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OŚWIATOWA
2019

 695 040 074

zmiany w systemie oświaty są dla nas
kluczowym przedsięwzięciem i inspiracją do ciągłego poszukiwania rozwiązań, poprawiających jakość oraz
efektywność nauczania. Wśród tegorocznych nowości znajdują się skategoryzowane pomoce dydaktyczne,
których podział zależny jest od nauczanego przedmiotu. Zadbaliśmy również
o propozycje modułów meblowych do
własnej aranżacji i gotowych zestawów
niezbędnych w każdej klasopracowni.
Uzupełnieniem naszej oferty jest
szeroki wybór sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych pomocy naukowych dla przedmiotów matematycznoprzyrodniczych.
Przygotowując dla Państwa ofertę
kompleksowego wyposażenia, kierowaliśmy się założeniami nowej podstawy programowej oraz możliwością
uzyskania dofinansowania w ramach
rezerwy oświatowej. W roku 2019
wartość rezerwy subwencji wynosi
183,6 mln zł. Jak wynika z rozporządzenia MEN wsparcie finansowe można
uzyskać w ośmiu kategoriach, a propozycje naszego katalogu poświęcamy
szczególnie dwóm z nich:

dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia,
geografia, chemia, fizyka) w szkołach
podstawowych publicznych,
dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych
obiektach publicznych szkół oraz pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
prowadzonych (dotowanych) przez JST.
Wnioski dla pierwszego kryterium należy składać do 14 czerwca 2019 r.
Natomiast w przypadku doposażenia
pomieszczeń termin przedłożenia niezbędnych dokumentów podzielono na
dwie tury:
pierwsza tura do 31 maja 2019 r.
dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania lub zaadaptowanych w okresie X-XII roku poprzedniego oraz w I kwartale 2019 r.;
druga tura do 27 września 2019 r.
dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania lub zaadaptowanych w II i III kwartale 2019 r.

http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/50190-kryteria-podzialu-rezerwy-subwencji-oswiatowej
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Bolesławiecki
Głogowski
Górowski
Jaworski
Jelenia Góra
Jeleniogórski
Kamiennogórski
Legnica
Legnicki
Lubański
Lubiński
Lwówecki
Polkowicki
Średzki
Świdnicki
Wałbrzych
Wałbrzyski
Wołowski
Zgorzelecki
Złotoryjski
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Oleśnicki
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kujawsko-pomorskie
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lubuskie
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Piotrków Trybunalski
Piotrkowski
Radomszczański
Rawski
Sieradzki
Skierniewice
Skierniewicki
Tomaszowski

lubelskie
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Bialski
Biała Podlaska
Lubartowski
Lubelski
Lublin
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Puławski
Radzyński
Rycki
Świdnicki

Wieluński
Wieruszowski
Zduńskowolski

 601 321 797
Brzeziński
Łowicki
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Łódzki Wschodni
Pabianicki
Zgierski

ma³opolskie

 607 347 652
Kraków
Krakowski
Miechowski
Proszowicki

 601 701 300
Bocheński
Chrzanowski
Myślenicki
Nowy Sącz
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Oświęcimski
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mazowieckie
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Garwoliński
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Warszawa Mokotów
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Warszawa Wilanów

mazowieckie
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Sochaczewski
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Warszawa Żoliborz
Warszawski Zachodni
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Białobrzeski
Grodziski
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Kozienicki
Lipski
Przysuski
Radom
Radomski
Szydłowiecki
Zwoleński
Żyrardowski

 601 630 028
Ciechanowski
Gostyński
Legionowski
Makowski
Mławski
Nowodworski
Ostrołęcki
Ostrołęka
Ostrowski
Płock
Płocki
Płoński
Przasnyski
Pułtuski
Sierpecki
Sokołowski
Węgrowski
Wyszkowski
Żuromiński

opolskie
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podkarpackie

 607 770 482
Dębicki
Kolbuszowski
Leżajski
Mielecki
Niżański
Ropczycko-Sędziszowski
Rzeszowski
Rzeszów
Stalowowolski
Strzyżowski
Tarnobrzeg
Tarnobrzeski
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Bieszczadzki
Brzozowski
Jarosławski
Jasielski
Krosno
Krośnieński
Leski
Lubaczowski
Łańcucki
Przemyski
Przemyśl
Przeworski
Sanocki

podlaskie



601 509 200

Augustowski
Białostocki
Białystok
Grajewski
Kolneński
Moniecki
Sejneński
Sokólski
Suwalski
Suwałki

 510 474 921
Białystok
Białostocki
Bielski
Hajnowski
Łomża
Łomżyński
Siemiatycki
Wysokomazowiecki
Zambrowski

pomorskie

 605 989 831
Bytowski
Chojnicki
Człuchowski
Gdańsk
Gdański
Kościerski
Kwidzyński
Sopot
Starogardzki
Tczewski

 661 519 100
Gdynia
Lęborski
Malborski
Nowodworski
Pucki
Słupsk
Słupski
Sztumski
Wejherowski

œl¹skie

 607 068 675
Bytom
Chorzów
Gliwice
Gliwicki
Katowice
Piekary Śląskie
Siemianowice Śląskie
Świętochłowice
Tarnogórski
Zabrze

 781 990 246
Bielski
Bielsko-Biała
Cieszyński
Jastrzębie Zdrój
Pszczyński
Wodzisławski
Żory
Żywiecki

 607 347 672
Bieruńsko-Lędziński
Mikołowski
Raciborski
Ruda Śląska
Rybnik
Rybnicki
Tychy

œl¹skie

 607 702 124
Będziński
Częstochowa
Częstochowski
Dąbrowa Górnicza
Jaworzno
Kłobucki
Lubliniecki
Mysłowice
Myszkowski
Sosnowiec
Zawiercie
Zawierciański

œwiêtokrzyskie
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wielkopolskie

 609 350 038
Gostyński
Grodziski
Kalisz
Kaliski
Kępiński
Krotoszyński
Leszczyński
Leszno
Międzychodzki
Nowotomyski
Obornicki
Ostrowski
Ostrzeszowski
Rawicki
Szamotulski
Wolsztyński

 605 896 443

warmiñsko-mazurskie

 601 212 103
Bartoszycki
Działdowski
Ełcki
Giżycki
Gołdapski
Iławski
Kętrzyński
Lidzbarski
Mrągowski
Nidzicki
Nowomiejski
Olecki
Olsztyn
Olsztyński
Ostródzki
Piski
Szczycieński
Węgorzewski

 661 519 100
Braniewski
Elbląg
Elbląski

wielkopolskie

 603 474 100
Jarociński
Kościański
Pleszewski
Poznań
Poznański
Średzki
Śremski

Chodzieski
Czarnkowsko-Trzcianecki
Gnieźnieński
Kolski
Konin
Koniński
Pilski
Słupecki
Turecki
Wągrowiecki
Wrzesiński
Złotowski

zachodniopomorskie

 695 989 100
Choszczeński
Gryfiński
Kamieński
Myśliborski
Policki
Pyrzycki
Stargardzki
Szczecin
Świnoujście

 601 644 800
Białogardzki
Drawski
Goleniowski
Gryficki
Kołobrzeski
Koszalin
Koszaliński
Łobeski
Sławieński
Szczecinecki
Świdwiński
Wałecki
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•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

zakład
produkcyjny
Od początku istnienia firmy inwestujemy w profesjonalne rozwiązania służące produkcji.
Zdając sobie sprawę z wciąż rosnących wymagań rynku, nasz park maszynowy jest regularnie aktualizowany o nowe maszyny.
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nowy
magazyn
(w budowie)

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •
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Ze względów bezpieczeństwa
Z
d wszystkich mebli
do
z
zalecamy
stosowanie kotwicy

Kotwica meblowa
TBZ 0001

19 zł

W celu zabezpieczenia mebla przed przewróceniem się, musi on być
w sposób trwały przymocowany do ściany. W paczce znajdują się
kołki rozporowe przeznaczone do ściany betonowej. Różne typy ściany
wymagają zastosowania odmiennego sposobu mocowania. Dostosuj
typ mocowania do ściany jaką posiadasz w pomieszczeniu.

meble certyfikowane są w

4

PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA

MDF LAMINOWANY

(gr. 18, 25 mm)
meble, blaty, biurka, szatnie

fronty i aplikacje (gr. 12 mm)
półeczki (gr. 6 mm)

brzoza

materiały
SKADEN / PCW
PWC
bez ftalanów

buk

HDF
tyły meblowe
i najcieńsze półeczki (gr. 3,2 mm)

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •
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MEBLE
tęczowa pastel cubo fresh prima stoły ławki krzesła biurka
meble laboratoryjne szatnie tablice ekspozycja dywany siedziska
świetlica stołówka
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półka w każdej
szafce
wys. 192 cm
drzwiczki szafek
montowane na prawą
lub lewą stronę

drewniany uchwyt

półki
z płyty
laminowanej 18mm

wys. 113 cm

półeczki
z płyty
HDF 3,2mm

wys. 81 cm

Funkcjonalne, wygodne szafki, które w łatwy sposób można
przyporządkować indywidualnie każdemu uczniowi. Kolorowe
drzwiczki i fronty szuflad wykonane z płyty w pastelowych
kolorach tęczy. W środku każdej skrytki półka. Sprzedawane
razem z drzwiczkami. Drzwiczki szafek można montować
według potrzeb na lewą bądź prawą stronę.

stelaż

brzoza
płyta laminowana

86 cm
pojemne szuflady
na prowadnicach
kulkowych

99 cm

65 cm

99 cm
stabilny
cokół

fronty
mdf

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •
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seria tęczowa

Moduł 1
NS 0468B
• 6 skrytek z półeczkami
• wym. 99 x 35 x 81 cm

Moduł
Modu
Mo
dułł 2
du
425 zł

Mały moduł
NS 0469
• 6 skrytek z półeczkami
• wym. 66,5 x 35 x 112 cm

8

NS 0468/C
• 6 skrytek z półeczkami
• wym. 99 x 35 x 113 cm

499 zł
z

NS 0468
• 9 skrytek z półeczkami
• wym. 99 x 35 x 112 cm

Moduł
M
Mo
dułł 3
du

Szafa
f z półkami
łk

NS 0468/E
625 zł
• 3 skrytki z półeczkami i 3 szuflady
• wym. 99 x 35 x 113 cm

NS 0468/D
585 zł
• 3 skrytki z półeczkami i 2 szuflady
• wym. 99 x 35 x 113 cm

NS 1468
799 zł
• wym. 86 x 40 x 192 cm; 4 półki

Zestaw Tęczowy II

Zestaw Tęczowy I

Duży moduł
449 zł

Moduł
Modu
Mo
dułł 4
du

599 zł

NS 4066

959 zł

W skaład zestawu wchodzą:
• NS0469 – Tęczowe skrytki – mały moduł 1 szt.,
• NS0468 – Tęczowe skrytki – duży moduł 1 szt.

NS 4067
W skaład zestawu wchodzą:
• NS0469 – Tęczowe skrytki – mały moduł 2 szt.,
• NS0468 – Tęczowe skrytki – duży moduł 2 szt.

1839 zł

doklejenie identyfikatorów
lub naklejek z obrazkami
pomoże uczniom zidentyfikować swoją skrytkę

Moduł A
NS 0469/1
• wym. 65 x 35 x 113 cm

Moduł B
290 zł

NS 0469/2
• wym. 99 x 35 x 113 cm

drewniany,
okrągły
uchwyt

drzwiczki szafek można
montować według potrzeb na lewą bądź prawą stronę.

Moduł C
385 zł

NS 0469/3
• wym. 99 x 35 x 81 cm

290 zł

w każdej skrytce

wym. skrytki

półka HDF

30 x 32 x 30 cm

Duży moduł
Moduł 6
NS 0468/G

Moduł 7
359 zł

• wym. 99 x 35 x 81 cm
• do wyczerpania zapasów

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

NS 0468/H
• wym. 99 x 35 x 113 cm
• do wyczerpania zapasów

Moduł 8
399 zł

NS 0468/I
• wym. 65 x 35 x 113 cm
• do wyczerpania zapasów

NS 0468
355 zł

• 9 skrytek z półeczkami,
• wym. 99 x 35 x 112 cm
• wym. skrytki 30 x 32 x 30 cm

599 zł

599 zł
9

sala tęczowa 1

klasy I–III
13 482 zł

10

Nazwa

Kod

Cena (zł)

Wartość (zł)

Stół wysoki

NS 0842NI

Ilość
12

369

4428

Krzesło Karolek

NS 4777

24

77

1848

Biurko Prof

NS 2505

1

545

545

Krzesło Shape

YC 0009

1

279

279

Duży moduł

NS 0468

3

599

1797

Moduł 3

NS 0468/D

1

585

585

Moduł 6

NS 0468/G

1

599

599

Moduł A

NS 0469/1

2

290

580

Szafa z półkami

NS 1468

1

799

799

Tablica tryptyk zielona

BD 1501

1

629

629

Tablica korkowa

NS 1510

1

115

115

Dywan pomarańczowy

DL 0053

1

949

949

Krążki do siedzenia

NS 2221

1

329

329

sala tęczowa 2

klasy I–III

9 029 zł

•

Nazwa

Kod

Duży moduł

NS 0468

Ilość
1

Cena (zł)
599

Wartość (zł)
599

Mały moduł

NS 0469

3

449

1347

Moduł 3

NS 0468/D

1

585

585

Szafa z półkami

NS 1468

1

799

799

Moduł 7

NS 0468/H

1

399

399

Moduł B

NS 0469/2

1

385

385

Moduł C

NS 0469/3

2

290

580

Stół Banan

NS 3733CZ

1

172

172

Stół Banan

NS 3733ZL

1

172

172

Stół Banan

NS 3733ZI

1

172

172

Stół Banan

NS 3733NI

1

172

172

Nogi metalowe 3–6

NS 0079

4

142

568

Krzesełko Muszelka 3

NS 5034

12

93

1116

Biurko Prof.

NS 2505

1

545

545

Krzesło Rapid

DB 3005

1

519

519

Siedzisko Tęcza

NS 1991

1

899

899

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •
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Klasyczna serię mebli z kolekcji Tęczowa jest połączeniem praktyczności
i nowoczesności. Odcienie beżu, zieleni czy błękitu sprawią, że przestrzeń
stanie się przytulna i spokojna. Dobór ciepłych kolorów gwarantuje, że pomieszczenie będzie przyjemnym i odpowiednim miejscem, w którym dzieci
z łatwością będą mogły skoncentrować się na nauce i beztroskiej zabawie.
Kolekcja składa się z kilku modułów, dzięki czemu można pozwolić sobie
na dużą swobodę w aranżacji i zagospodarowaniu przestrzeni zgodnie
z aktualnymi potrzebami i trendami. Stelaż mebli wykonany jest z laminowanej płyty w kolorze brzozy, tylne ścianki i fronty z MDF w kolorze
błękitnym, niebieskim, jasnozielonym i beżowym.
Seria zawiera:
fronty
mdf

stelaż

brzoza
płyta laminowana

12

duży moduł (9 skrytek z półeczkami) 99cm x 35cm x 112cm
mały moduł (6 skrytek z półeczkami) 66,5cm x 35cm x 112cm
moduł 1 (6 skrytek z półeczkami) 99cm x 35cm x 81cm
moduł 4 (3 skrytki z półeczkami i 3 szufladami) 99 cm x 35cm x 113cm
moduł 2 (6 skrytek z półeczkami) 99 cm x 35cm x 113cm
moduł 3 (3 skrytki z półeczkami i 2 szufladami) 99cm x 35cm x 113 cm
szafa z półkami ( 4 półki ) 86cm x 40cm x 192 cm

Duży moduł

Mały moduł

NP 3301
• 9 skrytek z półeczkami
• wym. 99 x 35 x 113 cm

629 zł

NP 2301
• 6 skrytek z półeczkami
• wym. 65 x 35 x 113 cm

Moduł 1
469 zł

NP 3201
• 6 skrytek z półeczkami
• wym. 99 x 35 x 81 cm

Moduł 2
469 zł

NP 3361
• 6 skrytek z półeczkami
• wym. 99 x 35 x 113 cm

Szafa
529 zł

NP 6001
• 4 półki
• wym. 86 x 40 x 192 cm

829 zł

wys. 192 cm

drzwiczki szafek
montowane
na prawą
lub lewą stronę
półeczki
z płyty
HDF 3,2 mm

drewniany
uchwyt

półki z płyty
laminowanej
18 mm

wys. 113 cm

wys. 81 cm

Moduł 3

skrytka
30 x 32 x 30 cm

•

stabilny
cokół

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

pojemne szuflady
na prowadnicach
kulkowych

NP 3391
• 3 skrytki i 2 szuflady
• wym. 99 x 35 x 113 cm

Moduł 4
619 zł

NP 3331
• 3 skrytki i 3 szuflady
• wym. 99 x 35 x 113 cm

639 zł

13

klasy I–III

14

17 213 zł

•
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Nazwa

Kod

Blat do ławki klasycznej

NS 3723

Ilość
12

Cena (zł)
182

Wartość (zł)
2184

Nogi do ławki klasycznej

NS 0079

12

142

1704
1848

Krzesło Karolek biały

NS 4777B

24

77

Krzesło Rapid 5

DB 3005

1

519

519

Szafa

NP 6001

1

829

829

Moduł A

NS 0469/1

2

290

580

Moduł 7

NS 0468/H

1

399

399

Moduł 3

NP 3391

1

619

619

Moduł 4

NP 3331

1

639

639
938

Moduł 1

NP 3201

2

469

Duży moduł

NP 3301

1

629

629

Moduł 2

NP 3361

2

529

1058

Biblioteczka

NS 2719

2

262

524

Sofa

NS 1538SZ

2

699

1398

Fotelik

NS 1537ZI

2

249

498

Puf

NS 1539NI

2

99

198

Kostka

NS 1540PO

1

110

110

Dywan

DL 0043

1

949

949
345

Tablica korkowa

NS 1510

3

115

Tablica tryptyk

BD 1501

1

629

629

Biurko Cubo

NC 7001

1

349

349

Szuflady Cubo

NC 0015Z

1

195

195

Drzwi Cubo

NC 0075Z

1

72

72

15

16

37
cm

cm
37

49 cm
75 cm

75 cm
cm
36

112 cm

cm
40

37
cm

112
cm

34 cm

74
cm

37
cm

74 cm

37 cm

37
cm

cm
36

cm
40

76
cm

cm
40

34 cm

37
cm

87 cm

87 cm

cm
36

cm
40

76
cm

cm
40

76
cm

cm
40

DRZWI

73
cm

cm
36

34 cm

35
cm

114
cm

cm
40

76
cm

cm
40

37 cm

76
cm

49 cm

87 cm

124 cm
124 cm
37 cm

NADSTAWKA 2
cm
37

76
cm

cm
40

cm
40

74
cm

114
cm

cm
40

cm
40

SKRZYNIE

cm
40

cm
37

76
cm

18 cm

cm
37

74
cm

114
cm

18 cm

37
cm

cm
40

76
cm

37 cm

39
cm

cm
40

113 cm

39
cm

cm
40

76
cm

cm
40

124 cm

87 cm
39
cm

76
cm

cm
40

113 cm

cm
40

114
cm

cm
40

124 cm

124 cm

124 cm

76
cm

cm
40

113 cm

39
cm

114
cm

cm
40

PÓŁKI

114
cm

cm
40

49 cm

76
cm

124 cm

124 cm

124 cm
114
cm

37 cm

SZUFLADY

NA SKRZYNIE

REGAŁ 1

REGAŁ 2

REGAŁ 3

MEBLE SERII CUBO

cm
36

23 meble bazowe

CECHY SERII
stelaż

brzoza
płyta laminowana

fronty

wym. skrytki wąskiej
35 x 36 x 36 cm
wym. skrytki szerokiej
73 x 36 x 36 cm

Szuflady, skrzynie i drzwi dostępne są w 5 kolorach

mdf

Seria Cubo to połączenie funkcjonalności i indywidualności utrzymanej
w klasycznej stylistyce. Meble odznaczają się oryginalnym wzornictwem
i lekką formą brył. Prezentowaną serię wyróżnia możliwość stworzenia
unikalnej kombinacji zestawów, doboru dodatków według własnego uznania, nie tylko pod względem kolorystyki, ale także aranżacji i konfiguracji
poszczególnych elementów. Różnorodność zastosowanych rozwiązań sprawia, że produkt jest wyjątkowo dobrze przystosowany do użytku w salach
lekcyjnych i pozwala urządzić klasę według własnych potrzeb i możliwości
przestrzennych pomieszczenia. Bryły mebli zaprojektowano tak, aby ich
pojemne wnętrza zawsze były łatwo dostępne.

ergonomiczne
plasikowe uchwyty

• 23 meble bazowe w różnych wymiarach
dodatki:

• 4 rodzaje nadstawek (wym: 76 x 40 x 37 cm, 76 x 40 x 75 cm)
• 2 rodzaje półek: wąska (wym: 35 x 36 cm),
szeroka (wym: 73 x 36 cm)
• 2 rodzaje skrytek: wąska, szeroka
• 3 rodzaje skrzyń: mała (wym: 37 x 36 x 34 cm),
średnia (wym: 74 x 36 x 34 cm), duża (wym: 112 x 36 x 34 cm);
• 3 rozmiary drzwi montowanych dowolnie
(wym: 37 x 37 cm, 37 x 74cm, 37 x 112cm)
• 4 rodzaje szuflad: wąskie szerokie, głębokie, płytkie
(wym: 37 x 37 x 18 cm,74 x 37 x 15 cm, 37 x 37 x 37 cm, 74 x 37 x 37 cm)
• biurko Cubo
• ergonomiczne plastikowe uchwyty
• stelaż wykonany z płyty laminowanej w kolorze brzozy
• fronty szuflad, drzwi, skrzyń, skrytek dostępne
w 5 kolorach: niebieski, biały, szary, żółty, zielony
• wszystkie dodatki: skrzynie, aplikacje, drzwi - sprzedawane są osobno

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Wszystkie dodatki: skrzynie, aplikacje,
drzwi i szuflady sprzedawane osobno

skrzynie
na kółkach

3 rozmiary drzwi
zwi
montowanych dowolnie

4 rodzaje szuflad:
wąskie, szerokie, głębokie i płytkie

4 rodzaje nadstawek
do mebli
d
bli 2 kkolumnowych
l
h

2 rodzeje półek:
szeroka i wąska

17

MEBLE BAZOWE

NA SKRZYNIE

Wymiary mebli
znajdują się na stronie 16

REGAŁ 1

Mały 1
NC 1101

Średni 2
195 zł

NC 1201

Wysoki 3
255 zł

NC 1301

310 zł

Mała 2
NC 1261

Średnia 4
269 zł

NC 2261

Duża 6
379 zł

NC 3261

469 zł

REGAŁ 2

Mały 2
NC 2101

Średni 4
255 zł

NC 2201

Średni 2s
360 zł

NC 2221

Wysoki 6
299 zł

NC 2301

469 zł

Wysoki 4+1s

Wysoki 2+2s

Wysoki 3s

NC 2311

NC 2321

NC 2331

459 zł

399 zł

369 zł

REGAŁ 3

Mały 3
NC 3101

18

Średni 6
339 zł

NC 3201

Wysoki 9
459 zł

NC 3301

Wysoki 7+1s
619 zł

NC 3311

615 zł

Wysoki 5+2s

Wysoki 3+3s

NC 3321

NC 3331

579 zł

535 zł

NADSTAWKA

Wysoka 4

+ DOWOLNY REGAŁ 2 = JESZCZE WIĘCEJ
Ę
MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI

Mebel niesamodzielny. Do praM
widłowego funkcjonowania
w
potrzebuje bazy w postaci innego mebla

Wysoka 2s

NC 0501 249 zł NC 0521 210 zł

Niska 2

Niska 1s

NC 0401 149 zł NC 0411 119 zł

•
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SZUFLADY I PÓŁKI

Wąska
wysoka

Szeroka
niska

Szeroka
wysoka

• 2 szt.

• 1 szt.

• 2 szt.

• 1 szt.

cm
37

NC 0013
NC 0012
NC 0015
NC 0016
NC 0014

Półka mała
NC 0051
• wym. 35 x 36 cm

cm
37

NC 0023
NC 0022
NC 0025
NC 0026
NC 0024

74
cm

18 cm

37
cm

37 cm

Wąska
niska

37 cm

159 zł

18 cm

175 zł 119 zł 229 zł

37
cm

cm
37

NC 0033
NC 0032
NC 0035
NC 0036
NC 0034

74
cm

cm
37

NC 0043
NC 0042
NC 0045
NC 0046
NC 0044

Półka
łk d
duża
ż
48 zł NC 0061
• wym. 73 x 36 cm

Szuflady małe, duże i półki dają wiele możliwości
konfiguracji mebla.

20

fronty dostępne w 5 kolorach

58 zł

SALA
CUBO
Nazwa

Kod

Cena (zł)

Wartość (zł)

Ławka z regulacją

NS 7050

Ilość
12

249

2988

Krzesła z regulacją

NS 7047

24

132

3168

Biurko

NC 7001

1

349

349

Szuflady

NC 0015Z

1

195

195

Drzwi

NC 0075Z

1

72

72

Krzesło Rapid 5

DB 3005

1

519

519

Regał mały 3

NC 3101

1

339

339

Regał średni 4

NC 2201

1

360

360

Regał wysoki 9

NC 3301

2

619

1238

Regał wysoki 2+2s

NC 2321

1

399

399

Nadstawka wysoka 2s

NC 0521

1

210

210

Drzwi niskie żółte

NC 0076

4

53

212

Drzwi niskie białe

NS 0073

5

53

265

Drzwi niskie niebieskie

NC 0075

9

53

477

Drzwi średnie niebieskie

NC 0085

2

72

144

Drzwi średnie białe

NC 0083

2

72

144

Drzwi wyskokie zielone

NC 0094

3

82

246

Tablica tryptyk

BD 1501

1

629

629

11 954 zł

•
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DRZWI

Średnie

Niskie

• 112 x 37 cm
• 1 szt.
NC 0093
NC 0092
NC 0095
NC 0096
NC 0094

• 74 x 37 cm
• 1 szt.
NC 0083
NC 0082
NC 0085
NC 0086
NC 0084

• 37 x 37 cm
• 1 szt.
N
NC 0073
NC 0072
N
NC 0075
N
NC 0076
N
NC 0074
N

• 1 szt. 37 cm

NC 9303
NC 9302
NC 9305
NC 9306
NC 9304

22

cm
36

53 zł

Średnia
• 1 szt.

185 zł

74
cm

34 cm

Wąska

72 zł
34 cm

82 zł

SKRZYNIE
NA KÓŁKACH
Szeroka
• 1 szt.

cm
36

165 zł

NC 9203
NC 9202
NC 9205
NC 9206
NC 9204

112
cm

34 cm

Wysokie

Drzwi i skrzynie
y dają
j wiele możliwości konfiguracji mebla.

cm
36

140 zł
NC 9103
NC 9102
NC 9105
NC 9106
NC 9104

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA

•
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BIURKO
CUBO
Biurko Cubo
NC 7001

349 zł

Biurko wyposażono w dwie praktyczne
szuflady oraz zamykaną szafkę.

• stelaż modułu wykonany jest z laminowanej płyty
w kolorze brzoza

• fronty z MDF w kolorze do wyboru: jasnozielony,
żółty, szary, biały, niebieski.
• drzwi i szuflady (w 5 kolorach) sprzedawane
osobno
• wym. 115 x 48 x 77,5 cm

Szuflady
NC 001 Z 195 zł
• 37 x 37 x 18 cm, 2 szt.
• z zamkiem

+

Drzwi
NC 007 Z
• 37 x 37 cm
• z zamkiem

=

2

72 zł

3

4

5

6

drzwi i szuflady
d dostepne
d t w 5 kkolorach
l h (np.
( 4 dldla zielonego,
il
2 dla szarego, itp.)

24

PRZYKŁADOWE ARANŻACJE
JEDNOKOLOROWE CUBO
SZARY

Biały

Niebieski

•
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Żółty
łty

Zielony

25

GOTOWE
MEBLE
Dokładne wymiary mebli
znajdują się na stronie 16

Moduł 1
ZC 1100
• wym. 39 x 40 x 49 cm

Moduł 8
ZC 2201
• wym. 76 x 40 x 87 cm

552 zł

Moduł 5
ZC 2601
• wym. 76 x 40 x 113 cm

26

746 zł

Moduł 2
370 zł

ZC 1200
• wym. 39 x 40 x 97 cm

Moduł 3
483 zł

Moduł 6

ZC 1300
• wym. 39 x 40 x 124 cm

Moduł 7
657 zł

Moduł 9

Moduł 10

ZC 2300
1 519 zł
• wym. 76 x 40 x 124 cm

ZC 2301
• wym. 76 x 40 x 124 cm

Moduł 17

Moduł 12

Moduł 13

Biurko

Moduł 19

ZC 3601
1 155 zł
• wym. 114 x 40 x 113 cm

ZC 2500
1 356 zł
• wym. 76 x 40 x 199 cm

ZC 2501
1 006 zł
• wym. 76 x 40 x 199 cm

BC 0001
616 zł
• wym. 115 x 48 x 77,5 cm

ZC 3602
• wym. 114 x 40 x 113 cm

533 zł

ZC 2602
• wym. 76 x 40 x 113 cm

Moduł 11

ZC 2200
1 060 zł
• wym. 76 x 40 x 87 cm

878 zł

ZC 2302
• wym. 76 x 40 x 124 cm

Moduł 4
757 zł

ZC 2600
• wym. 76 x 40 x 113 cm

736 zł

942 zł

Moduł 14
ZC 3100
• wym. 114 x 40 x 49 cm

Moduł 15
696 zł

Moduł 21
ZC 3301
• wym. 114 x 40 x 124 cm

•

ZC 3200
• wym. 114 x 40 x 87 cm

Moduł 16
675 zł

Moduł 22
981 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

ZC 3302
• wym. 114 x 40 x 124 cm

ZC 3201
• wym. 114 x 40 x 87 cm

Moduł 18
1 173 zł

Moduł 23
1 096 zł

ZC 3303
• wym. 114 x 40 x 124 cm

ZC 3300
• wym. 114 x 40 x 113 cm

957 zł

Moduł 20
1 029 zł

ZC 3600
• wym. 114 x 40 x 124 cm

1 279 zł

27

ZESTAWY

4 010 zł

4 718 zł
CUBO 0001

2 524 zł
CUBO 0002

3 790 zł
CUBO 0003

457 cm

382 cm

380 cm

28

419 cm

3 734 zł
CUBO 0006

418 cm

4 524 zł
CUBO 0007

456 cm

2 430 zł

3 588 zł
CUBO 0004

CUBO 0005

418 cm

CUBO 0008

380 cm

2 771 zł
CUBO 0009
9

532 cm

2 155 zł
CUBO 0010

304 cm

1 941 zł
CUBO 0011
11

380 cm

1 446 zł
CUBO 0012
•
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229 cm

29

92
cm

cm
45

94 cm*
47
cm

cm
45

52 cm

52 cm
cm
35

DRZWI I PÓŁKI

cm
45
92
cm

83
cm

47
cm

92
cm

92
cm

cm
45

cm
35

cm
83

* wysokość mebli
podawana z nogami
lub kółkami

CECHY

53 cm

68
cm

45 cm

176 cm*

45 cm

98 cm

KOLORY

94 cm*

92
cm

53 cm

7 cm

94 cm*

63 cm*

7 cm

10 cm

10 cm

MODUŁY

83
cm

cm
124

meble do samodzielnego montażu

POMARAŃCZOWE
regulowana wysokość półek

ZIELONE
BRZOZOWE

SZKLANE*

NOGI I UCHWYTY
POMARAŃCZOWE

*dotyczy tylko drzwi

drzwi dostępne w wariantach z zamkami

zestawy nóg w kolorze sprzedawane
w komplecie

ZIELONE

STELAŻ
BEŻOWE
BRZOZOWY

30

zestawy kółek sprzedawane osobno

nogi sprzedawane
w komplecie
z meblami

kółka sprzedawane
osobno

Kolekcja meblowa stwarzająca możliwość jak najlepszego zagospodarowania
przestrzeni w pomieszczeniu. Przeszklona wersja
drzwi pozwala na takie
zorganizowanie przestrzeni w sali lekcyjnej, by wyeksponować pomoce edukacyjne. Przez szklane drzwiczki
starsze dzieci mogą bezpiecznie oglądać modele
i figury ustawione na półkach, ale dzięki zamkom
na kluczyk sięgnąć po nie
może jedynie nauczyciel. Ta
wersja jest szczególnie polecana do sali przyrodniczej,
chemicznej, fizycznej matematycznej.

•
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Brzozowe wersje drzwiczek i półek pozwolą
stworzyć stonowaną kolorystycznie przestrzeń. Półokrągłe szafki o dostępie
z obydwu stron, pozwolą
uzyskać mnóstwo dodatkowego miejsca poprzez
zagospodarowanie niewykorzystywanej dotąd powierzchni sali.
Dzięki niewysokim nóżkom
lub kółkom na których osadzone są szafki, pod meblami tworzy się wolna
przestrzeń, zwiększająca
optycznie wielkość pomieszczenia.

FRESH
• trzy wersje kolorystyczne: pomarańczowa, zielona, brzoza
• dwie wielkości szafek stojących i wiszących (szer. 92 i 47 cm)
• dwie wielkości szafek półokrągłych
(wys. 62 i 94 cm)
• półki: pomarańczowa, zielona, brzoza
• możliwość montażu drzwi w kolorach pomarańczowym, zielonym i brzozowym
lub drzwi szklanych (zawsze z zamkiem)
• szafki na kółkach z blatem do gier
i zabaw – wyspy skarbów
• mobilny mebel z szufladami i blatem
na menzurki i sprzęt chemiczny:
wózek laboratoryjny

• wygodne uchwyty w kolorze drzwi,
szuflad i półek
• łatwy montaż
• gr. płyty 18mm
• nogi plastikowe w kolorze pomarańczowym, zielonym i brzozowym
w komplecie
(4 szt., wys. 10 cm)
• niezbędne dodatki do wyboru (sprzedawane osobno):
• kółka (4 szt. w tym: 2 x kółka obrotowe i 2 x kółka obrotowe z blokadą,
wys. 10 cm)
• drzwi dostępne w wariantach z zamkami (zapytaj przedstawiciela)

31

CECHY
stelaż brzozowy
z płyty meblowej
laminowanej

drzwiczki szklane
zamykane na zamek

drzwi w trzech kolorach z zamkiem lub bez

regulowana wysokość półek

drzwi ze szkła
hartowanego

trzy kolory frontów i uchwytów: beżowy, pomarańczowy
i zielony; szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe z systemem zabezpieczajcym przed ich wypadaniem

Zestawy nóg (dostępne w 3 kolorach)
lub zestawy kółek z blokadą (sprzedawane osobno).

32

Pojemniki plastikowe
i tekturowe dostępne
są w dwóch kolorach:
pomarańczowym
i zielonym

176 cm

SZAFY WYSOKIE

92

cm

cm
45

Szafy posiadają możliwość
regulacji wysokości półek,
co umożliwia
idealne dopasowanie odległości do przechowywanych
przedmiotów.

Jeśli przedmioty mają być dostępne
dla wszystkich, najlepiej sprawdzi
się do tego regał. Jeżeli zaś powinny być używane wyłącznie pod
okiem nauczyciela – lepiej ukryć
je za drzwiczkami z zamkiem.

Wysokie szafy
sprzedawane są
w komplecie z nogami
i kotwicą mocującą

z drzwiami
d
i i i półkami
ółk

NM 3111
NM 3112
NM 3113
z drzwiami
na zamek

845 zł

pomarańczowy
zielony
brzozowy

925 zł

NM 3441 pomarańczowy
NM 3442
zielony
NM 3443
brzozowy

•
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z półkami,
ółk i drzwiami
d i i
drewnianymi i szklanymi

899 zł

NM 3311 pomarańczowy
NM 3312
zielony
NM 3313
brzozowy
z drzwiami
na zamek

945 zł

NM 3341 pomarańczowy
NM 3342
zielony
NM 3343
brzozowy

z szufladami,,
drzwiami i półkami
łk

z półkami i podwójnymi
szklanymi drzwiami

1049 zł

NM 3331 pomarańczowy
NM 3332
zielony
NM 3333
brzozowy

z szufladami
i szklanymi drzwiami

1149 zł

NM 3321 pomarańczowy
NM 3322
zielony
NM 3323
brzozowy

z drzwiami i półkami

719 zł

NM 3011 pomarańczowy
NM 3012
zielony
NM 3013
brzozowy

1060 zł

NM 3121 pomarańczowy
NM 3122
zielony
NM 3123
brzozowy
z drzwiami
na zamek

1130 zł

NM 3421 pomarańczowy
NM 3422
zielony
NM 3423
brzozowy

z półkami

615 zł

NM 3001 pomarańczowy
NM 3002
zielony
NM 3003
brzozowy

z szufladami i półkami

969 zł

NM 3021 pomarańczowy
NM 3022
zielony
NM 3023
brzozowy

z półkami
i szklanymi drzwiami

899 zł

NM 3301 pomarańczowy
NM 3302
zielony
NM 3303
brzozowy
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DUŻE SZAFKI
Szafki w zestawach z głębokimi lub płytkimi plastikowymi pojemnikami dostępne
są w wersji z drzwiami lub bez drzwi. Półki zawsze dopasowane kolorem do koloru
drzwi i szuflad.
Z 8 pojemnikami, drzwiami i pół
półkami

pomarańczowy
zielony
brzozowy

Z półkami, na pojemniki

NM 2061
NM 2062
NM 2063

435 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

94 cm

NM 2081P
NM 2082P
NM 2083P

699 zł

92
cm

Z szufladami

NM 2021
NM 2022
NM 2023

749 zł

pomarańczowy
zielony
brzozowy

cm
45

Nogi sprzedawane
są w komplecie
z meblami

Z 4 pojemnikami, drzwiami i półk
półkami

Kółka sprzedawane są osobno

NM 2081B
NM 2082B
NM 2083B

655 zł

pomarańczowy
zielony
brzozowy

Z drzwiami,
półkami, na pojemniki

NM 2081
NM 2082
NM 2083

559 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

Z drzwiami i półkami

NM 2011
NM 2012
NM 2013

459 zł

pomarańczowy
zielony
brzozowy

miejsce na 4 duże
lub 8 małych pojemników
Do wyboru różne rodzaje i kolory plastikowych
i kartonowych pojemników
pojemniikó
ików (sprzedawane z prowadnicami).

Z 8 pojemnikami i półkami

NM 2061P
NM 2062P
NM 2063P

34

620 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

Z 4 pojemnikami i półkami

NM 2061B
NM 2062B
NM 2063B

615 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

Dwa małe pojemniki zajmują dokładnie taką
przestrzeń co jeden duży pojemnik. W tych szafkach można pomieścić dowolne plastikowe i tekturowe pojemniki tworząc wybrane kombinacje.

