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Wielowymiarowy
sposób łączenia

400 ELEMENTÓW
W 16 KSZTAŁTACH

połączenie stacji napełniania bidonów z urządzeniem
do bezpośredniego zaspokojenia pragnienia bez
używania dodatkowych naczyń

Korby napędowe

Graficzny monitor filtra
(tylko modele z filtrem)
Zielona, żółta i czerwona dioda
sygnalizuje stan zużycia filtra.

Strumień laminarny
Zagłębiona dysza napełniająca
zapewnia płynność strumienia
i minimalny rozprysk wody, 4-6 l/min.

Green Tricker
Wyświetla liczbę zaoszczędzonych
plastikowych butelek.

2 komplety kart pracy
z 12 modelami

Elastyczna wylewka
10 wielkoformatowych
Flexi-Guard
zabezpiecza przed
dwustronnych
instrukcji
urazami
użytkowników.
Posiada
powłokę chroniącą przed rozwojem drobnoustrojów.

MP1104

ZAPROJEKTOWANO
W WIELKIEJ BRYTANII

249 zł

Koła zębate napędzają zegarki, samochody, samoloty i wiele popularnych maszyn.
Konstruuj proste mechanizmy, obserwuj, wyciągaj wnioski i poznawaj zasady ich działania
z zestawem Koła Zębate Morphun Gearphun.

400 elementów
sklep.nowaszkola.com

infolinia: 0 801 5555 08
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ZDROWA WODA
DLA KAŻDEGO
DZIECKA!

Aktywacja czujnikiem
elektronicznym
Bezdotykowa i higieniczna obsługa
z automatycznym wyłącznikiem po
20 sekundach bezczynności.

w.www

FILTROWANIE WODY - NASZE FILTRY
• redukuje zapachy i przebarwienia wody
• usuwa cząsteczki chloru i ołowiu
• prosta instalacja, szybkozłącze 1/4 obrotu
ułatwia instalację i wymianę
• polipropylenowa siatka filtracji wstępnej chroniąca filtr
przed grubszymi osadami
• opatentowany element filtracyjny z węglem
aktywnym do usuwania zapachu chloru i ołowiu

sklep.nowaszkola.com		

• zdolność filtracyjna około 12.000 litrów,
w zależności od stanu miejscowej wody
• zgodne z normami AN SI/NSF 42
– chlor, AN SI/NSF 53 – redukcja ołowiu
• automatyczny wlotowy zawór odcinający,
który zamyka się podczas demontażu filtra,
eliminując wycieki wody

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Infolinia 801 5555 08
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Poidełko 2
Poidełko
wykonane zWielowymiarowy
polerowanej stali nierdzewnej. Specjalne
5 RODZAJÓW
sposób łączenia
KÓŁ ZĘBATYCHmisy ogranicza
ukształtowanie
chlapanie. Samopowrotny przycisk
W 5 KOLORACH
uruchamiający
odporny na intensywne użytkowanie, który nie wymaga chwytania ani przekręcania. Regulacja wysokości strumienia
przez specjalny otwór w przycisku, bez konieczności rozbierania.
400 ELEMENTÓW
W 16 KSZTAŁTACH

PD 0002

CENA 4908 zł

Dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Korby napędowe
Poidełko 1
Urządzenie to wykonane jest w 60% z materiałów pochodzących
z recyklingu, dostosowane do korzystania przez osoby niepełno2 komplety kart pracy
sprawne, dzieci i osoby dorosłe na wózkach.
Specjalny wyświetlacz
z 12 modelami
z licznikiem informuje użytkownika o ilości zaoszczędzonych butelek typu pet, wpisując się tym samym w obowiązujące trendy
ekologiczne. Wyposażone jest w wysokiej jakości filtr (zawartość
ołowiu, chloru, cząstek stałych oraz poprawę smaku i zapachu)
wystarczający na około 12.000 litrów wody oraz chłodziarkę.
W przypadku zastosowania w placówkach szkolnych może być wyposażone w specjalną bardzo wydajną, elastyczną wylewkę Easy-Flex chroniącą dzieci przed urazami. Dozownik do napełniania
butelek uruchamiany jest automatycznie przez czujnik.

PD 0001

10 wielkoformatowych
dwustronnych instrukcji

CENA 7983 zł

MP1104

Doskonałe
źródło
wody!

ZAPROJEKTOWANO
W WIELKIEJ BRYTANII

249 zł

Koła zębate napędzają zegarki, samochody, samoloty i wiele popularnych maszyn.
Konstruuj proste mechanizmy, obserwuj, wyciągaj wnioski i poznawaj zasady ich działania
z zestawem Koła Zębate Morphun Gearphun.

400 elementów
sklep.nowaszkola.com

infolinia: 0 801 5555 08

Poidełko 3
Poidełko wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Specjalne
ukształtowanie misy ogranicza chlapanie. Samopowrotny przycisk
uruchamiający odporny na intensywne użytkowanie, który nie wymaga chwytania ani przekręcania. Regulacja wysokości strumienia
przez specjalny otwór w przycisku, bez konieczności rozbierania.
PD0003

idealne do:
• szkół i uczelni
• obiektów publicznych
• placówek zdrowia
sklep.nowaszkola.com		

CENA 3678 zł

Istnieje możliwość wykonania dowolnego logotypu na aluminiowej tabliczce.
Podana cena nie uwzględnia kosztów montażu

• lotnisk, dworców
• fitness klubów i innych
• hal widowiskowych
Oferta ważna do wyczerpania zapasów

• obiektów sportowych

Infolinia 801 5555 08

