory 
 

 

1. Projektor multimedialny dużej mocy 3xDLP (10 000 ANSI lumenów, WXGA)  
■ zastosowanie: prezentacje wielkoformatowe, imprezy plenerowe  

■ dostępna optyka: 1.5-2.0:1, 2.0-3.0:1  

■ ilość: 2 szt.  

■ cena netto: 2 900 PLN / dobę  

 

2. Projektor multimedialny dużej mocy 3xLCD (12 000 ANSI lumenów, XGA)  
■ zastosowanie: prezentacje wielkoformatowe, imprezy plenerowe  

■ dostępna optyka: 1.4-1.8:1, 2.0-2.6, 2.6-3.5:1, 3.5-4.5:1  

■ ilość: 1 szt.  

■ cena netto: 1 800 PLN / dobę  

 

3. Projektor multimedialny dużej mocy (6000-6500 ANSI lumenów, XGA)  
■ zastosowanie: prezentacje wielkoformatowe, imprezy plenerowe  

■ dostępna optyka: 1.4-1.8:1; 1.8-2.3:1, 2.6-3.3, 3.3-4.6:1, 4.5-5.8:1, 4.7-8.9:1  

■ ilość: 5 szt.  

■ cena netto: 1 000 - PLN / dobę  

 

4. Projektor multimedialny średniej mocy (4500 - 5500 ANSI lumenów, XGA)  
■ zastosowanie: duże prezentacje dla ok. 300 osób, imprezy plenerowe  

■ dostępna optyka: 0.8:1, 1.1-1.5:1, 1.5-2.2:1, 1.62-2.11, 2.12-3.39:1, 3.4-5.4:1  

■ ilość: 5 szt.  

■ cena netto: 600 PLN / dobę  

 

5. Projektor multimedialny średniej mocy (3500 - 4000 ANSI lumenów, XGA)  
■ zastosowanie: duże prezentacje dla ok. 300 osób, imprezy plenerowe  

■ dostępna optyka: 0.8:1, 1.1-1.5:1, 1.5-2.2:1, 1.62-2.11, 2.12-3.39:1, 3.4-5.4:1  

■ ilość: 4 szt.  

■ cena netto: 400 PLN / dobę  

 

6. Projektor multimedialny z obiektywem o ultrakrótkiej ogniskowej (2 500 ANSI 
lumenów, XGA)  
■ zastosowanie: duże prezentacje dla ok. 200 osób, imprezy plenerowe  

■ odległość projekcji: ½ - ¼ szerokości ekranu  

■ ilość: 3 szt.  

■ cena netto: 500 PLN / dobę  

 
7. Lekki projektor multimedialny średniej mocy (2 000 ANSI lumenów, XGA)  
■ zastosowanie: prezentacje dla ok. 100 osób  

■ ilość: 6 szt.  

■ cena netto: 180 PLN / dobę  
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Ekrany 
 
1. Ekran projekcyjny 1000x560 cm  
■ zastosowanie: do projektora dużej mocy, w cenie konstrukcja nośna do podwieszania z 

kratownicy, statywy wyceniane oddzielnie  

■ typ projekcji: tylna  

■ ilość: 1 szt.  

■ cena netto: 2 000 PLN / dobę  

 

2. Ekran projekcyjny 800x600 cm  
■ zastosowanie: do projektora dużej mocy, w cenie konstrukcja nośna do podwieszania z 

kratownicy, statywy wyceniane oddzielnie  

■ typ projekcji: tylna  

■ ilość: 1 szt.  

■ cena netto: 2 000 PLN / dobę  

 

3. Komplet 2 szt. statywów do ekranów projek. 1000x560cm i 800x600 cm  
■ zastosowanie: do ekranów wielkoformatowych, wszędzie tam, gdzie ekranu nie można 

podwiesić  

■ ilość: 1 szt.  

■ cena netto: 1 200 PLN / dobę  

 

4. Ekran projekcyjny 640x488 cm kompletny (rama + statywy)  
■ zastosowanie: do projektora dużej mocy  

■ typ projekcji: przednia  

■ ilość: 1 szt.  

■ cena netto: 1 200 PLN / dobę  

 

5. Ekran projekcyjny 518x396 cm kompletny (rama + statywy)  
■ zastosowanie: do projektora dużej mocy  

■ typ projekcji: przednia i tylna  

■ ilość: 2 szt.  