Z drzwiami i półkami

NM 2041
NM 2042
NM 2043

499 zł

pomarańczowy
zielony
brzozowy

42
c

31 cm

•

miejce
na tekst

m
7 cm

mieszczą
zą
ą
format A4
4

NM 2051
NM 2052
NM 2053

42
c

pomarańczowy
zielony
brzozowy
42
c

m

31 cm

31 cm

mieszczą
format A4

31 cm

Pojemniki

Plastikowe Cena

3 szt. Głebokie Pomarańczowe

NS 2300

96 zł

3 szt. Głebokie Zielone

NS 2301

96 zł

4 szt. Głębokie Pomarańczowe

NS 2302

129 zł

NS 2478 42 zł

4 szt. Głębokie Zielone

NS 2303

129 zł

NS 2479 42 zł

6 szt. Głębokie Pomarańczowe

NS 2306

169 zł

NS 2473 65 zł

6 szt. Głębokie Zielone

NS 2307

169 zł

NS 2474 65 zł

6 szt. Pytkie Pomarańczowe

NS 2304

145 zł

6 szt. Płytkie Zielone

NS 2305

145 zł

8 szt. Płytkie Pomarańczowe

NS 2308

195 zł

NS 2476 52 zł

8 szt. Płytkie Zielone

NS 2309

195 zł

NS 2477 52 zł

Tekturowe Cena

12 szt. Płytkie Pomarańczowe

NS 2471 75 zł

12 szt. Płytkie Zielone

NS 2472 75 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

m

Wózek laboratoryjny
NM 4033

299 zł

Eksperymenty i doświadczenia wymagają akcesoriów, a ten mebel pomieści je wszystkie w wyjmowanych szufladach. Dostarczenie przyrządów do
stanowiska badań może być bezpieczne i wygodne
- wystarczy złapać za uchwyty i przesunąć wózek
w wybrane miejsce.

• 4 kółka z blokadą w komplecie
• wym. 68,5 x 45 x 88 cm
• miejsce na 6 dużych lub 12 małych pojemników (sprzedawane
osobno)

blat na akcesoria chemiczne
i sprzęt biologiczny

m
15 cm

42
c

pomarańczowy
zielony
brzozowy

7 cm

NM 2001
NM 2002
NM 2003

520 zł

Z półkami

15 cm

329 zł

Z półkami

pojemniki sprzedawane osobno

35

47
cm

cm
35

52 cm

52 cm

SZAFKI WISZĄCE
SZEROKIE I WĄSKIE

92
cm

cm
35

Wąskie z półką

NM 5001
NM 5002
NM 5003

Z drzwiami i półką

NM 5011
NM 5012
NM 5013

187 zł

Szerokie
k z półką
łk

215 zł

pomarańczowy
zielony
brzozowy

NM 6001
NM 6002
NM 6003

pomarańczowy
zielony
brzozowy

199 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

Z drzwiami i półką

NM 6011
NM 6012
NM 6013

285 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

MAŁE SZAFKI
Małe szafki zajmują tylko 0,5 m2 podłogi,
ale są w stanie pomieścić wiele przedmiotów.
Wersja z szufladami, półkami lub z drzwiami.

94 cm

Półki zawsze kolorystycznie dopasowane do
drzwi i szuflad.

Z drzwiami i półkami

92
cm

36

cm
45

NM 1011
NM 1012
NM 1013

339 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

Z szufladami

NM 1021
NM 1022
NM 1023

489 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

Z półkami

NM 1001
NM 1002
NM 1003

259 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

63 cm

Głównym atutem tych szkieletowych szafek
jest możliwość zyskania dużej ilości dodatkowego miejsca poprzez zagospodarowanie dostępnej, niewykorzystywanej dotąd
powierzchni sali. Obustronny dostęp do zawartości szafek to sporo punktów do funkcjonalności. Natomiast kształt umożliwiający
zestawianie ich w łagodnie zaokrąglone formy nada nowoczesny i inspirujący charakter
całemu pomieszczeniu.
Dostępne w dwóch wielkościach oraz 3 wersjach kolorystycznych półek i nóg.

100

cm

45 cm

W skład zestawu wchodzą: Pianka 1,
Pianka 2, NM 7072 x 6, NM 7002 x 2 + nogi

•
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94 cm

SZAFKI PÓŁOKRĄGŁE

100

od

cm

Duża

45 cm

4352 zł

NM 7001
NM 7002
NM 7003

365 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

Mała

NM 7071
NM 7072
NM 7073

292 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

37

PÓŁKI

POJEMNIKI

w zestawie 2 półki w tym samym kolorze

prowadnice w zestawie

99
NM 2201
NM 2202
NM 2203

zł

plastikowe

Duże półki
• 2 szt.; 88 x 42 cm

pomarańczowy
zielony
brzozowy

Głębokie

Płytkie

• 42 x 31 x 15 cm

Małe półki

Szklane drzwi
NM 0030
• 2 szt.
• 80 x 44 cm
• z zamkiem
• silikonowe bumpery

• 2 szt.; 43 x 42 cm

199 zł

69
NM 1201
NM 1202
NM 1203

tekturowe

zł

pomarańczowy
zielony
brzozowy

półki o regulowanej wysokości

Głebokie

Płytkie

• 42 x 31 x 15 cm

Nóżki
• 7 x 7 x 10 cm, 4 szt..

42

Kółka
NJ 0904
• 4 szt., 2 z blokadą; wys. 10 cm

38

• 42 x 31 x 7 cm

80 zł

NJ 0901
NJ 0902
NJ 0903

zł

pomarańczowy
zielony
beżowy

Pojemniki

Plastikowe Cena

3 szt. Głebokie Pomarańczowe

NS 2300

96 zł

3 szt. Głebokie Zielone

NS 2301

96 zł

Tekturowe Cena

4 szt. Głębokie Pomarańczowe

NS 2302

129 zł

NS 2478 42 zł

4 szt. Głębokie Zielone

NS 2303

129 zł

NS 2479 42 zł

6 szt. Głębokie Pomarańczowe

NS 2306

169 zł

NS 2473 65 zł

6 szt. Głębokie Zielone

NS 2307

169 zł

NS 2474 65 zł

6 szt. Pytkie Pomarańczowe

NS 2304

145 zł

6 szt. Płytkie Zielone

NS 2305

145 zł

8 szt. Płytkie Pomarańczowe

NS 2308

195 zł

NS 2476 52 zł

8 szt. Płytkie Zielone

NS 2309

195 zł

NS 2477 52 zł

12 szt. Płytkie Pomarańczowe

NS 2471 75 zł

12 szt. Płytkie Zielone

NS 2472 75 zł

• 42 x 31 x 7 cm

miejsce zabaw
(mata opcjonalna)

WYSPY
SKARBÓW

zaokrąglone
narożniki

dodatkowe elementy sprzedawane osobno

Maxi wyspa skarbów
NS 2410
525 zł
• podstawa do konfiguracji
• wym. 124 x 83 x 53 cm (razem z kółkami),
• pow. blatu 76 x 117 cm,
• 5 kółeczek z blokadą

Moduł podstawowy duży i mały można
wyposażyć w dodatkowe elementy. We
wnękach można umieścić półki lub pojemniki plastikowe albo tekturowe. Istnieje
również możliwość montażu drzwi dostępnych w 2 kolorach. Drzwi zamykane są
na szerokokątny zawias pozwalający na
otwieranie ich na całą szerokość. Dodatkowym elementem są maty, na których
uczniowie mogą bawić budując budynki
i jeździć samochodzikami.

• wyspa mała: wym. 83 x 83 cm x 53 cm (razem z kółkami), pow. blatu 76 x 76 cm, 4 kółeczka z blokadą
• wyspa duża: wym. 124 x 83 x 53 cm (razem z kółkami), pow. blatu 76 x 117 cm, 5 kółeczek z blokadą

baza zawsze
w kolorze brzozy

miejsce
na podpis

drzwi w 2 kolorach
z zawiasami 270°
4 rodzaje
pojemników
lub półki

4 kółeczka z blokadą
w zestawie

Drzwi i półki
•
•
•
•

145 zł

Wyspa skarbów
NS 2409
329 zł
• wym. 83 x 83 cm x 53 cm (razem z kółkami),
• pow. blatu 76 x 76 cm,
• podstawa do konfiguracji
• 4 kółeczka z blokadą

•
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para drzwi
2 szt. półek HDF
39 x 36 cm
zawiasy 270°

Mata Miasteczko

Mata Miasteczko maxi

HK 0007
69 zł
• wym. 75 x 75 cm. Wielkość dopasowana do Wyspy
Skarbów (NS 2409)

HK 0014
89 zł
• wym. 75 x 115 cm. Wielkość dopasowana do Maxi
Wyspy Skarbów (NS 2410)

NS 2487
NS 2488

pomarańczowe
zielone

39

FRESH

40

klasy IV–VIII

sala 1

13 910 zł

Nazwa

Kod

Cena (zł)

Wartość (zł)

Ławka z regulacją 3–6

NS 6049

Ilość
25

169

4225

Krzesło z regulacją 5–6

NS 6048

25

135

3375

Koszyk do ławki

NS 0058

25

32

800

Biurko Prof brzozowe

NS 2505

1

545

545

Krzesło Shape szare

YC 0008

1

279

279

Nóżki

NJ 0902

5

42

210

Szafa z szufladami i szklanymi
drzwiami

NM 3323

1

1149

1149

Szafa z drzwiami drewnianymi
i szklanymi

NM 3313

1

899

899

Szafa z drzwiami szklanymi
i półkami

NM 3303

1

899

899

Szafa z dwiema parami drzwi
brzozowych

NM 3113

1

845

845

Szafa z półkami

NM 3003

1

615

615

Tablica suchościeralna

YC 9000

1

279

279

sala 2

9 407 zł

klasy IV–VIII
•
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Nazwa

Kod

Ławka Classic wys. 5

AJ E250

Ilość
12

Cena (zł)
150

Wartość (zł)
1800

Krzesło muszelka 5

NS 5053

24

112

2688

Biurko Prof. Zielone

NS 2508

1

545

545

Krzesło Shape pomarańczowe

YC 0009

1

279

279

Szafa wysoka z drzwiami

NM 3113

1

845

845

Szafa wysoka z drzwiami
i półkami

NM 3013

1

719

719

Duża szafka z półkami

NM 2003

1

329

329

Szafka wisząca duża z drzwiami
i półką

NM 6013

1

285

285

Szafka wisząca duża półką

NM 6003

1

215

215

Szafka z plastikowymi
pojemnikami

NM 2082B

1

655

655

Wózek laboratoryjny

NM 4033

1

299

299

Pojemniki plastikowe głębokie
zielone 6 szt.

NS 2307

1

169

169

Tablica mobilna duża

YC 9001

1

579

579
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Stonowane kolory i mnogość kombinacji to myśl przewodnia
ekonomicznej serii Prima. Minimalizm formy w połączeniu z funkcjonalnością czyni z Prima uniwersalną serię mebli, doskonałą
zarówno do sali lekcyjnej i pracowni przyrodniczej, jak i do
pokoju nauczycielskiego czy gabinetu dyrektora.
Pojemne wnęki pomieszczą pomoce edukacyjne, segregatory,
książki i dzienniki. Otwarte półki przeznaczone są na pomoce
i dokumenty, które warto jest mieć zawsze w zasięgu ręki. Natomiast szafki z drzwiami z płyty lub szkła, zamykane na zamek,
spełnią swą rolę w przechowywaniu ważnych dokumentów oraz
pomocy, do których dostęp powinien być ograniczony.

•
•
•
•
•
•

dwa rodzaje płyty – brzoza i buk
jeden wymiar szaf
dwie wersje drzwi – z płyty i szkła – zamykane na kluczyk
gotowe moduły dostępne w wersjach widocznych na zdjęciach
szafa na dzienniki
wym. 90 x 40 x 190 cm
stelaż i fronty
brzoza
płyta laminowana
buk

gł. 40 cm

Drzwi małe montowane
na górze lub dole mebla

33 cm

wys. 190 cm

wym. skrytki 5,7 cm

Wszystkie drzwi
posiadają zamki

Pojemny moduł na dzienniki
i dokumenty – 14 skrytek.
Można zamontować w szafce z drzwiami

Drzwi szklane montowane na górze lub dole mebla

Drzwi duże
90 cm

42

•

z drzwiami małymi i szklanymi

szafa

z półkami i parą drzwi szklanych

z półkami i parą drzwi małych

z półkami

NB 2011

539 zł

NB 2021

639 zł

NB 2131

639 zł

NB 2211

669 zł

NB 2002

429 zł

NB 2012

529 zł

NB 2022

629 zł

NB 2132

629 zł

NB 2212

659 zł

NB 2221

739 zł

NB 2031

549 zł

NB 2111

589 zł

NB 2231

729 zł

Moduł na dzienniki

NB 2222

680 zł

NB 2032

539 zł

NB 2112

529 zł

NB 2232

699 zł

NB 3001
• 14 skrytek
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z dużymi drzwiami

z dwoma parami drzwi małych

z dużymi drzwiami i parą drzwi szklanych

439 zł

z dwoma parami drzwi szklanych

NB 2001

195 zł

43

Biurko lewe
NB 6101

449 zł

NB 6102
439 zł
• wym. 155 x 110 x 75 cm
• otwór na przewody

Biurko prawe
NB 6201

449 zł

NB 6202 439 zł
• wym. 155 x 110 x 75 cm
• otwór na przewody

Szafa
ubraniowa mała

Szafa
ubraniowa duża

NB 4041

NB 3041

429 zł

NB 4042
410 zł
• wym. 46 x 40 x 190

44

589 zł

NB 3042
579 zł
• wym. 90 x 40 x 190

Stół konferencyjny
Prima
NB 5001

289 zł

NB 5002
• wym. 70 x 180 x 73 cm
• 6-8 osób

279 zł

pokój
nauczycielski

7 686 zł

•

Nazwa

Kod

Cena (zł)

Wartość (zł)

Szafa Prima

NB 2131

1

639

639

Szafa Prima

NB 2211

1

669

669

Szafa Prima

NB 2011

2

539

1078

Regał

NB 2001

1

439

439

Moguł na dzienniki

NB 3001

1

195

195

Szafa Prima

NB 2111

1

589

589

Krzesło Iso

SZ 0113

14

100

1400

Biurko ucznia na komputer

NS 2510

2

239

478

Tablica korkowa

NS 1510

3

115

345

Stół z regulacją

TH 9004

6

309

1854
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Ilość

45

46

Nazwa

Kod

Cena (zł)

Wartość (zł)

Ławki Classic 5

AJ E250

Ilość
16

150

2400

Krzesła Classic

NS 0015

32

86

2752

Biurko Prima lewe buk

NB 6102

1

439

439

Krzesło Rapid

DB 3005

1

519

519

Szafa Prima

NB 2232

5

699

3495

Szafa Prima

NB 2112

2

529

1058

Szafa Prima

NB 2212

3

659

1977

Tablica tryptyk

BD1 501

1

629

629

13 269 zł

klasy IV–VIII

•

Nazwa

Kod

Cena (zł)

Wartość (zł)

Ławka z regulacją 3–6

NS 0750

Ilość
13

249

3237

Koszyk do stołu

NS 0058

26

32

832

Krzesło z regulacją 5–6

NS 0748

26

132

3432

Biurko Prof Brzozowe

NS 2505

1

545

545

Krzesło Shape szare

YC 0008

1

279

279

Szafa Prima

NB 2221

1

739

739

Szafa Prima

NB 2211

2

669

1338

Szafa Prima

NB 2111

1

589

589

Szafa Prima

NB 2131

1

639

639

Układ okresowy pierwiastków

NS 8270

1

169

169

Tablica suchościeralna

YC 9000

1

279

279
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klasy IV–VIII
12 078 zł
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ŁAWKI, STOŁY
I KRZESŁA
TABELA ROZMIARÓW
DOBIERZ ROZMIAR STOŁÓW I KRZESEŁ
DO WZROSTU I WIEKU UCZNIA
nr 3
119–142
6–10
35
59

Rozmiar krzesła/stolika
Wzrost ucznia w cm (orientacyjnie)
Wiek ucznia
Wysokość siedziska krzesła +/– 1 cm
Wysokość blatu stołu +/– 1 cm
Kolory odpowiadające rozmiarom

3

4

WIEK
WIE
K

48

64 cm

38 cm

43 cm

WIEK
WIE
K

13+

15+
174-207 cm

159-188 cm

146-176,5 cm

71 cm

7

WIEK
WIE
K

11+

133-159 cm

nr 7
174–207
15+
51
82

6

WIEK
WIE
K

8+

119-142 cm

35 cm

5

WIEK
WIE
K

6-10

59 cm

nr 4
nr 5
nr 6
133–159 146–176,5 159–188
8+
11+
13+
38
43
46
64
71
76

76 cm

46 cm

82 cm

51 cm

ławki Classic
kompletne jedno- i dwuosobowe

2 os.

1 os.

130 x 50 cm

69 x 50 cm

dostępne kolory blatów
buk

dostępne kolory obrzeży

blat
płyta laminowana (gr. 18 mm)
mocowanie do blatu – stelaż podwójnie
wzmocniony narożnikiem i poprzeczkami

nogi

ŁAWKI

CLASSIC

metalowe bez regulacji
3 (59 cm), 4 (64 cm), 5 (71 cm), 6 (76 cm)
o przekroju kwadratowym - 25 mm

dodatkowe wyposażenie
haczyk na plecaki

certyfikaty i normy

haczyk
na tornister

INT CERT

z czym łączyć?
krzesła Classic

ŁAWKA
DWUOSOBOWA
wys. 3
AJE 230

wys. 5
145 złł

wys. 4
AJE 240

•
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ŁAWKA
JEDNOOSOBOWA
AJE 250

wys. 3
150
50 złł

AJE 260

wys. 5
115 złł

wys. 4

wys. 6
148 zł

AJE 130

152 zł

AJE 140

AJE 150

120 złł

wys. 6
118 zł

AJE 160

125 zł

49

ŁAWKA HPL
Blat ławki wykonany jest z płyty wiórowej
o grubości 18 mm pokrytej warstwą bardzo mocnego i odpornego na uszkodzenia
laminatu HPL w kolorze bukowym. HPL jest
tworzywem termoutwardzalnym, odpornym na zarysowania, uderzenia a także
posiada wysoką odporność na czynniki
chemiczne jak i wysoką temperaturę. Blat
wzmocniony warstwą HPL jest idealnym
rozwiązaniem dla starszych uczniów,
w pracowniach przyrodniczych i labolatoriach szkolnych.

wysokość 4
NS 0062
• wys. 64 cm

od

340 zł

• blat stołu o wymiarze 80 x 120 cm.
• stelaż stołów wykonany jest z metalowej ramy i nóg
o przekroju kwadratowym o wymiarze 40 mm w kolorze szarym.
• regulowany poziom stołów

wysokość 6
340 zł

NS 0063
• wys. 76 cm

349 zł

laminat HPL
płyta
wiórowa
laminat HPL

ławka hpl
kompletne jedno- i dwuosobowe

2 os.
120 x 80 cm

dostępne kolory blatów
buk

blat
płyta HPL (gr. 18 mm)
zaokrąglone narożniki

stelaż
metalowa rama;
nogi o przekroju kwadratowym (gr. 40 mm)
zaokrąglone rogi

50

regulowany poziom stołów

ławki ASO
kompletne jedno- i dwuosobowe

2 os.

1 os.

130 x 50 cm

69 x 50 cm

dostępne kolory blatów
buk

dostępne kolory obrzeży

ŁAWKI ASO
Wysokogatunkowe ławki szkolne jednoi dwuosobowe w rozmiarach 6 i 7. Blaty ławek o bezpiecznych zaokrąglonych narożnikach wykonane z płyty wiórowej o grubości
18 mm pokrytej warstwą bardzo mocnego
i odpornego na uszkodzenia laminatu HPL
w kolorze bukowym. HPL jest tworzywem
termoutwardzalnym, odpornym na zarysowania i uderzenia, a także posiada wysoką
odporność na czynniki chemiczne oraz wysoka temperaturę. Blat wzmocniony warstwą
HPL jest idealnym rozwiązaniem dla starszych
uczniów, w szczególności w pracowniach
przyrodniczych czy laboratoriach szkolnych.

Blaty ławki występują w wymiarach: pojedyncza 69 x 50 cm oraz podwójna 130 x 50
cm. Stelaż ławek wykonany jest z metalowej
ramy i nóg o przekroju kwadratowym i wymiarze 40 mm w kolorze szarym. Specjalne
regulatory umieszczone na końcu każdej nogi
ławki zapewniają odpowiedni poziom mebla.
laminat HPL
płyta wiórowa
laminat HPL

Ławka jednoosobowa
rozmiar 6
ASO 1600

buk

240 zł

• wym. 69 x 50 cm
• wys. 6 (76 cm)

blat
płyta wiórowa pokryta laminatem
HPL (gr. 18 mm)

stelaż
z metalowej ramy
w kolorze szarym

nogi
bez regulacji
w rozmiarze 6 (76 cm) i 7 (82 mm)
metalowe w kolorze szarym
o przekroju kwadratowym 40 mm

dodatkowe wyposażenie
haczyk na plecaki

rozmiar 7
regulacja poziomu ławki

ławki z blatem
pokrytym
laminatem HPL
w kolorze
bukowym

solidna metalowa rama

haczyk na plecaki

ASO 1700

240 zł

• wym. 69 x 50 cm
• wys. 7 (82 cm)

w ś ró d ł awek s
s
zko
a
lnyc
h
Ławka dwuosobowa
rozmiar 6
ASO 2600

290 zł

• wym. 130 x 50 cm
• wys. 6 (76 cm)

rozmiar 7

z czym łączyć?
krzesła Classic

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

ASO 2700

290 zł

• wym. 130 x 50 cm
• wys. 7 (82 cm)
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ŁAWKI BANKO
Banko to ławki wyróżniające się regulowaną wysokością blatu oraz kąta jego nachylenia. Takie rozwiązania umożliwiają
dopasowanie optymalnego rozmiaru krzesła tworząc ergonomiczne, prozdrowotne stanowisko pracy. Odpowiednio
dobrane krzesło oraz dopasowana wysokość blatu ławki
jest podstawą prawidłowego kształtowania kręgosłupa i zapobiega powstawianiu wad postawy.

•
•
•
•
•

•
•
•

regulacja wysokości oraz kąta nachylenia blatu
ustawienie pochylenia blatu w 2 położeniach 0o lub 15o
stelaż (nogi ławki) – stal malowana proszkowo
na wszystkich otwartych częściach stelaża metalowego zamontowane zaślepki z tworzywa sztucznego
blat ławki wykonany z płyty MDF, wykończonej od spodu w kolorze
białym, od góry oraz na krawędziach pokryty specjalistyczną okleiną
PCV, przeznaczoną do produkcji blatów
krawędzie oraz naroża blatu ławki zaokrąglone
ławka posiada Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007.
Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych
blat ławki posiada wyprofilowane progi zabezpieczające zsuwaniu podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych

wyprofilowane progi zapobiegają
zsuwaniu sie podręczników

Banko 1 os. (3–6)
DB 4001

325 zł

• Wymiary blatu: 50 x 69 cm,
• Regulowana wysokość blatu: 59–76 cm

ławki banko
kompletne jedno- i dwuosobowe

1 os.

2 os.

15o

69 x 50 cm

130 x 50 cm

dostępne kolory
y blatów

0o

buk
regulacja kąta nachylenia blatu

blat

pochylenie blatu 0
0°°–15
–15°;
°; płyta laminowana (gr. 15 mm);
zaokrąglone narożniki;
narożniki;
profilowane progi zabezpieczające zsuwaniu przedmiotów

Banko 2 os. (3–6)
DB 4002
haczyk na plecak
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429 zł

• Wymiary blatu: 50 x 130 cm,
• Regulowana wysokość blatu 59–76 cm

stelaż

stal malowana proszkowo; regulowana
wysokość ławki: 59–76 cm

certyfikaty i normy
norma PN-EN 1729-1:2007. Meble. Krzesła
i stoły dla instytucji edukacyjnych

ławki z regulowaną
wysokością

Ławki z regulowaną wysokością. Przeznaczone do klas szkolnych. W komplecie stabilne, solidne i wygodne krzesła
odpowiednio dobrane oraz dopasowane
do wysokość blatu. Konstrukcja kompletu
wymusza prawidłową postawę, wspomaga kształtowania kręgosłupa i zapobiega
powstawianiu wad postawy. Podwieszany
pod blatem koszyk pozwala na segregację przyborów szkolnych oraz utrzymanie
porządku podczas lekcji.

jedno- i dwuosobowe

2 os.

1 os.

120 x 50 cm

60 x 50 cm

dostępne kolory blatów
buk

dostępne kolory obrzeży

blat

ŁAWKI Z REGULOWANĄ
WYSOKOŚCIĄ

sklejka pokryta warstwą odpornego laminatu
HPL (gr. 18 mm)

S 60 cm
G 50 cm
W 59-76 cm (blat)

S 120 cm
G 50 cm
W 59-76 cm (blat)

mocowanie do blatu

nogi
regulowane wysokości 3–6 (59, 64, 71, 76 cm)
metalowe

dodatkowe wyposażenie

Koszyk do ławki

Uchwyt na plecak

NS 0058
32 zł
• 45 x 34 x 12 cm
• 1 szt.
• przeznaczony do stołu jednoosobowego, stół dwuosobowy wymaga 2 koszyków

NS 0052
• 1 szt.

12 zł

169 zł

JEDNOOSOBOWE

NS 6049

NS 7049

NS 0749

koszyk do ławki, uchwyt na plecaki
(sprzedawane osobno)

certyfikaty i normy
PN-EN 1729-1:2007 \ INT CERT

z czym łączyć?
krzesła regulowane

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

249
9 złł
DWUOSOBOWE

NS 6050

NS 7050

NS 0750
53

stoły klasyczne

4 nogi metalowe
rozmiar 3–6

6 nóg metalowych
rozmiar 3–6

z metalowymi nogami
o regulowanej wysokości

NS 0079
142 zł
• wys. blatu 59 – 76 cm

NS 0080
215 zł
• wys. blatu 59 – 76 cm

75 x 75 cm

ø 90 cm

123 x 75 cm

ø 138 cm

dostępne kolory blatów

dostępne kolory
obrzeży
buk

blat

płyta laminowana (gr. 25 mm)

mocowanie do blatu

nogi
regulowane wysokości
3–6 (59, 64, 71, 76 cm)
metalowe
nogi o przekroju okrągłym ø 48 mm

certyfikaty i normy
PN-EN 1729-1:2007
INT CERT
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nierysująca,
antypoślizgowa stopka

regulacja wysokości 3-6

zwiększona stabilność

bezpieczne,
zaokrąglone narożniki

stabilna konstrukcja
(pochył nóg 5°)

STOŁY

KLASYCZNE
Z METALOWYMI NOGAMI O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI

NS 3795NI
NS 3795CZ
NS 3795ZI

NS 3742NI
NS 3742CZ
NS 3742ZI

kolorowy blat
obrzeże multiplex

169 zł
NS 3741NI
NS 3741CZ
NS 3741ZI

199 zł
NS 3740NI
NS 3740CZ
NS 3740ZI

NS 3742ZL

blat w kolorze buk

blat w kolorze buk

blat w kolorze buk

blat w kolorze buk

obrzeże multiplex

obrzeże multiplex

obrzeże multiplex

obrzeże multiplex

279 zł

175 zł

165 zł

182 zł

NS 3796

NS 3725

NS 3724

NS 3723

biały blat

biały blat

biały blat

biały blat

białe obrzeże

białe obrzeże

białe obrzeże

białe obrzeże

zł

NS 3795B

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

182

zł

NS 3742B

NS 3741ZL

kolorowy blat
obrzeże multiplex

NS 3795ZL

305

•

182 zł

S 123 cm
G 75 cm
W 59-76 cm

BLATY PROSTOKĄTNE

305 zł

kolorowy blat
obrzeże multiplex

BLATY KWADRATOWE

kolorowy blat
obrzeże multiplex

S 75 cm
G 75 cm
W 59-76 cm

ø 90 cm
W 59-76 cm

BLATY OKRĄGŁE

BLATY SZEŚCIOKĄTNE

ø 138 cm
W 59-76 cm

169

NS 3740ZL

zł

199 zł

NS 3741B

NS 3740B
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stoły klasyczne
z metalowymi nogami z regulacją
i bez regulacji wysokości

67 cm

67 x 134 cm

82 x 123 cm

82 cm

ø 142 cm

dostępne kolory blatów
buk

dostępne kolory
obrzeży

blat
płyta laminowana (gr. 25 mm)

mocowanie do blatu

nogi
regulowane wysokości
3 – 6 (59, 64, 71, 76 cm)
bez regulacji
3 (59 cm), 4 (64 cm),
5 (71 cm), 6 (76 cm)
metalowe
nogi o przekroju okrągłym ø 45 mm
nierysująca,
antypoślizgowa stopka

56

regulacja wysokości 3-6

zwiększona stabilność

bezpieczne,
zaokrąglone narożniki

stabilna konstrukcja
(pochył nóg 5°)

STOŁY

KLASYCZNE
Z METALOWYMI NOGAMI Z REGULACJĄ I BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI

ø 142 cm
W 59-76 cm

S 123 cm
G 82 cm
W 59-76 cm

S 134 cm
G 67 cm
W 59-76 cm

Ośmiokątne ø 142 cm
stoły bez regulacji

Prostokątne 123 x 82 cm
stoły bez regulacji

Prostokątne 134 x 67 cm
stoły bez regulacji

S 82 cm
G 82 cm
W 59-76 cm

Kwadratowe 82 x 82 cm
stoły bez regulacji

59 cm – wys. 3

TH 3008

329 zł

59 cm – wys. 3

TH 3005

269 zł

59 cm – wys. 3

TH 3004

249 zł

59 cm – wys.3

TH 3002

229 zł

64 cm – wys .4

TH 4008

335 zł

64 cm – wys. 4

TH 4005

275 zł

64 cm – wys. 4

TH 4004

255 zł

64 cm – wys.4

TH 4002

235 zł

TH 5002

239 zł

71 cm – wys. 5

TH 5008

339 zł

71 cm – wys. 5

TH 5005

279 zł

71 cm – wys. 5

TH 5004

255 zł

71 cm – wys.5

76 cm – wys. 6

TH 6008

339 zł

76 cm – wys. 6

TH 6005

279 zł

76 cm – wys. 6

TH 6004

259 zł

76 cm – wys.6

TH 6002

239 zł

59-64-71-76 cm TH 9008

385 zł

59-64-71-76 cm TH 9005

319 zł

59-64-71-76 cm TH 9004

309 zł

59-64-71-76 cm

TH 9002

289 zł

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

59-64-71-76 cm

TH 9001

stoły z regulacją

269 zł

t w ko

S 67 cm
G 67 cm
W 59-76 cm
m

lo r z e b
uk

Kwadratowe 67 x 67 cm

8

dla sób
o

stoły z regulacją

la

stoły z regulacją

b

stoły z regulacją

stoły z regulacją
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stoły kombi

STOŁY

blaty i nogi sprzedawane w komplecie

2 os.
120 x 80 cm

369 zł

KOMBI
Z DREWNIANYMI NOGAMI O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI

dostępne kolory blatów
buk

S 120 cm; G 80 cm; W 58-64 cm.

dostępne kolory obrzeży

blat
płyta laminowana (gr. 18 mm)

nogi
regulowane wysokości 58, 64 cm
lite drewno bukowe
o przekroju okrągłym – ø 48 mm

system kombistół
jedna noga
2 wysokości (3–4)
58 cm
64 cm

N-E

7
00

7
00

172

172

9-1:2

58

P

N-EN

N

P

certyfikaty

9-2:2

NS 0842NI

NS 0842NI

NS 0842NI

NS 0842NI

prostokąt i wyspa

STOŁY MOTYLKI

329 zł

blaty i nogi sprzedawane w komplecie

62 x 122 cm

105 x 150 cm

regulowana
wysokość (40-60 cm)

Stół Prostokąt

dostępne kolory blatów

YC 9021

YC 9022

YC 9023

YC 9024

529 zł

blat
tworzywo sztuczne (gr. 40 mm)

regulowana
wysokość (40-60 cm)

mocowanie do blatu

Stół Wyspa
YC 9031

YC 9032

YC 9033

YC 9034

nogi
regulowane wysokości
3–6 (59, 64, 71, 76 cm)
metalowe
nogi o przekroju okrągłym ø 48 mm
nierysująca,
antypoślizgowa stopka
•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

regulacja wysokości
40-60 cm (0-3)

zwiększona stabilność

bezpieczne,
zaokrąglone narożniki

metalowy stelaż dla wzmocnienia konstrukcji

59

blat okrągły

STOŁY Z POJEMNIKAMI

blaty i nogi sprzedawane osobno

blat owalny
blaty i nogi sprzedawane osobno

Blat okrągły
NS 3743/NI
229 zł
• ø 90 cm
• w zestawie pojemnik kwiatek wykonany z drelichu
90 cm

180 x 90 cm

dostępne kolory blatów

dostępne kolory blatów

dostępne kolory obrzeży

dostępne kolory obrzeży
Blat owalny
NS 3744/B 305 zł
• wym.90 x 180 x 2,5 cm
• w zestawie pojemniki kwiatek
i słonecznik
• wykonane z drelichu

dodatkowe wyposażenie
pojemniki tekstylne
w komplecie z blatem

blat

pojemniki tekstylne
w komplecie z blatem

blat

płyta laminowana (gr. 25 mm)

płyta laminowana (gr. 25 mm)

mocowanie do blatu

mocowanie do blatu

nogi
regulowane wysokości
3–6 (59, 64, 71, 76 cm)
metalowe
nogi o przekroju okrągłym ø 48 mm

60

dodatkowe wyposażenie

nierysująca,
antypoślizgowa
stopka

regulacja wysokości
1–3, 3–6

zwiększona
stabilność

4 nogi metalowe
rozmiar 3–6
NS 0079
142 zł
• wys. blatu 59 – 76 cm

bezpieczne,
zaokrąglone rogi

stabilna konstrukcja
(pochył nóg 5°)

nogi
regulowane wysokości
3–6 (59, 64, 71, 76 cm)
metalowe
nogi o przekroju okrągłym ø 48 mm

STÓŁ BANAN

banan
blaty i nogi sprzedawane osobno

Blaty

NS 3733BU
NS 3733CZ
NS 3733ZL
NS 3733ZI
NS 3733NI

138 x 69 cm

dostępne kolory blatów

Bukowy
Czerwony
Żółty
Zielony
Niebieski

152 zł
172 zł
172 zł
172 zł
172 zł

nogi sprzedawane osobno

Nogi
metalowe

dostępne kolory obrzeży

4 nogi
rozmiar 3–6
NS 0079
• wys. blatu 59–76 cm

blat

142 zł

Stół banan to nowoczesne rozwiązanie, które
idealnie wkomponuje się w każdą przestrzeń.
Nietypowy kształt stołu daje możliwość ustawienia go w wielu konfiguracjach a różnorodność
kolorystyczna blatów pozwoli zaadaptować oryginalne i estetyczne pomieszczenia.

płyta laminowana (gr. 25 mm)

mocowanie do blatu

Idealny jako miejsce do pracy dla kilku osób przy
realizacji projektów oraz jako niebanalne wyposażenie w pracowni przedmiotowej, bibliotece
szkolnej, czytelni, stołówce lub części rekreacyjnej szkoły.

nogi
regulowane wysokości
3–6 (59, 64, 71, 76 cm)
metalowe
nogi o przekroju okrągłym ø 48 mm
nierysująca,
antypoślizgowa stopka
•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

regulacja wysokości 3-6

zwiększona stabilność

bezpieczne,
zaokrąglone narożniki

stabilna konstrukcja
(pochył nóg 5°)
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krzesła
z regulowaną wysokością
wieloelementowe

dostępne kolory siedzisk
i oparć
buk

dostępne kolory stelaża

siedzisko i oparcie
sklejka bukowa pokryta warstwą HPL

KRZESŁA Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ

nogi
z regulacją wysokości
3-4, (35-38 cm)
5-6 (43-46 cm)
metalowe

certyfikaty i normy
INT CERT

z czym łączyć?

ławki z regulowaną wysokością

S 31 cm
G 31 cm
W 36-46 cm (siedzisko)

Krzesło z regulacją 3–4
• regulowana wysokość siedziska
3–4 (35–38 cm)

Krzesło z regulacją 5–6
• regulowana wysokość siedziska
5–6 (43–46 cm)

62

132 zł

NS 7047

NS 0747

NS 6047

135 zł

NS 7048

NS 0748

NS 6048

krzesła Classic
wieloelementowe

dostępne kolory siedzisk
i oparć
buk

dostępne kolory stelaża

siedzisko i oparcie
ergonomicznie wyprofilowane
oparcie wyposażone w otwór ułatwiający
przenoszenie krzesełka
sklejka drewniana bukowa pokryta wartswą HPL

nogi
tylne nogi o profilu płaskoowalnym o wymiarach
20 x 40 mm, grubości ścianki 1,5 mm.
przednie nogi oraz stelaż siedziska
wykonane są z profilu okrągłego o średnicy 20 mm
i grubości ścianki 1,5 mm.
bez regulacji
3 (35 cm), 4 (38 cm), 5 (43 cm), 6 (46 cm), 7 (51 cm)
metalowe

certyfikaty i normy
S 43 cm
G 37 cm
W 35 cm (siedzisko)

INT CERT

z czym łączyć?

KRZESŁO

ławki
ki Classic

wys. 3
NS 0013

KRZESŁA

CLASSIC
•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

wys. 6
70 zł

wys. 4
NS 0014

NS 0016

94 zł

wys. 7
78 zł

NS 0017

110 zł

wys. 5
NS 0015

86 zł
63

krzesła Muszelki
wieloelementowe

dostępne kolory siedzisk

NS 5034 NS 5041 NS 5053 NS 5062
Nazwa i rozmiar 3

siedzisko
tworzywo sztuczne
profilowane oparcie
posiada uchwyt ułatwiający przenoszenie

nogi
bez regulacji wysokości
3 (35 cm), 4 (38 cm),
5 (43 cm), 6 (46 cm),
metalowe
nogi o przekroju okrągłym ø 29 mm
stopki samopoziomujące

certyfikaty i normy

64

5

6
122 zł

Cena

93 zł

102 zł

112 zł

Wzrost dziecka

119-142 cm

133-159 cm

146-176,5 cm 159-188 cm

Wys. siedziska

35 cm

38 cm

43 cm

46 cm

Wys. blatu

59 cm

64 cm

71 cm

76 cm

Kolor

dostępne kolory stelaża

4

KRZESEŁKA

MUSZELKI
Krzesła wykonane są z tworzywa w 2 kolorach do wyboru. Posiada wygodne profilowane oparcie i solidny metalowy stelaż. Idealnie pasuje zarówno do stołów w kolorze
drewna jak i do tych z kolorowymi blatami.

krzesła Karolki
wieloelementowe

dostępne kolory siedzisk
buk

dostępne kolory stelaża

siedzisko i oparcie
sklejka brzozowa (gr. 8 mm)

nogi
bez regulacji
3 (35 cm), 4 (38 cm),
5 (43 cm), 6 (46 cm)
metalowe
nogi o przekroju okrągłym
[3, 4, 5, 6 – ø 22 mm]

3

certyfikaty i normy

67 zł

•

7
00

7
00

P

172

172

9-1:2

N-E

N

N-E

N

P

PN-EN 1729-1:2007
PN-EN 1729-2:2007
INT CERT

9-2:2

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Krzesło
Karolek

Rozmiar krzesła/stolika
Wzrost ucznia w cm
Wysokość siedziska krzesła +/- 1 cm
Wysokość blatu stołu +/- 1 cm

6

5

4

77 zł

82
2 zł

89 zł

NS 3776kolor

NS 4777kolor

NS 5778kolor

NS 6779SZ

nr 3
119–142
35
59

nr 4
133–159
38
64

nr 5
146–176,5
43
71

nr 6
159–188
46
76
65

dobre krzesło
wieloelementowe
(metal i tworzywo sztuczne)

DOBRE
KRZESŁO

dostępne kolory siedzisk

dostępne kolory stelaża

siedzisko
wklęsło-wypukła forma oparcia
wypukła forma siedziska
tworzywo sztuczne

nogi
bez regulacji wysokości
4 (38 cm), 5 (43 cm), 6 (46 cm), 7 (51 cm)
o przekroju okrągłym ø 23 mm
metalowe

certyfikaty i normy

66

7

00

7

00

P

172

172

9-2:2

N-E

N

N-E

N

P

PN-EN 1729-1:2007
PN-EN 1729-2:2007

9-1:2

Krzesło 4
kolory

Krzesło 5
kolory

dobre krzesło
Nazwa i rozmiar

4

5

6

Cena

125 zł

135 zł

145 zł

145 zł

Wzrost ucznia

133-159 cm

146-176,5 cm

159-188 cm

174-207 cm

Wys. siedziska

38 cm

43 cm

46 cm

51 cm

Wys. blatu

64 cm

71 cm

76 cm

82 cm

Kolor i kod

DB 0004

DB 0005

DB 0006

DB 0007

DB 0014

DB 0015

DB 0016

DB 0017

DB 0024

-----

DB 0026

DB 0027

DB 0034

DB 0035

DB 0036

DB 0037

7

Krzesło 6
kolory

Krzesło 7
kolory

krzesła biurowe
TWIST

RAPID PRESTIGE

Podłokietniki 2 szt.
DB 3000

25 zł

• polietylen, siedzisko tapicerowane z oparciem: 100% poliester; gł. siedziska 40 cm,
szer. siedziska 42 cm, wys. oparcia 48 cm,
wys. blatu biurka 71-82 cm, podstawa pięcioramienna polietylen, kółka zabezpieczone kauczukiem; podłokietniki z regulacją
wysokości

Rapid Prestige 5

podłokietniki sprzedawane osobno

DB 3005
519 zł
• regulacja wys. siedziska 43–58 cm,
wzrost 146–176 cm

Rozmiar 5
zielony
DB 3015 265 zł

Rozmiar
R
ozmiar 6
niebieski
niebiesk
ki
DB 30
3016
16 275 zł

Twist to połączenie ergonomicznego siedziska z tworzywa sztucznego z obrotowym stelażem w kolorze
czarnym. Model Twist występuje w rozmiarach dostosowanych do wzrostu użytkownika dla zachowania
prawidłowej postawy siedzącej. Twist w rozmiarze 5
i 6 posiada nieregulowane podłokietniki wykonanie
z tworzywa sztucznego umożliwiające szybkie wsunięcie krzesła pod blat biurka. Model Twist posiada
certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2007,
PN-EN 1729-2:2012, PN-F 06009:2001.

