seria Nowej Szkoły
Mapy oraz układ okresowy pierwiastków
• drukowane na tkaninie banerowej, odpornej
na gniecenie, możliwej do czyszczenia;
• oprawione w białe rurki PCW ze sznurkiem
do powieszenia, łatwe do przechowywania
UWAGA! Konserwacja map powinna być wykonywana na sucho.
Materiał banerowy oraz druk są wodoodporne. Zastrzega się jednak, iż w wyniku używania środków chemicznych
mogą ulec uszkodzeniu, za co Nowa Szkoła nie będzie ponosić odpowiedzialności.
Produkt nie jest odporny na uszkodzenia mechaniczne.

NOWOŚĆ!
www.nowaszkola.com

RELIEFOWANE MAPY POLITYCZNE
Seria obejmuje wszystkie kontynenty i Świat. Mapie towarzyszy
opis państw: m. in. flaga, godło, język, stolica, ustrój, powierzchnia, liczba ludności, waluta, religia, informacje gospodarcze
oraz dane o zagrożeniach bezpieczeństwa osobistego.

• trwały materiał banerowy z uchwytem
• format 150 x 170 cm

Afryka

NS 8241

Ameryka Południowa

NS 8242

Ameryka Północna

NS 8243

Australia, Oceania i Antarktyda

NS 8244

Azja

NS 8245

Europa

NS 8246

Świat

NS 8247

• format 150 x 170 cm

www.nowaszkola.com

145 zł

RELIEFOWANE MAPY FIZYCZNE
Obejmuje wszystkie kontynenty i Świat. Kolorami zaznaczone
są warstwice rzeźby terenu. Relief hydrosfery opatrzony jest
poziomicami. Naniesone są aktualne terytoria państw. Mapie
towarzyszą fotografie pomników przyrody z opisem.

• trwały materiał banerowy z uchwytem
• format 150 x 170 cm

www.nowaszkola.com

145 zł

Afryka

NS 8231

Ameryka Południowa

NS 8232

Ameryka Północna

NS 8233

Australia, Oceania i Antarktyda

NS 8234

Azja

NS 8235

Europa

NS 8236

Świat

NS 8237

Świat. Krajobrazy i strefy klimatyczne
NS 8270

145 zł

Ukazuje naturalną szatę roślinną Ziemi oraz obszary
rolnicze i pasterskie. Zaznaczone są terytoria państw
wraz ze stolicami i najważniejszymi miastami. Mapie
towarzyszy 32 fotografii.

• wym. 170 x 150 cm

www.nowaszkola.com

Polska. Mapa ﬁzyczna

Polska. Podział administracyjny

NS 8261

NS 8260

145 zł

• wym. 150 x 170 cm

www.nowaszkola.com

• wym. 150 x 170 cm

145 zł

8270

Układ okresowy pierwiastków
NS 8270

169 zł

Aktualny układ okresowy pierwiastków chemicznych
zawiera szczegółowe informacje wraz z objaśnieniami, a także podstawowe stałe fizyczne.

• wym. 170 x 150 cm

www.nowaszkola.com

