
Legamaster Sales Cycle 2018/II.  

Jelen ajánlatunk 2018. április 1-től 2018. augusztus 31-ig érvényes! 
A termékek megrendelhetők a www.legavisual.shop webáruházban vagy a legamaster@stiefel.hu e-mail 

címen. A termékek szállítási határideje: 1-3 hét. 

 

Az elegáns munkahely 

MOBIL ÜVEGTÁBLA 
Most 25%-os kedvezménnyel megrendelheti! 

 

Elegáns megjelenés az irodájához funkcionális és innovatív designnal. Könnyen 

tisztítható és rengeteg felületet biztosít: kétoldalas, sima üvegfelület az Ön ötleteinek 

és üzeneteinek kihelyezéséhez. Kíválóan használható a csapat- és projektmunka 

során, lean és scrum menedzsmenthez is. A mobil üvegtáblát a szobák között gond 

nélkül mozgathatja. Ideális tárgyalótermekbe, csoportszobákba, irodákba, hotelek 

halljába, recepciókra. 4 élénk színben kapható, ezért mindig tökéletesen illeszkedik 

környezetébe és gazdagítja a munkaterületet. 25 év garanciát biztosítunk a felületre. 

Az üvegtáblák tökéletes használatához válassza a Legamaster kiegészítőket: neon 

színű filcek, törlőkendők, tisztító sprayk, mágneses eszköztartó, extra erős mágnesek, 

Magic-chart Notes elektrosztatikus fóliák. 

http://shop.legavisual.hu/Mobil-uvegtablak-tobb-szinben 
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Kétoldalú, magas minőségű írható felület 

ECONOMY PLUS KONFERENCIA SZETT 
VÁSÁROLJON EGY ECONOMY PLUS KONFERENCIA SZETTET ÉS EGY KEZDŐ 

FEHÉRTÁBLA-KÉSZLETET ADUNK AJÁNDÉKBA! 

 

 

 

 

Oldalszárnyas fehértábla a minél nagyobb írófelület érdekében! 5 elszeparált 

írófelület. Az oldalszárnyak záródását apró mágnesek biztosítják. Zománcozott acél 

felület, melyre 10 év a garancia.  

 

http://shop.legavisual.hu/ECONOMY-PLUS-konferencia-szett-90x120-240-cm 

 

 



Legamaster Sales Cycle 2018/II.  

Jelen ajánlatunk 2018. április 1-től 2018. augusztus 31-ig érvényes! 
A termékek megrendelhetők a www.legavisual.shop webáruházban vagy a legamaster@stiefel.hu e-mail 

címen. A termékek szállítási határideje: 1-3 hét. 

 

Tökéletes választás prezentációhoz, workshopokhoz és irodába 

UNIVERSAL TŰZHETŐ SZÖVETTÁBLA 
VÁSÁROLJON EGY UNIVERSAL TŰZHETŐ SZÖVETTÁBLÁT ÉS EGY CSOMAG 

SZÍNES GOMBOSTŰT ADUNK AJÁNDÉKBA!  

 

  

 

Négyféle méretben és kétféle színben kapható tűzhető szövettáblák, alumínium 

kerettel, világosszürke sarokelemekkel. Vízszintesen és függőlegesen is felszerelhető. 

http://shop.legavisual.hu/Legamaster-Universal-filctabla-tobb-meretben-szinben 
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A dokumentumok egyszerű és gyors felhelyezése 

MÁGNESES DOKUMENTUMTARTÓK 
VÁSÁROLJON EGY MÁGNESES DOKUMENTUMTARTÓT ÉS ADUNK MÉG EGYET 

AJÁNDÉKBA! 

 

A dokumentumok könnyű, esztétikus és 

praktikus elhelyezése fehértáblákon, 

acélfelületeken. Tisztán, gyűrődésmentesen 

tartja a dokumentumokat, az átlátszó fólia 

megvédi az UV sugárzástól. Tartsa a fontos 

információkat szem előtt! Megvásárolható 

kétféle méretben (A3 és A4) és négyféle 

színben (fekete, piros, kék, zöld).   

 

 

http://shop.legavisual.hu/magneses_dokumentumtartok 
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Tökéletesen összeállított és menetre kész 

PROFESSIONAL WORKSHOP UTAZÓKÉSZLET 
VÁSÁROLJON EGY PROFESSIONAL WORKSHOP UTAZÓKÉSZLETET ÉS EGY 

ÚJRATÖLTŐ KÉSZLETET ADUNK AJÁNDÉKBA!  

 

Több, mint 3200 eszköz a sikeres 

prezentációhoz! Mindent tartalmaz, 

ami egy kreatív prezentációhoz 

szükséges: „Tippek és trükkök” 

füzet, hangulatjelek, teleszkópos 

mutatópálca beépített tollal, 

kiemelő, táblafilcek, téglalap-kör-

ovális-felhő moderációs kártyák, 

ragasztó, olló, stb.  

Az ajándék újratöltő készlet pedig több, mint 2700 eszközt tartalmaz! 

 

http://shop.legavisual.hu/Legamaster-Professional-workshop-utazo-keszlet 

 

 

 

 