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Parametry produktu:
• siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego.
• w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz
miejsce do indywidualnego oznakowania.
• podstawa krzesła: tworzywo sztuczne
• kolumna gazowa: klasa 2
• podłokietniki nieregulowane wykonane z tworzywa sztucznego
• stopki i kółka: gumowe 50 mm, średnica trzpienia ø 11
• wzrost ucznia rozmiar 5: 146–176,5 cm
• wzrost ucznia rozmiar 6: 159–188 cm

Rapid Prestige 6
DB 3006
529 zł
• rregulacja wys. siedziska 43–58 cm,
wzrost 159–207 cm

DOBRE KRZESŁO
obrotowe
bez podłokietników

• krzesło posiada certyfikat zgodności z normą
PN-EN 1335-1:2004 i PN-EN 1335-2:2009

obrotowe
z podłokietnikami

zielone 6

turkusowe 6

turkusowe
k
6

zielone 6

DB 3020 289 zł

DB 3021 289 zł

DB 3031

DB 3030

319 zł

319 zł

67

SHAPE

Krzesło obrotowe. Kolorowe
i funkcjonalne. Wykonane
z wysokiej jakości tworzywa.
Metalowy stelaż na 5 kółeczkach. Ergonomiczny kształt
zapewnia idealne podparcie
dla pleców. W dwóch nowoczesnych kolorach o matowym
odcieniu.
• kauczukowe kółka
• metalowa podstawa
• wys. siedziska 38–50 cm
• gł. siedziska 49 cm
• szer. siedziska 45 cm

279 zł

Krzesło ISO
SZ 0113
100 zł
• wys. 82 cm, wys. siedziska 47 cm, szer. 54 cm,
gł. siedziska 42 cm

Szare
YC 0008

279 zł

Krzesło obrotowe
Pomarańczowe
YC 0009
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279 zł

SZ 0072
205 zł
• wys. 115 cm, szer. 63 cm, szer. siedziska 46 cm,
gł. siedziska 45 cm, masa 16 kg

TABORET
Z REGULACJĄ
WYSOKOŚCI

249 zł

Taboret z regulacją wysokości
YC 0007

249 zł

Taboret nauczyciela doskonale zastąpi krzesło.
Prowokuje postawę wyprostowaną zapewniając
jednocześnie komfort siedzenia. Cylindryczna podstawa taboretu powoduje zaangażowanie mięśni
pleców oraz brzucha. Aktywne siedzenie wspomaga prawidłową postawę ciała oraz wzmacnia
mięśnie kręgosłupa.
Stabilny, wykonany z wysokiej jakości tworzywa. Siedzisko wzmocnione gumowym pokryciem.
Regulowana wysokość. Cylindryczna podstawa.

wsp
a
rozw niałe
i
a
z
dla
nau anie
czyc
ieli

• śr. 34 cm, wysokość regulowana 40,5–55,5 cm

antypoślizgowa
gumowa podstawa

gumowe
miękie siedzisko

bardzo łatwe
w przenoszeniu
pomiędzy ławkami

łatwa regulacja
wysokości

•

wygodny uchwyt
do przenoszenia

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •
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biurka

BIURKO PROF

BIURKO ALI

Biurko dla nauczyciela wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk lub brzoza z kolorowymi frontami. Biurka dostępne są w wielu kombinacjach w go- dostępne w kolorach
towych zestawach kolorystycznych i pasują do kolekcji
naszych mebli. Dodatkowo szafka z drzwiczkami oraz
buk
szuflady mogą być montowane zarówno prawo- jak
i lewostronnie a zamontowane w nich zamki zapewniabuk-biały
ją oraniczony dostęp do nauczycielskich dokumentów.

brzoza-zielony
brzoza-pomarańczowy

Biurko
Prof

• wym. 120 x 60 x 77 cm.

Brzoza-zielony

kremowy

żółty

niebieski

dostępne
w kolorach

269 zł

Lekkie, wygodne biurko o stabilnej konstrukcji i prostym, estetycznym wyglądzie. Posiada
dużą, wysuwaną szufladę.

• wym. 80 x 47,5 x 76 cm
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NS 2507

469 zł

Brzoza-zielony
NS 2508

545 zł

Brzoza-pomarańczowy
NS 2503

245 zł

Buk-biały
NS 2500

Brzoza-pomarańczowy
NS 2504

469 zł

Buk-biały
NS 2501

Brzoza-pomarańczowy
NS 2505

45 zł

219 zł

429 zł

Buk-biały
NS 2502

520 zł

zielony

Biurko Ali
NS 1500/kolor

245 zł

Brzoza-zielony

Biurko Prof
bukowe

pomarańczowy

Biurko Prof
z drzwiczkami
i szufladami

Biurko Prof
z drzwiczkami
i szufladą

NS 2506

Buk
NS 2522

219 zł

Buk
NS 2520

429 zł

Buk
NS 2521

520 zł

ana
wysuuwflada
sz

ana
wysuuwflada
sz

Biurko na komputer małe
NS 2510

239 zł

Biurko posiada wysuwaną szufladę na klawiaturę oraz półkę na komputer stacjonarny. Z brzegu
blatu znajduje się otwór na przewody elektryczne.

możliwość zamontowania od środka lub
z zewnątrz

• wym. 76 x 55 x 76 cm

ana
wysuuwflada
sz

półka

otwory
na przewody
elektryczne

miejsce na komputer

BIURKO INFO

Biurko na komputer duże

Biurko duże z półką

NS 2511

NS 2513

310 zł

359 zł

Wyposażone w wygodną wysuwaną szufladę na klawiaturę oraz szafkę
na komputer stacjonarny. Otwór w szczycie blatu, utrzymuje wszystkie przewody
elektryczne i zapobiega ich plątaniu. Istnieje możliwość montażu drzwi zamykanych na kluczyk, sprzedawanych osobno.

Wyposażone w wygodną wysuwaną
szufladę na klawiaturę oraz szafkę z półką. Otwór w szczycie blatu, utrzymuje
wszystkie przewody elektryczne i zapobiega ich plątaniu. Istnieje możliwość
montażu drzwi zamykanych na kluczyk,
sprzedawanych osobno

• 120 x 55 x 76 cm

• 120 x 55 x 76 cm

BIURKO PRIMA

Duże i funkcjonalne biurko w uniwersalnym kolorze jest elementem dopełniającym serię mebli Prima. Biurko wraz z
propozycjami kolekcji pozwala na tworzenie ergonomicznych zestawów, dostosowanych do potrzeb użytkowników
i wymiarów powierzchni pomieszcze-

nia. Blat w kształcie litery „L” pozwala
na pełniejsze zagospodarowanie powierzchni biurka. Mebel w całości wykonano z płyty wiórowej w kolorze brzozy.
Prezentowane przez nas biurko można
nabyć w wersji prawo i lewostronnej.

• wym. 155 x 110 x 75 cm

centralny
zamek

Kontenerek na kółkach
ółk h z szufl
fladami
d i
NS 2512

339
39 zł

Moblina szafeczka na obrotowych kółkach z trzema szufladami
adami
zamykanymi na zamek. Dostawiona do biurka zapewnia jeszcze
szcze
więcej miejsca na ważne dokumenty.

• wym. 34 x 45 x 60 cm

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Lewe brzoza

Prawe brzoza

NB 6101 449 zł

NB 6201 449 zł

Lewe buk

Prawe buk

NB 6202 439 zł

NB 6102 439 zł
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Biurko Lokomotywa
NS 0257

Biurko Fantazja
NS 2820
• szafka z zamkiem (2 półki w środku)
• wym. biurka 120 x 52 x 76 cm
• kolor brzoza

510 zł

579 zł

Małe i funkcjonalne biurko wyposażone w trzy
pojemne szuflady. Dzięki niewielkim rozmiarom
znajdzie zastosowanie w małych pomieszczeniach. Dobór kolorystyki nadaje meblowi świeżości i nowoczesności.
• Stelaż biurka wykonany z płyty wiórowej, fronty szuflad z płyty MDF
w kolorze żółtym, pomarańczowym, niebieskim; wym. biurka 120 x
75 x 76 cm; wym. szuflady niższej 32 x 42 x 16 cm; wym. szuflady
wyższej 32 cm x 42 cm x 29 cm

Biurko Pani Kasi
NS 0798/kolor

Biurko Cubo
NC 7001
349 złł
• Biurko zostało zaprojektowane jako element wzbogacający
serię mebli Cubo. Jego konstrukcja i kolorystyka powoduje,
iż sprawdzi się ono w każdych wnętrzach. Zostało wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej. Wyposażono je w
dwie praktyczne szuflady oraz zamykaną szafkę. Blat biurka
stwarza odpowiednie warunki do pracy.
• stelaż modułu wykonany jest z laminowanej płyty w kolorze
brzozy; fronty z MDF w kolorze do wyboru jasnozielonym,
żółtym, szary, białym, niebieski; drzwi i szuflady (w 5 kolorach) sprzedawane osobno; 115 x 48 x 77,5 cm
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Szufl
flady
ady

+ Drzwi

NC 001 Z 195 zł
• 37 x 37 x 18 cm, 2 szt.
• z zamkiem

=

NC 007 Z
• 37 x 37 cm
• z zamkiem

72 zł

2 3 4 5 6

drzwi i szuflady
d ddostepne
t w 5 kkolorach
l h
(np. 4 dla zielonego, 2 dla szarego, itp.)

499 zł

Funkcjonalne, estetyczne biurko sprawdza
się w sali i w pokoju nauczycielskim. Naturalny kolor jasnego buku wzbogacony okleiną
w kolorze takim, jak stoły i krzesła dla dzieci,
stwarza niepowtarzalny klimat współpracy.
• wym. 120 x 75 x 76 cm
dostępne w kolorach
czerwony

niebieski

żółty

buk

zielony

płyta
chemoodporna

płyta
chemoodporna

Stanowisko laboratoryjne duże jednokomorowe

Stanowisko llaboratoryjne
b
j małe
ł jednokomorowe

Stółł llaboratoryjny
b
uczniowski
k

NS 3233

NS 3234
1 899 zł
• wym. 60 x 60 x 85 cm
• blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym
• zlew o wymiarach 38 x 28 cm z kranem, umieszczony w blacie
• korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym

NS 3235

Stolik laboratoryjny
aboratoryjny

Stół laboratoryjny uczniowski

2 499 zł

Stanowisko laboratoryjne przeznaczone do ciężkich urządzeń
fizyczno-chemicznych.

• wym. 120 x 60 x 85 cm
• blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym
• zlew o wymiarach 48,5 x 38,5 cm z kranem, umieszczony w blacie
• korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym

Stół laboratoryjny ekonomiczny
NS 3136

1 499 zł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi.

• dodatkowe kolory na specjalne zamówienie.
• wym. 120 x 60 x 85 cm
• wolna przestrzeń między bokami: 1164 mm

•

meble laboratoryjne

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

NS 3138

1 649 zł

1 999 zł

Stolik laboratoryjny wyposażony w 2 szafki umieszczone symetrycznie po bokach stołu. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i funkcjonalnością w użytkowaniu.

• wym. 125 x 60 x 85 cm
• blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym
• korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym

NS 3135

2 849 zł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi. Dodatkowe kolory na specjalne
zamówienie. Wolna przestrzeń między bokami: 1364 mm.

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi, 2 wąskich szafek. Dodatkowe kolory
na specjalne zamówienie.

• wym. 140 x 60 x 85 cm

• wolna przestrzeń między szafkami: 800 mm.
• wym. 125 x 60 x 85 cm

73

Szafa do pracowni fizyczno-chemicznej
NS 3139

3 999 zł

z wentylatorem chemoodpornym
Szafa przeznaczona jest do przechowywania odczynników chemiczych w szkolnych pracowniach fizyczno-chemicznych. Szafa posiada wbudowany wentylator
chemoodporny i wymaga podłączenia do otworu kominowego. Szafa wykonana jest z blachy stalowej malowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu
i ołowiu) w kolorze jasny popiel.
Wyposażona jest w cztery półki z regulowaną wysokością, o nośności 50 kg każda. Drzwi posiadają
wzmocnioną konstrukcję, zamykane są trzypunktowo
na zamek cylindryczny z dwoma kluczami.

• wym. 80 x 38 x 190 cm

Stół demonstra
demonstracyjny
acy
c jny do
pracowni fizyczno-chemicznej
NS 3141

6 499 zł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji
płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi chemoodpornymi, szafkę z jedną szufladą. Szafka służy do przechowywania butli
gazowej małej, do której podpinana jest zamontowana na blacie bateria gazowa. Stolik
wyposażony jest także w panel elektryczny
2 x 230V. Stolik dostępny w kolorach biały,
popiel,
opiel, buk. Dodatkowe kolory na specjalne
spec
zamówienie.
mówienie.

Stanowisko laboratoryjne
do mycia jednokomorowe
NS 3133

3 899 złł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji
płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi
kwasoodpornymi, jeden duży zlew 40 x 40 cm,
bateria
teria handlowa, 2 drzwiczek.

• wym. 140 x 70 x 85 cm

• Dodatkowe kolory na specjalne zamówienie.
• wym. 120 x 60 x 85 cm

Stanowisko
anowisko laboratoryjne
do mycia jednokomorowe

Stół
tół laboratoryjny duży
z szafką i szufladami

NS 3134

NS 3137

Szafa na odczynniki chemiczne
NS 3140

2 449 zł

wentylowana grawitacyjnie
Szafa przeznaczona jest do przechowywania odczynników chemiczych w szkolnych pracowniach fizyczno-chemicznych. Szafa z przewietrzaniem grawitacyjnym.
Szafa wykonana jest z blachy stalowej malowanej
ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu
i ołowiu) w kolorze jasny popiel. Wyposażona jest
w cztery półki z regulowaną wysokością, o nośności
50 kg każda. Drzwi posiadają wzmocnioną konstrukcję, zamykane są trzypunktowo na zamek cylindryczny
z dwoma kluczami.

• wym. 80 x 38 x 190 cm
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3 199 zł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji
z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, z blatem
pokrytym płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi i zlewem z baterią.

• jeden mały zlew 30 x 15 cm, bateria handlowa, 1 szafka,
dodatkowe kolory na specjalne zamówienie
• wym. 60 x 60 x 85 cm

2 349 zł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji
płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi
kwasoodpornymi.

• 1 szafka, dodatkowe kolory na specjalne zamówienie.
• wym. 60 x 60 x 85 cm

Stół laboratoryjny dla ucznia
2-osobowy

Dygestorium szkolne
D

NS 3131
529 zł
• wym. 125 x 60 x 76 cm
• blat laminowany HPL 25 mm
• dodatkowe kolory na specjalne zamówienie

D
Dygestorium
szkolne serii SKL przeznaczone jest do ogólnych prac z substancjami chemicznymi w ramach zajęć
n
szkolno-dydaktycznych.
s
Konstrukcja dygestorium wykonana
n
jest zagęszczonej płyty wiórowej obustronnie laminowanej
n
melaminą, zabezpieczonej ze wszystkich stron
lilistwą PCV o grubości 2 mm, w kolorze jasny popiel.
Wymaga podłączenia do otworu kominowego.
W
Blat wykonany jest z ceramiki technicznej z podniesionym
B
obrzeżem z przodu, zapobiegającym przypadkowemu
o
rrozlaniu substancji poza powierzchnię roboczą blatu.
ŁŁączenie kafli ceramicznych za pomocą fugi epoksydow
wej, chemoodpornej.

NS 3142
N

6 999 zł

System przewietrzania:
S

Stół laboratoryjny dla ucznia
3-osobowy
NS 3132
679 zł
• wym. 180 x 60 x 76 cm
• blat laminowany HPL 25 mm
• dodatkowe kolory na specjalne zamówienie

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

p
pokrywa
górna z kanałem wentylacyjnym O=125mm.
Okno: szkło bezpieczne unoszone bezstopniowo góraO
--dół, z możliwością zatrzymania na każdej wysokości.
SWS – Safe Windows System – chroniący przed nieS
kkontrolowanym spadkiem okna w przypadku zerwania
lilinki prowadzącej.
Media: 1 x instalacja wodno-kanalizacyjna z wylewką
M
laboratoryjną wody zimnej oraz zlewikiem ceramicznym
la
300 x 150mm; 2 x gniazdo elektryczne 230 V; 1x oświe3
ttlenie LED komory roboczej.
Możliwość instalacji dodatkowych mediów według preM
fferencji użytkownika.
Zabudowa podblatowa:
Z

• 1x szafka techniczna, laminowana.
• Kontrola i bezpieczeństwo (PN-EN 14175):
• 1x automatyczny czujnik kontroli przepływu powietrza z alarmem akustycznym i optycznym w przypadku nieprawidłowego wentylacji komory
roboczej dygestorium.
• Dostawa i montaż liczony indywidualnie
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indywidualne kluczyki
wym. skrytki: 33 x 42 x 40 cm

szatnie metalowe

8 sskrytek

NG 9010
• 2 zamki; 2 półki; wym. 90 x 40 x 185 cm

Metalowe szatnie z dwiema,
czterema i ośmioma pojemnymi szafkami. Drzwi zamykane
na kluczyk posiadają miejsce
na umieszczenie identyfikatora i otwory zapewniające cyrkulację powietrza. Wewnątrz
szatni 2 i 4 znajduje się drążek na wieszak. Powierzchnia
szatni malowana jest proszkowo i wykazuje podwyższoną
odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne.
• wym. 76 x 45 x 185 cm
• wym. wnęk małych 33 x 42 x 40 cm
• wym. wnęk średnich 33 x 42 x 84 cm
• wym. wnęk dużych 33 x 42 x 170 cm
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649 zł

NG 7011 595 zł
• niebieska

indywidualne kluczyki
wym. skrytki: 33 x 42 x 40 cm

Szafa na dokumenty

8 skrytek
NG 7010 595 zł
• szara

•

• żółty

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

NG 6010W

drążek na ubrania, półka na buty
wym. skrytki: 33 x 42 x 170 cm

585 zł

drążek na ubrania, półka na buty
wym. skrytki: 33 x 42 x 170 cm

4 skrytki

wewnątrz drążek z wieszaczkiem
wym. skrytki: 33 x 42 x 84 cm

wewnątrz drążek z wieszaczkiem
wym. skrytki: 33 x 42 x 84 cm

NG 6012

Klucz master do szatni
10 zł

4 sskrytki
4 skrytki
2 skrytki
2 skrytki

NG 6011 585 zł
• niebieska
NG 6010 585 zł
• szara
NG 8011 325 zł
• niebieska; do wyczerpania zapasów
NG 8010 325 zł
• szara; do wyczerpania zapasów
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wewnątrz drążek z wieszaczkiem
wym. skrytki: 33 x 42 x 84 cm

szatnie trudnopalne
Wykonane z trudnopalnej płyty wiórowej
z obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy
melaminowej. Posiada certyfikaty PFC i PEFC
potwierdzające weryfikację pochodzenia drew-

na na każdym etapie jego przetworzenia i przepływu. Spełnia normy bezpieczeństwa wynikające z przepisów dotyczących odporności na
ogień w budynkach użyteczności publicznej.
Atuty: trudnopalność, funkcjonalność, estetyka
• półki na czapki, metalowe wieszaki z podwójnymi uchwytami
• pod ławką kratka na buty; grubość płyty: 18 mm

OTWARTA

SKRYTKOWA
Szatnia składa się z bazy i dostawki oraz z kompletem drzwi do wyboru. Istnieje możliwość powiększenia zestawu o dowolną ilość modułów.
Wygodna i funkcjonalna. Wyposażona w regulowaną półeczkę na drobniejsze części garderoby, przestrzeń na odzież wierzchnią oraz
półkę na buty.
Baza szafki w kolorze brzozy, drzwi w zestawach czerwono-kremowym lub niebiesko-żółtym.
haczyk
na ubrania

regulowana
wysokość półek

• grubość płyty: 18 mm

Szatnia

Dostawka

NS 1470 1300 zł NS 1471 549 zł
• wym. 66 x 40 x 182,5 cm • wym. 32,2 x 40 x 182,5 cm

Przykładowe
y
aranżacje
a

Szatnia 6 niebieska
NS 5205
• wym. 138 x 35 x 132 cm

78

Szatnia 3 żółta
750 zł

NS 5105
• wym. 75 x 35 x 132 cm

499 zł

Drzwi do szatni
Drzwi do szatni
czerwono-kremowe niebiesko-żółte
NS 1472
260 zł
• wym. 30 x 82 cm

NS 1473
260 zł
• wym. 30 x 82 cm

BENCH
Bench to linia ergonomicznych i funkcjonalnych zestawów siedziskowych zaprojektowanych w oparciu
o konstrukcję Dobrego Krzesła. To idealne wyposażenie
każdego korytarza i szatni szkolnej, gdzie oczekującym należy zapewnić odpowiednie warunki spędzenia
czasu. Oferowane zestawy występują w wariantach
3- oraz 5-osobowych.

Ławka 6

Ławka
awka 5

36 cm

ławka
dla 3 osób
ŁAWKA DLA 3 OSÓB

•

39 cm

kolory

kolory
lory

148 cm

214 cm

ławka
dla 4 osób
ŁAWKA DLA 4 OSÓB

Nazwa i rozmiar 3

5

Nazwa i rozmiar 4

6

Cena

539 zł

589 zł

739 zł

819 zł

Wzrost ucznia

119-142 cm

146-176,5 cm

Ławka
aw
wka 3

Cena
Wzrost ucznia

133-159 cm

159-188 cm

kolory
lo
ory

Ławka 4
kolory

43 cm

Wys. siedziska

38 cm

46 cm

59 cm

71 cm

Wys. blatu

64 cm

76 cm

Kolor i kod

DB 2003

DB 2005

Kolor i kod

DB 2004

DB 2006

----

DB 2025

DB 2023

----

DB 2033

DB 2035
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129 cm

31 cm

35 cm

Wys. blatu

28 cm

Wys. siedziska

187 cm

DB 2014

DB 2016

DB 2024

DB 2026

DB 2034

DB 2036
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Wieszak na ubrania
wykonany z płyty
MDF w kolorze niebieskim.

Wieszak z metalowymi uchwytami
NS 2925

72 zł

Wieszak z gwiazdkami
NS 2905

68 zł

wym. 124 x 12 x 4 cm

szafka

dostawka

Regał na plecaki
NS 2125

245 zł

Szafka z 3 półkami w kolorze buk.
Przeznaczona jest do przechowywania ok. 9 plecaków, a dodatkowe
miejsce można uzyskać po zamontowaniu dostawki. Dzięki zaokrąglonym
szczytom i możliwości przytwierdzenia do ściany, szafka jest wygodna
i bezpieczna w użytkowaniu.

• wym. szer. 93,6 cm, gł. 40 cm, wys. 135,6 cm

Dostawka do regału
NS 2126

195 zł

Posiadająca jedną ścianę boczną
oraz 3 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk,
tylna ściana z płyty HDF. Dostawka nie jest samodzielnym meblem
i należy zamontować ją do regału
na plecaki.

• wym. szer. 93,6 cm, gł. 40 cm, wys. 135,6 cm
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Bus
NS 2127

620 zł

Szafka z 12 wnękami, przeznaczonymi do przechowywania
plecaków. Wykonana z płyty
w kolorze brzoza. Dzięki zaokrąglonym szczytom i możliwości przytwierdzenia do ściany,
szafka jest wygodna i bezpieczna
w użytkowaniu.

• wym. szer. 127,2 cm, gł. 43,5 cm,
• wys. bez aplikacji 118 cm, wys. z aplikacją 152 cm

wym. skrytki
40 x 42 x 30 cm

znaczki na szatnie

Siedzisko do szatni
NS 1718

365 zł

Stabilne siedzisko wykonane z płyty wiórowej obitej
pianką i obszytą trwałą tkaniną PCW

• 100 x 40 x 43 cm

meta
talowe w
zmocnie
nie pod
siedzisk
iem

Ławka

245 zł
• stalowe nogi
• wym. 120 x 36 x 34 cm
• gr. siedziska 25 mm

NS 0325
NS 0325/1

Znaczki łąka

NS 0325/2

NS 3028
• 35 szt., wym. 5 x 5,5 cm

NS 0325/3
NS 0325/4

Z muchomorem
NS 0936
• 25 szt., wym. 4,7 x 5,6 cm

Z balonem
11 zł

Z dinozaurem
NS 0933
• 25 szt., wym. 4,7 x 5,6 cm

•
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12 zł

NS 0935
• 25 szt., wym. 4,7 x 5,6 cm

Alfabet
11 zł

Matematyczne
11 zł

NS 3027
• 35 szt., wym. 5 x 5,5 cm

NS 3029
• 35 szt., wym. 5 x 5,5 cm

12 zł

Z żółwiem
12 zł

NS 0934
• 25 szt., wym. 4,7 x 5,6 cm

11 zł
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tablice
tradycyjne

Tablica tryptyk zielona

Tablica pojedyncza zielona

BD 1501
629 zł
• wym 340 x 100 cm; właściwości magnetyczne

BD 1504
329 zł
• wym 170 x 100 cm; właściwości magnetyczne

Tablica tryptyk zielona
z linia i kratką
BD 0502
679 zł
• wym 340 x 100 cm; właściwości magnetyczne

tablice korkowe

– zielona
NS 2094

159 zł

• wym. 150 x 100 cm

– niebieska

– pomarańczowa

NS 2093 259 zł
• wym. 200 x 100 cm

• wym. 120 x 90 cm

- naturalna mała
NS 1510
• 150 x 100 cm

115 zł

- naturalna duża
NS 2099
• 200 x 100 cm
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175 zł

NS 2095

119 zł

Gablota ekspozycyjna
korkowa
YC 9007
599 zł
Gablota ekspozycyjna z drzwiami otwieranymi do góry, wykonanymi ze szkła hartowanego.
Drzwi wyposażone w zamek.
Środek gabloty wykonany
z korka.

• wielkość gabloty: 150 x 12 x 103 cm
• otwierana do góry
• z zamkiem

ekspozycja
Gablota
na puchary

NM 6300 480 zł

Tablica suchościeralna mobilna
YC 9003

•
•
•
•

459 zł

• wym: 120 x 90 cm,
• biała tablica o powierzchni suchościeralnej i magnetycznej.
Możliwość pisania markerami suchościeralnymi po obu
stronach tablicy lub mocowania informacji przy pomocy
magnesów.
• rama tablicy wykonana jest z aluminium.
• wyposażona w 4 kółeczka z hamulcem

Mobilna tablica mała
YC 9005

wym. 92 x 30 x 84 cm
3 półki z regulacją poziomu
szklane drzwi z zamkiem
płyta wiórowa laminowana
w kolorze brzozy

Gablota ekspozycyjna
suchościeralno-magnetyczna

399 zł

• wym. 100 x 70 cm
• tablica suchościeralna ze spinaczem na papier
• w zestawie: mazak suchościeralny, 4 magnesy, gąbka

YC 9004

299 zł

Gablota ekspozycyjna z drzwiami otwieranymi
na prawą stronę. W drzwiach szyba ze szkła hartowanego, drzwi wyposażone w zamek. Środek
gabloty magnetyczny, możliwośc pisania mazakami suchościeralnymi. Rama aluminiowa.

• wielkość gabloty 70 x 8,8 x 100 cm

Wycierak magnetyczny
TS 21652

39 zł

Wycierak w trwałej i estetycznej obudowie z wymiennymi wkładami filcowymi
przyczepianymi na rzep. Wbudowany
magnes pozwala łatwo przytwierdzić
czyścik w dowolnym miejscu tablicy, dzięki czemu może być on zawsze dostępny
w zasięgu ręki.

Gablota ekspozycyjna
suwana tekstylna
YC 9006
599 zł
Gablota ekspozycyjna z trójdzielnymi szklanymi drzwiami
przesuwnymi . Środek gabloty
wykonany z korka wyściełanego
filcem w kolorze granatowym.

• wielkość gabloty: 200 x 8,8 x 107 cm

Tablice suchościeralne ścienne
Duża
YC 9000

Tablica mobilna duża
YC 9001
579 zł
• wym. 180 x 100 cm; suchościeralna obrotowa
•
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Wymienne wkłady
do wycieraka
TS 21651
25 zł
• do wycieraka magnetycznego 2 x 3 z filcu.

279 zł

• biała tablica o powierzchni suchościeralnej i magnetycznej
• wym. 180 x 100 cm

Mała

YC 9002

149 zł

• biała tablica o powierzchni suchościeralnej i magnetycznej
• wym. 100 x 80 cm
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dywany
HEAT SET FRISE
Dywany jednolite wykonane z przędzy polipropylenowej Frise, z podwójną
liczbą włókien. Sposób ich
tworzenia sprawia, że są one
miękkie, delikatne i trudno
odróżnić je od prawdziwej
wełny. Dywany polipropy-

2m

lenowe są antyalergiczne,
antystatyczne, łatwo utrzymać je w czystości, a do tego
wyróżniają się trwałością.
Nie tracą kolorów i są odporne na ścieranie, wszystkie posiadają antypoślizgowe podłoże.

4x5m

2x3m

3x4m

beżowy

pomarańczowy

zielony

ø2m

ø2m

DL 0152

2x3m
DL 0012
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DL 0052
DL 0053
DL 0054

DL 0042
DL 0043
DL 0044

ø2m

ø2m
399 zł

DL 0122

2x3m
475 zł

DL 0032
DL 0033
DL 0034

DL 0022

475 zł

3x4m
949 zł

4x5m
1 529 zł

399 zł

2x3m
475 zł

3x4m
949 zł

4x5m
1 529 zł

szary

DL 0162

3x4m
949 zł

4x5m
1 529 zł

399 zł

2x3m
475 zł

3x4m
949 zł

4x5m
DL 0014

DL 0142

2x3m
475 zł

3x4m
DL 0013

399 zł

turkusowy

DL 0023

949 zł

4x5m
1 529 zł

DL 0024

1 529 zł

Mata podłogowa
MW 5003

111 zł

Mata podłogowa
zielona

Mata podłogowa
niebieska

ST 2101
105 zł
• 1 duży puzzel zielony
• wym. puzzla 102,6 x 2 x 102,6 cm
• materiał: pianka Eva

ST 2100
105 zł
• 1 duży puzzel niebieski
• wym. puzzla 102,6 x 2 x 102,6 cm
• materiał: pianka Eva

Puzzle piankowe, które po złożeniu tworzą matę podłogową.
Idealne do zabaw i ćwiczeń. Izolują od zimnej i twardej podłogi.

Mata idealna do pokrywania dużych
powierzchni podłogi.
• 4 szt.; wym. 60 x 60 cm; materiał: pianka Eva

Tęcza
KT 1035
1 349 zł
• półokrągły 2 x 4 m; materiał: włosie strzyżone, spód
antypoślizgowy z lateksu; wykończenie: lamówka; do
wyczerpania zapasów

Koła
HK 0011
• śr. 2 m

350
50 zł

Alfabe
Alfabet
w obr
obrazkach
HK 00
0008 1 549 zł
• wym. 4 x 5 m

Kredki
KT 1007
• wym. 3 x 2 m,

•

Dywan dżungla
899 zł
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DL 0500

1 645 zł

• 4x5m
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Kolorowe maty idealnie nadają się
do zabawy i nauki w domu, świetlicy
szkolnej oraz na świeżym powietrzu.
Dzięki swoim rozmiarom doskonale sprawdzą się przy objaśnianiu
uniwersalnych zasad gier dla gru-

py dzieci, wspólnym analizowaniu
zadań i problemów. Wszystkie maty
wykonane są w 100 % z włókien
poliestrowych. Zapewniają bezpieczeństwo użytkowania dzięki antypoślizgowemu podłożu z lateksu.

Mata 2 w 1. Port
ZE 5207

49 zł

Ulica. Duża mata
HK 1764

Maty do sortowania 5 szt.
HK 1773

Zestaw 5 edukacyjnych mat podłogowych, które stanowią nie tylko kolorowy element ozdoby pokoju czy
sali lekcyjnej ale także zapewniają
fantastyczną naukę słów w różnych
językach, związanych z pogodą,
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zawodami, zwierzętami, warzywa-

Dywaniki okrągłe

nano w 100% z włókien poliestrowych, a ich antypoślizgowe podłoże
z lateksu zapewnia bezpieczeństwo
użytkownikom. Zestaw zawiera dwie
drewniane kostki oraz instrukcję.
• wym. pojedynczej maty 50 x 50 cm

HK 3037

239 zł mi i sportami. Wszystkie maty wyko-

185 zł

Zestaw 6 sztuk jednokolorowych dywaników, które mogą posłużyć do zabaw ruchowych i matematycznych.
Dywaniki idealnie pasują do sal szkolnych, wnoszą do wnętrza przyjemną,

atmosferę oraz zapewniają miękkie
podłoże do zabawy. Wykonane
100 % z poliamidu, trwałe, odporne na ścieranie i łatwe w utrzymaniu w czystości. Dla bezpieczeństwa
dzieci spodnia strona została pokryta
antypoślizgową warstwą.

• 6 szt. w 6 kolorach; ø 50 cm,

179 zł

Kolorowa mata z motywem ulicy idealnie nadaje się do zabawy w domu, w świetlicy szkolnej
oraz na świeżym powietrzu. Dzięki swoim rozmiarom doskonale sprawdzi się przy objaśnianiu podstawowych zasad ruchu drogowego.
Mata wykonana jest w 100% z włókien poliestrowych. Zapewnia bezpieczeństwo użytkowania dzięki antypoślizgowemu podłożu z lateksu.
• wym. 2 x 1 m

siedziska
Pufki to prawdziwa ozdoba kącika dziecięcych zabaw. Wygodne siedziska w formie sympatycznych zwierzątek (kurka,
kotek, krówka, świnka, żabka)
oraz krasnali rozweselą każdą

wys. siedziska 32 cm

salę i nadadzą jej wyjątkowo
przyjazny wygląd. Siedziska
pokryte są przyjemną, wytrzymałą i łatwą do czyszczenia tkaniną PCW.

• ø 35 cm, wys. 30 cm

170 zł Fotelik
NS 1504/kolor
339

Żabka
NS 1975

zł

NS 1502/k
1502/kolor
l
• wym. 120 x 52 x 60 cm

139 zł
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zł Puf
NS 1501/kolor
• ø 30, wys. 32 cm

dostępne w kolorach
BL

jasnoniebieski

CZ

czerwony

JZ

żółty

PO pomarańczowy
RO

różowy

ZI

zielony

Kotek

Krówka
NS 1977

• wym. 40 x 52 x 60 cm

Sofa

139 zł

NS 1976

139 zł

wys. siedziska 38 cm
Fotelik
Fote
NS 1537ZI
1
• 44 x 59 x 69 cm

Krasnal czerwony
NS 2141

99 zł

249 zł
699 zł

Sofa
NS 1538SZ
• 134 x 59 x 69 cm
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Kurka
NS 1978

•

Krasnal niebieski

Świnka
139 zł

NS 1974
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139 zł

NS 2140

99 zł

zł

Kostka
NS 1540PO
• 36 x 36 x 38 cm

99 zł
Puf
NS 1539NI
• ø 35, wys. 38 cm
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Kreatywne fasolki
NS 1970

499 zł

• różna wysokość poszczególnych elementów sprawia, że można
z nich budować ciekawe miejsce wspinaczkowe.
• 5 elementów
• wym. 36,5 x 48 cm, wys. 14 – 42 cm,
• pokryte trwałą i łatwą w czyszczeniu tkaniną PCW

4 siedziska i 1 stolik

Kącik twórczych aktywności
ywności
NS 1969

825 zł

Pięcioelementowy zestaw kolorowych
orowych brył to idealne rozwiązanie do każdego kącika
a zabaw dziecięcych.

• wym. całości 110 x 110 x 47 cm
• pokryte trwałą i łatwą w czyszczeniu
niu tkaniną PCW

Tęczowa gąsienica
NS 1992

679 zł

7-elementowe siedzisko w formie uśmiechniętej gąsienicy.
icy. Kolorystyka tęczy oraz
oznaczenie kolejnych elementów białymi
kropeczkami to
o inspiracja do zabaw
matematycznych
ych oraz własnych,
twórczych rozwiązań.
związań.
14 elementów

Kolorowy Ogród
NS 1999

1525 zł

Wyjątkowo dekoracyjny zestaw piankowych
kształtek w formie kolorowych kwiatków. Słonecznik, tulipan, krokus i bławatek tworzą zestaw, który
będzie ozdobą każdego miejsca zabaw. Elementy
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zestawu można dowolnie łączyć tworząc nowe,
ciekawe układy inspirujące do zabaw tematycznych. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.

• wym. układu w kwadracie: 140 x 140 cm
• 14 elementów

• 7 elementów
• wym. jednego elementu: śr. 35 cm,
• wys. 30 cm

Autobus kanapa
apa
NS 2161

Fala. Siedzisko piankowe

735 zł

NS 1984
1 199 zł
• wym. jednego elementu 100 x 40 x 35 cm
• 6 elementów

Usiądź wygodnie i ruszaj w podróż wesołym autobusem. Kanapa zapewnia
miejsce z oparciem po dwóch stronach,
w sumie dla ok. 8 dzieci.