■ cena netto: 900 PLN / dobę  

 

6. Ekran projekcyjny 427x320 cm kompletny (rama + statywy)  
■ zastosowanie: do projektora dużej i średniej mocy  

■ typ projekcji: przednia i tylna  

■ ilość: 4 szt.  

■ cena netto: 400 PLN / dobę  

 

7. Ekran projekcyjny 366x274 cm kompletny (rama + statywy)  
■ zastosowanie: do projektora dużej i średniej mocy  

■ typ projekcji: przednia i tylna  

■ ilość: 2 szt.  

■ cena netto: 350 PLN / dobę  
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8. Ekran projekcyjny 305x229 cm kompletny (rama + statywy)  
■ zastosowanie: do projektora średniej mocy  

■ typ projekcji: przednia i tylna  

■ ilość: 4 szt.  

■ cena netto: 250 PLN / dobę  

 

9. Ekran projekcyjny 240x180 cm kompletny (rama + statywy)  
■ zastosowanie: do projektora średniej mocy  

■ typ projekcji: przednia i tylna  

■ ilość: 2 szt.  

■ cena netto: 200 PLN / dobę  

 

10. Ekran projekcyjny 213x160 cm kompletny (rama + statywy)  
■ zastosowanie: do projektorów średniej mocy (także lekkich)  

■ typ projekcji: przednia i tylna  

■ ilość: 2 szt.  

■ cena netto: 200 PLN / dobę  

 

11. Ekran projekcyjny na trójnogu: 240x240 cm  
■ zastosowanie: do lekkich projektorów  

■ typ projekcji: przednia  

■ ilość: 2 szt.  

■ cena netto: 200 PLN / dobę  

 

12. Ekran projekcyjny na trójnogu: 150x150 cm, 175x175 cm, 200x200 cm  
■ zastosowanie: do lekkich projektorów  

■ typ projekcji: przednia  

■ ilość: 8 szt.  

■ cena netto: 100-150 PLN / dobę  

 

13. Ekran płytowy o wysokim kontraście 200x150 cm  
■ zastosowanie: do projekcji dziennych np. na targach, szczególnie polecany z projektorem 

o ultrakrótkiej ogniskowej.  

■ typ projekcji: tylna  

■ ilość: 1 szt.  

■ cena netto: 400 PLN / dobę  

 

14. Ekran płytowy o wysokim kontraście180x102 cm  
■ zastosowanie: do projekcji dziennych np. na targach, szczególnie polecany z projektorem 

o ultrakrótkiej ogniskowej.  

■ typ projekcji: tylna  

■ ilość: 1 szt.  

■ cena netto: 400 PLN / dobę  
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15. Ekran płytowy o wysokim kontraście 100x75 cm  
■ zastosowanie: do projekcji dziennych np. na targach.  

■ typ projekcji: tylna  

■ ilość: 2 szt.  

■ cena netto: 200 PLN / dobę  

 

16. Tablica interaktywna Smartboard 48’’  
■ zastosowanie: do projekcji interaktywnych.  

■ typ projekcji: przednia  

■ ilość: 1 szt.  

■ cena netto: 200 PLN / dobę  

 

 

 

Plazmy, LCD 
 

 
1. Monitor plazmowy 58’’ z uchwytem naściennym  
■ ilość: 4 szt.  

■ cena netto: 1000 PLN / dobę  

 

2. Monitor plazmowy 50’’ z uchwytem naściennym  
■ ilość: 4 szt.  

■ cena netto: 600 PLN / dobę  

 

3. Monitor plazmowy 42” lub LCD z uchwytem naściennym  
■ ilość: 12 szt.  

■ cena netto: 250 PLN / dobę  

 

4. Statyw do monitora plazmowego lub LCD  
■ ilość: 20 szt.  

■ cena netto: 100 PLN / dobę  

 

 
 

Do podanych cen należy doliczyć: koszt transportu (zależny od ilości zamówionego sprzętu oraz 
osób potrzebnych do jego obsługi), ewentualny koszt noclegów dla obsługi. 
 

Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT. 
 

                                               Zapraszamy do współpracy 

 
 

 
  Grzegorz Wolniak                                  Piotr Neinert 

tel. kom. 601-451-646                                    tel. kom. 603-670-812 