• wym. 110 x 90 x 72 cm,
m, wys. siedziska 25 cm,
gł. siedziska 33 cm
• siedzenia dopinane naa rzepy

3 piankowe elementy,
łączone za pomocą
rzepów

Wygodne siedziska, których poszczególne
elementy łączone za pomocą rzepów tworzą
fale bądź inne siedzisko o dowolnej długości
i kształcie. Całość została tak zaprojektowana,

aby duże, kolorowe i wygodne siedzisko można
było ustawiać w różnych miejscach w zależności
od potrzeb. Elementy wykonanae z pianki pokrytej łatwą w czyszczeniu tkaniną PCW

Tęcza Siedzisko
Tęcza.
piankowe
piank
NS 1991
19
899 zł
zewn. 170 cm, ø wew. 86 cm,
• ø zewn
• wys. 30
3 cm, 6 elementów

Zestaw wypoczynkowy Delfinek
NS 0598

475 zł

Zestaw mebelków piankowych składający się
z 2 foteli i stolika. Mogą być ze sobą składane,
tworząc foremną bryłę.

•
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• pokryte trwałą tkaniną PCW
• 2 fotele o wym. 48 x 55,2 (wys. siedziska 24cm)
• stolik o wym. 67,2 x 36 x 24cm

Tęcza łączy się w koło, tworząc
w środku niewielką, zamkniętą
przestrzeń
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Mysz. Kanapa
NS 2170

569 zł

Wygodne siedzisko z oparciem.

• pokrycie PCV
• wym. 124 x 80 x 72 cm
• wys. siedziska 30 cm

Serek. Pufka
NS 2171

235 złł

Pufa dopasowana wysokością
i kształtem do kanapki Myszka.

• 1 szt.
• 41 x 46 x 30 cm
• wykonane z pianki, pokryte tkaniną PCW

Lew. Kanapa
NS 2137
7
389 zł
• wym. 81 x 47 x 76 cm
• wys. siedziska
dziska 25 cm
• pokrycie PCV
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Kwiatek. Kanapa
NS 2139
415 zł
• wym. 110 x 45 x 76 cm
• wys. siedziska 25cm
• pokrycie PCV

siedziska piankowe
SIEDZISKA OWOCE I WARZYWA
• wym. 60 x 52 x 28 cm,
• wypełnienie: granulat styropianowy,
owy, pokrycie: tkanina PCW

Truskawka
NS 2214

289 zł

Gruszka
G
k
Gruszka z uchwytem
NS 2230
• 150 x 60 cm; 4 kg; wygodny uchwyt do przenoszenia;
• wypełnienie: granulat styropianowy

•
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NS 2216
399 zł

289 zł

Bakłażan
NS 2215

289 zł
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Gruszki sensoryczne
Wygodne siedziska z elementami sensorycznymi tj. dzwoneczki, piszczałki, rzepy,
sznurkowe pętelki czy sznurówki. Siedziska wykonane
są z tkaniny PCW, a dzięki
wypełnieniu z granulatu styropianowego dopasowują
się do pozycji ciała osoby
siedzącej.

• wym. śr. podstawy 70 cm,
• wys. 100 cm
• 4 kg granulatu

Klaun
NS 2106

Miś
415 zł

Miękka welurowa czapeczka, pętelkowe włosy,
ręce z dzwoneczkiem, szurówki na butach, duże
guziki oraz czerwony nos, który po naciśnięciu
wesoło piszczy.

NS 2107

415 zł

Miękkie welurowe uszy, nosek z piszczałką oraz
długie łapki z rzepami, dzieki którym miś może
przytulić każdego, kto na nim usiądzie.

t
wybierz
swój kolor

wybierz
swój kolor

Gruszka duża
NS 0585/kolor

289 zł

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowawane na najrozmaitsze sposoby.
by.
Dzięki doskonałej jakości wywykonania, zastosowaniu wysokokoo
gatunkowych granulatów oraz
az
trwałej tkaniny PCW, propononono
wane przez nas gruszki zapeww
wniają długi okres eksploatacji.

• śr. ok. 90 cm;
• 4 kg, podczas składania zamówienia
nia
należy podać kolor gruszki
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Gruszka mała
G
NS 0639/kolor
N

199 zł

G
Gruszka
do siedzenia, wypełniona granulatem, pokryta wytrzymałą, kolorową tkaniną
te
PCW, łatwą w utrzymaniu czystości. DoskoPC
nale dopasowuje się do ciała.

• wym. 100 x 49 cm
• przy zamówieniu należy podać wybrany wariant kolorystyczny

SIEDZISKA ZABAWNA BUŹKA

SIEDZISKA ZWIERZĄTKA

• tkanina PCW, antypośligowy spód; wym. śr. 65 xwys. 63 cm; 3 kg granulatu

• wym. 60 x 52 x 28 cm; 2,2kggranulatu

Siedziska swoją kolorystyką
i kształtem ożywią każdą świetlicę i salę lekcyjną młodszych
klas. Wypełnione granulatem,
dostosowują się do kształtu ciała
dziecka, zapewniając pełen komfort. Trwały i łatwy w czyszczeniu
materiał PCW gwarantuje długie
i swobodne użytkowanie siedzisk.

Niebiesko-różowe
NS 1891

NS 1892

NS 1989

Foka 1
220 zł

Foka 2

Granatowo-pomarańczowe
235 zł

Tygrys

NS 1990

235 zł

NS 1988

220 zł

Kaczuszka
220 zł

NS 1986

220 zł

Granulat
styropianowy 1 kg
NS 1585
49 zł
• wymienny wkład do siedzisk
z granulatem

Zielono-żółte
NS 1889

•

Zielono-zielone
235 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

NS 1890

Pingwin Czarny
235 zł

NS 1987

Pingwin Niebieski
220 zł

NS 1985

220 zł

93

Dżungla. Krążki
NS 2200

289 zł

Zestaw 8 piankowych krążków z nadrukiem
w postaci zwierzątek świetnie sprawdzi się
podczas zabaw i zajęć edukacyjnych. Wygodne i kolorowe siedziska umilą czas podczas zajęć w kręgu, a ich kolorystyka i nadruki w postaci zwierzątek zainspirują do
ciekawych zabawa o różnej tematyce. Krążki
wypełnione są wysokiej jakości pianką,
a powierzchnia ich pokryta jest tkaniną
PCW, którą łatwo się czyści.

MIĘKKIE KRĄŻKI DO SIEDZENIA
Dzięki swoim niezwykłym właściwościom pianki z pamięcią kształtu, krążki są niezwykle elastyczne i dopasowują
się do kształtów ciała zapewniając komfort siedzenia. Miękkie pokrycie spra-

wia, że krążki są wyjątkowo miękkie
i przyjemne w dotyku, a antypoślizgowy spód zapobiega przesuwaniu się
krążków nawet po śliskiej powierzchni.

• ø 40 cm. gr. 3 cm; można prać w temp 30o C

• wym.: 8 elementów z nadrukiem zwierząt: papuga, słoń, krokodyl, lew,
ew, małpa, zebra, żyrafa,
hipopotam;
• śr. 35 cm, gr. 3 cm

Biedronka

Ślimak
Ś

HK 5602
210 zł
• 4 szt., biedronka, ptak, chmurka, koniczynka

HK 5604
210 zł
• 4 szt., motyl, ślimak, słoneczko, grzybek

POJEMNIKI NA KÓŁKACH

Znaki drogowe. Krążki
NS 2134
369 zł
• 10 szt.,
• śr. 35 cm, wys. 3 cm,
• 10 nadrukowanych znaków
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Pojemnik jest dopasowanyy
do średnicy naszych okraragłych, piankowych krążków,
ów,
ale też doskonale sprawdza
za
się do przechowywania zabawek czy klocków. Spód
ód
pojemnika wykonany jest
est
ze sklejki i posiada 4 obrootowe kółka. Ściany są z płyyty HDF, obszytej poliestroową tkaniną i mocowanee
są do siebie i do drewnianeego spodu mocnymi rzepami.i.
Dodatkowo jedna ze ścian
n
opuszcza się po odczepie-niu rzepu, ułatwiając w ten
n
sposób mniejszym dzie-ciom dostęp do zawartości
pojemnika. Został też doszyty wytrzymały uchwyt,
by ułatwić przewożenie pojemnika.

Mały

Duży

NS 1933
275 zł
• szer. 38 x 38 cm, wys. 46 cm

NS 2933
325 zł
• szer. 38 x 38 cm, wys. 80 cm

KRĄŻKI DO SIEDZENIA
Kolorowe, wygodne siedziska z miękkiej
pianki przydadzą się w każdej szkolnej klasie, sali zabaw i na świetlicy. Można na nich
wygodnie siedzieć w czasie zajęć w kręgu lub podczas słuchania bajek. Nadru-

ki w formie dużych cyfr i sympatycznych
zwierzaków inspirują natomiast do zabaw
tematycznych i matematycznych.

• siedziska pokryte tkaniną PCW;
• śr. 30 cm, wys. 8 cm

42 zł

,
27 za szt.
Krążki
k d
do siedzenia
d
NS 2221

329 zł

• 12 szt w 12 kolorach; wym. 32 x
5 cm; wypełnienie z pianki, pokryte
trwałą tkaniną PCW

Morze 3 szt.
NS 0691

Zwierzęta 3 szt.
99 zł

NS 0692

Zestaw 1–9 (9 szt.)
99 zł

NS 0690

312 zł

Wózek z krążkami
do siedzenia

Kostki do siedzenia
NS 1898

209 zł

Wygodne, praktyczne i bezpieczne
siedziska, z możliwością wielu zastosowań (gimnastyka, nauka, zabawa,
relaks).

• 5 szt.; wym.: 30 x 30 cm, wys.10 cm (kolory wybierane losowo); wykonane z pianki
pokrytej trwałą tkanią PCW

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

NS 2220

Krążki do siedzenia
z granulatem

Krążki emocje
Kr

NS 2163
199 zł
• 6 szt. w 6 kolorach; ø 35 cm, wys. 4 cm; wypełnione granulatem styropianowym

6 szt. w 6 kolorach, każdy przedstawia inny humor

NS 1897
• ø 30 cm, gr 8 cm

235 zł

399 złł

Mobilna platforma wykonana z wodoodpornej sklejki
z 12 krążkami do siedzenia.
• wym. platformy: 80 x 39 x 23 cm; 12
krążków w 12 kolorach o wym. 32 x
5 cm; wypełnienie z pianki, pokryte
trwałą tkaniną PCW
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świetlica
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12 380 zł

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Nazwa

Kod

Stół z metalowymi nogami wys. 4

TH 4005

Ilość
5

Cena (zł)
275

Wartość (zł)
1375

Krzesło Karolek 4 białe

NS 4777/B

30

77

2310
545

Biurko Prof Brzozowe

NS 2508

1

545

Krzesło ISO

SZ 0113

1

100

100

Szafa wysoka z drzwiami i półkami

NM 3113

1

845

845

Szafa wysoka z drzwiami i półkami

NM 3013

1

719

719

Duża szafka z półkami

NM 2003

1

329

329

Duża szafka z pojemnikami

NM 2082B

1

655

655

Szafka wisząca z półką

NM 6003

1

215

215

Szafka wisząca z drzwiami i półką

NM 6012

1

285

285

Regał na plecaki

NS 2125

1

245

245

Dostawka do regału

NS 2126

1

195

195

Mobilna szafka z klockami

NS 4444

1

720

720

Wyspa skarbów

NS 2409

1

329

329

Drzwi i półki

NS 2487

1

145

145

Drzwi i półki

NS 2488

1

145

145

Nóżki

NJ 0902

4

42

168

Biblioteczka skośna literka

NS 1705

1

262

262

Teatrzyk

NS 1955

1

250

250

Tablica korkowa

NS 1510

1

115

115

Megabloki

PS 2105

1

1479

1479

Dywan Heat Set Frise jasny szary

DL 0023

1

949

949
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SZAFKA Z KLOCKAMI I KARTAMI PRACY
NS 4000

915 zł

kartonowe
pojemniki

idealna do świetlicy

ponad 1200 klocków

8 rodzajów klocków

8 zestawów kart pracy
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Doskonały mebel do świetlicy. Każdy z 8 pojemników
zawiera inny zestaw klocków,
a dołączone do nich karty
pracy to gwarancja wielu
godzin kreatywnej i rozwijającej zabawy.

•
•
•
•
•
•

wym. 56,4 x 37,5 x 93,8 cm
8 dużych pojemników kartonowych
8 rodzajów klocków, ok. 1200 szt. klocków
8 zestawów kart pracy
na pojemnikach miejsce na podpis
wyjątkowa aplikacja dobrana motywem do klocków

8 plastikowych
pojemników
z pokrywkami

8 rodzajów klocków
konstrukcyjnych,
1200 sztuk

mobilna szafka
na 4 kółkach
(w tym 2 z blokadą)

MOBILNA
SZAFKA
Z KLOCKAMI
NS 4444

Karty pracy
do mobilnej szafki z klockami
NS 4445
• 7 zestawów kart pracy, 168 kart
• wym. karty 11,5 x 11,5 cm

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

199 zł

720 zł

• wym. szafki z pojemnikami 34 x 39 x 97 cm
• 8 dużych pojemników plastikowych
z pokrywką
• 8 rodzajów klocków
• ok. 1200 szt. klocków
• wszystkie klocki wchodzące w skład szafki posiadają
karty pracy, dostępne w komplecie sprzedawanym
osobno NS 4445

99

Moduł podstawowy duży i mały można wyposażyć w dodatkowe elementy.
We wnękach można umieścić półki lub pojemniki plastikowe albo tekturowe. Istnieje również możliwość montażu drzwi do-

WYSPY
SKARBÓW

stępnych w 2 kolorach. Drzwi zamykane
są na szerokokątny zawias pozwalający
na otwieranie ich na całą szerokość. Dodatkowym elementem są maty, na których dzieci mogą
bawić się budując i jeździć samochodzikami.

• Wyspa mała: wym. 83 x 83 cm x 53 cm (razem z
kółkami), pow. blatu 76 x 76 cm, 4 kółeczka z blokadą
• Wyspa duża: wym. 124 x 83 x 53 cm (razem z kółkami), pow. blatu 76 x 117 cm, 5 kółeczek z blokadą

dodatkowe elementy sprzedawane osobno

Baza zawsze
w kolorze brzozy

zaokrąglone
narożniki

mi
miejsce zabaw
(m
(mata HK 0007
op
opcjonalna)
75 x 75 cm

miejsce na podpis
podpis

4 rodzaje
pojemników
w
lub półki

4 kółeczka z blokadą
w zestawie
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drzwi w 2 kolorach
°
z zawiasami 270

Maxi wyspa skarbów
NS 2410
525 zł
• podstawa do konfiguracji
• wym. 124 x 83 x 53 cm (razem z kółkami),
• pow. blatu 76 x 117 cm,
• 5 kółeczek z blokadą

Wyspa skarbów

Mata Miasteczko maxi

NS 2409
329 zł
• wym. 83 x 83 cm x 53 cm (razem z kółkami),
pow. blatu 76 x 76 cm, podstawa do konfiguracji,
4 kółeczka z blokadą

HK 0014
89 zł
• 75 x 115 cm. Wielkość dopasowana do Maxi Wyspy
Skarbów (NS 2410)

Mata Miasteczko
HK 0007
69 zł
• 75 x 75 cm. Wielkość dopasowana do szafki Wyspa
Skarbów (NS 2409)

Drzwi
i półki
•
•
•
•

para drzwi
2 szt. półek HDF
39 x 36 cm
zawiasy 270°

Pojemniki
2 małe pojemniki zajmują dokładnie taką przestrzeń jak 1 duży pojemnik.
pojemnik W tych szafkach
można pomieścić 16 małych lub 8 dużych pojemników bądź skomponować własne zestawy.

145 zł

NS 2487
NS 2488

•

Pojemniki

pomarańczowy
zielony

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Plastikowe

Cena

Tekturowe Cena

4 szt. Głębokie Pom.

NS 2302

129 zł

NS 2478

42 zł

4 szt. Głębokie Ziel.

NS 2303

129 zł

NS 2479

42 zł

8 szt. Płytkie Pom.

NS 2308

195 zł

NS 2476

52 zł

8 szt. Płytkie Ziel.

NS 2309

195 zł

NS 2477

52 zł
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POJEMNIK NA KSIĄŻKI
dostępne w 3 kolorach o wym. 74 x 34 x 69 cm
Pufy do pojemników
na książki
NS 1709
162 zł
• 2 szt., wym. 35 x 35 x 30 cm

BIBLIOTECZKA
SKOŚNA LITERKA
Biblioteczka skośna stojąca, przeznaczona
do przechowywania książek, gier lub zabawek, doskonale nadajaca się do aranżacji kącików tematycznych. Boki biblioteczki wykonane są z płyty laminowanej, pomiędzy którymi
znajduje się 5 głębokich kieszeni.

• 72 cm, gł. 34 cm, wys. 92 cm.

Kącik biblioteczny
NS 1741

Brzozowy
wy
NS 1707 199 zł

Biały
NS 1708 182 zł

Szara
NS 1719

262 zł

5 głębokich
kieszeni
wytrzymała
tkanina poliestrowa

Zielona
NS 1705

262 zł

Bukowy
NS 1706 199 zł

Turkusowa
NS 2719
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669 zł

Biblioteczka z bezpiecznymi, zaokrąglonymi rogami. W części górnej posiada 4 pojemniki, przedzielone prze-

grodami o różnych wysokościach,
ułatwiających ekspozycję książek lub
gier. Po bokach biblioteczki znajdują
się wnęki na skrzynie na obrotowych
kółkach oraz 2 szt. pufek.

262 zł

Biblioteczka z pufkami

Biblioteczka
bl
k

NS 1742
515 zł
• wym. biblioteczki: 50 x 92 x 64 cm

NS 1743
• wym. 50 x 92 x 64 cm

Pojemniki na kółkach

Pufy półokrągłe

NS 1744
232 zł
• 2 szt., wym. 44 x 45 x 28 cm

NS 1745
245 zł
• 2 szt., wym. 30 x 92 x 30 cm

319 zł

NS 0223

NS 0263
259 zł

Kolorowy teatrzyk na stelażu. Wykonany z trwałej tkaniny z haftowanymi aplikacjami. Wysokość
teatrzyku zapewnia pełne zasłonięcie stojącego za
nim małego aktora. Dodatkowym walorem jest ruchoma kurtyna.

• wym. 87 x 168,5 cm

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Teatrzyk. Parawan wysoki

Niebieski kącik zabaw

Parawan
Pa
rawan wy
wysoki.
soki.
Teatrzyk ze stelażem

299 zł

Uniwersalne stanowisko z okienkami, które można wykorzystać podczas wielu różnych zabaw np.
w teatrzyk. Nad okienkami można również zamieścić napisy na karteczkach, zamieniając stanowisko
np. na sklep, pocztę lub bank.

• wym. 100 x 50 x 130 cm, wykonane z płyty MDF i płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza.

NS 1955

250 zł

Posiada ruchomą kurtynę oraz duże kieszenie do
przechowywania pacynek lub mniejszych rekwizytów. Długa, foliowa kieszeń pozwala odpowiednio
wyeksponować tytuł przedstawienia i imiona aktorów. W dole okienka teatrzyk posiada wytrzymałe,
dokręcane do stelaża wzmocnienie, które nadaje
tkaninie odpowiednią sztywność.

• wym. 90 x 167 cm
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wyposażenie stołówki

Początek 2019 roku niesie ze sobą
kolejne formy wsparcia finansowego
ze środków budżetu państwa. Wśród
nich znalazł się rozpisany na lata
2019-2023 program „Posiłek w szkole i w domu” przygotowany przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
Program ma charakter modułowy,
a jego odbiorcami są przede wszystkim dzieci, które wychowują się w rodzinach z trudną sytuacją. Pomoc jest
kierowana również do osób starszych,
niepełnosprawnych oraz osób o niskich
dochodach. Program ruszył z dniem
1 stycznia 2019 roku i będzie realizowany przez kolejne pięć lat, a swoim zasięgiem obejmie wszystkie województwa. Istotnym elementem Programu jest
zapewnienie dzieciom posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.
Program jest finansowany ze środków
budżetu państwa. Maksymalne wsparcie wyniesie:
• 80 000 zł DLA KUCHNI
• 25 000 zł DLA JADALNI
Finansowy lub rzeczowy wkład organów prowadzących szkoły to 20% funduszy niezbędnych do jego realizacji.
Na co może zostać przeznaczone wsparcie z programu?
• doposażenie, adaptacja i poprawa
standardu działającej stołówki
• doposażenie i adaptacja stołówki,
która obecnie nie funkcjonuje
• zorganizowanie nowej stołówki

PROGRAM
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
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Kto może ubiegać o wsparcie
finansowe?
• publiczne szkoły podstawowe
• zespoły szkół
• specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
• młodzieżowe ośrodki wychowawcze
i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
• publiczne podstawowe szkoły artystyczne

Terminy składania wniosków
• do 15 kwietnia danego roku przez
dyrektorów publicznych szkół podstawowych (w tym podstawowych
szkół artystycznych) prowadzonych
przez JST, osoby prawne inne niż JST
oraz osoby fizyczne
• do 30 kwietnia danego roku przez organy prowadzące szkoły do właściwych ze względu na siedzibę szkoły
wojewodów
• do 15 kwietnia 2019 r. przez dyrektorów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej prowadzonych
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Szczegóły dotyczące programu „Posiłek w szkole i w domu”:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023
Katalog, który trafia w Państwa ręce
jest w całości dedykowany szkolnym
stołówkom oraz jadalniom. W ofercie
znajdziecie Państwo kompleksowe WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ żywienia
zbiorowego w postaci krzeseł i stołów
z regulowaną wysokością oraz estetyczne, trwałe i bezpieczne w kontakcie z żywnością ZASTAWY STOŁOWE
a także produkty umożliwiające wyposażenie lub doposażenie zaplecza
gastronomicznego – SPECJALISTYCZNE MEBLE oraz niezbędny asortyment
służący także przygotowaniu posiłków.
Wśród naszych propozycji znajdziecie
Państwo m.in. SPRZĘT AGD, wysokiej
jakości garnki oraz pojemniki do przechowywania żywności. Dopełnieniem
są naczynia, zestawy akcesoriów kuchennych oraz środków sanitarnych
i pojemników na odpadki.
Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą!

POLECANE DO STOŁÓWEK

Stoły Motylki
• blaty wykonane z tworzywa sztucznego
• metalowe nogi z regulacją wysokości
• dostępne w 2 kształtach dostępne w 4 kolorach

Krzesła Motylki
• wykonane z tworzywa sztucznego
• dostępne w 2 wysokościach

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Stoły Klasyczne
•
•
•
•

blat wykonany z płyty laminowanej
metalowe nogi o regulowanej wysokości
dostępne w 2 kształtach
dostępne w 4 kolorach

Stoły Klasyczne
• blatami wykonanymi z płyty laminowanej
w 5 kształtach
• metalowe nogi z regulacją i bez regulacji

Krzesła Muszelki

Krzesła Karolek

•
•
•
•

•
•
•
•

siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego
metalowe nogi
dostępne w 4 wysokościach
dostępne w 4 kolorach

siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki brzozowej
metalowe nogi
dostępne w 4 wysokościach
dostępne w 6 kolorach

Stoły stołówkowe
•
•
•
•

blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej warstwą hpl
metalowy stelaż
dostępne 2 wysokości
prostokątny blat w kolorze bukowym

Krzesła Classic
• siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej
• metalowy stelaż w kolorze szarnym
• dostępne w 4 wysokościach
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PRZYKŁADY ARANŻACJI NASZYCH STOŁÓWEK
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KREDENS
STOŁÓWKOWY

STÓŁ STOŁÓWKOWY HPL
Blat stołu wykonany jest z płyty wiórowej
o grubości 18 mm pokrytej warstwą bardzo mocnego i odpornego na uszkodzenia
laminatu HPL w kolorze bukowym. HPL jest
tworzywem termoutwardzalnym, odpornym na zarysowania, uderzenia a także
posiada wysoką odporność na czynniki
chemiczne jak i wysoką temperaturę. Blat
wzmocniony warstwą HPL jest idealnym
rozwiązaniem dla stołówek

340 zł

• blat stołu o wymiarze 80 x 120 cm.

• stelaż stołów wykonany jest z metalowej ramy i nóg
o przekroju kwadratowym o wymiarze 40 mm w kolorze szarym.
• regulowany poziom stołów

wysokość 4

wysokość 6

NS 0062
• wys. 64 cm

340 zł

Kredens stołówkowy
NM 4030

od

NS 0063
• wys. 76 cm

349 zł

laminat HPL

699 zł

płyta
wiórowa
laminat HPL

Mobilny i pojemny kredens składający się z przestrzeni do przechowywania naczyń stołowych lub
różnych przyborów kuchennych oraz praktycznej części
blatu użytkowego. Kredens dostępny jest w dwóch
wariantach - w całości z otwartą przestrzenią lub
z podwójnymi drzwiami, przesłaniającymi dolną część
kredensu. Górna przestrzeń została wyposażona w trzy
półki z ogranicznikami, które zapobiegają zsunięciu
się kubków lub talerzy o średnicy 26 cm. W dolnej,
głębszej przestrzeni umieszono trzy dzielone na stałe
półki. Dzięki zamontowanym czterem kółkom można
łatwo i bezpiecznie zmienić położenie mebla. Kredens w całości wykonano z wysokiej jakości łatwej
do utrzymania w czystości płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami typu ABS. Do produkcji drzwi
i dolnych półek zastosowano płytę meblową w kolorze białym, a do stelaża w kolorze brzoza.

wytrzymałść do 80 kg
• wym. kredensu S 870 cm, G 665 cm, W 1515 cm
• wym. przestrzeni zamkniętej S 67,2 cm, G 66,5 cm, W 81,4 cm
• drzwi sprzedawane osobno
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Drzwi do kredensu
stołówkowego
NM 4031

120 zł

zaokrąglone rogi

regulowany poziom stołów

SPRZĘT DO STOŁÓWEK

Kuchnia gazowa
GZ 0012

4 859 zł

• 4 palniki (3,5+2x5+7), redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy), różna
konfiguracja palników: 3,5kW; 5kW; 7kW-dwukoronowy; 9kW-dwukoronowy, płomień pilotowy
palników, żeliwne ruszty; G20; konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej; 2 lata gwarancji; zabezpieczenie przeciwwypływowe; regulowane nóżki (+/- 20 mm), regulowane stopki; zasilanie:
gaz; wym. S 800 mm, G 700 mm, W 850 mm, wysokość między półką a kuchnią W 430 mm

Warnik do wody 10 l

Kuchnia elektryczna
GZ 0013

3 672 zł

• 4-płyty grzewcze, płyta grzewcza żeliwna o średnicy 220 mm i mocy 2,6kW, tłoczona
płyta górna; kontrolka pracy; konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej; 2 lata gwarancji;
sześciostopniowy zakres pracy; regulowane stopki, regulowane nóżki (+/- 20 mm); napięcie 400 V, zasilanie: prąd; wym. S 800 mm, G 700 mm, W 850 mm

GZ 0029

240 zł

• stal nierdzewna; zakres regulacji termostatu 30÷110° C, termostat bezpieczeństwa;
wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, bezkropelkowy kranik; zabudowana grzałka;
kontrolka zasilania; używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej twardsza woda
powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie; napięcie
230 V; wym. W 487 mm, śr. 280 mm, pojemność 10 l

Piec konwekcyjno-parowy
GZ 0045

12 127 zł

• panel sterowania Manual; nawilżanie komory STEAM.Plus; maksymalna temperatura 260° C; 2
prędkości wentylatora; pojemność: 5 x GN 1/1, odległość między półkami 67 mm, opcjonalnie
możliwość przełożenia drzwi; oświetlenie halogenowe; używać wody o twardości do 6°dH
w skali niemieckiej; system obiegu powietrza Air.Plus; system Protec.Safe - doskonała izolacja
pieca; 2 prędkości wentylatora, wentylator o zmiennym kierunku obrotów; dedykowana podstawa GZ 0045; napięcie - 400 V, zasilanie: prąd; wym. S 750 mm, G 773 mm, W 772 mm

•
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Zmiękczacz
GZ 0047

Podstawa pod piec GZ 0045
GZ 0046
• wym. S 740 mm, G 550 mm, W 677 mm

1 304 zł

383 zł

• urządzenie zmniejszające twardość wody; zmniejsza zakamienienie urządzeń i wydłuża
pracę grzałek; maksymalna temperatura przepływającej wody +45° C; wkład należy regenerować solą; pojemność - 8 L
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Kuchenka mikrofalowa
GZ 0037

Taboret gazowy Top line
520 zł

• sterowanie manualne; 5 poziomów mocy, funkcja rozmrażania;
obrotowy talerz o średnicy 270 mm; zakres zegara 30 minut;
komora oraz obudowa urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej; pojemność komory 25 litrów, wymiary wewnętrzne komory:
340x345x230 mm; moc kuchenki 900 W; napięcie 230 V, zasilanie: prąd; wym. S 483 mm, G 420 mm, W 281 mm

Wskaźnik temperatury
GZ 0025

19 zł

• uchwyt umożliwiający zawieszenie; wskaźnik temperatury 40÷40° C; śr. 52 mm
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GZ 0048

Taboret elektryczny

1 499 zł

• konstruckja wykonana ze stali nierdzewnej; wyposażony w płytę
grzejną o średnicy 400 mm; o mocy 5kW; przystosowany do dużych garnków 50 i 100 l; regulowane nóżki (+/- 20 mm); napięcie
400 V, zasilanie: prąd; wym. S 580 mm, G 580 mm, W 380 mm

• konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej; wyposażony w palnik
9kW (dwukoronowy); płomień pilotowy palników; zabezpieczenie
przeciwwypływowe; redukcja mocy palników do 1/3 (płomień
oszczędnościowy); przystosowany do dużych garnków od 50 do
100 l; regulowane nóżki (+/- 20 mm); zasilanie: gaz; wym. S
580 mm, G 580 mm, W 380 mm

Czajnik

Termos stołowy 2,0 l

GZ 0049

TS 7236

3 629 zł

199 zł

• kolor czerwony lub inox, wybierany losowo; wykonanie: stal inox;
regulacja temperatury: 40° - 100° C; pojemność zbiornika: 1,7 l;
wym. W 235 mm, szerokość podstawy 150 mm

GZ 0030

69 zł

• stal nierdzewna; idealny do gorących i zimnych napojów; odkręcana pokrywa z polipropylenu w kolorze czarnym; termos ze stali
nierdzewnej; wym. W 285 mm, pojemność - 2 l

Naświetlacz szufladowy
GZ 0040

1 280 zł

• urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj
i noży; można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17
sztuk noży o wymiarch długości 320mm i wysokości 40 mm;
w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli,
ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów
z powierzchni skorupki; czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund; automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie;
kratka ze stali chromowanej; wykonany ze stali nierdzewnej;
napięcie 230 V; wym. S 360 mm , G 530 mm, W 245 mm

Mikser ręczny
GZ 0038

Waga Valor
GZ 0039

540 zł

• zastosowanie na kuchni jako waga pomocnicza, lub jako waga kontrolna; pojedynczy
wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem; zabezpieczenie przed przeciążeniem;
wielokrotne tarowanie; zasilanie akumulatorowe ( akumulator w komplecie) lub z zasilacza
sieciowego (230 V); zakresy pomiaru: (g, kg, lb, oz) sumowanie, ważenie kontrolne
z sygnałem, zakres ważenia: do 15 kg, dokładność: do 2 g; wymiary szalki 250x180
mm (szalka wykonana ze stali nierdzewnej); czas pracy na zasilaniu bateryjnym 100 godz.;
czas stabilizacji pomiaru ok 3 s; obudowa z ABS, regulowane 4 nózki, poziomnica; wym. S
255 mm, G 305 mm, W 115 mm

2 435 zł

• specjalne do: sosów, kremów i małych potraw
• w komplecie: nóż i tarcza do emulgowania
• specjalnie opracowany kształt uchwytu umożliwia dobre trzymanie sprzętu i użytkowanie
bez wysiłku
• urządzenie dostarczane jest z mocowaniem ściennym
• prędkość obrotowa ostrza 2000-12500 obr/min
• prędkość obrotowa trzepaczki: 350-1560 obr/min
• długość ramienia 190 mm
• do obróbki średnich ilości w naczyniach do 10 l
• obudowa trzepaczki wykonana w całości z metalu zapewnia większą wytrzymałość
urządzenia
• posiada jednocześnie mikser i trzepaczkę
• napięcie - 230 V

Zmywarko-wyparzarka uniwersalna
GZ 0032

6 999zł

• stal nierdzewna
• sterowanie manualne, sterownie elektromechaniczne
• czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania/odpowiednio pochylony panel
zapewniający komfort pracy, kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
• ergonomiczny uchwyt
• przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników, maksymalna wysokość mytego
naczynia 320 mm
• precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
• cykl mycia 120 s lub 180 s, wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
• pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
• 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół), zużycie wody 2,5 l/cykl
• moc grzałki komory - 2 kW, moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW
• kosz 500x500 mm, w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
• uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
• opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
• urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody
• wysokość komory wsadowej ~ 370 mm
• moc zainstalowana (kW): 5,4/6,9, moc grzałki bojlera (kW): 3/4,5,
napięcie - 230/400 V,
• wym. S 565 mm, G 665 mm, W 835 mm

Maszynka do mielenia mięsa
GZ 0060

2 399 zł

• podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej; lej załadowczy wykonany
z polerowanego stopu aluminium; taca wykonana ze stali nierdzewnej; gardziel wykonana
z odlewu żeliwa; ślimak wykonany ze specjalnego stopu aluminium; rewers w celu łatwiejszego
odkręcania sitka; praca ciągła do 8 godz; antypoślizgowe nóżki; w komplecie sitka ; średnica
oczek 6 i 8 mm; sitko o średnicy 82,3 mm (szer. gardzieli maszynki); średnica wsadu ~ 53 mm

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Podstawa do zmywarko-wyparzarki
uniwersalnej
GZ 0033

766 zł

• wym. S 574 mm, G 556 mm, W 450 mm
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Zamrażarka
Z
ż k skrzyniowa
k
i
DA 4893
• klasa energetyczna A+
• zużycie energii [kWh/rok] 390
• zużycie energii [kWh/24h] 1,068

2 100 zł

•
•
•
•
•
•

klasa klimatyczna SN T
pojemność całkowita brutto 500 L
pojemność całkowita netto 495 L
zdolność zamrażania [kg/24h] 20
zdolność utrzymywania temp. [h] 31
wym. 160 x 66,5 x 86,8 cm

Szafa chłodnicza
GZ 0031

Lodówko-zamrażarka
DA 4199

1 799 zł

• klasa energetyczna A+; zużycie energii [kWh/rok] 248; klasa klimatyczna ST; pojemność całkowita brutto 236 L; pojemność całkowita
netto 231 L; chłodziarka; pojemność netto chłodziarki 161 L; rozmrażanie chłodziarki Automatyczne; półki: 3 w drzwiach; 4 komory
i pojemniki; 1 szuflada na warzywa i owoce; wym. 54 x 57,6 x 170 cm
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4 853 zł

• 21 poziomów na prowadnice (półek lub GN) odleglość między prowadnicami 50 mm; obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo
(biała); elektroniczny termostat, cyfrowy wyświetlacz; automatyczne
odszranianie; filrt przeciwpyłkowy; grubość ścianki 60 mm; 3 półki
w wyposażeniu; regulowane nóżki (+/- 45 mm) ze stali nierdzewnej;
samodomykające drzwi z zamkiem, profilowany uchwyt otwierania
drzwi; wymiary półek WxD: 650x530 mm; czynnik chłodniczy R134a
230g; klasa energetyczna: C, napięcie - 230 V; wym. W 2010 mm,
G 810 mm, S 680 mm; pojemność - 537 L, roczne zużycie energii (kWh/rok): 603; klasa klimatyczna: 4, dobowe zużycie energii
(kWh/dzień): 1,652

Posiadamy w ofercie wiele okapów przyściennych oraz centralnych. W celu ustalenia szczegółów, indywidualnego doboru sprzętu oraz
wyceny usług prosimy o kontakt telefoniczny
z Biurem Obsługi Klienta.

609 zł

• stal nierdzewna; wózek na kółkach, 2-piętrowy; kółka z blokadą

•
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GZ 0061

GZ 0034

Stół przyścienny z półką
GZ 0035

1 099 zł

• stal nierdzewna; stół skręcany; nogi oraz półki łączone za pomocą
śrub; możliwość zamontowania podwieszanej szuflady; jedna
półka; wym. S 1000 mm, G 600 mm, W 850 mm

Stół przyścienny
z drzwiami skrzydłowymi

Wózek metalowy
QH 0027

Stół ze zlewem 2-kom.

Stół centralny
z drzwiami suwanymi
2 312 zł

• stal nierdzewna; stół spawany; przestawna półka; ilość drzwi
2 szt; wym. S 1000 mm, G 600 mm, W 850 mm

GZ 0062

2 039 zł

• stal nierdzewna; stół skręcany, nogi łączone za pomocą śrub; otwór
pod baterię pomiędzy komorami śr. 33 mm (zaślepiony); komory
umieszczone centralnie, stół posiada komorę o wymiarach 400
x 400 x 250 mm, możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz
odpadów śr. 90 mm; wym. S 1000 mm, G 600 mm, W 850 mm

Regał chromowany
3 046 zł

• konstrukcja spawana, stal nierdzewna; wym. S 850 mm, G 600 mm,
W 1000 mm

GZ 0028

320 zł

• stal chromowana; 4 regulowane półki, regulowane nóżki; udźwig
jednej półki regału wynosi do 150 kg; wymiary opakowania
S 18 cm, G 47 cm, W 93 cm ; wym. S 90 cm, G 45 cm, W 180 cm
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GARNKI

Garnek wysoki z pokrywką,
stalowy
GZ 0014

166 zł

• śr. 200 mm, pojemność 6,3 l

GZ 0015

455 zł

• śr. 320 mm, pojemność 25,7 l

GZ 0016

676 zł

• śr. 400 mm, pojemność 50,3 l

Cedzak z uchwytami
GZ 0019

153 zł

GZ 0017

Rondel
GZ 0055

Miska polerowana
GZ 0018
• śr. 300 mm, pojemność 7 l
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Patelnia uchylna, elektryczna

Patelnia nieprzywierająca
Platinum

• śr. 360 mm

• śr. 240 mm; 5 l; z pokrywką

45 zł

172 zł

GZ 0051
175 zł

• aluminium; patelnia aluminiowa pokryta oryginalnym Teflonem
z logo DUPONT, gr. ścianki 4 mm, trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania;
rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, zapewnia
wysoką wytrzymałość termiczną; dobrze i szybko rozprowadza
ciepło po całej powierzchni, można smażyć z niewielką ilością
tłuszczu; mycie w zmywarce: nie, przystosowane do kuchni indukcyjnej: nie; wym. W 45 mm, śr. 280 mm, pojemność - 2 l

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 299 zł

przeznaczona do smażenia i duszenia potraw,
wydajność ok. 100 kotletów/h
ręczny przechył misy w celu zlewania oleju
powierzchnia robocza 0,27 m2
płynna regulacja temperatury, termostat bezpieczeństwa
z manualnym resetem
obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej;
pojemnośc misy ok. 40 l
napięcie - 400 V, zasilanie: prąd,
wym. S 700 mm, G 786 mm, W 912 mm

Pojemnik stalowy
GZ 0042

57 zł

• wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej o solidnej konstrukcji; łatwy w utrzymaniu czystości; pojemność GN przybliżona; zastosowanie: witryny i lady chłodnicze, piece konwekcyjno-parowe, bemary, termosy transportowe, przechowywanie żywności w chłodniach; nie
można stosować pokrywki z uszczelką; piętrowanie, można myć w zmywarce, przystosowane
do piecy konwekcjno-parowych; wym. S 530 mm, G 325 mm, W 40 mm; pojemność - 5 l

Pojemnik perforowany
GZ 0043

77 zł

Pojemnik emaliowany

• stal nierdzewna; polecany do gotowania na parze w piecach konwekcyjno-parowych; wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej; pojemność GN przybliżona; średnica oczka
ok. 2,8 mm; piętrowanie, można myć w zmywarce; wym. S 325 mm, G 530 mm, W 65
mm; pojemność - 8 l

GZ 0044

Zestaw 6 tarcz
do szatkownicy do warzyw

Krajalnica
l

75 zł

• wykonany ze stali pokrytej emalią zapobieającą przywieraniu potraw; dobrze przewodzi
ciepło; piętrowanie:tak, mycie w zmywarce: tak, materiał wykonania: stal emaliowana;
wym. S 530 mm, G 325, mm, W 20 mm, pojemność 4,4 l

Szatkownica do warzyw
GZ 0063

5 250 zł

• asynchroniczny silnik; magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy; automatyczny start po zamknięciu popychacza; malowana komora robocza i pokrywa; blok silnika
z poliwęglanu; szerokie zastosowanie dzięki możliwości krojenia w plastry, wiórki, słupki,
kostkę oraz frytki; polecany zestaw tarcz: plastry 2 mm, plastry 5 mm, wiórki 1,5 mm,
słupki 2 x 10 mm, zestaw do kostki (tarcza tnąca 10 mm + siatka 10 x 10 mm) - 714198;
dwa otwory wsadowe 139 cm², śr. 58 mm

•
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GZ 0064

2 360 zł

• w skład zestawu wchodzą: plastry 2 mm; plastry 5 mm; wiórki 1,5 mm; słupki 2 x 10 mm;
zestaw do kostek; tarcza tnąca 10 mm + siatka 10 x 10 mm

GZ 0050

1 864 zł

• przeznaczona do krojenia serów i wędlin, średnica noża 250 mm, regulacja krojenia 0-10 mm,
wbudowana ostrzałka; obudowa wykonana z anodowanego aluminium; demontowany wózek
ułatwia utrzymanie w czystości; napięcie - 230 V; wym. S 380 mm, G 490 mm, W 380 mm
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35

elem.

pomarańczowy
NS 9140

305 zł

NS 9120

NS 9140

zielony

żółty

269 zł

ZESTAW w zestawie taniej
Z MELAMINY
DLA 5 DZIECI
• 5 kompletów
• kubek; płytki talerz; głęboki talerz; talerzyk deserowy; widelec; nóż; łyżka

niebieski
Kubek

10 zł

ø 7,5 x 10 cm

11 zł

ø 19,8 x 2,7 cm

10 zł

ø 15 x 2 cm

9 zł

ø 16,3 x 4,8 cm

Widelec

03
NS 9103

4
NS 9104

NS 9111

2
NS 9112

3
NS 9113

4
NS 9114

NS 9191

NS 9192

NS 9193

NS 9194

NS 9121

2
NS 9122

3
NS 9123

NS 9124

7 zł

13,7 x 2,5 x 1,3 cm NS 9131

NS 9132
2

NS 9133
3

NS 9134

Nóż

7 zł

13,5 x 0,9 cm

NS 9141

NS 9142
2

NS 9143
3

NS 9144

Łyżka

7 zł

13,6 x 3 x 1,8 cm NS 9151

NS 9152
2

NS 9153
3

NS 9154

Płytki
talerz

Głęboki
talerz
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żółty

02
NS 9102

deserowy

niebieski

pomarańczowy

NS 9101

Talerzyk

NS 9110

zielony

MELAMINA
Zastawa stołowa z melaminy to praktyczne rozwiązanie stosowane tam, gdzie
ważne są zarówno względy praktyczne jak i estetyczne. Nasze miseczki są
nie tylko lekkie , odporne na zniszczenia
i stłuczenia, one są też ładne i kolorowe!.
Można myć w zmywarce w temp. 70° C.

Miska z melaminy niebieska
NS 9098

Kubek z melaminy biały
45 zł

• można myć w zmywarce; pojemność 5 l; śr. 254 mm, W 124 mm

NS 9100

15 zł

• pojemność 250 ml; można myć w zmywarce w temp. 70° C

Taca prostokątna z melaminy
NS 9097

Miska melaminowa czerwona
NS 9099

45 zł

• można myć w zmywarce; pojemność 5 l; śr. 302 mm, W 130 mm

•
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27 zł

• posiada wyprofilowane brzegi, które ułatwiają przenoszenie posiłków i zapobiegają zsunięciu się przedmiotów; wykonana z higienicznej i bardzo trwałej melaminy oraz naturalnego włókna
bambusowego. Odporna na działanie wody, światła oraz temperatury w zakresie: -10 ° C - + 70 ° C; można myć w zmywarce;
materiał: 100% melamina, włókno bambusowe; kolor: biały;
wym. S 43,5 cm x G 32 cm x W 2,1 cm
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Miska do mieszania z pokrywką
TP 2514

Miska okrągła
14 zł

Miska kwadratowa
8 zł

TP 1153

11 zł

• pojemność 3 l; miska z wylewką, matowa powierzchnia; dostępny kolor: biały

• pojemność 6 l

• materiał: PP; obrzeża ułatwiają przenoszenie wraz z zawartością; kolor: biały; pojemność 10 l

Pojemnik okrągły

Pojemnik okrągły wysoki

Pojemnik kwadratowy

TP 1754

10 zł

• pojemność 2 l; wym. S 167 mm, W 145 mm; szorstka powierzchnia spełnia funkcję „antypoślizgową”; można myć w zmywarce; transparentny/biały
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TP 1138

TP 1755

10 zł

• pojemność 2 l; wym. S 167 mm, W 171 mm; szorstka powierzchnia spełnia funkcję „antypoślizgową”; można myć w zmywarce; transparentny/biały

TP 3631

20 zł

• pojemność 8 l; wym. S 283 mm, G 283 mm, W 141 mm; szorstka powierzchnia spełnia
funkcję „antypoślizgową”; można myć w zmywarce; transparentny, wieko w kolorze białym

SZTUĆCE

NACZYNIA

Kubek
NS 9150

12 zł

• pojemnosć 250 ml

Talerz deserowy
NS 9149

7 zł

• śr. 19 cm

Talerz głęboki
NS 9148

7 zł

• śr. 22 cm

Nóż
NS 9146
• dł. 22,9 cm

Widelec
4 zł

NS 9136
• dł. 20,7 cm

Łyżka
3 zł

NS 9156
• dł. 20,4 cm

Łyżeczka
3 zł

NS 9096
• dł. 13,5 cm

3 zł

Talerz płaski
NS 9147

7 zł

• śr. 24,5 cm

•
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akcesoria kuchenne

Łyżka cedzakowa
GZ 0024

48 zł

• stal nierdzewna; profesjonalna łyżka cedzakowa monoblok; pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali, łatwa
w utrzymaniu czystości; ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania; można myć w zmywarce; wym. dł. 380 mm, śr. 140 mm

Widelec do przewracania
GZ 0021

30 zł

• stal nierdzewna; dł. 400 mm

Chochla
a
GZ 0020

Ubijak do ziemniaków
GZ 0022

67 zł

• stal nierdzewna; śr. drutu roboczego ~ 6 mm, śr. rączki 25 mm;
wym. S 155 mm, dł. 500 mm
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45 zł

• stal nierdzewna; profesjonalna
ofe
chochla monoblok; pozbawiona
spawów, wykonana z jednego kawałka stali, łatwa w utrzymaniu
czystości; ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania; można
myć w zmywarce dł. 420 mm, śr. 120 mm, pojemność - 0,45 l

Łopatka metalowa
GZ 0023

31 zł

• stal nierdzewna; dł. 400 mm

134 zł

• stal nierdzewna; zestaw zawiera 3 noże, stalkę, widelec oraz
listwę magnetyczną; można myć w zmywarce

•

Duża łyżka do mieszania

TP 2905

TP 2901

11 zł

• dł. 15 cm

Zestaw noży walcowanych
z listwą
GZ 0026

Łyżka wazowa

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

• dł. 15cm

• wym. S 39 mm, G 60 mm, W 270 mm

9 zł

GZ 0027

TP 2907

9 zł

• dł. 400 mm

Tłuczek aluminiowy do mięsa

Trzepaczka
TP 2909

Łopatka plastikowa
10 zł

35 zł

• aluminium; 2 powierzchnie rozbijające; nie można myć w zmywarce; dł. 250 mm

Wałek drewniany
wniany
GZ 0041

29 zł

• lity buk; dł. 38 cm; śr. 6 cm
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Lejek
GZ 0054

Otwieracz do konserw
GZ 0056

45 zł

• dł. 15cm

Obieraczka do warzyw
GZ 0053

23 zł

• stal nierdzewna; rączka wykonana z tworzywa; dł. ostrza 80 mm;
dł. 185 mm
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52 zł

• wykonany ze stali pokrytej emalią zapobieającą przywieraniu;
potraw, dobrze przewodzi ciepło; piętrowanie, można myć w zmywarce; wym. S 530 mm, G 325 mm, W 20 mm; pojemność - 4,4 l

Deski do krojenia. Zestaw

Obieraczka do warzyw
GZ 0052

23 zł

• stal nierdzewna; ostrze gładkie; dł. ostrza 55 mm; dł. 125 mm

GZ 0057

239 zł

• polipropylen; deski gładkie; 6 kolorów; można myć w zmywarce;
wym. S 300 mm , W 450 mm

Deska kuchenna
TP 1040

32 zł

• wykonana z tworzywa sztucznego; duża odporność na wilgoć;
praktyczny otwór przy uchwycie, umożliwia odwieszenie artykułu na haczyku; wym. S 25,3 cm, W 35,7 cm

Pojemnik na sztućce 4 częściowy
GZ 0036

171 zł

• stal nierdzewna; cena pojemnika bez wkładów; wym. S 265 mm,
G 305 mm, W 200 mm

•
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Dzbanek z pokrywką

Taca prostokątna
TP 2215

20 zł

TP 1575

Dzbanek z miarką
16 zł

TP 3013

16 zł

• plastik; dł. 15 cm

• pojemność 2 l

• pojemność 1,5 l

Wkład do pojemnika na sztućce
stalowy

Organizer do szuflady

Wkład do pojemnika na sztućce
plastikowy

GZ 0065

TP 2708

35 zł

• 1 szt.; stal nierdzewna; wym. W 145 mm, śr. 115 mm

• wym. S 50 mm, G 80 mm, W 300 mm; kolor: biały

6 zł

GZ 0066

12 zł

• 1 szt.; plastik; wym. W 145 mm, śr. 115 mm
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DODATKI

Podajnik na mydło
NS 9513

59 zł

• materiał: tworzywo ABS; kolor: biały; wymiary: S 105 mm,
W 195 mm, dł. 108 mm; odporny mechanicznie; kontrola poziomu zawartości wkładu; zamykany na kluczyk; pojemność
zbiornika 1000 ml

Podajnik na papier toaletowy

Dozownik łokciowy
NS 9565

69 zł

• łatwy do utrzymania w czystości; odporny mechanicznie; kontrola
poziomu zawartości wkładu; zamykany na kluczyk; możliwość
dozowania płynu łokciem; pojemność zbiornika 500 ml

NS 9515

Podajnik na ręczniki papierowe
85 zł

• materiał: tworzywo ABS; kolor: biały; wymiary: S 240 mm, G
130 mm, W 260 mm; odporny mechanicznie; kontrola poziomu
zawartości wkładu; zamykany na kluczyk; dostosowany do papieru o max. śr. roli 190 mm

NS 9514

79 zł

• materiał: tworzywo ABS; kolor: biały; wymiary: S 270 mm,
G 130 mm, W 270 mm; odporny mechanicznie; kontrola poziomu zawartości wkładu; zamykany na kluczyk; pojemność
do 400 szt. ręczników

Ceraty stołowe dekoracyjne to wyjątkowo
praktyczne i estetyczne nakrycie na stół kuchenny. Charakteryzuje się dodatkowo wysoką trwałością, pełną odpornością na wilgoć
i dużą odpornością na ścieranie

Cerata stołowa mała
KC 0001

13 zł

• wym. S 90 cm, W 90 cm

Cerata stołowa średnia
KC 0002

14 zł

• wym. S 140 cm, W 90 cm

Cerata stołowa duża

Ściereczka kuchenna
NS 5042
• wym. S 480 mm, W 500 mm, pętelka do powieszenia
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4 zł

KC 0003
• wym. S 140 cm, W 140 cm

20 zł

Rękawice winylowe
TS 13038

rozm. L

18 zł

TS 13038A

rozm. M

18 zł

TS 13038B

rozm. S

18 zł

• 100 szt.; bezpudrowe

Rękawice do gorących przedmiotów
TS 1869

Rękawice ochronne kuchenne
GZ 0058

62 zł

• 2 szt.; rękawice ochronne, bawełniane z powłoką trudnopalną;
bardzo długie dla lepszej ochrony ręki

12 zł

• rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone ściągaczem;
oburęczne, miękkie, lekkie; kolor rękawicy: szary, rozmiar 10,5;
kategoria 1 - czynniki niskiego ryzyka; rękawiczki spełniają
normę BHP: EN-420 ogólna

Rękawice ochronne z włókna
szklanego
GZ 0059

105 zł

• 2 sztuki; rękawice ochronne wykonane z włókna szklanego;
dodatkowa ochrona przed wodą

Rękawice lateksowe
TS 14736

rozm. L

21 zł

TS 3215

rozm. M

21 zł

TS 14841

rozm. S

21 zł

• 100 szt.; materiał: guma kauczukowa; kolor: biały

•
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AKCESORIA I ŚRODKI SANITARNE

MAJOR SC 100
Uniwersalny środek do czyszczenia, dezynfekcji, odtłuszczania. Posiada silne właściwości myjące. Idealny
do czyszczenia mebli piankowych i drewnianych, blatów
stołów, krzeseł, sprzętu sportowego. Powierzchnie mogące mieć kontakt ze środkami spożywczymi, po skończonym czyszczeniu należy spłukać wodą. Bardzo oszczędny
w użyciu, nie zawiera chloru ani amoniaku, nie podlega
etykietowaniu bezpieczeństwa.
• posiada pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3115/07 na obrót produktem biobójczym

Major SC 5L
CT 0007

175 zł

• zapach cytrynowy

Uchwyt Klik
NI 4024

89 zł

• uchwyt mopa płaskiego; wym. S 40 cm; klik kombi

Wózek z tworzywa sztucznego

Major SC saszetki

EP 0004

CT 0006

189 zł

• wym. S 45,5 cm, G 32 cm, W 76 cm; wiadro słada się z: wyciskarki, wiadra 20 l pomarańczowego, wiadra 6 l niebieskiego

Major butelka
CT 0005
• 750 ml

Kij aluminiowy
do mopa

Mop

NI 1400

NI 4000

20 zł

• dł. drążka: 140 cm, dł. plastikowej rączki: 12 cm; śr. drążka: 23 mm
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Wózek z tworzywa sztucznego
16 zł

• bawełniany, pętelkowy mop o szerokości 40 cm do mycia na
mokro i wilgotno

EP 0001

375 zł

• wym. S 79 cm, G 37 cm, W 74 cm; wiadro składa się z: prasy
do wyciskania szarej/pomarańczowej, wiadra 20 l niebieskiego,
wiadra 20 l pomarańczowego

12 zł

• 5 szt. po 20 ml

16 zł

WYPOSAŻENIE

Menu na dziś:
- zupa ogórkowa
- pulpety w sosie koperkowym
- szarlotka

Tablica suchościeralna duża
YC 9000

279 zł

• tablica biała, magnetyczna, suchościeralna; aluminiowa rama; rynienka na pisaki;
• wym. 180 x 100 cm

Tablica suchościeralna mała
YC 9002

149 zł

• biała tablica o powierzchni suchościeralnej i magnetycznej; możliwość pisania markerami suchościeralnymi;
wym. 100 x 80 cm

Menu

Zegar ścienny
NS 2008

NS 1604
33 zł

• śr. 30 cm; 1 bateria AA nie dołączona

72 zł

• arkusz w formacie A4, dzięki umieszczonemu pod nim rzepowi
można w dowolny sposób decydować o pionowym lub poziomym
kierunku ułożenia; wym. 30 x 80 cm

Tablica korkowa
kolorowa niebieska
NS 2093

259 zł

• wym. 200 x 100 cm

Tablica korkowa kolorowa
pomarańczowa
NS 2095

119 zł

• wym. 120 x 90 cm

Jadłospis magnetyczny
NS 1362

49 zł

• duża magnetyczna tablica; w zestawie dołączone 2 magnesy;
wym. 25 x 35 cm

•
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Tablica korkowa kolorowa
zielona

Piramida żywienia
NS 1100
• wym. 50 x 70 cm

20 zł

NS 2094

159 zł

• wym. 150 x 100 cm
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PROGRAMOWANIE
I MULTIMEDIA
logicubes zebra programming time robot myszka robot botley bee-bot
blue-bot robot dash robot jimu roboty konstrukcyjne robot codey rocky
umiem programować edumata złapmy lwa! pierwsze kodowanie
quadri kodowanie programy multimedialne sprzęt multimedialny

b

Dajmy dzieciom lepszy start w przyszłość!
W nowej podstawie programowej programowanie
odgrywa istotną rolę. Głównym
założeniem jest to, aby już najmłodsi rozpoczeli naukę tworzenia poleceń i sekwencji obrazkowych. Kolejnym etapem będzie
programowanie wizualne sterujące robotem lub innym obiektem.
MEN w rozporządzeniu dotyczącym nowej podstawy programowej oświadcza m. in.,
że „szkoła ma stwarzać
uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów
z wykorzystaniem metod
i technik wywodzących się
z informatyki, w tym programowania (…)” oraz, że
„przygotowując uczniów do myślenia abstrakcyjnego w przyszłości i rozwiązywania problemów,
w tym programowania, nauczyciel wykorzystuje treści wszystkich
edukacji.”

KODUJ, PROGRAMUJ...
Programowanie to rozmowa z komputerem
za pomocą uniwersalnego języka kodu. Nauka programowania przypomina układanie
klocków, na których wypisane są konkretne
instrukcje. Aby zadanie zostało wykonane
należy ułożyć precyzyjną sekwencję znaków. Kodowanie to ciągłe rozwiązywanie
zagadek i problemów w kreatywny sposób.
Dzieci uczą logicznego myślenia, rozwijają
wyobraźnię przestrzenną i umiejętność formułowania precyzyjnych zwięzłych komunikatów.

•
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Naszą rolą jest przygotowanie najmłodszych do świadomego korzystania z nowoczesnych technologii. Pomoce naukowe
znajdujące się w ofercie Nowej Szkoły przygotowane są tak, by korzystać mógł z nich
każdy. Nie trzeba być programistą by pomóc dziecku wkroczyć pewnie w świat kodowania. Nauka ma formę zabawy przy
okazji rozwijającą zdolność analitycznego
i logicznego myślenia.

PROGRAMUJĄC DZIECI UCZĄ SIĘ:
• eksperymentowania poprzez swobodne poszukiwanie rozwiązań
• kreatywności i pomysłowości – rozwijając
swoją wyobraźnię
• krytycznego podejścia do efektów swojej pracy, dążąc do ich nieustannego udoskonalania
• wytrwałości i cierpliwości, czekając na efekty
własnej pracy, jednocześnie rozumiejąc konieczność wkładania w nią wysiłku
• współpracy, pracując z innymi
• formułowania problemów poprzez zadawanie odpowiednich pytań

• zbierania i porządkowania danych, określając ich rzetelność i wiarygodność
• abstrahowania i tworzenia modeli poprzez
usuwanie zbędnych informacji
• tworzenia algorytmów – sekwencji, powtarzalności procedur i czynności
• wykrywania i diagnozowania błędów
• formułowania zrozumiałych komunikatów
• określania priorytetów i wyciągania wniosków poprzez rozpoznawanie błędów logicznych
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kodowanie i programowanie

Układanie kostek
Zebra doskonale ćwiczy
motorykę ręki

Drewniane kostki Zebra stanowią kompletny zestaw edukacyjny rozwijający logiczne i przestrzenne myślenie,
a także pomoc w nauce programowania. Doskonale
sprawdzają się w diagnostyce koncentracji dzieci.
Wszystkie kostki są jednakowe i posiadają po innym
rysunku na każdej ściance. Można z nich ułożyć wielką
liczbę niepowtarzalnych wzorów.
Kompletny zestaw składa się z kostek, folii transparentnej z siatką oraz instrukcji. Karty pracy, wykonane z grubego, lakierowanego kartonu zawierają wzory, na których
można układać kostki oraz czerwone transparentne folie,
posiadające wzory odpowiadające tym na kartonach. służą one do sprawdzenia poprawności. Po ułożeniu wzoru
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można za ich pomocą łatwo zauważyć
błędy. Na opracowanych kartach pracy
zawarte są propozycje od najłatwiejszych
do najtrudniejszych. Kostki można układać
na kartach pracy w dołączonej podstawce lub swobodnie na stole. Dla ułatwienia
układania w zestawie znajduje się też siatka na folii transparentnej. Proste zasady,
konstrukcja zestawu oraz karty samokontroli pozwalają na samodzielną aktywność
użytkownika niezależnie od wieku.
Proponujemy Państwu zestaw mały 9 kostek, średni 16 kostek oraz duży 25 kostek,
a także specjalną podstawkę, umożliwiającą układannie trójwymiarowej piramidy. Dołączone do niej są też odpowiednie
karty pracy. Przygotowaliśmy także komplety kart pracy dla zestawów 9, 16 oraz
25 kostek, składające się z kartonowych,
dwustronnych kart pracy oraz wykonanych
z folii, służących do sprawdzania poprawności wzoru.
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Kostki Zebra 9 szt.
LA 0009

Kostki Zebra 16 szt.
59 zł

• 9 kostek, folia transparentna z siatką, instrukcja, podełko
z podstawką do klocków 13 x 13 x 4 cm

LA 0016

Kostki Zebra 25 szt.
88 zł

• 16 kostek, folia transparentna z siatką, instrukcja, podełko
z podstawką do klocków o wym. 16 x 16 x 4 cm

LA 0025

139 zł

• 25 kostek, folia transparentna z siatką, instrukcja, podełko
z podstawką do klocków o wym. 19 x 19 x 4 cm

Podstawka
d
k 3D d
do kostek
k
k
z kartami pracy
LA 0320

64 zł

• 3 podstawki, 12 dwustronnych kartonowych kart pracy, instrukcja,
w pudełku o wym. 19 x 19 x 4 cm

Karty pracy do zestawu
9 kostek Zebra
LA 1209

Karty pracy do zestawu
16 kostek Zebra
49 zł

• 15 dwustronnych kart pracy na kartonie, 30 kart pracy na folii w kolorze czerwonym do sprawdzania, w pudełku o wym. 13 x 13 x 4 cm

•
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LA 1216

Karty pracy do zestawu
25 kostek Zebra
79 zł

• 15 dwustronnych kart pracy na kartonie, 30 kart pracy na folii w kolorze czerwonym do sprawdzania, w pudełku o wym. 16 x 16 x 4 cm

LA 1225

88 zł

• 12 dwustronnych kart pracy na kartonie, 24 karty pracy na folii w kolorze czerwonym do sprawdzania, w pudełku o wym. 19 x 19 x 4 cm
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Programming Time. Klocki Morphun
do nauki kodowania i programowania
MP 9204

99 zł

Pozwolą dzieciom układać sekwencje ruchów i tworzyć pierwsze algorytmy. Możliwość łączenia ich ze sobą eliminuje problem
przesuwających się elementów.
• 154 szt., zastosowanie klocków: polecenia (24 żółtych),

PROGRAMMING TIME

cyfry 0-9 (20 białych), operatory kierunkowe i nawiasy
do tworzenia zapętleń (110 niebieskich).

Programming time. Mata
NS 9202

182 zł

• wym. 138 x 138 cm
• wymiar pola: 12 x 12 cm
• tkanina: poliester

Zestaw robot DOC z klockami
do nauki kodowania Morphun
NS 9201

210
0 zł
z

Robot to doskonały towarzysz w rozwijaniu
u lo
loogicznego rozumowania i umiejętności rozwiąwią
ązywania problemów. Uczy liter, cyfr, kolorów
orów
w
i nazw zwierząt. Komputer robota nauczy wy
wyykonywania poleceń programowych, przybliża
bliża
a
dzieciom aspekty robotyki w przyjemny i twórczy
rczyy
sposób. Robot może być zaprogramowany tak
tak,
k,
aby wędrować dowolnie lub według poleceń
ń na
a
kartach. Pomaga dziecku rozwijać myśleniee lo
loogiczne i umiejętności rozwiązywania problemów.
mów
w.
• Wartości edukacyjne: zdolność logicznego myślenia i obserwacji;
wacji;ji;
znajomości i rozumienia świata; samodzielność; rozwój pamięci, kreatywności i wyobrazni, relacji społecznych, umiejetności manualnych
W zestawie:
• robot o wym. 10 x 8 x 13 cm, działa na 3 baterie AAA/LR6 nie
załączone w zestawie
• 30 kart do gry
• 16 dwustronnych karteczek kierunkowych
• 154 klocki kierunkowe Morphun pozwolą dzieciom układać se-
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Programming time. Karty pracy
NS 9203

kwencje ruchów i tworzyć pierwsze algorytmy. Możliwość łączenia
ich ze sobą eliminuje problem przesuwających się elementów (trzy
kolory klocków pozwalają rozróżnić zastosowanie: żółte - polecenia;
białe - cyfry; niebieskie - operatory kierunkowe i nawiasy do tworzenia zapętleń)
• dwustronna plansza w postaci puzzli o wym. 94 x 68 cm

30 zł

Tematycznie dobrane do scenariuszy karty pracy pozwalają dziecku w przyjemny sposób
wkroczyć w świat programowania i kodowania. Można układać je na macie lub wkładać
do kieszonek kostki.
• 24 karty: 1 x Airbot (główny bohater scenariuszy lekcji); 1x skarb
(nagroda); 7 x karty tematyczne (komputer, chmura z piorunami,słońce,hamak,statek, pirat, kompas); 6 x emocje: ; 5 x figury geometryczne ; 4 x puste (do samodzielnego malowania flamastrami,
które dzięki fakturze kart można zmyć i wykorzystać ponownie)

Programming Time. Kostka
z kieszonkami
NS 1887

99 zł

Lekki sześcian z pianki z kieszonkami z przezroczystego tworzywa. Kostka może służyć
do zabaw kodowania i programowania, językowych, matematycznych lub losowych
w zależności od rodzaju kart umieszczonych
w kieszonkach.
• dł. boku 20 cm.

«

robot doc

10 scenariuszy
zajęć

programming
time
Programming Time.
a
Zestaw do nauki kodowania
i programowania
NS 9200

mata
podłogowa
138 x 138 cm

610 zł

Doskonale skomponowane pomoce pozwalające wprowadzić dzieci w świat programowania
i kodowania. Głównym bohaterem jest uroczy
robot, który dzięki możliwości poruszania się
w każdym kierunku doskonale współgra z matą
podłogową, zawierającą 100 pól. Klocki Morphun posłużą do układania sekwencji ruchów,
stanowiących element drogi, którą można przetestować, używając Robota. Ich funkcjonalnośći kolorystyka wspomagają rozwój manualny
i percepcyjno - wzrokowy dziecka, a zastosowanie pobudza pomysłowości swobodne
eksperymentowanie w celu poszukiwania prawidłowych rozwiązań. Do urozmaicenia zajęć
i wprowadzenia treści tematycznych doskonale sprawdzą się karty pracy. Są one dobrane
tematycznie do gotowych scenariuszy zajęć
z programowania, wykorzystujących zróżnicowane treści edukacyjne dla poszczególnych
poziomów edukacyjnych. Kostka na karty pracy wprowadza element losowości i pobudza
kreatywność. Przy nauce programowania nie
może zabraknąć zestawu Programming time!
• w zestawie: robot, mata podłogowa, 24 karty pracy, kostka
do kart pracy, 154 klocki Morphun, 10 scenariuszy lekcji,
instrukcja

•

24 karty pracy

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

klocki do tworzenia
sekwencji ruchów
z komendami

piankowa kostka
na karty pracy
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ROBOT
MYSZKA
Myszomania.
iia Gra
G planszowa
l
LR 2863

115 zł

Gra planszowa pomagająca dzieciom zrozumieć wczesne etapy kodowania. Połączenie gry i zabawy z pewnością wzbudzi
zainteresowanie dzieci nowymi technologiami. Uczniowie rzucają kośćmi i dobierają odpowiednią liczbę kart określających
kierunki ruchu myszki. Celem graczy jest utworzenie sekwencji
kodującej tak, aby mysz doszła do celu unikając przy tym przeszkód w postaci blokad/płotków oraz zebraniu jak największej
ilości serków. Kto popełni najmniej błędów i doprowadzi mysz
do serka przy najmniejszej liczbie ruchów, ten wygrywa.
• zestaw zawiera: 90 kart kierunkowych, 4 karty Super Mysz, 4 karty strefowe, 8 blokad,
8 podstawek, 4 roboty Myszki, 12 serków, 1 kostka; dla 2-4 graczy; wiek: 5+

Myszomania. Mata matematyczna
LR 2861

R b tM
Robot
Myszka.
k
Zestaw edukacyjny
LR 0012

272 zł

Zestaw edukacyjny specjalnie zaprojektowany,
aby zaciekawić dzieci dziedziną nauki, tech-
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nologii, inżynierii i matematyki na poziomie
szkoły podstawowej. Dzięki zabawce dzieci
mogą zdobyć doświadczenie w zakresie podstaw programowania. Mysz należy tak zaprogramować, aby pokonała trasę z labiryntem
i tunelami w celu zdobycia sera.

• elem.: mysz (wym.: 10 cm), 16 płytek podłoża, 22 ściany
labiryntu, 3 części tunelu, 30 dwustronne karty kodowania,
10 dwustronnych kart działania, klin sera, instrukcja obsługi;
materiał: tworzywo sztuczne; wymagania: bateria AAA x3
(brak w zestawie); wiek: 5+

105 zł

Świetne uzupełnienie do zajęć z matematyki i pierwszych zabaw
z kodowania. Mata jest kompatybilna z robotem Myszka. Dzięki
niej dzieci poprzez proste ćwiczenia i komendy uczą się podstaw
programowania w połączeniu z działaniami matematycznymi. Zestaw został specjalnie zaprojektowany aby zaangażować dzieci do
samodzielnego, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.
• zestaw zawiera: dwustronną matę, 11 dwustronnych kart liczbowych (0-20), dwie kostki liczbowe, jedną kostkę operacyjną, linijkę piankową, przewodnik aktywności; wiek: 5+

ROBOT
BOTLEY
Botley robot kodujący to prosty
robocik przeznaczony dla dzieci
które zaczynają przygodę z programowaniem. Dzięki niemu dzieci zapoznają się z podstawowymi
ruchami i komendami używanymi podczas prawdziwego programowania. W prosty sposób
dzięki pilotowi, mogą zaprogramować Botleya i narzucić mu kon-

kretną sekwencje ruchów. Dzieci
mogą programować przenoszenie
przedmiotów (poprzez wymienne
ramiona dołączone do zestawu)
i budować proste trasy. Botley ma
pod spodem czujnik, który pozwala
mu podążać za czarną linią która
jest umieszczona na kartach pracy przeznaczonych do tworzenia
różnych tras.

Botley. Robot
Botley
LR 2936

310 zł

• zestaw zawiera 43 elementy: Robot Botley (wymagane 3 baterie AAA - nie dołączone
do zestawu), pilot kodujący (wymagane 2 baterie AAA – niedołączone do zestawu),
doczepiane ramiona robota, 40 kart kodujących, obszerny wielojęzyczny przewodnik;
wymiar robota: 12,5 x 10 cm; wiek: 5+

Botley. Akcesoria
LR 2937

Botley. Zestaw z robotem
LR 2935

410 zł

• zestaw zawiera 77 eleme
elementy: Robot Botley (wymagane 3 baterie AAA - nie dołączone do zestawu), pilot kkodujący (wymagane 2 baterie AAA – niedołączone do
zestawu), akcesoria : odłą
odłączane ramiona robota, 40 kart kodujących, 6 tabliczek,
8 patyczków, 12 kostek, 2 stożki, 2 flagi, 2 kulki, arkusz naklejek, obszerny wielojęzyczny przewodnik; wymiar robota: 12,5 x 10 cm; wiek: 5+

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

79 zł

Interaktywny zestaw akcesoriów do budowania przeszkód dla
robota Botley, inspirowanych stylem STEM. Oprócz rozwijania
umiejętności krytycznego myślenia oraz nauki wczesnego programowania, każdy tor przeszkód wprowadza najmłodszych
w podstawowe prawa fizyki związane z siłą i ruchem. Dzięki
instrukcji obrazkowej użytkownik może zapewnić robotowi 8 wyzwań o różnym stopniu trudności lub stworzyć aktywność według
własnego pomysłu. Wszystkie elementy w zestawie są kompatybilne z innymi akcesoriami Botley, dzięki czemu każdy tor przeszkód
można nieustannie modyfikować i rozbudowywać.
• zestaw składa się z 42 elementów wykonanych z tworzywa sztucznego i zawiera m.in.: 2
kule, 30 małych kostek domina (10 zielonych, 10 pomarańczowych, 10 niebieskich), 2 różnej
wielkości kostki domina, wahadło (2 elementy), rampę, pojemnik, „czułki” robota; wiek: 5+
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BLUE-BOT
TG 0485

BEE-BOT
TG 0363

369 zł

Robot podłogowy, który dzięki 4 przyciskom ze
strzałkami kierunkowymi oraz przyciskami: start,
pauza i anuluj porusza się trasą wyznaczoną przez
dzieci. Bee-Bot zmienia kierunki pod katem prostym,
porusza się w lewo i prawo, do przodu i do tyłu przemieszczając się z każdym ruchem o 15 cm. Zabawa

robotem stanowi wstęp do nauki programowania,
polegającej na przyciśnięciu strzałek kierunkowych
określoną ilość razy i w odpowiedniej kolejności.
Właściwa sekwencja ruchów umożliwia doprowadzenie robota do celu.
• pamięć 40 ruchów, wym. 13 x 10 x 7 cm, kąt obrotu 90 st. w zestawie kabel USB (umożliwia ładowanie); uzupełnieniem zestawu są maty
podłogowe: TG 0013, TG 0017 i TG 0854, sprzedawane osobno; wiek: 3+

529 zł

Od tradycyjnego Bee-Bota odróznia go to, że
jest wyposażony w moduł Bluetooth, a zatem
można nim sterowac za pomocą tabletu lub
komputera. Dzięki temu w szybki i łatwy sposób
można tworzyć algorytmy i wysyłać je bezposrednio do robota. Blue-Bot ma przezroczystą
obudowę, co daje możliwość obserwacji działania mechanizmów.
• Blue-Botem można sterować również w tradycyjny sposób, naciskająć strzałki na jego grzbiecie; kąt obrotu 45 st., dane: sterowany
przez tablet lub komputer, kompatybilny z iOS, Android, Windows
7, Mac OS, posiada ładowarkę, bluetooth; uzupełnieniem zestawu
są maty podłogowe: TG 0013, TG 0017 i TG 0854, sprzedawane
osobno; wiek: 3+

Tafelki do panelu Blue-Bot
– kierunkowe
TG 1172

229 zł

• 25 szt.

– ilościowe
TG 0546

199 zł

• 25 szt.

MATY DO BEE-BOTA I BLUE-BOTA

Panell sterowania
P
i Blue-Bot
Bl B

Mata miasto
TG 0013

Transparentna mata
TG 0017

109 zł

Można podłożyć pod nią mapę
albo strzałki kierunkowe
• wym. 60 x 60 cm
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Mata figury
TG 0854
• 60 x 60 cm

155 zł

139 zł

Elastyczna mata podłogowa przeznaczona
do Botów – robotów edukacyjnych. Jest urozmaiceniem zabawy i nauki programowania,
ułatwia wyznaczenie trasy i określenie celu,
do którego mają dotrzeć roboty.
• wym. 120 x 45 cm; wiek: 3+

TG 1118

589 zł

Zestaw do programowania robota Blue-Bot. Za
pomocą tafelków kierunkowych i ilościowych
oraz panela należy stworzyć algorytm, według
którego będzie poruszał się robot. Blue-Bot łączy się z panelem poprzez łącze bluetooth.
• zestaw zawiera: 25 tafelków do programowania, panel z głośnikiem
i miejscem na 10 tafelków, ładowarkę

ROBOT DASH

Robot
b Dash
h
DS 1000

829 zł

Dash dzięki licznym sensorom reaguje na głos, odnajduje przedmioty, porusza się i wydaje dźwięki,
a wszystko to z poziomu kilku aplikacji do wyboru!
• w zestawie: robot Dash zapakowany w pudełko-domek (specjalny kartonik zaprojektowany do przechowywania robota); kabel do ładowania
dowania
robota; 2 łączniki do klocków LEGO®;krótką instrukcję oraz 1-roczną
oczną
gwarancję dystrybutora; wiek:
k: 3+

Roboty mają charakter edukacyjny ponieważ
poprzez zabawę z robotem dzieci wchodzą
w świat programowania (tworzenie zdarzeń,
algorytmów, budowanie sekwencji i pętli,
i wiele innych). Przy tym zupełnie nieświadomie rozwijają kluczowe w naszych czasach
umiejętności: logicznego myślenia skupionego
na rozwiązywaniu problemów, kreatywnego
podejścia, precyzyjnego prezentowania swoich myśli, współpracy i podstaw j. angielskiego
(nauka poprzez zabawę). Z punktu widzenia
dziecka roboty to przede wszystkim świetna
zabawa: możliwość jednocześnie „grania”
na tablecie i obserwowania na żywo robota,
który wykonuje nasze polecenia! Wypróbujj
5 darmowych aplikacji na Dasha. Wszystkie
aplikacje są napisane w uniwersalnym
wersalnym języku
programowania, czyli po angielsku.

Cymbałki
DS 1004

189 zł

Cymbałki to dodatek
dod
do Dasha, dzięki któremu
można grać melodie i komponować własną
muzykę za pośrednictwem aplikacji Xylo.

Zestaw Wonder
d r

DS 1003

95 zł

Dodatek, który można zamontować zarówno
na Dashu jak i na Docie. Łączniki umożliwiają
zabudowanie robota klockami LEGO®.

• 4 niebieskie łączniki do klocków Lego. Dot posiada 3 punkty,
a Dash 6 punktów łączenia

•

DS 1002

Wyrzutnia piłeczek
k

Łączniki do klocków Lego

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

DS 1006

149 zł

Ten dodatek zamieni robota w maszynę strzelającą pociskami. Dzięki niej dzieci dowiedzą
się, w jaki sposób działa dźwignia.

• 3 pociski (kolorowe piłeczki), 6 celowników, kompatybilnych z klockami LEGO®, co daje możliwość budowania
skomplikowanych celów

1 349 zł

Kompletny zestaw robotów do nauki i zabawy.
Możliwości zabawy z zestawem są nieograniczone dzięki stałemu rozwojowi aplikacji, a także poszerzaniu oferty dostępnych akcesoriów.
• roboty Dash i Dot, wyrzutnia, cymbałki do tworzenia melodii w aplikacji Xylo, spychacz, uchwyt do holowania, uszy i ogon królika,
4 łączniki do klocków LEGO®, 2 kabelki do ładowania; krótka
instrukcja obsługi; roczna gwarancja

Zestaw akc
Z
akcesoriów
k soriów
DS 1005

189 zł

3 dodatki do robotów: spychacz, uchwyt do
holowania oraz uszy i ogon królika.
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Elementy zestawu pozwalają na tworzenie
wielu rodzajów
rodz
robotów o różnych kształtach,
funkcjach i możliwościach przemieszczania się.
Procesowi budowy robota towarzyszy animoProcesow
wana instrukcja
ins
3D, która pozwala obejrzeć
pracę na każdym etapie z każdej strony (obrót
o 360 stopni).
sto

ROBOTY
KONSTRUKCYJNE

••aplika
aplikacja dostępna na telefon, tablet i komputer
• możliwość
m
dostępu do serwisu społecznościowego z setkami projektów innych właścicieli JIMU
we

Stwórz konstrukcję i zaprogramuj robota krok
po kroku, a będzie wykonywał wymyślone przez
Ciebie polecenia. Dzięki wbudowanemu silniczkowi, robot wykona wybraną przez Ciebie sekwencję
ruchów, a gdy wbudujesz mu odpowiednie czujniki
– zacznie reagować na dotyk, światło, ruch albo
dźwięk. Będzie również potrafił podążać po wyznaczonej przez Ciebie ścieżce albo uruchomi się, gdy
zapalisz lampkę. Zestawy mogą łączyć się z sobą.
Zestawy opierają się o płytkę programowalną
Studuino kompatybilną z Arduino®, polegającą

ROBOT
JIMU

na programowaniu komputerowym za pomocą
ikon lub w języku programowania blokowego
Scratch®. Płytka programowalna posiada trwałą obudowę oraz 4 przyciski i może obsłużyć:
8 serwomotorów; 2 silniki prądu stałego; 8 różnych czujników, a dzięki wbudowanym łącznikom może stanowić integralną część robota.

• podstawowe instrukcje znajdują się na dołączonych płytach CD.
Bardziej skomplikowane modele i kody programowania można
znaleźć na stronie: www.nowaszkola.com
• oprogramowanie dostępne jest dla PC, Mac i Raspberry Pi

Robot JIMU AstroBot
B t
DA 2007

899 zł

Wejdź z AstroBotem w interakcję, wykonuj misje
w specjalnej wersji aplikacji na smartfon lub tablet z Androidem lub iOS i poznawaj możliwości programowania w języku Scratch. Konstrukcję można dowolnie przekształcać, tworząc
np. zwierzaka, pojazd lub robota kroczącego.
• zestaw zawiera: mikrokomputer; 5 silników pozwalających
robotowi się poruszać; czujnik podczerwieni; głośnik Bluetooth;
diody LED; 371 klocków do budowy robota; baterię Li-Ion 1200
mAh; ładowarkę sieciową
• współpracuje z systemami: Android 4.03 i wyższe oraz iOS 7
i wyższe; gwarancja: 2 lata (6 miesięcy na silniki i baterię)
• wiek: 8 +
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Robot Basic

Robot T. Rex
AJ 7871

599 zł

• 120 klocków; zestaw klocków konstrukcyjnych (5 w 1),
zestaw automatyki (4 w 1), 3 silniczki servo, platforma programistyczna dla systemów wbudowanych studuino

AJ 3142

Robot Advanced
1 149 zł

• czujniki: dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne; na podczerwień,
akcelerometr; 2 silniczki DC, 3 silniczki servo; 4 diody LED,
brzęczyk, platforma programistyczna dla systemów wbudowanych studuino

AJ 3143

1 429 zł

• 150 klocków; czujniki; dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne, na
podczerwień, akcelerometr; 2 silniczki DC, 8 silniczków servo;
4 diody LED, brzęczyk, platforma programistyczna dla systemów wbudowanych studuino

ROBOT CODEY ROCKY
• połącz się z Internetem Rzeczy (IoT) – użyj oprogramowania mBlock5, aby dodać funkcję Internet of Things do robota Codey Rocky. Wykryj
wilgotność gleby, kontroluj urządzenia gospodarstwa domowego, korzystaj z raportów pogodowych, jakości powietrza i wiele więcej!
• Poznaj AI (Sztuczna Inteligencja) – mBlock 5 obsługuje funkcje AI, w tym rozpoznawanie głosu
i twarzy oraz wykrywanie nastroju. Dzięki Codey Rocky wykorzystanie najnowszych technologii staje się proste niczym zabawa.
• Robot kompatybilny z Makeblock Neuron –
Codey Rocky współpracuje z klockami Makeblock Neuron i LEGO®. Pozwala zrealizować
każdy pomysł, jaki możesz wymyślić. Złącza
Pogo Pin pozwalając na rozszerzenie umiejętności robota.

Robot Codey Rocky
DA 8030

499 zł

• Czujniki Codey: wyświetlacz LED, głośnik, dioda RGB, 3 przyciski,
potencjometr, czujnik natężenia dźwięku i światła, żyroskop i akcelerometr, nadajnik i odbiornik podczerwieni
• Czujniki Rocky: czujnik rozpoznawania kolorów, silniki DC, czujnik
odległości
• Języki programowania: Scratch 3.0, Python
• Aplikacja Makeblock: aplikacja mobilna do kontrolowania robotów
Makeblock. Pozwala sterować i programować robota Codey Rocky
za pomocą urządzeń mobilnych z systemami Android i iOS. Aplikacja
do programowania mBlock 5 oparta jest na wizualnym języku
programowania Scratch 3.0, aby zagwarantować, że początkujący
mogą zacząć kodowanie w ciągu kilku minut. Wszystko, co musisz
zrobić, to przeciągnięcie i upuszczenie. Wystarczy jedno kliknięcie,
aby przekształcić Twój kod wizualny w kod Pythona i kontynuować
naukę zaawansowanego i praktycznego języka!

Mata edukacyjna do DA 8030
DA 8081

Makeblock Neuron Creative Lab
Kit – programowalna platforma
modułów elektronicznych
DA 8080

Adapter Bluetooth BT 4.0
do DA 8030
DA 8031

89 zł

Urządzenie o niskim poborze mocy do połączenia z urządzeniami Makeblock obsługującymi bezprzewodowe przesyłanie danych.
Urządzenie pozwala na bezprzewodowe połączenie i przesyłanie kodu pomiędzy komputerem i robotem Codey Rocky. Technologia
Plug-in pozwala na automatyczne łączenie
urządzeń bez konieczności instalacji sterowników czy konfiguracji.
• wymagana bateria AA (nie dołączono); odległość transmisji: 15 m

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

3 499 zł

Makeblock Neuron to programowalna platforma modułów elektronicznych, zaprojektowana
specjalnie dla STEAM. Zawiera 30 różnych
modułów, takich jak wyświetlacz LED, kamera, czujnik ultradźwiękowy, silnik itp. Dzięki
tym modułom dzieci mogą tworzyć własne
gadżety, narzędzia i zabawki. To, co muszą
zrobić, to po prostu rozmieścić moduły w sposób, w jaki chcą. Ponadto oprogramowanie do
programowania wizualnego uwalnia dzieci od
skomplikowanych kodów i nadal pozwala im
ożywić swoje bloki. W ten sposób bloki mogą
być zarówno zabawne, jak i użyteczne.

229 zł

Mata STEM jest przeznaczona do nauki zarówno
programowania z użyciem robota Codey Rocky, jak
i elementów edukacji wczesnoszkolnej: matematycznej, przyrodniczej oraz informatycznej. Mata składa
się z 7 elementów:
• Ring Sumo. 77- centymetrowy ring sumo to oryginalny rozmiar ringu
do walk robotów. To bardzo często spotykana konkurencja w robotyce.
Zadaniem zawodników jest zbudowanie takiego robota, który wypchnie
przeciwnika poza obwód ringu. Codey Rocky dzięki łącznikom może
być rozbudowywany przy użyciu zarówno Lego, jak i czujników Neuron. Ring sumo (dzięki zaznaczonej tarczy oraz kątomierzowi) może
służyć do nauki zegara wskazówkowego oraz obliczania kątów; Skala
szarości - czujnik robota Codey Rocky rozpoznaje skalę szarości, którą
można zmierzyć za pomocą bloczka „wartość skali szarości sensora kolorów”; Kolory i czas – Codey Rocky rozpoznaje aż 8 kolorów. Dzięki
specjalnie przygotowanej trasie możesz zaprogramować reakcję na poszczególne kolory, np. odegranie melodii. Dystans przemieszczania
robota jest mierzony nie w centymetrach, a sekundach. Specjalnie
przygotowane paski (powyżej kolorowych pól) pokażą jak daleko zajedzie Codey Rocky z prędkością 50% i 100%; Kompas – umiejscowiony
na macie kompas z pewnością pomoże w nauce kierunków świata.

Odpowiednio zaprogramowany Codey Rocky może zarówno obracać
się we właściwym kierunku, jak i pokazywać jego symbol na ekranie;
Mata do kodowania – kolorowa mata do kodowania z kółkami
przyda się do nauki kodowania za pomocą plastikowych kolorowych
kubeczków. Mata składa się z 4 części po 9 pól, rozdzielonych osią symetrii w pionie i poziomie; „line follower mode” – ta trasa przyda
się w trakcie programowania robota, aby poruszał się po czarnej linii.
Spróbuj wyścigów - któremu uczniowi uda się zaprogramować robota
tak, aby miał najkrótszy czas okrążenia; przestrzeń na kartkę
a4 – możesz spisać na niej zadania dla uczniów i położyć je na macie
w wyznaczonym do tego miejscu.
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Hello Ruby!
SR 0435

Mówiące karty
65 zł

Książka o programowaniu dla dzieci w wieku
4–8 lat z bogato ilustrowanym opowiadaniem o przygodach Ruby i zestawami ćwiczeń z kodowania: algorytmów (mycie zębów), wzorów (obrazków na tapecie), pętli
(figur tanecznych), szukania błędów (przygotowanie kąpieli).

TG 1154

235 zł

Karty posiadają możliwość nagrywania i od0 sekundowych sekwencji, zachotwarzania 60
wując wysoką jakość
kość nag
nagrania. Dzięki magnesom w obudowie mogą
ą zostać przytwierdzone
do metalowych powierzchni.
• A5, 3szt., wymienne baterie; tablica suchościeralna wysokiej
jakości; magnetyczna obudowa

Tablica Tęczowa
TG 0531

389 zł

Tablica zawiera 64 diody LED, które mogą wyświetlać dowolny kolor z dowolną jasnością. Wystarczy
podłączyc moduł, pobrać oprogramowanie i można rozpocząć programowanie. To świetny sposób,
by pokazać, jak działa piksel i w jaki sposób zostaje wykorzystany w ekranach telewizorów, smartfonów itp. Tablica tęczowa jest łatwa w użyciu
i zapewnia wiele sposobów kontrolowania wyświetlanych efektów za pomoca jezyka Scratch.
W połączeniu z kontrolerem Scratch umożliwia
zaprojektowania popularnej gry „Snake” - Tablica Tęczowa staje się ekranem, a ruch wężyka
sterujemy kontrolerem!
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Owocowy ogród
d

Kontroler Scratch
TG 0530

149 zł

Urządzenie zaprojektowane do pracy z programowaniem w języku Scratch. Podczas zabawy
dziecko rozwijaja umiejętności programowania
i debugowania. Kontroler jest alternatywą dla klawiatury i myszki przy programowaniu w Scratch.
• zawiera przyciski kierunkowe, przycisk Go, kontroler rotacji,
4 osiowy akcelerometr kabel USB oraz dodatkowe bloki Scratch

NS 0399

99 zł

Gra polegająca na układaniu figurek owoców
na tablicy wg schematów z kart pracy. Zadaniem gracza jest przekształcenie układu przy
jak najmniejszej liczbie ruchów.
• plansza do gry wykonana z solidnej drewnianej płyty z 16 polami
o wym. 33 x 33 cm; 16 figurek: 4 jabłka, 4 truskawki, 4 winogrona, 4 banany; 24 karty pracy o wym. 23 x 11 cm; wiek 5+ /
16 liczmanów / zróżnicowany poziom trudności / 24 karty pracy

UMIEM
PROGRAMOWAĆ
Umiem programować!
PN 0060
Na 3 lata zajęć z programowania.

Zestaw scenariuszy lekcji i różnorodnych pomocy dydaktycznych pozwalających wprowadzić dzieci z klas
1-3 szkoły podstawowej w świat programowania.
Zestaw nie wymaga korzystania z komputera ani tabletu. Scenariusze i materiały zostały opracowane
w sposób ułatwiający wykorzystanie przez każdego
z nauczycieli nauczania początkowego i nie wymagają specjalnego przygotowania informatycznego.
Wszystko, czego będzie nam potrzeba, to podstawy
myślenia operacyjnego bazujące na odpowiednich
do wieku przykładach konkretnych.

•

poszukamy powtarzalnych cykli, czyli ciągów – za-

1 990 zł czniemy od najprostszych – np. idąc na przemian
stawiamy krok lewą i prawą nogą.

Kiedy już będziemy umieli pisać instrukcje, zbudujemy na podłodze mapę i „napiszemy” jak przejść
drogę pomiędzy zadanymi miejscami. Zabawimy się
też w podchody używając instrukcji umieszczonych
w różnych miejscach samej mapy. Znajdziemy i opiszemy drogę przez samodzielnie zbudowany labirynt.

Uczymy w ruchu – na dywaniku i z grami wielkowymiarowe dla całej grupy

W jaki sposób dzieci będą pisać i wykonywać instrukcje? – to okazuje się najprostsze: do pisania użyjemy
układanych w wierszach dużych kartoników z obrazkami, a wykonawcą poleceń będą same dzieci
poruszające się na planszach zbudowanych z wielkowymiarowych kartonów stanowiących przeszkody
i nagrody, bramy i otwierające je klucze.

Od czego zaczniemy? – od samego pojęcia kodowania, czyli umownego przedstawienia prostych czynności np. ruchów rak i nóg np. przy pomocy symboli
kolorów. Przejdziemy do „pisania” instrukcji, czyli podziału czynności na proste elementy, w których potem

Uczymy programowanie bez użycia komputera
• Uczymy podstawowych umiejętności niezbędnych do programowania,
a nie samego programowania w postaci tekstowego kodu
• wprowadzamy programowanie w działaniu – poprzez zabawę i ruch,
bez teorii ani definicji

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Mata do labiryntów
PN 0105

239 zł

• wym. 250 x 250 cm
• wspieramy samodzielne lub zespołowe rozwiązywanie problemów,
pozwalamy uczyć się na błędach i uczyć się od siebie nawzajem
• uczymy konkretnie – zarówno w zakresie języka jak i realizowania zadań
w oparciu o konkretne, choćby nawet bajkowe, przykłady.
• uczymy w ruchu – podstawowym miejscem nauki jest tzw. dywanik i gry wielkowymiarowe, na których cała grupa może się
swobodnie poruszać.
• ułatwiamy indywidualizację, przydzielanie zadań różnym uczniom i różnym zespołom, tak żeby wszyscy uczniowie byli aktywni na każdych
zajęciach i przyjmowali role adekwatne do ich możliwości.
• tablet czy komputer nie jest warunkiem nauki programowania, rozpoczynamy
naukę bez tych narzędzi oswajając jednocześnie uczniów z dotykową tablicą
multimedialną i matą interaktywną stanowiących możliwie naturalne i intuicyjne formy komunikacji z programem w otoczeniu klasy
• Zestaw przeznaczony dla całej klasy 25 uczniów zawiera: 32 wielkowymiarowe kartony kwadratowe i 32 kartony prostokątne do budowania
plansz, map i labiryntów na podłodze, 4 zestawy po 64 kartony do
pisania instrukcji, ćwiczenia interaktywne do wykorzystania na tablicę
interaktywną (budowanie plansz, pisanie i wykonywanie instrukcji),
32 scenariusze zabaw i zajęć, 24 wzory kart pracy do kopiowania, 25
dyplomów, 90 scenariuszy zajęć z poradnikiem metodycznym, matę do
budowania instrukcji i układania labiryntów (170x250 cm).

Zabawa
Z
b
wk
kodowanie
d
LR 2835

190 zł

Układaj labirynty z dostępnych kart, nadawaj
kierunek przemieszczania się po ścieżce. Przemieszczaj karty robotów wypowiadając komendy a następnie ułóż sekwencję ruchu które zostały wykonane. Dołącz trybiki, sprężyny i karty ze
znakiem „X” do labiryntu by zwiększyć trudność.
Wykorzystaj karty z piktogramami, aby urozmaicić rozgrywkę: sprężyna (podnieś i zanieś
robotowi do naprawy); trybik (podnieś i zanieś
robotowi do naprawy); X (blokada, nie można
wejść na tą matę); chwytak (podnieś sprężynę lub trybik); odrzutowy plecak (przejdź nad
X do następnej maty labiryntu). W przypadku
ułożenia kart ze znakiem „x” jedna po drugiej –
można przejść przez oba w jednym ruchu, karta
zagadka (wydaj dowolnej polecenie).
• 20 piankowych mat (wym: 23 cm x 23cm) w 4 kolorach (różowy, pomarańczowy, niebieski, zielony), 4 okrągłe maty, 20
dwustronne karty kodowania, 2 postaci robotów,2 sprężyny,2
strzałki; podręcznik; wiek: 5+
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EDUMATA

EduMata.
Wielofunkcyjna mata edukacyjna

• 4 suchościeralne flamastry w czterech kolorach: czarnym, czerwonym,
zielonym, niebieskim
EM 1000
1 999 zł • 4 duże kostki o wym. 10 x 10 cm w 4 kolorach: zielonym, żółtym, niebieskim, czerwonym; 1 kostka 12-boczna o wym. 10 x 10 cm
Kolorowy dywan edukacyjny to pomoc, która • 662 laminowane kartoniki z różnymi symbolami: 100 kartoników z liczbazuje na nauce podstaw kodowania i prograbami 1 – 100, wym.: 10,5 x 10,5 cm
mowania. Charakteryzuje się łatwością modyfi- • 12 laminowanych kartoników liczb rzymskich od I–XII; wym. 10,5 x
kowania i dostosowania tematyki treści do możli10,5 cm; 60 laminowanych kartoników cyfr arabskich od 0–9;
wości i potrzeb odbiorcy. Dwustronne przewijane
wym. 10,5 x 10,5 cm
panele tematyczne pozwalają na pracę na materiale • 198 laminowanych kartoników liter z polskimi znakami; wym.
związanym m.in. z: arytmetyką, czasem, gramaty10,5 x 10,5 cm
ką, fonetyką i składnią. Uniwersalność maty umożli- • 30 laminowanych kartoników znaków matematycznych:-, +, x, :, =;
wia realizację podstawy programowej wychowania
wym. 10,5 x 10,5 cm
przedszkolnego oraz szkoły podstawowej. Kolory- • 54 laminowane kartoniki znaków do programowania; wym.
styka, sposób wykonania a przede wszystkim war10,5 x 10,5 cm
tość merytoryczna pomocy ułatwia przyswajanie • 144 laminowanych kartoniki po 12 szt. w 12 kolorach: zielonym, szawiedzy i nabywanie umiejętności również dzieciom
rym, pomarańczowym, różowym, żółtym, jasnozielonym, niebieskim,
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla nowafioletowym, brązowym, granatowym, czerwonym; wym. 13 x 13 cm
torskich nauczycieli i rodziców stanowi świetną bazę • 32 laminowane kartoniki z pionkami szachowymi, wymagają wycięcia
do realizacji własnych pomysłów przeprowadzenia
i złożenia; ø 13cm
lekcji czy opracowania zabaw i gier edukacyjnych. • 32 kartoni ki czarne do szachownicy (wym.: 13,5 x 13,5 cm); karta
Zestaw zawiera:
informacyjna produktu EDUMATA
• matę edukacyjną (wym. 179 x 200 cm, 12 x 12 pól) z materiału PVC
• Edumata jest produktem atestowanym i certyfikowanym; zgodna
• 4 dwustronne przewijane panele
z nową podstawą programową 2017
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EDUMATA. WIELOFUNKCYJNA MATA EDUKACYJNA
Czym jest edumata?
Jest kolorowym, certyfikowanym dywanem edukacyjnym służącym do nauki poprzez zabawę. Znajdujące się u góry dywanika panele umożliwiają
pracę z zakresu: podstaw programowania; edukacji
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, społecznej; ilustrację innych treści i zadań
w sposób logiczno-matematyczny oraz grę w warcaby i szachy

Zmienne panele tematyczne

ZŁAPMY
LWA!

Złapmy Lwa! Szachy japońskie
PN 0079

1290 zł
z

Gra dla dzieci w wieku 5-10 lat. To wyjątkowa gra,
a
a,
g
gi
która opiera się na japońskiej grze Dōbutsu shogi
(dosł. „zwierzątkowe szachy”, jap. どうぶつしょう
う
ぎ). Gra zachowuje wszystkie walory logiki i strategii znanej z europejskich szachów sprowadzając je
jednak do niezbędnego minimum: figur-zwierzątek
dla każdego z dwóch graczy i małej planszy. Nie
trzeba pamiętać o możliwych ruchach zwierząt na
planszy – są oznaczone dobrze widocznymi na figurach znakami. Zbite figury nie zostają odrzucone
z gry, ale służą wiernie temu, kto je zbił!
Pomoce trwałe dla 25-ciu dzieci:
• grę dywanową do zabawy grupowej – wy. 1,5 m na 2 m i 8 dużych
miękkich poduszek; 12 zestawów stolikowych do gry w parach; poradnik

Złapmy
ł
llwa! Gry planszowe
l
PN 0101

790 zł

Zestaw przeznaczony jest do wykorzystania
w całej klasie, w świetlicy lub na zajęciach
pozalekcyjnych. Może być też uzupełnieniem
głównego zestawu.
• Zestaw zawiera 12 szt. gier planszowych a każda z nich składa
się z 8 drewnianych klocków i kartonowej planszy o rozmiarze
A4; poradniki metodyczny.

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Pełna drużyna. Zestaw
PN 0113
metodyczny wraz ze scenariuszami zajęć; ćwiczenia interaktywne na
tablicę multimedialną i materiały multimedialne; interaktywna instrukcja
obsługi i ćwiczenia do nauki zasad gry; ćwiczenia ruchowe na bazie
ruchów zwierząt z gry; zagadki multimedialne oparte na sytuacjach z
gry; zagadki matematyczne i logiczne oparte na samych postaciach z gry
Pomoce jednorazowe dla 25 dzieci:
• karty pracy (124 sztuk, 8 wzory), certyfikaty umiejętności (100 sztuk,
4 wzory), karty turniejowe z naklejkami (25 sztuk), przypinki i naklejki – nagrody, plakat A3 z zasadami gry, kolorowanki do wykonania
własnych zestawów do gry w domu przez dzieci (25 sztuk).

Złapmy
my lwa!
Gry planszowe dla
zaawansowanych
PN 0102

149 zł

Plansza 9 na 9 pól, każdy gracz dysponuje 20
zwierzątkami. Poza lwem, żyrafą, słoniem i kurczakiem, pojawią się też pies, kot, dzik i królik,
a prawie każdy z nich będzie zmieniał swoją
„moc” po dojściu na trzy ostatnie wiersze po
stronie przeciwnika.
• Zestaw zawiera składaną tekturową planszę, 40 tekturowych
pionków i instrukcję gry; od 10 lat

1 490 zł

Partia „Pełnej drużyny” trwa zwykle około 30
minut. To wersja gry dla wymagających miłośników podstawowej gry „Złapmy Lwa”. Plansza ma wymiar 9 na 9 pól, a każdy gracz
dysponuje 20 zwierzątkami. Zestaw szkolny
dla grupy dzieci w wieku od 10 lat zawiera:
• magnetyczną planszę demonstracyjną
• sześć gier planszowych z drewnianymi klockami-figurami
• poradnik metodyczny z zestawem kart pracy do powielania
• wirtualną planszę do gry z ćwiczeniami – przeznaczoną do
użycia na tablicach multimedialnych.

Dodatkowy zestaw
pomocy jednorazowych
PN 1000

250 zł

zawiera pomoce jednorazowe dla 25 dzieci:
• karty pracy (124 sztuk, 8 wzory), certyfikaty umiejętności
(100 sztuk, 4 wzory), karty turniejowe z naklejkami (25
sztuk), przypinki i naklejki – nagrody, plakat A3 z zasadami
gry, kolorowanki do wykonania własnych zestawów do gry w
domu przez dzieci (25 sztuk).

Złapmy lwa! Gra dywanowa
dla zawansowanych

Złapmy lwa! Gra dywanowa

PN 0104

PN 0103

990 zł

Przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcieli
by zagrać w pełną wersję japońskich szachów
na wielkim dywanie, dzięki czemu demonstrowanie zasad, wspólne analizowanie partii, rozgrywanie partii pokazowych lub finałowych
partii w turniejach jest bardzo wygodne.
• w zestawie: 40 kartonowych figur-zwierząt o wym. 22 x 22 cm,
planszę o wym. 250 x 250 cm; wiek: 10+

790 zł

Wersja dywanowa doskonale sprawdza się do
przy demonstrowaniu zasad gry całej klasie,
wspólnym analizowaniu zadań i problemów,
ale też do zabawy w świetlicy i do rozgrywania
partii finałowych w turniejach.
• kolorowa plansza z otworkami do montowania, wym. 200 x
150 cm, poduszki o wym. 30 x 30 cm z rysunkami zwierząt,
poradnik metodyczny.
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Zestaw uzupełniający
343 163

95 zł

Zestaw uzupełniający do 343 162 z dodatkowymi elementami dla 2 dzieci.
• zestaw zawiera: 2 transparentne plastikowe siatki z miejscem
na tafelki, 12 plastikowych tafelków z ilustracjami w dwóch kolorach, 14 plastikowych, dwukolorowych tafelków do tworzenia
trasy; instrukcja dla nauczyciela
• wiek: 3+

tafelki
z ilustracjami

PIERWSZE
KODOWANIE
Zestaw podstawowy
343 162

155 zł

• zestaw zawiera: 24 dwustronnych kart pokazujących sekwencje
ruchów, 2 transparentne plastikowe siatki z miejscem na tafelki,
6 dwustronnych plansz do grania, 14 plastikowych tafelków z ilustracjami w dwóch kolorach, 12 plastikowych, dwukolorowych
tafelków do tworzenia trasy, instrukcja dla nauczyciela; wiek: 3+
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Dzieci umieszczają pod przezroczystą siatkę jedną z 6 dwustronnych plansz do gry. Następnie,
postępując zgodnie z informacją zamieszczoną
na jednej z 24 kart sekwencji, które określają
kierunek trasy, tworzą drogę ruchów, umieszczając na siatce tafelki tak, aby za pomocą poszczególnych strzałek dotrzeć do wyznaczonego
celu. Zestaw zawiera 2 poziomy trudności (kodowanie
za pomocą 6 i 9 kroków). Zestaw zawiera dwie tematyki: morze i las w orientacji poziomej i pionowej.

tafelki
do tworzenia tras

dwustronne plansze do gry

dwustronne karty
z sekwencjami ruchów

transparentne
siatki
z miejscem
na tafelki

front/tył

QUADRI
KODOWANIE
Zadaniem gracza jest stworzenie trasy przedstawionej na
jednej z 24 kart aktywności. Karty określają nam kierunek
trasy oraz jak i w ilu ruchach należy ją pokonać. Gra rozwija umiejętności logicznego myślenia, wyobraźnię prze
przestrzenną oraz jest świetnym wstępem do nauki o kodowaniu
i programowaniu.

magnetyczne elementy
do tworzenia tras

dwustronne
plansze
magnetyczne

Zestaw podstawowy
342 817
karty aktywności
o różnym stopniu trudności

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

155 zł

• zestaw zawiera: 24 karty aktywności: 4 zestawy po 6 kart o różnym stopniu trudności, 2 dwustronne magnetyczne plansze (jedna strona z motywem zwierząt dzikich, druga – domowych),
46 magnetycznych elementów do tworzenia tras: 23 czerwone
strzałki
łkii23fi
i 23 fioletowe
l t strzałki
strzałki, instrukcja
instrukcjadlanauczyciela;wiek:4+
dla nauczyciela; wiek: 4+

Zestaw uzupełniający
342 819

87 zł

Dodatkowe elementy dla 2 dzieci.
• zestaw zawiera: 2 dwustronne magnetyczne plansze (jedna
strona z motywem zwierząt dzikich, druga – domowych), 46
magnetycznych elementów do tworzenia tras: 23 czerwone
strzałki i 23 fioletowe strzałki; wiek: 4+
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programy multimedialne

Już Umiem! Język polski
PN 0068

Język polski
Akademia umysłu.
Uczeń EDU I–VI
AU 0002

499 zł

Kreatywne i ciekawe techniki oraz ćwiczenia zawarte w programach pozwolą uczniom rozwinąć m.in. umiejętności myślenia,
zapamiętywania, kojarzenia i koncentracji uwagi, tak niezbędne
zarówno w szkole, jak i na co dzień. Ćwiczenia prezentowane są
w formie rozbudowanych interaktywnych gier, o wielu poziomach
trudności. Wszystkie ćwiczenia zawarte w programach zostały
wyposażone w opcje pozwalające dostosować je do wieku i możliwości każdego ucznia. Nauczyciel może zmieniać czy regulować
takie parametry, jak np.: czas ekspozycji zadania, ustalić liczbę pokazywanych elementów, kolorów czy figur, a także skrócić i wydłużyć czas na odpowiedź.

• w pakiecie Akademia Umysłu® Uczeń EDU otrzymujesz: 6 programów zawierających blisko 100 kreatywnych ćwiczeń edukacyjnych; 6 zeszytów metodycznych do prowadzenia zajęć; dodatkowy Zeszyt Metodyczny do przeprowadzenia konkursów: „Mistrz koncentracji”, „Mega pamięć”, „Super umysł”;
bogaty zestaw nagród motywujących uczniów do wykonywania ćwiczeń (dyplomy, naklejki, zakładki do książek). Możliwość kupienia wersji 5-cio stanowiskowej)
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DP 4265
299 zł
Tematy: Świat opisany - odmiana i funkcje przymiotników w wypowiedzi; Postaci
pozytywne i czarne charaktery w baśniach Andersena; Niezwykła podróż bohaterów
baśni „Królowa Śniegu”- wokół najważniejszych wątków fabularnych opowieści;
Charakterystyka postaci w powieści „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza;
Ruchome obrazy- film jako dzieło artystyczne; Narrator w baśni, komiksie i filmie;
Słowa i znaki- interpunkcja w wypowiedzi; Miejsce wydarzeń- przestrzeń w utworze
literackim; Przesłanie baśni H. C. Andersena; Zdarzenia prawdopodobne a fikcja literacka w baśni; Wyobraźnia twórcy- między baśnią a rzeczywistością; Co przedstawia
obraz? Opis dzieł malarskich; Walka dobra ze złem jako odwieczny temat literacki;
Teatr dawniej i dziś; Na scenie i na widowni - moja pierwsza wizyta w teatrze; Pinokio-prawdziwy chłopiec czy drewniany pajacyk?; W świecie ptaków- artystyczny
obraz przyrody; Od magicznej sztuki do prawdziwych czarów w literaturze i sztuce;
Przeszłość jest także odległą krainą. Opis miejsc i postaci z dawnych epok; Swobodna
rozmowa a dialog literacki
Zalety programu:

• zagadnienia wraz z dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF); około 50 animacji i ilustracji; ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych, prezentacji i filmów; filmy instruktażowe (obsługa tablicy
interaktywnej, praca z programem); możliwość zainstalowania programu na 6
stanowiskach komputerowych

490 zł

Zestaw pomocy dydaktycznych pozwalający przypominać,
rozwijać i poszerzać umiejętności językowe, a w szczególności umiejętności czytania oraz czytelnego i poprawnego
pisania. Zestaw może być wykorzystywany na lekcjach, podczas dodatkowych zajęć oraz w ramach edukacji włączające.
Karty pracy poza zagadnieniami przygotowującymi do języka polskiego takimi jak umiejętności grafomotoryczne, funkcje
wzrokowe i językowe oraz koncentracja i pamięć obejmują
przede wszystkim zagadnienia związane ze świadomością
językową przewidziane w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie języka polskiego
na II etapie edukacyjnym, a w szczególności: rozumienia i rozróżniania funkcji składniowych, rodzajów zdań, części mowy,
przypadków, liczby, osób, czasów, rodzajów gramatycznych;
rozumienia i rozróżniania znaczenia niewerbalnych środków
wyrazu, rozumienia i rozróżniania zdań oznajmiających, pytających i rozkazujących; umiejętności przekształcania zdań
prostych w złożone i odwrotnie oraz zdań na równoważniki
zdań; stosowania właściwych form gramatycznych wyrazów
odmiennych; stopniowania przymiotników i przysłówków oraz
ich właściwego używania; poprawnego pisania połączonego
ze znajomością reguł ortograficznych; poprawnego używania
znaków interpunkcyjnych/

• w zestawie: 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw, 150 kart pracy wydrukowanych z programu

JUŻ UMIEM!
• wiek: 10-13 lat

Didakta. Język angielski 1
SC 0103

499 zł

Didakta – Język angielski 1 to multimedialny program edukacyjny, który
służy do przećwiczenia i sprawdzenia
wiadomości, jak i do doskonalenia ję-

zyka angielskiego na poziomie szkoły
podstawowej.
• tematy: części zdania i rzeczowniki, zaimki,
czasowniki, przyimki i spójniki, tworzenie pytań,
odpowiedzi i negacji, zasób słów, dyktanda;
program odpowiedni dla wszystkich typów tablic
interaktywnych

Didakta. Język Polski 2
SC 0100

499 zł

Język polski 2 to multimedialny program edukacyjny
dla dzieci. Służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie składni zdania, frazeologii, słowotwórstwa, ortografii i interpunkcji na poziomie szkoły
podstawowej.
• działy tematyczne: składnia, frazeologia i semantyka, słowotwórstwo,
ortografia (dyktanda), interpunkcja i fonetyka; program przeznaczony do
wszystkich typów tablic interaktywnych

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Didakta. Język angielski 2
SC 0104

499 zł

Ten multimedialny program edukacyjny
służy do przećwiczenia i sprawdzenia
wiadomości w zakresie gramatyki języka angielskiegona poziomie szkoły
podstawowej.

• tematy: czasy angielskie, następstwo czasów,
strony i okresy warunkowe, połączenia przyimkowe
i czasowników, slownictwo, ortografia, dyktanda;
program odpowiedni dla wszystkich typów tablic
interaktywnych

Już Umiem!
m! Matematyka
PN 0070

490 zł

Zestaw pomocy dydaktycznych dla nauczycieli matematyki klas 4–6 pozwalający przypominać, rozwijać i poszerzać podstawowe umiejętności matematyczne. Zestaw może
być wykorzystywany na lekcjach, podczas dodatkowych zajęć z uczniami przejawiającymi problemy z liczeniem i rozwiązywaniem zadań oraz w ramach edukacji włączającej skierowanej do uczniów z niektórymi deficytami rozwoju
psychospołecznego i fizycznego. Program korzysta z metod
i narzędzi dostosowanych do etapu rozwojowego dziecka zarówno w zakresie jego możliwości intelektualnych jak i odpowiednich konwencji estetycznych. Karty pracy poza zagadnieniami
takimi jak koncentracja, pamięć i myślenie matematyczne obejmują wszystkie zagadnienia przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie matematyki na II etapie edukacyjnym, a w szczególności
następujące obszary celów szczegółowych: liczby naturalne
w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, działania na liczbach
naturalnych; liczby całkowite, ułamki zwykłe i dziesiętne oraz
działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych; elementy algebry; proste i odcinki, kąty, wielokąty, koła, okręgi oraz bryły
i obliczenia w geometrii; obliczenia praktyczne, elementy statystyki opisowej i zadania tekstowe.

• w zestawie: 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw, 150 kart pracy wydrukowanych z programu, 30 różnych kart z siatkami wielościanów foremnych (czworościan,
sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan); karty wydrukowane są
na kartonie przeznaczonym do wycinania i sklejania modeli brył.
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Jednostki, skale, plany
PN 0041

JUŻ
UMIEM!
Seria „Już umiem” to trzy zestawy dzięki którym
uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej poczują
i odkryją matematykę jako przystępny i skuteczny
sposób opisywania otaczającego nas świata i rozwiązywania napotykanych problemów. Wprowadzamy
do matematyki naukę wychodzącą poza wykład czy
pracę z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń. Stawiamy
tam gdzie jest to możliwe na kontakt z matematyką
w uczniowskim życiu codziennym, zastosowaniami
matematyki, kontakt z przedmiotami fizycznymi wyjaśniającymi różne pojęcia matematyczne, nauką przez
dotyk i doświadczenie, nauką w plenerze i w grupie.
Wprowadzamy wiele elementów zabawy, współzawodnictwa w formie gier (np. escaperoom) , które aktywizują nawet najbardziej opornych uczniów.
Efekty dydaktyczne są zaskakujące!
Każdy z części zawiera:
• poradnik metodyczny z propozycjami scenariuszy zajęć
• zestaw ćwiczeń interaktywnych na tablicę multimedialną
• zestaw zadań w formie kart pracy
• pomoce do konstrukcji i pomiarów w klasie i w plenerze
• ćwiczenia multimedialne na tablice i urządzenia uczniów.
Dodatkowo w pakietach udostępniono:
• przykładowe pomoce wykonane w technologii druku 3D
• instrukcję wykorzystania oprogramowania do modelowania trójwymiarowego
• dydaktyczne modele trójwymiarowe do samodzielnego wydrukowania.
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490 zł

Pakiet pozwala uczniom wymyślać i odkrywać jednostki i miary w otaczającej nas
przestrzeni, w przedmiotach, z którymi się
stykamy i w nas samych. Dzięki temu młodzi
matematycy nie tylko dowiedzą się „jak?”,
ale teżzrozumieją „po co?”używamy jednostek, po co mierzymy, po co przenosimy rzeczywistą przestrzeń do innej skali w formie
planów, po co porównujemy miary liniowe
lub miary na płaszczyźnie i w przestrzeni.
Z kolei samo „jak?” zyska inny wymiar, kiedy spróbujemy w prosty sposób wykonywać
z pozoru trudne zadania. W zestawie znajdują się m.in. taśmy, kołki i rylce do konstrukcji plenerowych, długie taśmy do mierzenia

Matematyka

Kąty, figury, bryły
PN 0042

490 zł

Zestaw pomaga uczniom odkrywać geometrię w otaczającej nas przestrzeni. Podstawowe konstrukcje geometryczne wykonywane
w plenerze przy pomocy samych uczniów
i długich taśm w roli punktów, odcinków
i cyrkli pozwalają zrozumieć, zapamiętać
i skutecznie stosować zasady geometrii na
płaszczyźnie i w przestrzeni. Podobne ćwiczenia w mniejszej skali przygotowano do
zajęć grupowych w klasie.W pakiecie znajdują się m.in. pomoce do budowania płaskich figur i przestrzennych brył w wielkiej
i małej skali.

Obwody, pola, objętości
PN 0043

490 zł

Jak pomóc uczniom zrozumieć obwód, powierzchnię i objętość? – Spróbujmy osadzić
te pojęcia w otaczającej nas przestrzeni
i w rzeczywistych lub tylko potencjalnych
ale za to emocjonujących sytuacjach. Ile
wody zmieści się w akwarium? Na jak długo starczy nam tlenu w szczelnie zamkniętej
klasie? Do zestawu dołączono bryły a także
elementy do budowania brył w różnej formie i skali oraz narzędzia do ich mierzenia

DP 0046
299 zł
Tematy: System dziesiątkowy; Cechy podzielności; Potęga;
Liczby ujemne; Ułamki zwykłe; Dodawanie i odejmowanie
ułamków zwykłych; Odejmowanie ułamków dziesiętnych;
Oznaczenia literowe w wyrażeniach matematycznych; Równania z jedną niewiadomą; Proste prostopadłe i równoległe;
Miara kąta; Rodzaje kątów; Kąty przyległe i wierzchołkowe;
Trójkąty równoboczne i równoramienne; Konstrukcja trójkąta;
Suma miar kątów w trójkącie; Rodzaje czworokątów; Trapez;
Własności czworokątów; Koło i okrąg; Bryły; Walec, stożek ,
kula; Prostopadłościan i sześcian; Siatki brył; Obwody i pola
figur; Pole prostokąta i kwadratu; Pole równoległoboku, rombu
i trapezu; Pole trójkąta; Pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu; Objętość sześcianu i prostopadłościanu; Wielokrotność kąta 60° i 45°; Procenty; Jednostki długości, Skala,
Droga, prędkość, czas; Gromadzenie danych
Zalety programu:

• zagadnienia wraz z dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF)
• około 50 animacji i ilustracji
• ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych, prezentacji i filmów
• filmy instruktażowe (obsługa tablicy interaktywnej, praca
z programem)
• możliwość zainstalowania programu na 6 stanowiskach
komputerowych

Didakta. Matematyka 1. Podstawy Geometrii

Didakta. Matematyka 2. Algebra

SC 0108

SC 0109

499 zł

Matematyka 1 to multimedialny program edukacyjny, który zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresach: liczby całkowite,
liczby ujemne, liczby dziesiętne i ułamki. Jest przeznaczony dla
dzieci z klas 1-6 na poziomie szkoły podstawowej. Ćwiczenia
interaktywne ułatwiają doskonalenie takich umiejętności, jak:
dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie oraz ćwiczenie
orientacji na osi liczbowej i porównywanie jednostek.
• tematy: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie, porównywanie liczb, zadania wykonywane kolejno, tabele, jednostki; program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych

Didakta. Geometria 1. Zadania kontrukcyjne
499 zł

Program zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenieumiejętności matematycznych
z algebry. Oferuje ćwiczenia interaktywne obejmujące wyrażenia algebraiczne – np.: wartości wielomianów i ułamków,
potęgowanie iloczynów itp. Podczas rozwiązywania zadań
użytkownik programu ma do dyspozycji kalkulator oraz miejsce
na wykonywanie obliczeń.
• dla klas 7-8; tematy: wartość wyrażenia, potęgowanie wyrażeń, działania na wyrażeniach,
ułamki algebraiczne, równania, procenty, wielkości proporcjonalne, proporcja; program
odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych

SC 0110

499 zł

Ten multimedialny program edukacyjny zawiera zadania konstrukcyjne pozwalające na samodzielne ćwiczenia i sprawdzenie wiadomości w zakresie konstrukcji podstawowych figur geometrycznych
• dla klas 6-8; tematy: trójkąt 1, trójkąt 2, czworokąty, okrąg, styczne okręgu; program
odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych

Przyroda

Didakta. Biologia 1. Nauka o człowieku
SC 0101
499 zł
• Ten multimedialny program edukacyjny służy do sprawdzenia i utrwalenia wiedzy z zakresu nauki o człowieku. Program Didakta – Biologia 1 Nauka o człowieku zawiera ćwiczenia
interaktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdzenia wiadomości – pytania testowe,
łączeniawpary,decydowanieopoprawnościstwierdzeniaorazzadaniazilustracjami.Pytania
wzadaniachcałkowiciepokrywająsięzmateriałemprzerabianymnalekcjachprowadzonych
w szkołach podstawowych. Ilość ilustracji i tekstu w plikach danych pozwoli nabyć wiedzę
o konkretnych częściach ciała ludzkiego, budowie anatomicznej i funkcjach, genetyce, itp.
• dla klas 4-8; tematy: pochodzenie człowieka, genetyka, szkielet i mięśnie, trawienie i układ
krwionośny, oddychanie, rozmnażanie, kierowanie orgaznizmem ludzkim; program odpowiedni
dla wszystkich typów tablic interaktywnych

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Didakta. Biologia 2. Rośliny i zwierzęta
SC 0102

499 zł

Multimedialny program edukacyjny Didakta – Biologia 2 służy do
przećwiczenia wiadomości i znajomości z zakresu świata roślin
i zwierząt. Tytuł Didakta – Biologia 2 Rośliny i zwierzęta zawiera
ćwiczenia interaktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdzenia wiadomości – pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie
o poprawności stwierdzenia i zadania z rysunkami.
• dla klas 4-8; tematy: ziemia i początki życia, grzyby, porosty, rośliny, bezkręgowce, strunowce
i kręgowce, ekosystemy; program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych

DP 0045
5
299 zł
Tematy: Praca i odpoczynek; Obserwacje przyrodnicze; Przyrządy ułatwiające obserwacje
przyrody; Wyznaczanie kierunków świata; Skala mapy; Z czego zbudowana jest materia;
Trzy stany skupienia wody; Rozszerzalność termiczna ciał; Organizmy samożywne i cudzożywne; Życie w jeziorze; Gleba; Zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego ochrona; Co
to jest gęstość; Segregacja odpadów; Ukształtowanie powierzchni Polski; Parki narodowe w
Polsce; Walory turystyczne Warszawy, Krakowa i Trójmiasta; Układy : kostny i mięśniowy;
Układ oddechowy; Czym jest dźwięk; Składniki pokarmowe i zrównoważona dieta; Oddziaływanie elektrostatyczne; Prąd elektryczny; Magnesy; Układ słoneczny; Ruch obrotowy
Ziemi a zmiana dnia i nocy, Ruch obiegowy Ziemi a zmiany pór roku, Życie w oceanie; Odkrycia
geograficzne; Strefy krajobrazowe; Sawanna i pustynia gorąca; Surowy krajobraz tundry; Krajobraz pustyni lodowej; Mieszaniny jednorodne i niejednorodne; Roztwory wodne; Prędkość
Zalety programu:

• zagadnienia wraz z dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej
(pliki PDF); około 50 animacji i ilustracji; ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych,
prezentacji i filmów; filmy instruktażowe (obsługa tablicy interaktywnej, praca z programem); możliwość zainstalowania programu na 6 stanowiskach komputerowych
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S T E M

science

technology engineering

Struktura i właściwości materii
LJ 0015

maths

Didakta. Chemia
SC 0105

499 zł • przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej

Multimedialny program edukacyjny Didakta - Chemia
zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne
dzieln
dzi
elnee ćwiczenie
ćwiczen
ćwic
zenie
ie i spra
ssprawdzenie
prawdz
wdzeni
eniee wiadomości
wiadomo
wiad
omości
ścizz chemii.

• tematy: skład materii, terminologia, procesy chemiczne, rozwiązywanie zadań, związki organiczne
• program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych

Struktury
St
kt
roślin
śli i zwierząt
i
t

Materia
M
t i i energia
i w ekosystemach
k
t
LJ 0012

3 990 zł

W ramach pracy z modułem Materia i energia w ekosystemach uczniowie poznają różnorodność form życia w ekosystemach oraz unikalność
sposobów ich podtrzymania. Dowiadują się, że w ekosystemie istnieją siedliska tworzone przez czynniki biotyczne i abiotyczne oraz, że
wszystkie żywe istoty wymagają tych samych podstawowych zasobów:
żywności, wody, schronienia i powietrza. Poszerzeniem tej wiedzy będzie dyskusja o interakcjach, jakie występują, gdy czynniki biotyczne
konkurują o uzyskanie tych zasobów. Uczniowie dyskutują, jak czynniki
biotyczne zależą od czynników abiotycznych, takich jak Słońce, woda
i powietrze oraz od innych czynników biotycznych, w tym roślin i zwierząt, umożliwiając im wzrost, reprodukcję i przetrwanie. Poprzez sześć
serii działań badawczych uczniowie badają ruch materii oraz obieg
energii w ekosystemie. W miarę realizowania tych działań za pomocą
takich modeli, jak: sieci pokarmowe, piramidy żywieniowe i eko-kolumny, coraz lepiej rozumieją zjawiska: konkurencji, współzależności i sfer
Ziemi. Na koniec pracy z modułem omawiają wpływ człowieka na
ekosystem oraz możliwe sposoby ochrony środowiska naturalnego.
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5 990 zł

Zestaw do realizacji podstawy programowej z chemii,
przeznaczony do przeprowadzenia (w klasie 30-osobowej, w tzw. grupach badawczych) i omówienia
17 działań badawczych i eksperymentów podczas 21
lekcji chemii. W ramach tego modułu uczniowie poznają stany skupienia materii oraz pojęcie właściwości
fizycznych i chemicznych. Dowiadują się czym jest objętość, masa i gęstość oraz jak je mierzyć. Sporządzają
i rozdzielają mieszaniny. Wcielają się w rolę inżynierów i projektują system filtracji do oczyszczania wody.
• sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole; wyposazenie zestawu dostarczane w 2 wytrzymałych skrzyniach z tworzywa
sztucznego (o wym.: 50x60x30 cm): materiały drukowane: rozbudowany
przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji drukowanej oraz materiały drukowane dla 30 uczniów;
bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem
m m.in. tablicy intera
interaktywer ktywera
er

LJ 0013

4 990 zł

Podczas pracy z modułem Struktury roślin i zwierząt uczniowie rewidują swoją wiedzę na temat organizmów oraz poznają budowę
i zachowania roślin i zwierząt. Wyciągają wnioski na temat potrzeb,
jakie muszą być spełnione, aby organizmy mogły rozmnażać się, rosnąć i przetrwać w swoim środowisku. Dzięki realizacji kolejnych, zawartych w module, działań badawczych uczniowie poznają budowę
konkretnych roślin i zwierząt. Identyfikują behawioralne i strukturalne
adaptacje różnych organizmów i dyskutują o tym, w jaki sposób każda z nich wpływa na przetrwanie. Dyskusję tę wspiera dostępna dla
uczniów sekcja kalmara i kwiatu. W ramach pracy z modułem omawia
się również pięć zmysłów i bada ich znaczenie dla przetrwania zwierząt. Prowadzona przez nauczyciela sekcja mózgu owcy wprowadza
pojęcie przetwarzania informacji. W module szczegółowo jest omawiany zmysł wzroku - uczniowie dowiadują się, jak działa oko i w jaki
sposób widzimy obrazy. Uczniowie dyskutują o falach światła i o tym,
dlaczego różne zwierzęta widzą kolory inaczej. Finalnie, na podstawie
swojej wiedzy na temat zmysłu wzroku u różnych zwierząt, uczniowie
projektują model ulepszonego ludzkiego oka i oceniają swoją pracę.

nej; rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami
lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej; książka dla uczniów w wersji
cyfrowej zawierajaca ćwiczenia interaktywne; symulacje, interaktywne
testy, karty pracy i obserwacji; materiały tradycyjne, m.in.: waga szkolna
z odważnikami, zakres do 2 kg - 4 sztuki, cylindry miarowe o poj. 1000 ml
i lejki - po 8 szt., pipety- 48 szt.; łyżki miarowe - 8 szt., lupy - 30 szt., laboratoryjne opiłki żelaza (500g) - 1 szt., różdżka magnetyczna- 12 szt., jodyna
antyseptyczna 30 ml, rękawiczki jednorazowe- 100 szt., gleba, piasek,
żwir, duży zestaw pojemników z tworzywa sztucznego, ścienna plansza
dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)

Życie w ekosystemach
ek
kosystemach
LJ 0014

3 990 zł

Uczniowie codziennie mają okazję obserwować lokalny ekosystem
i różnorodną grupę organizmów w nim żyjących. W ramach modułu
Życie w ekosystemach dowiadują się, w jaki sposób jesteśmy zależni od
innych organizmów w ekosystemie. W pięciu seriach, zaproponowanych
w module, działań badawczych uczniowie zapoznają się z cyklem życia,
dziedziczonymi i nabytymi cechami, adaptacjami i informacjami zawartymi w skamielinach. Dowiadują się również, w jaki sposób wszystkie te
elementy wpływają na różnorodność życia na Ziemi. Uczniowie poznają
te zagadnienia poprzez badanie, dyskusję i aktywne rozwiązywanie
problemów. Dokonują obserwacji i przewidywań, analizują i zapisują
dane, opracowują twierdzenia poparte dowodami i wnioskowaniem
oraz oceniają związane z ekosystemami problemy i ich rozwiązania.
Finalnie uczniowie zapoznają się z procesem projektowania technicznego. Pracując w grupach, analizują problemy środowiska i sugerują ich
możliwe rozwiązania. Następnie wspólnie oceniają zaproponowane
koncepcje, określając czy pomagają one rozwiązać problem, czy też
szkodzą ekosystemowi, wywołując negatywne zmiany w jego obrębie.

PROFESSOR
WHY.

CHEMIA
Zmieniająca się planeta Ziemia
LJ 0016

Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z geografii, przeznaczony
do przeprowadzenia i omówienia 14 działań
badawczych i eksperymentów podczas 22 lekcji
geografii, przeznaczony do pracy w klasie 30-osobowej, w tzw. grupach badawczych.

Professor Why. Pakiet 10
WH 0001

1 099 zł

Technologia Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality) łączy świat cyfrowy z obrazem
rzeczy wistym. Grę Professor Why stworzono
z myślą o młodzieży w wieku szkolnym. Gra zawiera materiały takie jak:

• Wybuchowe doświadczenia
• Techniki laboratoryjne
• Historia Chemii.
Zalety gry:

• aż 55 interesujących doświadczeń chemicznych
• 2 tryby gry: Rozszerzona Rzeczywistość z użyciem kamery
oraz Standardowy z użyciem myszki
• liczne komentarze i definicje chemiczne opracowane przez
specjalistów

•

4 990 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

•
•
•
•

angażujący scenariusz gry
nauka poprzez doświadczenia
gra certyfikowana przez znanych polskich uczonych
platforma: Windows & Mac OSX; grupa wiekowa: 7-12 lat,
a także rodzice i nauczyciele; wersja językowa: polska; nośnik: płyta DVD lub plik do pobrania; wymagania sprzętowe:
system operacyjny: Windows XP SP3 lub nowszy / Mac OSX
10.8 lub nowszy; Procesor: dwurdzeniowy 2 GHz (Intel Core
2 Duo lub lepszy, AMD Athlon X2 lub lepszy); Pamięć RAM:
4 GB; Dysk twardy: 1 GB wolnego miejsca; Karta graficzna:
NVIDIA GeForce 8600 512 MB / AMD HD2600 XT lub lepsza; Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX; kamera internetowa
(tryb rozszerzony) lub mysz komputerowa (tryb standardowy).
• zestaw zawiera: pły tę DVD, kod akty wacyjny, zestaw
edu-kart oraz oryginalny breloczek

Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują
uczniom, jak to się stało, że Ziemia, wygląda i ma
cechy takie, jakie możemy zaobserwować obecnie.
Moduł rozwija wiedzę uczniów na temat gleby
i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi, ruchy
płyt tektonicznych i tworzenie się skał.
Pracując z tym modułem, uczniowie dowiadują
się dlaczego na Ziemi występują trzęsienia ziemi
i erupcje wulkanów. Poznają różne typy skał i wykonują symulację cyklu skalnego. Tworzą model
przebiegu erozji i przekonują się, w jaki sposób
erozja wpływa na formy ukształtowania terenu.
Dowiadują się, co różne typy map mówią nam
o formach ukształtowania terenu i położeniu akwenów. Omawiają tworzenie się warstw skalnych
i skamieniałości. Opracowują modele, które mają
na celu rozwiązanie problemu erozji gleby.

S T E M
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Sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole. Wyposazenie zestawu
dostarczane w dwóch wytrzymałych skrzynach
z tworzywa sztucznego (o wymiarach: 50x60x30
cm) stanowią:
• materiały drukowane: rozbudowany przewodnik metodyczny dla
nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji
drukowanej oraz materiały drukowane dla 30 uczniów ,
• bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in.
tablicy interaktywnej:
• rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej;
• książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia
interaktywne;
• symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji,
• materiały tradycyjne, m.in.:
• zestaw próbek 15 podstawowych rodzajów skał - 8 szt.;
• zestaw 8 próbek gleb występujących na Ziemii - 1 szt.;
• gips artystyczny, piasek, glina,ciastolina;
• nóż z tworzywa sztucznego- 32 szt.;
• mata absorbcyjna i podkładki z tektury - po 16 szt.
• duży zestaw pojemników z tworzywa sztucznego;
• ścienna plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)
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Didakta. Geografia
SC 0107

Ziemia i Kosmos
LJ 0017

Pogoda i klimat
3 990 zł

Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z geografii, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia 13 działań badawczych i eksperymentów podczas 22
lekcji geografii, przeznaczony do pracy w klasie 30-osobowej,
w tzw. grupach badawczych.
Uczniowie poznają pojęcia związane z Wszechświatem oraz
rolę Ziemi w Układzie Słonecznym. Analizują także wpływ Słońca i Księżyca na naszą planetę oraz poznają warstwy Ziemi.
Celem tego modułu jest pokazanie uczniom, że zarówno nasza
planeta, jak i cały Wszechświat stanowią systemy, w których zachodzi obieg materii i energii. Uczniowie dyskutują o miejscu
Ziemi we Wszechświecie, omawiają wzajemny wpływ Słońca,
Ziemi i Księżyca, poznają naturę gwiazd. Wykorzystując modele,
uczniowie analizują ruch obrotowy i obiegowy Ziemi i Księżyca.
Poznają również sfery Ziemi i ich wzajemne zależności oraz dowiadują się o potrzebie i możliwościach ich ochrony.
• Sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole. Wyposazenie zestawu dostarczane w wytrzymałej skrzyni z tworzywa sztucznego (o wymiarach: 50x60x30
cm): materiały drukowane: rozbudowany przewodnik metodyczny pt. „Ziemia i Kosmos”
dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji drukowanej oraz
materiały drukowane dla 30 uczniów; bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in. tablicy
interaktywnej: rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami
lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej, książka dla uczniów w wersji cyfrowej
zawierajaca ćwiczenia interaktywne, symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji; materiały tradycyjne, m.in.: teleskop- 1 szt., kompas magnetyczny - 16 szt., fazy
Księżyca (zestaw kart) i latarki LED z bateriami - po 16 szt., magnetyczny układ słoneczny- 1
szt., nadmuchiwany globus (piłka o śr. 40 cm)- 1 szt., modelina i elementy konstrukcyjne
K’NEX - 70 szt., taśma miernicza (dł.150 cm)- 16 szt., pojemniki z tworzywa sztucznego-45
szt., ścienna plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)
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LJ 0018

2 990 zł

Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej
z geografii, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia 14 działań
badawczych i eksperymentów podczas 22 lekcji geografii, przeznaczony do pracy w klasie 30-osobowej, w tzw. grupach badawczych.
Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom, jak to się
stało, że Ziemia, wygląda i ma cechy takie, jakie możemy zaobserwować obecnie. Moduł rozwija wiedzę uczniów na temat gleby
i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi, ruchy płyt tektonicznych
i tworzenie się skał.
Pracując z tym modułem, uczniowie dowiadują się dlaczego na Ziemi
występują trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów. Poznają różne typy
skał i wykonują symulację cyklu skalnego. Tworzą model przebiegu erozji i przekonują się, w jaki sposób erozja wpływa na formy
ukształtowania terenu. Dowiadują się, co różne typy map mówią nam
o formach ukształtowania terenu i położeniu akwenów. Omawiają
tworzenie się warstw skalnych i skamieniałości. Opracowują modele,
które mają na celu rozwiązanie problemu erozji gleby.
• Sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole. Wyposazenie zestawu dostarczane w dwóch wytrzymałych skrzynach z tworzywa sztucznego (o wymiarach:
50x60x30 cm): materiały drukowane: rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela
ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji drukowanej oraz materiały drukowane
dla 30 uczniów; bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej: rozbudowany
przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych, w wersji
cyfrowej, książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia interaktywne, symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji; materiały tradycyjne, m.in.: zestaw próbek 15
podstawowych rodzajów skał - 8 szt., zestaw 8 próbek gleb występujących na Ziemii - 1 szt.,
gips artystyczny, piasek, glina,ciastolina, nóż z tworzywa sztucznego- 32 szt., mata absorbcyjna i podkładki z tektury - po 16 szt., duży zestaw pojemników z tworzywa sztucznego, ścienna
plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)

499 zł

Didakta - Geografia, to multimedialny program edukacyjny przeznaczony do powtórki i poszerzania wiadomości z zakresu geografii
i orientacji na mapie. Tytuł zawiera zadania i ćwiczenia interaktywne
z różnych działów geografii. Struktura programu daje dodatkowo
możliwość wyboru spośród czterech typów ćwiczeń: pytań testowych,
zadań na dobieranie, zadań typu prawda/fałsz oraz ćwiczeń z ilustracjami. Bogata oferta pytań testowych umożliwia sprawdzenie wiadomości ucznia z zakresu geografii ogólnej, zaś mapy konturowe oraz
ilustracje w sposób ciekawy testują umiejętność orientacji przestrzennej
i odczytywania informacji ikonograficznych.
• przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej; tematy: ogólna geografia fizyczna,
oceany, kontynenty, gospodarka światowa i ekologia, Polska; program odpowiedni dla
wszystkich typów tablic interaktywnych

Historia
DP 4264
299 złł
Tematy: Na Olimpie; Osiągnięcia starożytnych Rzymian; Początki państwa polskiego; Państwo polskie za czasów Kazimierza Wielkiego; W średniowiecznym
zamku; W średniowiecznym mieście;
Odkrycia geograficzne i ich następstwa;
Początki dynastii Jagiellonów; Bitwa pod
Grunwaldem; Szlachta polska; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Rozbiory;
Powstanie styczniowe; Józef Piłsudski;
Wrzesień 1939; Sytuacja ludności polskiej pod okupacją niemiecką i radziecką; Powstanie warszawskie; Świat i Polska
po 1945 roku; NSZZ Solidarność; Państwo polskie po 1989 roku.
Zalety programu:

• zagadnienia wraz z dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF); około 50 animacji i ilustracji; ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych, prezentacji i filmów; filmy instruktażowe (obsługa tablicy
interaktywnej, praca z programem); możliwość zainstalowania programu na 6
stanowiskach komputerowych
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Energia. To działa!
LJ 0019

4 990 zł

Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z fizyki, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia 19 działań badawczych i eksperymentów podczas 23
lekcji fizyki.

Didakta. Fizyka
SC 0106

499 zł

Multimedialny program edukacyjny Didakta – Fizyka 1 zawiera
przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenia
w zakresie zastosowania wzorów fizycznych w obliczeniach. Program Didakta – Fizyka obejmuje ćwiczenia interaktywne z różnych
działów fizyki, takich jak: mechanika i energia, ciepło, optyka czy
elektryczność; poruszane są także zagadnienia z historii fizyki.
W zadaniach wymagających obliczeń pośrednich, uczniowie
mają do dyspozycji kalkulator oraz brudnopis.
• przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej; tematy: mechanika 1, mechanika 2,
ciepło, optyka, prąd elektryczny, historia fizyki; program odpowiedni dla wszystkich
typów tablic interaktywnych

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Uczniowie poznają rodzaje energii i zachodzące pomiędzy nimi
przemiany. Analizują, w jaki sposób energia jest dostarczana do
ich organizmów oraz rozpoznają jej źródła w otaczającym ich
świecie. Poznają koncepcję transportu i przemian energii. Zajmują się ruchem falowym jako sposobem przenoszenia energii
i informacji. Poznają pojęcia odnawialnych i nieodnawialnych
zasobów energii, a także analizują wady i zalety alternatywnych
źródeł energii. Tworzą modele turbin wiatrowych i kół wodnych
oraz omawiają ich funkcje.
• Sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole. Wyposazenie
zestawu dostarczane w wytrzymałej skrzyni z tworzywa sztucznego (o wymiarach:
50 x 60 x 30 cm) stanowią: materiały drukowane:rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji drukowanej
oraz materiały drukowane dla 30 uczniów; bezterminowa licencja szkolna na dostęp do
interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in.
tablicy interaktywnej: rozbudowany przewodnik metodyczny pt. „Energia. To działa!” dla
nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej, książka dla
uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia interaktywne, symulacje, interaktywne
testy, karty pracy i obserwacji; materiały tradycyjne, m.in.: elektroskop i pałeczki do elektryzowania, miernik uniwersalny - 2 szt., zestaw przewodników i izolatorów, przewód na
rolce (dł.30 m), baterie alkaliczne R20 - 36 szt.; uchwyt na baterie - 45 szt., mini żarówka
2V 0,06A - 20 szt.; oprawki do żarówek - 30 szt., brzęczyk elektryczny- 5 szt, ogniwo
słoneczne - 5 szt., piłeczki pingpongowe- 16 szt., kulki szklane- 40 szt., termometr zanurzeniowy- 30 szt., duży zestaw pojemników z tworzywa sztucznego, ścienna plansza
dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)

maths

Siły i oddziaływania
LJ 0020

5 490 zł

Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z fizyki, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia 15 działań badawczych i eksperymentów podczas 17
lekcji fizyki.
Moduł pozwala uczniom przeprowadzić szereg doświadczeń
z zakresu sił fizycznych i oddziaływania.
Realizując zadania badawcze, uczniowie dowiedzą się, czym
jest siła i masa oraz jaki jest wpływ tych wielkości na ruch ciał
wynikający z zasad dynamiki Newtona. Uczniowie będą badać
oddziaływania grawitacyjne, opory ruchu, a także oddziaływania magnetyczne i elektrostatyczne. Będą mieli także możliwość
rozwijania umiejętności inżynierskich podczas projektowania
i wykonywania modeli.
• Sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole; wyposazenie
zestawu dostarczane w wytrzymałej skrzyni z tworzywa sztucznego (o wymiarach:
50 x 60 x 30 cm): materiały drukowane: rozbudowany przewodnik metodyczny pt. „Siły
i oddziaływania” dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji drukowanej oraz materiały drukowane dla 30 uczniów; bezterminowa licencja szkolna na dostęp
do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in.
tablicy interaktywnej: rozbudowany przewodnik metodyczny pt. „Siły i oddziaływania” dla
nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej; książka dla
uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia interaktywne; symulacje, interaktywne
testy, karty pracy i obserwacji; materiały tradycyjne, m.in.: waga elektroniczna, zakres
2kg- 2 szt., siłomierz (dynamometr) 250g- 8 szt., zestaw obciążników (11x10g)- 8 szt.,
modele samochodu - 8 szt., stoper- 12 szt., poziomice i równoważnie -po 8 szt., opiłki
żelaza (600 g) - 1 szt., szalki Petriego - 10 szt., magnesy sztabkowe i pierścieniowe -po
16 szt., kule styropianowe- 18 szt., arkusze filcu i papieru ściernego- po 5 szt., ścienna
plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)
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aktywna tablica

Zakupione u nas pomoce dydaktyczne
w ramach Programu Aktywna Tablica
spełniają następujące warunki:

W ZESTAWACH „AKTYWNA TABLICA”

1. Posiadają deklarację CE;

OTRZYMASZ:

2. Posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;

robot Codey Rocky to:
inteligentny robot do nauki
uki
programowania STEM i Internetu
Rzeczy dla dzieci już od 6 roku życia
10 programowalnych czujników
kompatybilny z Lego® Technic i Makeblock
Neuron
wyposażony w aplikacje
do programowania mBlock 5
i języków programowania
Scratch 3.0 i Python

• dostawę i montaż
z niezbędnymi
elementami

• szkolenie
• pomoc techniczną
• robot Codey Rocky

0%
VAT

3. W przypadku zakupu danego rodzaju pomocy
dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu, zakupione pomoce dydaktyczne pochodzą
od jednego producenta;
4. Komplet urządzeń i programowania d o obsługi
pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi
od jednego dostawcy;
5. Są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od
obciążeń prawami osób trzecich;

oferta
tylko
dla
placówek
oświatowych

6. Posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim,
z tym że w przypadku szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą być sporządzone
w języku polskim;
7. Posiadają okres g warancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

ZESTAW 1
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ZESTAW 2
22 500 zł

17 500 zł

17 500 zł

DA 0423

x2

Tablica interaktywna dotykowa, optyczna myBoard BLACK 4C 84” Nano

DA 3087

x3

Projektor ultrakrótkoogniskowy
Epson EB-680

DA 0618

x2

Projektor krótkoogniskowy
Epson EB-530

DA 3073

x3

Głośniki myBoard

DA 2083

x2

Uchwyt ścienny do projektora

DA 0782

x3

Kabel zasilający 10 m

DA 2146

x2

Kabel HDMI 10 metrów

TN 0042

x2

Robot Codey Rocky

DA 8030

x1

montaż – pomoc techniczna – szkolenie

ZA
A 1 PLN

Tablica interaktywna dotykowa
myBoard 84’’C

W ZESTAWIE

W ZESTAWIE

ZA 1 PLN

21 500 zł

Kabel zasilający 10 m

DA 2146

x3

Kabel HDMI 10 metrów

TN 0042

x3

Robot Codey Rocky

DA 8030

x1

montaż – pomoc techniczna – szkolenie

ZESTAW 3

x2

Tablica interaktywna Qomo
QWB379BW 79”C

DA 2103

x2

Projektor krótkoogniskowy
Epson EB-535W

DA 3535

x2

Projektor ultrakrótkoogniskowy
Epson EB-680

DA 0618

x2

Głośniki myBoard

DA 2083

x2

Uchwyt ścienny do projektora

DA 0782

x2

Głośnik do tablic Myboard
czarny Soundbar

DA 9590

x2

Kabel zasilający 10 m

DA 2146

x2

Kabel HDMI 10 metrów

TN 0042

x2

Robot Codey Rocky

DA 8030

x1

DA 2146

x2

TN 0042

x2

Robot Codey Rocky

DA 8030

x1

montaż – pomoc techniczna – szkolenie

ZA 1 PLN

Kabel zasilający 10 m
Kabel HDMI 10 metrów

W ZESTAWIE

DA 0393

montaż – pomoc techniczna – szkolenie

Z
ZESTAW 5

ZESTAW 6

14 000 zł

14 000 zł

17 000 zł

Tablica interaktywna na podczerwień myBoard Black 86’’ Nano

DA 2099

x2

Tablica interaktywna
Avtek TT-BOARD 80’’ Pro

DA 3098

x2

P
Projektor
krótkoogniskowy
Epson EB-530
E

DA 3073

x2

Projektor krótkoogniskowy Epson
EB-530

DA 3073

x2

Głośnik do tablic Myboard
G
czarny
Soundbar
cz

DA 9590

x2

Głośnik do tablic Myboard
czarny Soundbar

DA 9590

x2

Uchwyt ścienny do projektora

DA 0782

x2

Uchwyt ścienny do projektora

DA 0782

x2

Kabel zasilający 10 m

DA 2146

x2

Kabel zasilający 10 m

DA 2146

x2

Kabel HDMI 10 metrów

TN 0042

x2

Kabel HDMI 10 metrów

TN 0042

x2

Robot Codey Rocky

DA 8030

x1

Robot Codey Rocky

DA 8030

x1

montaż – pomoc techniczna – szkolenie

ZA 1 PLN

ZA 1 PLN

W ZESTAWIE

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

20 500 zł 17 500 zł

17 500 zł

Tablica interaktywna dotykowa
a
myBOARD 95”C

16 000 zł

•

ZESTAW 4

W ZESTAWIE

W ZESTAWIE

ZA 1 PLN

19 500 zł

montaż – pomoc techniczna – szkolenie
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0%
VAT

oferta
tylko
dla
placówek
oświatowych

ZESTAW 7
21 000 zł
Monitor interaktywny MyBoard 65’’

17 500 zł

DA 2124A

montaż – pomoc techniczna – szkolenie
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x2

Monitor interaktywny Avtek
TouchScreen Lite 55”

ZESTAW 9

ZESTAW 10

14 500 zł

18 000 zł

14 000 zł

DA 4135A

montaż – pomoc techniczna – szkolenie

x2

Monitor interaktywny Avtek
TouchScreen Lite 65”

17 500 zł

DA 4140A

montaż – pomoc techniczna – szkolenie

x3

PROJEKTORY

DA 3073

Epson EB-530
Technologia wyświetlania:
Przekątna ekranu:
Jasność:
Rozdzielczość:
Moc lampy:
Wymiary:
Format obrazu:

Złącza:

Łączność bezprzewodowa:
Głośniki:

3LCD

Przekątna ekranu:
Jasność:
Rozdzielczość:
Moc lampy:
Wymiary:
Format obrazu:

Złącza:

Łączność bezprzewodowa:
Głośniki:

•

Epson EB-685W
Technologia wyświetlania:

50” – 108”

Przekątna ekranu:

3200 lm

Jasność:

XGA, 1024 x 768

Rozdzielczość:

215 W

Moc lampy:

34,4 x 31,5 x 9,4 cm

Wymiary:

4:3
Wejście audio typu cinch, wejście mikrofonu, stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), stereofoniczne wyjście audio mini-jack,
wejście S-Video, wejście sygnału komponentowego (2x), wejście
sygnału kompozytowego, wejście HDMI, wyjście VGA, wejście VGA
(2x), bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), interfejs
Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, złącze USB 2.0 typu
B, złącze USB 2.0 typu A

Format obrazu:
Złącza:
Łączność bezprzewodowa:

WiFi Ready

Głośniki:

tak

Epson EB-535W
Technologia wyświetlania:

3 499 zł

DA 3535

53” - 116”
3.200 lm
WXGA, 1280 x 800
215 W
34,4 x 31,5 x 9,4 cm
16:10
Złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, interfejs
Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), bezprzewodowa sieć LAN IEEE
802.11b/g/n (opcja), wejście VGA (2x), wyjście VGA, wejście HDMI,
wejście sygnału kompozytowego, wejście sygnału komponentowego (2x), wejście S-Video, stereofoniczne wyjście audio mini-jack,
stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu,
wejście audio typu cinch

tak

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

6 999 zł

3LCD
60” - 100”
3500 lm

Technologia wyświetlania:

56” - 93”

Jasność:

3500 lm

Moc lampy:

250 W

Wymiary:

36,7 x 40,0 x 14,9 cm

Format obrazu:

16:10
Złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, wejście
HDMI (3x), wejście sygnału kompozytowego, wejście RGB (2x),
wyjście RGB, stereofoniczne wyjście audio mini-jack, stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), wejście mikrofonu, interfejs
Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), bezprzewodowa sieć LAN
IEEE 802.11b/g/n (opcja), wejście VGA (2x), wyjście VGA, MHL

WiFi Ready

Złącza:
Łączność bezprzewodowa:
Głośniki:

tak

5 399 zł

3LCD

Przekątna ekranu:
Rozdzielczość:

WXGA, 1280 x 800

DA 0618

Epson EB-680

XGA, 1024 x 768
250 W
36,7 x 40,0 x 14,9 cm
4:3
Złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, interfejs
Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), bezprzewodowa sieć LAN IEEE
802.11b/g/n (opcja), wejście VGA (2x), wyjście VGA, wejście HDMI
(3x), wejście sygnału kompozytowego, wejście RGB (2x), wyjście
RGB, MHL, stereofoniczne wyjście audio mini-jack, stereofoniczne
wejście audio mini-jack (3x), wejście mikrofonu

WiFi Ready
tak

3 999 zł

3LCD

WiFi Ready

DA 3144

Vivitek DX263-EDU
Technologia wyświetlania:
Przekątna ekranu:
Jasność:
Rozdzielczość:
Moc lampy:
Wymiary:
Format obrazu:
Złącza:
Łączność bezprzewodowa:
Głośniki:

DA 0844

2 099 zł

DLP
40” - 240”
3500 ANSI lm
XGA, 1024 x 768
203 W
10,7 x 33,2 x 24,3 cm
4:3
Composite, 2 x HDMI, S-Video, 2 x VGA (D-Sub15), VGA (D-Sub15),
wejścia audio mini jack 3.5 mm, wyjścia audio mini jack 3.5 mm,
RS232, USB serwisowe

–
tak

InFocus IN114v
Technologia wyświetlania:
Przekątna ekranu:
Jasność:
Rozdzielczość:
Moc lampy:
Wymiary:
Format obrazu:
Złącza:
Łączność bezprzewodowa:
Głośniki:

DA 3057

1 649 zł

DLP
30” - 300”
3500 lm
1024 x 768
225 W
8,89 x 31,5 x 22,35 mm
4:3
Wejście: 1 x HDMI, 2 x VGA, 1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x Audio(mini
jack + RCA); wyjście: 1 x VGA, 1 x Audio (mini jack); 1 x RS232,
1 x USB B serwisowe

–
tak
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TABLICE INTERAKTYWNE

myBoard 84” C
DA 0423
Obszar interaktywny [cm]:
Wymiar zewnętrzny [cm]:
Format:
Grubość [cm]:
Waga [kg]:
Technologia:

3 799 zł

159 x 118
169,2 x 128,4
4:3
3
22,5
podczerwień

Powierzchnia tablicy:
Ceramiczna, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; 25 lat gwarancji
na powierzchnię. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych.

Precyzja:
Tempo śledzenia:
Zasilanie:
Pobór prądu:
System operacyjny:

± 1mm
6 ms – 12 ms
Energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB.

< 250 mA
Windows XP/Vista/ 7/8/10, Mac, Linux

Oprogramowanie:
Bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak:
rozpoznawanie pisma odręcznego,odtwarzanie video z możliwością „pisania” na fi lmie, zrzuty video, szybkie tworzenie
fi gur geometrycznych. Program posiada bogatą bibliotekę załączników związanych z przedmiotami szkolnymi a także
współpracuje z większością formatów graficznych. Integruje się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne
dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej).

Wyposażenie:
Półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy

Wym. atmosferyczne:
Certyfikaty:

158

Temperatura: od 0° C do 60° C, wilgotność: od 10% do 90%.

tak

myBoard 95” C
DA 0393

Avtek TT-Board 80 Pro

4 099 zł

DA 3098

Obszar interaktywny [cm]:

195,6 x 116,3

Obszar interaktywny [cm]:

Wymiar zewnętrzny [cm]:

206 x 124,30

Wymiar zewnętrzny [cm]:

Format:
Grubość [cm]:
Waga [kg]:
Technologia:

16:10
3
29
podczerwień

Powierzchnia tablicy:
Ceramiczna, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; 25 lat gwarancji
na powierzchnię. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych.

Precyzja:
Tempo śledzenia:
Zasilanie:
Pobór prądu:
System operacyjny:

± 1mm
6 ms – 12 ms
Energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB.

< 250 mA
Windows XP/Vista/ 7/8/10, Mac, Linux

Oprogramowanie:
Bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak:
rozpoznawanie pisma odręcznego,odtwarzanie video z możliwością „pisania” na fi lmie, zrzuty video, szybkie tworzenie
fi gur geometrycznych. Program posiada bogatą bibliotekę załączników związanych z przedmiotami szkolnymi a także
współpracuje z większością formatów graficznych. Integruje się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne
dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej).

Wyposażenie:
Wym. atmosferyczne:
Certyfikaty:

Półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw
montażowy
Temperatura: od 0° C do 60° C, wilgotność: od 10% do 90%
CE, FCC, ROHS

168,0 x 118,0
172,0 x 125,0

Format:

4:3

Grubość [cm]:

3,6

Waga [kg]:
Technologia:
Powierzchnia tablicy:
Precyzja:
Tempo śledzenia:
Zasilanie:
Pobór prądu:
System operacyjny:
Oprogramowanie:
Wyposażenie:

3 599 zł

19,5
podczerwień
Matowa, magnetyczna, suchościeralna, uszkodzenie nie wpływa na
działanie tablicy, porcelanowa PolyVision e3

<0,05 mm
8 ms – 16 ms
Energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB.

<0,5 W
Windows Vista 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bity), MAC, Linux
Avtek Interactive Suite
Instrukcja obsługi, kabel USB, 4 x pisak, uchwyty do montażu na ścianie

Obszar interaktywny [cm]:

171,0 x 122,0

Obszar interaktywny [cm]:

159,2x119,5

Wymiar zewnętrzny [cm]:

177,9 x 128,9

Wymiar zewnętrzny [cm]:

175,4 x 126,1

Format:
Grubość [cm]:
Waga [kg]:
Technologia:
Precyzja:
Tempo śledzenia:
Zasilanie:
Pobór prądu:

myBoard Black 86”
Nano
DA 2099

2 999 zł

Precyzja:

6 ms

Tempo śledzenia:

Zasilanie z portu USB DC
4.6V- 5.0V <1W (100mA
at 5V)

<0,5 W

Wyposażenie:

Instrukcja obsługi, kabel
USB, 4 x pisak, uchwyty do
montażu na ścianie

Ilość punktów dotyku:

10

Wym. atmosferyczne:

Temperatura: -10°C do 45°C,
wilgotność: 10%-90%

myBoard BLACK 4C 84”
Nano
DA 3087

4:3
4
19,5
optyczna
± 3 mm
8 ms

Zasilanie:

DC5V +/- 5% @500mA

Sposób obsługi:

Palec lub inny nieprzezroczysty element

System operacyjny:

Windows XP/ Vista/
7/8/8.1/10/ Linux/
Android/Mac OS(V10.4
lub wyżej)

Ilość punktów dotyku:

10

Wym. atmosferyczne:

Te m p e r a t u r a p r a c y
0 -55°C, wilgot ność
otoczenia 10-90%

Komunikacja:

USB

2 990 zł

Komunikacja:

USB 2.0 USB 1.1 USB 3.0

Obszar interaktywny [cm]:

164,1 x 114,8

Obszar interaktywny [cm]:

156,5 x 117,5

Wymiar zewnętrzny [cm]:

173,0 x 123,7

Wymiar zewnętrzny [cm]:

166,0 x 131,2

Precyzja:

4:3

Format:

4

Grubość [cm]:

20

Technologia:

podczerwień
6 ms

Zasilanie:

port USB

4:3
4
DViT

dotykowa optyczna

Powierzchnia tablicy:

± 1mm

Tempo śledzenia:

zoptymalizowana do projekcji, możliwe pisanie pisakami suchościeralnymi, łatwa
w czyszczeniu, twarda

Zasilanie:

230 V

Powierzchnia tablicy:

magnetyczna, suchościeralna, uszkodzenie nie wpływa
na działanie tablicy

Tryb pracy tablicy:

System operacyjny:

Windows 2000 / XP /
Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
32 bit i 64 bit

Interaktywny – Osoba stojąca przy tablicy ma możliwość obsługiwana komputera, uruchomiania dowolnych programów, czy tak jak w przypadku tradycyjnych
tablic, pisania, rysowania, lub nanoszenia notatek.

Oprogramowanie:
Wyposażenie:

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Technologia:

2 mm

System operacyjny:

Waga [kg]:

•

Waga [kg]:

podczerwień

Win2000, WinXP, WinVista, Win7, Win8.1,
Win10, Linux, Mac,
Android

Technologia:

3 599 zł

Grubość [cm]:

18,5

32768 x 32768

Format:

DA 2103

Format:

4

Rozdzielczość:

Grubość [cm]:

Qomo QWB379BW
79”C

4:3

Komunikacja:
Rozdzielczość:

Komunikacja:

Flow! Works Pro

Dodatkowe:
inteligentna półka – przyciski na półce na pisaki, Klawiatura ekranowa, przycisk
– Prawy przycisk myszy, kalibracja tablicy, 2 pisaki, przyciski funkcji: pisak czarny,
czerwony, zielony i niebieski oraz gąbka, suchościeralna

Półka na pisaki, kabel
USB, pisaki (4 sztuki),
CD, uchwyty, wskaźnik

USB
32768 x 32768

USB 2.0

Oprogramowanie:

Smart SBM680
DA 0639A

SMART NOTEBOOK

Wyposażenie:

5 100 zł

Kabel USB 5m, Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji, Nośnik z oprogramowaniem SMART Board

159

EKRANY

na trójnogu.

ścienne.

Wall Electric 200
DA 0371

710 zł
Typ ekranu:
Format:

Wysokość ekranu:
Szerokość ekranu;
Kąt widzenia:

8.2 x 9.3 cm
Matt White

Materiał obudowy:
Czarne ramki boczne:
Czarny TOP:
Czarny dół:
Rodzaj sterowania:

DA 0180

379 zł
Typ ekranu:
Format:

1:1

275 zł
Typ ekranu:
Format:

na trójnogu
1:1

DA 1199

329 zł
Typ ekranu:
Format:

rozwijany ręcznie
1:1

Typ ekranu:
Format:

175 cm

Wysokość ekranu:

200 cm

Wysokość ekranu:

200 cm

Szerokość ekranu;

175 cm

Szerokość ekranu;

200 cm

Szerokość ekranu;

Rodzaj powierzchni:
Waga (netto):
Przekątna obrazu:
Materiał obudowy:

Matt White
8.6 kg
111 cali
stal

Kąt widzenia:
Przekrój kasety:
Rodzaj powierzchni:
Waga (netto):
Przekątna obrazu:
Materiał obudowy:

160°
ø 6.5 cm
Matt White
7.7 kg
97 cali
stal

4 cm
4 cm
na przewodzie

289 zł

Szerokość ekranu;

ø 6.5 cm

2.5 cm

DA 1095

Wysokość ekranu:

160°

98 cali
stal

Wall 175

200 cm

Kąt widzenia:

7.7 kg

Wall 200

Wysokość ekranu:

Przekrój kasety:

160

na trójnogu

DA 1222

200 cm
160°

Przekrój kasety:
Waga (netto):

Tripod Standard 175

150 cm

Rodzaj powierzchni:
Przekątna obrazu:

Tripod Standard 200

rozwijany
4:3

Kąt widzenia:

160°

Kąt widzenia:

rozwijany ręcznie
1:1
175 cm
175 cm
160°

Przekrój kasety:

7.1 x 7.1 cm

Przekrój kasety:

6.3 x 6.3 cm

Rodzaj powierzchni:

Matt White

Rodzaj powierzchni:

Matt White

Waga (netto):
Przekątna obrazu:
Materiał obudowy:

6.5 kg
111 cali
stal

Waga (netto):
Przekątna obrazu:
Materiał obudowy:

4.9 kg
97 cali
stal

MONITORY INTERAKTYWNE

myBoard LED FHD 55”
z Androidem
DA 2126

7 980 zł • cena zawiera podatek VAT
w wysokości 23 %

Wymiary [cm]:

133,4 x 79,1

Grubość [cm]:

7,7

Waga [kg]:

42

Czas reakcji:

15 ms
1920 x 1080

Rozdzielczość:
Głośniki:

2 x 15W

Kontrast:

1:1100
450 cd/m2

Jasność:
System operacyjny:

Android 5.0 z obsługą sklepu Google Play

Technologia:

Podczerwień (IR)

Multitouch:

32 punkty

Oprogramowanie:

Avtek TouchScreen
Lite 55” z Androidem
DA 4135

8 240 zł

Avtek TouchScreen
Lite 65” z Androidem
DA 4140

10 454 zł

• cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %

• cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %

DA 4135A

6 699 zł

• cena zawiera podatek VAT 0 %.
• oferta tylko dla placówek oświatowych
Wymiary [cm]:
Grubość [cm]:
Waga [kg]:
Czas reakcji:
Rozdzielczość:

126,84 x 76,2
11,24
30
8 ms
2x8W

Kontrast:

1 : 4000

Jasność:

280 cd/m

System operacyjny:
Oprogramowanie:
Multitouch:
Technologia:

2

Android 7.0
Note
20 punktów
Podczerwień (IR)

Złącza:
Porty wejściowe HDMI 2x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz), porty wejściowe VGA 1x, porty Audio 1 x
wejście / 1 x wyjście, porty USB 3 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0, port sterowania RS232 1x, port
LAN (RJ45) 1 x (współdzielony pomiędzy OPS / Android), karta pamięci 1x

W zestawie:
Uchwyt ścienny, kabel zasilający (3 m), kabel VGA (3 m), kabel USB (5 m), kabel audio
mj 3,5mm (5 m), pisak atrapa (3 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja
obsługi PL, płyta CD lub pendrive z oprogramowaniem i sterownikami

•

8 499 zł

• cena zawiera podatek VAT 0 %.
• oferta tylko dla placówek oświatowych
Wymiary [cm]:

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

152,1 x 91,5

DA 2124A

9 992 zł

• cena zawiera podatek VAT 0 %.
• oferta tylko dla placówek oświatowych
Wymiary [cm]:
Grubość [cm]:
Waga [kg]:

Grubość [cm]:

9,8

Waga [kg]:

44

Rozdzielczość:

Rozdzielczość:

6 ms

Głośniki:

3840 × 2160

Kontrast:

Głośniki:

2x8W

Kontrast:

1 : 4000

Jasność:
System operacyjny:
Oprogramowanie:
Multitouch:
Technologia:

280 cd/m2
Android 7.0
Note
20 punktów
Podczerwień (IR)

eMarker, Explain Everything (roczna licencja na Explain Everything (program do współpracy
z tabletami, do edycji plików pdf, pracy projektowej z biblioteką projektów)

Złącza:
Wejścia HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; RJ45
x1; Czytnik kart x1; Gniazdo Touch USB x1; Wyjścia AV-Out X1; wyjście słuchawkowe; SPDIF X1

W zestawie:

Czas reakcji:

Czas reakcji:

3840 × 2160

Głośniki:

DA 4140A

myBoard 65” 4K
z Androidem

Jasność:
System operacyjny:
Technologia:
Multitouch:

154,5 x 92,6
7,8

Uchwyt montażowy ścienny, Pilot z bateriami, Pisaki (2 szt), Magnetyczny Uchwyt na Pisaki, Przewód
audio, Przewód HDMI, Przewód USB, Przewód VGA, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi

Avtek TouchScreen
Lite 75” z Androidem
DA 4166 14 155 zł DA 4166A 11 509 zł
• cena zawiera podatek VAT
0 %; oferta tylko dla placówek oświatowych

• cena zawiera podatek VAT
w wysokości 23 %

68
8 ms
3840 x 2160
2 x 15W
1:1100

Wymiary [cm]:
Grubość [cm]:
Waga [kg]:
Czas reakcji:
Rozdzielczość:

176,3 x 103,4
9
53
8 ms
3840 x 2160

500 cd/m2

Głośniki:

2 x 10 W

Android 5.0 z obsługą sklepu
Google Play

Kontrast:

1:4000

Podczerwień (IR)
32 punkty

Oprogramowanie:
eMarker, Explain Everything (roczna licencja na Explain Everything: program do współpracy z
tabletami, do edycji plików pdf, pracy projektowej z biblioteką projektów)

Złącza:

Złącza:

Porty wejściowe HDMI 2x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz), porty wejściowe VGA 1x, porty Audio
1 x wejście / 1 x wyjście, porty USB 3 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0, port sterowania RS232
1x, port LAN (RJ45) 1 x (współdzielony pomiędzy OPS / Android), karta pamięci 1x

Wejścia HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x2; USB 3.0
x2; RJ45 x1; Czytnik kart x1; Gniazdo Touch USB x1; Wyjścia AV-Out X1; wyjście
słuchawkowe; SPDIF X1

Jasność:
System operacyjny:
Technologia:
Multitouch:
Oprogramowanie:

350 cd/m2
Android 7.0 z obsługą sklepu Google Play
Podczerwień (IR)
20 punktów
Note

Złącza:
Porty wejściowe HDMI 2x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz), porty wejściowe VGA 1x, porty Audio
1 x wejście / 1 x wyjście, porty USB 3 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0, port sterowania RS232
1x, port LAN (RJ45) 1 x (współdzielony pomiędzy OPS / Android), karta pamięci 1x

W zestawie:

W zestawie:

W zestawie:

Uchwyt ścienny, kabel zasilający (3 m), kabel VGA (3 m), kabel USB (5 m), kabel
audio mj 3,5mm(5 m), pisak atrapa (3 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona
instrukcja obsługi PL, płyta CD lub pendrive z oprogramowaniem i sterownikami

Uchwyt montażowy ścienny, Pilot z bateriami, Pisaki (2 szt), Magnetyczny Uchwyt na Pisaki,
Przewód audio, Przewód HDMI, Przewód USB, Przewód VGA, Przewód zasilający, Skrócona
instrukcja obsługi

Uchwyt naścienny, kabel zasilający (3 m), kabel VGA (3 m), kabel USB (5 m), kabel audio mj
3,5mm(5 m), pisak atrapa (3 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL,
płyta CD lub pendrive z oprogramowaniem i sterownikami
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LABORATORIA

LabDisc Fizyka
DA 1235

Pozwala na przeprowadzenie
zenie różnorodnych
eksperymentów z zakresu fizyki, zarówno
w szkolnej klasie jak i po za nią (dzięki
wbudowanemu akumulatorowi
owi oraz
wewnętrznej pamięci). Pomiary
miary
przeprowadzone poza klasą
asą
ęci
zostają zapisane w pamięci
urządzenia a po powrocie do
o
szkoły przesyłane do kompu-tera. Wbudowane czujniki:
i:
napięcia i natężenia prądu,
u,
jasności oświetlenia, natężeenia dźwięku, ciśnienia, temmperatury, przyspieszenia oraz
odległości. Prawo Lenza, Prawo
Boyle’a, Drugie Prawo Newtona,
ona, Swobodne spadanie ciał.
• ciśnienie powietrza - zakres: 0 do 300
00 kPa; dokładność: ±2.5 kPa;
natężenie - zakres: -1 do 1 A; dokładność: ±2 %; napięcie - zakres: -30
do 30 V; dokładność: ±2 %; niskie napięcie - zakres: -500 do 500 mV;

LabDisc Biochem

2 790 zł

dokładność: ±2 %; dystans (ruch) - za
zakres: 0.2 do 10 m; dokładność:
zakres 0 do 55,000 lx; dokładność:
±2 %; światło - zakres:
±15 %; mikrofon
mikrofo - zakres: 0 do 50 V; dokładność: - akce
akcelerometr - zakres: -8 do 8 g;
dokładność: ±3 %; wejście uniwersalne
dokładno
- zakres:
zakres -0 do 5 V; dokładność: ±2 %;
temperatura otoczenia - zakres: -10 do
temper
50 °C;
°C dokładność: ±1 °C; temperatura ciciał stałych, cieczy - zakres: -25
do 125 °C; dokładność: ±2 °C; wspierane sy
systemy operacyjne : Windows,
Linux, M
Mac, iOS, Android; maksymalna
szybkość pobierania próbek: 24,000/
sek; rozdzielczość
rozdzi
zbierania próbek: 12bit; wewnętrzn
wewnętrzna pamięć urządzenia: 100,000
próbek; bateria LiP
LiPO 3.6V; żywotność baterii >150
godzin; wyświetlacz LCD; komunikacja USB; komunikacja
bezprzewodowa Bluetooth; automatyczna
automaty kalibracja i test czujników;
wymiary: średnica 132 mm, wysokość 45 mm; waga: 300 gram;
zakres temperatur pracy: -10 do +50 stopnie; certyfikaty: CE, FCC

DA 1234
Pozwala na przeprowadzenie różnorodnych eksperymentów, doświadczeń z zakresu biologii
g i chemii
zarówno w szkolnej klasie jak i po za nią np. na wycieczce (dzięki wbudowanemuu akumulatorowi oraz wewnętrznej pamięci).). Pomiary
przeprowadzone poza klasą
ą zostają zapisane w pamięci urządzenia
zenia
a po powrocie do szkoły przesyesyłane do komputera. Wbudowawane czujniki: jasności oświetlenia,
ia,
pulsu, ciśnienia barometrycznenego, temperatury otoczenia, oznanaczania tlenu w wodzie (elektroda
oda
nie zawarta w zestawie), koloryorymetrii, pomiaru mętności, pH,, przewodności, termoelementów, współrzędnych GPS oraz wilgotności.
• ciśnienie powietrza - zakres: 0 do 300 kPa; dokładność: ±2
±2.55 kPa;
temperatura otoczenia - zakres: -10 do 50 °C; dokładność: ±1 °C; barometr zakres: 300 do 1100 mb; dokładność: ±2.5 mB; kolorymetr - zakres: 10 do

3 367 zł

90% przezroczytości (3 kolory); dokładność: ±5 %; przewodność - zakres:
0 do 20 ms;; dokładność: ±2 %;; tlen rozpuszczony - zakres: 0 do 14mg/l;
dokładność: ±8 %; temperatura
t
ciał stałych, cieczy - zakres: -25
do 125 °C; dokładność: ±2°C; GPS - zakres: -; dokładność: ±±3m; puls - zakres: 0 do 200 bpm; dokładność:
ność ±1 digit; światło - zakres: 0 do 55,000 lx;
dokładność:
do
±15%; PH - zakres: 0 do 14 pH;
dokładność:
±2%; termoelementy - zakres:
d
-200 do 1200°C; dokładność: ±2%; mętnność - zakres: 0 do 1000 NTU; dokładność:
±10%;
± wejście uniwersalne - zakres: 0 do 5
VV; dokładność: ±2%; maksymalna szybkość
pobierania próbek: 24,000/sek; rozdzielczość
po
zbierania próbek: 12-bit; wewnętrzna pamięć
zbie
urządzenia: 100,000 próbek; bateria LiPO 3.6V;
urządz
żywotność baterii >150 godzin; wyświetlacz LCD; komunikacja USB 2.0;
2. Bluetooth V2.0; automatyczna kalibracja
i test czujników; wymiary: średnica 132 mm, wysokość 45 mm; waga:
itestczujników;wymiary:śr
300 gram; certyfiakty CE, FCC; wspierane systemy operacyjne: Windows,
Linux, Mac, iOS, Android

GŁOŚNIKI

Głośniki myBoard
DA 2083

499 zł

• moc 2 x 20 W; do połączenia z komputerem wykorzystywany jest
tylko jeden kabel USB (nie potrzebne jest połączenie audio); gniazda
w HUB: mini USB do podłączenia półki interaktywnej; USB do podłączenia tablicy; HDMI do podłączenia tablicy; USB do podłączenia
zewnętrznego urządzenia; micro USB - wyjście na komputer; wejście
uniwersalne, np.: MP3, telefon; gniazdo do podłączenia mikrofonu
(minijack); zasilanie: 2x chinch do podłączenia głośników; przyciski
+ i - do regulacji głośności (również regulować można suwakiem w
systemie operacyjnym); zestaw współpracuje wyłącznie z tablicami
myBoard! Silver
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Soundbar myBoard BLACK
DA 9590

249 zł

• moc 2 x 20 W; bluetooth; złącze optyczne Toslink; pasmo przenoszenia
30Hz-20kHz; wejścia AUX; złącze optyczne Toslink; sterowanie za pomocą pilota; wyświetlacz alfanumeryczny LED; 2 wejścia przewodowe
audio jack 3,5 mm; wymiary: 94 x 7,7 x 6,5 cm

Głośniki Esprit
DA 2096

579 zł

• moc wyjściowa 40 W (maks); w zestawie: głośniki: prawy i lewy
(1 para); kabel połączeniowy do głośników (1 szt.); kabel sygnałowy
chinch-mini jack (1 szt.); zestaw uchwytów montażowych (1 kpl.)

WIZUALIZERY

Kamera interaktywna
LR 4427

Wizualizer AVER U50
DA 2147

Wizualizer LUMENS DC125
1 050 zł

• sensor: CMOS, ilość pikseli: 5 mln., rozdzielczość: Full HD 1080p (1920
x 1080), zoom cyfrowy x 8, gęsia szyja, oświetlenie zewnętrzne LED

DA 2148

1 350 zł

• sensor: CMOS, ilość pikseli: 2,07 mln mln., rozdzielczość: QXGA (2.048 x
1.536pikseli),zoomcyfrowyx8,gęsiaszyja,oświetleniezewnętrzneLED

472 zł

• specyfikacja produktu: jakość obrazu 3MP; regulowany wysięgnik dla
wszechstronnego widzenia; automatyczne ustawianie ostrości; osiem
m
lampek LED do oświetlania ciemnych ustawień i obrazów; mikrofon
on
wewnętrzny; dysk instalacyjny z wielojęzycznymi przewodnikami
mi
instalacyjnymi; mierzy 51 cm H; nie wymaga wymiany żarówek;
k;
kompatybilny z PC / MAC; wym.: wysokość 60 cm; najnowsza wersja
sja
oprogramowania Windows/ Mac

AKCESORIA

Przewód HDMI 10 m
TN 0042

Zestaw klawiatura + mysz
110 zł

DA 0919

Zewnętrzny napęd optyczny USB

Aktywna
k
półka
łk myBoard
d Silver
l

DA 6993

TS 20583

120 zł

279 zł

• zewnętrzny napęd; podłączany przez USB; CD, DVD

• interaktywna półka może automatycznie aktywować tryb multi-color (2K/3K/4K), gdy więcej niż jeden pisak zostanie podniesiony z półki; półka interaktywnadziała
interaktywna działa tylko wwpołąc
połączeniu z HUBem
z zestawu głośnikowego

Minikomputer do tablic
i monitorów interaktywnych

Aktywna półka myBoard Black

100 zł

• zestaw bezprzewodowy 2,4 GHz; 10 klawiszy multimedialnych;
rozdzielczość myszy:
y y 800-1600 DPI

W
Windows
10
OEM
O
DA 0711
D

Przewód
ód zasilający
il j
10 m
DA 2146

•

59 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

590 zł

• system operacyjny; licencja na 1
komputer; 64-bit; do monitorów
interaktywnych z wbudowanym
komputerem OPS

DA 3140

649 zł

• procesor Intel; 2 GB RAM; 32 GB ROM; Microsoft Windows 10

TS 20609

199 zł

• łatwy sposób na zmianę koloru pisaka; brak konieczności wyboru koloru z przybornika; 3 kolory (czerwony, niebieski, czarny) oraz gumka

163

MOCOWANIE

SZAFY

Uchwyt sufitowy do projektora

Uchwyt ścienny do projektora

DA 2353D

DA 0782

133 zł

• do projektorów długoogniskowych sufitowych

220 zł

• do projektorów krótkoogniskowych

Szafka mobilna na laptopy typ 4
DA 2141

5 200 zł

Solidna metalowa szafka z półkami do bezpiecznego przechowywania.
• 26 laptopów (dwie kolumny po 13 gniazdek) i jednoczesnego
ładowania ich z sieci 230 V, Maks. wielkość laptopa to 90 x 340
x 470 mm, co odpowiada ekranowi o przekątnej 17“, wymiary
zew. (wys. x szer. x g.) mm 1540 x 920 x 500, waga 76 kg

Statyw mobilny VIS 46 PLUS

Uniwersalna podstawa jezdna
z wysięgiem i regulacją wysokości

DA 3121

DA 1191

1 499 zł

• statyw do monitora interaktywnego; mobilny, uniwersalny dwusłupowy statyw na podstawie jezdnej do monitora interaktywnego;
solidna konstrukcja wykonana z elem. stalowych malowanych
proszkowo RAL-9004; obciążenie do 100 kg; rozmiar monitora 46”; słup o wysokości 160 cm i średnicy 60mm z otworami
umożliwiającymi przeprowadzenie okablowania wewnątrz słupa;
w komplecie adapter do uchwytu VESA
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2 249 zł

• statyw na kółkach z regulacją wysokości, swobodny przejazd całego zestawu przez drzwi, podstawa uniwersalna - regulacja uchwytów pozwala
na instalację większości modeli tablic w wymiarach 77-100”, ramię do
projektora z wysięgnikiem o maks. długości 120 cm, ramię do projektora
obraca się o 90º wokół punktu osadzenia, wysięgnik pozwala na zamontowanie projektora tuż nad tablicą, co minimalizuje efekt cienia, statyw
zsiłownikiem250Nprzeznaczonydlawagi23–33kg(tablica+projektor)

System mocowania ściennego
uVis-RW100
DA 2143

1 880 zł

• do montażu stacjonarnego tablicy; uchwyt uniwersalny - regulacja uchwytów pozwala na instalację większości modeli
tablic w wymiarach 77-100”; ramię do projektora z wysięgnikiem; o max. dł. 120 cm; ramię do projektora obraca się
o 90°; wysięgnik pozwala na zamontowanie projektora tuż
nad tablicą, co minimalizuje efekt cienia, statyw z siłownikiem
250N przeznaczony dla wagi 23–33 kg (tablica + projektor)

Szafa-wózek na laptopy typ 2
DA 2142

4 200 zł

Solidna metalowa szafka z półkami do bezpiecznego przechowywania.
• 16 laptopów (dwie kolumny po 8 gniazdek) i jednoczesnego
ładowania ich z sieci 230 V, Maks. wielkość laptopa to 90 x 340
x 470 mm, co odpowiada ekranowi o przekątnej 17“, wymiary
zew. (wys. x szer. x g.) mm 1060 x 920 x 500, waga 67 kg

Banach 3D drukarka
PN 0120

6 990 zł

Nauka poprzez kontakt ucznia z przedmiotem
jest znacznie bardziej skuteczna od posługiwania
a się
s ę opisami,
op sa , zdjęciami
djęc a a nawet
awe animacjami.
a acja .

pracownia matematyczno-przyrodnicza
dla szkół podstawowych klasy 4-8
ﬁzyka

biologia

srodek ciężkości, śruby,
przekładnie, atom, silniki,
turbiny, pojazdy

budowa komórek,
anatomia,
modelowanie ekosystemów
y

129 zł

zaskakujące
efekty
dydaktyczne!

PN 0122N PN 0122C PN 0122S

Materiał do druku. Filament PLA 1 kg
W laboratorium 3D wydrukujemy nawet do 20 sztuk obiektów
3D (podana ilość jest szacunkowa i zależy od stopnia skomplikowania projektu).

• średnica zwoju to : 1,75 mm; długość: 320
m = 1 kg filamentu PLA; ilość możliwa do
wydrukowania: ok 10 dużych przedmiotów
(rozmiar do 18cm), kilkanaście do 30 średnich przedmiotów (ok 10 cm), do 200 małych

chemia
modele atomów
i cząstek chemicznych

matematyka
siatki brył i figur,
bryły geometryczne,
dowody geometryczne,
ułamki i kąty

geograﬁa
trójwymiarowe mapy,
przekroje geologiczne,
tektonika płyt, pory roku,
Układ Słoneczny
Pracownia składa się
z następujących elementów:
• drukarka Banach 3D - 1 szt., wym. 44 x 42 x 42 cm
• 300 gotowych bezpłatnych projektów 3D
przygotowanych do druku na drukarkę
Banach3D www.banach3d.pl – na zajęcia
z matematyki, fizyki, chemii, biologii
• akcesoria do obsługi wydruków 3D tj.: szczypczyki, szpachelka, pęseta
• materiał do druku (1 kolor filamentu PLA po 1kg)

•

Ilość możliwa
do wydrukowania:
• karta pamięci SD do pracy drukarki 3D bez
komputera
• instrukcja obsługi i materiały video on-line
wspierające nauczycieli
• poradnik metodyczny do przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia
• filmy instruktażowe dla nauczycieli z obsługi
drukarki Banach 3D

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

• ok. 10 dużych przedmiotów (rozmiar do 18cm)
• kilkanaście do 30
średnich przedmiotów
(rozmiar ok. 10 cm)
• do 200 małych przedmiotów

•
•
•
•
•
•
•
•

Dane
techniczne:

P
Pracownia
i matematyczno-przyrodnicza
t
t
nicza
dla szkół podstawowych klasy 4–8.. Długopisy
g p y

pole robocze 20 x 20 cm, wysokość do 18 cm
średnica dyszy 0,4 mm
grubość warstwy regulowana od 0,05 mm
podgrzewany stół roboczy
głowica z wymiennymi dyszami
układ chłodzenia wydruku
wysokość warstwy 0,1 - 0,3 mm
3 punktowe poziomowanie stołu półautomatyczne

Pracownia składa się z następujących elementów:
• długopisy 3D - 6 szt.
• power bank do korzystania z długopisów 3D bez zasilania – 6 szt.
• materiał do druku (3 kolory filamentu PLA po 1kg)
• szablony do pracy w klasie z długopisami 3D do pobrania ze strony www.nowaszkola.com
• poradnik metodyczny do przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia/przyroda
• filmy instruktażowe dla nauczycieli z obsługi drukarki Banach 3D

PN 0121

2 990 zł
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MATEMATYKA
dodawanie odejmowanie mnożenie dzielenie ułamki
procenty matematyczne dyski figury bryły kostki matematyczne
plansze matematyczne przybory matematyczne
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b

dodawanie i odejmowanie
• 64 elem.: 20 białych, 12 czerwonych, 4 zielone, 4 fioletowe, 4 żółte, 4 ciemno zielone,
4 czarne, 4 brązowe, 4 niebieskie, 4 pomarańczowe; wiek: 5+

Sortuję i liczę. Zestaw magnetyczny
Magnetyczne klocki. Zestaw
LR 0007

NS 0494

90 złł

Tafelki magnetyczne z warzywami, owocami, kolorami, cyframi oraz znakami matematycznymi.

79 złł

Rozwija podstawowe umiejętności liczenia w zakresie: dodawania i odejmowania, mnożenia
i dzielenia. Wspiera przyswajanie treści: ułamki
zwykłe i dziesiętne, geometria, miary i jednostki.
Klocki można umieszczać na białych tablicach
lub na innych metalowych powierzchniach.

• do przeliczania, sortowania, tworzenia wzorów i układania równań, umieszczając je na tablicy szkolnej lub magnetycznej.
• 126 tafelków o wym. 5,5 x 5,5 cm, instrukcja, wiek 4+

mnożenie i dzielenie

Tuba Pitagorasa
ZE 2561

Tuba Pitagorasa do nauki tabliczki mnożenia
to edukacyjna zabawka, która poprzez zabawę uczy dzieci tabliczki mnożenia i dzielenia.
Wystarczy przekręcić dwa kolorowe pokrętła,
a wyniki będą wyświetlane w oknie wzdłuż tuby.

• wym. 21 x 4,5 cm

•

Mnożenie. Karty

54 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

EC 0037

Tabliczka mnożenia
Zestaw elastycznych tabliczek
EF 0001
35 zł
• wym. 20 x 20 cm; 4 szt.; do wyczerpania zapasów

22 zł

Karty do ćwiczenia mnożenia i ułamków dzięki którym matematyka będzie łatwiejsza do
opanowania. Zabawa w formie gry karcianej
zamieni naukę w przyjemność.

• suchościeralne; wiek: 6+
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ułamki i procenty

Ułamki demonstracyjne
PP 7749

108 zł

Listwy reprezentujące części ułamkowe.

Kolorowe segmenty nakładane na trzpienie,
w prosty i przejrzysty sposób pokazują zależności pomiędzy ułamkami (1, 1/2, 1/3, 1/4,
1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12).

• 51 kolorowych elementów z tworzywa, wym. 23 x 20,5 cm

• 51 elem., podstawa o wym. 36 x 7 x 13,5 cm

Ułamki. Tabliczka
TY 9281

42 zł

Ułamki w kwadracie
IV 1750

50 zł

Zestaw 7 kwadratów w układzie: 1/2, 1/3, 1/4,
1/6 i cały kwadrat.

• wym. 10 cm; tworzywo; przezroczyste pudełko

Ułamki i procenty
Ułamkowa pizza magnetyczna

Ułamki w kole
IV 1760
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34 zł

LR 5062

87 zł

Zestaw zawiera 9 kolorowych kół z tworzywa
w układzie: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8,
1/10, 1/12. Zestaw ułatwia pojęcie tezy, że
ułamki są częściami całości.

W zestawie znajduje się 6 różnych pizz: jedna w całości, i pięć podzielonych na różnej
wielkości kawałki (2, 3, 4, 6 i 8) – 24 części.
Każda pizza ma nadrukowane zapisy ułamka zwykłego.

• śr. 10 cm; pudełko z tworzywa

• śr. pizzy 20 cm

Ułamki. Tabliczka elastyczna
EF 0002

35 zł

Dwustronne, miękkie plansze do porównywania
ułamków zwykłych, dziesiętnych oraz procentów. Można zaginać je w dowolnych miejscach.

• 4 szt. wym. 20 x 20 cm; trwałe, elastyczne tworzywo;
do wyczerpania

LR 0008

159 zł

Zestaw składa się z 9 kół podzielonych na części ułamkowe.

• magnetyczne koła o średnicy 20 cm każde podzielone są
na ułamki: 1 (100%), 1/2 (50%), 1/3 (33,3%), 1/4
(25%), 1/5 (20%), 1/6 (16,6%), 1/8 (12,5%), 1/10
(10%), 1/12 (8,3%). Dobrze przylegają do powierzchni
magnetycznych

System dziesiętny
VO 1940

85 zł

Kostki do nauki sortowania, przeliczania, dodawania i odejmowania.
• 4 kolory: czerwony, żółty, zielony i niebieski; 100 kostek
(1 x 1 cm); 10 pałeczek (1 x 10 x 1 cm); 10 płaskich płytek (10 x 10 cm); 1 duży blok (10 x 10 cm)

K
Karty
pracy d
do system
dziesiętnego
VO 1940W

Kostki z ułamkami. Zestaw
EO 1306

Ułamki.
mki. Tafelki porównawcze
99 zł

Doskonała pomoc edukacyjna, która w łatwy
sposób objaśnia i prezentuje pojęcia związane
z ułamkami. Składa się z 4 kostek obrazujących zapis i podział ułamków będących częścią
jedności (całości). Każdy bok sześcianu zawiera różne konfiguracje następujących wartości
ułamków: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8.
• wym. kostki 5 x 5 x 5 cm, wym. opakowania: 15 x 15 x 5,5
cm; wykonane z tworzywa sztucznego; wiek: 8+

•

30 zł

• 24 szt.; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

EO 1270

Ułamki na flipcharcie
NS 1298

62 zł

Zestaw obrotowych kart demonstrujących zależność między daną wielkością w postaci graficznej
a ułamkiem, liczbą dziesiętną i procentem.

• 5 rodzajów aktywności; zawartość: 15 kart z diagramami kołowymi;
15 kart z diagramami kwadratowymi; 15 kart z procentami: 10%, 5%,
40%, 80%, 200%, 150%, 125%, 350%, 25%, 50%, 100%, 75%, 1%,
20%, 60%; 15 kart z liczbami dziesiętnymi: (0,1; 0,05; 0,4; 0,8; 2,
1,5; 1,25; 3,5; 0,25; 0,5; 1; 0,75; 0,01; 0,2; 0,6); 15 kart z ułamkami:
1/4; 1/2; 1; 3/4; 1/100; 1/5; 3/5; 1/10; 1/20; 2/5; 4/5; 2/1;
1 1/2; 1 1/4; 3 1/2; wym. 47 x 14 x 13,5 cm; karty umieszczono
na wspólnej podstawie

129 zł

Gra matematyczna składająca się z zestawu
kart do rozpoznawania ułamków dziesiętnych przedstawionych na 4 różne sposoby:
jako część kwadratu, jako procent, jako liczba wymierna i jako wartość na osi liczbowej.
• 48 kart o wym. 7 x 9,5 cm (11 kart – procent, 11 kart –
oś liczbowa, 11 kart – ułamek dziesiętny, 11 kart – obraz graficzny ułamka, 4 karty „mydło”); w plastikowym zamykanym
pudełku o wym.:10.5 x 8.5 x 5 cm; wiek:10+
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Magnetyczne koło
LR 1769

182 zł

Magnetyczne ruchome koło należy uzupełnić kolorową planszą. Doskonała pomoc do
zajęć matematycznych oraz dowolnych gier
językowych.

VO 8518

• magnetyczne koło o śr. 40 cm, 3 dwustronne plansze

• wym. 23,5 x 10 cm
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VO 6478
59 zł

Doskonała pomoc matematyczna do nauki jedności, dziesiątek i setek. Dzieci poznają prawidłowy zapis liczb i system dziesiętny.

Odejmowanie
ułamków dziesiętnych. Domino

Ułamki.
ł k Karty
EC 0036

Ułamki na magnesie

Kolorowy system dziesiętny

22 zł

TR 1018

52 zł

Karty do ćwiczenia mnożenia i karty do ćwiczenia ułamków, dzięki którym matematyka będzie
łatwiejsza do opanowania. Zabawa w formie
gry karcianej zamieni naukę w przyjemność.

Domino to pomoże dzieciom zapoznać się
z ułamkami i sprawdzi się w nauce odejmowania wartości dziesiętnych. Aby wygrać, trzeba
dopasować sumy odejmowania do poprawnych odpowiedzi.

• suchościeralne; wiek: 6+

• 24 plastikowych kostek domina o wym. 4 x 8 cm, wiek: 8+

385 zł

Ułamki wykonane z folii magnetycznej w 9
kolorach.

• każda część ułamkowa jest w innym kolorze: 1, 1/2, 1/3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12
• całość listwy ma wym. 100 x 10 cm

Ułamki i procent
procenty. Domino
LR 2503

47 zł

Gra składa się z dwustronnych tafelków, na których umieszczono procentowe, ułamkowe i graficzne zapisy tych samych wartości.

• 36 dwustronnych tekturowych kostek domina z ułamkami: 1/(2 ), 1/3, 1/4,1/5,1/8, liczbą całkowitą: 1
i procentami: 100%; 50%; 33%; 25%; 16,6%; 12,5%
(wym.: 11,5 x 6 cm); instrukcję; wym. opakowania:
22 x 17,5 x 2.5 cm

Ułamki. Domino
TR 5290

52 zł

Domino jest idealnym sposobem na to, aby
w formie zabawy pomóc dzieciom przyswoić
zagadnienie ułamków. Żeby wygrać grę, dzieci
muszą dopasować ułamki w zapisane w różnej
formie do takich które mają taką samą wartość.

• 24 kostek domina o wym. 40 mm x 80 mm. 8+

Karty
do matematycznych dysków
TY 3001W

MATEMATYCZNE DYSKI

30 zł

Zawierają pomysły na wykorzystanie dysków
w nauce matematyki i przyrody, np. sposoby
ułatwiające zrozumienie i doskonalenie umiejętności w zakresie ułamków zwykłych i dziesiętnych. Pozwalają również rozwijać umiejętność odczytywania wskazań zegara, informacji
z kompasu i wyznaczania kierunków geograficznych. Dodatkowo, jeden z sześciu dysków
uławia określanie i rysowanie różnych miar
kątów. Dla komfortu pracy użytkownika specjalnie opracowano plastikową podstawkę, która
usprawnia manipulację dyskami i kartami pracy
(sprzedawana jest osobno)
• wym. karty: 11,5 x 11,5 cm; 24 szt. w tekturowym pudełku

24 karty

26 zł

do starszych użytkowników, przy bardziej skompliplikowanych zagadnieniach związanych z geometrią
rią
i geografią.

Zestaw dysków z nadrukowanymi wartościami do
nauki odczytywania i zapisywania liczb dziesiętnych,
ułamków, procentów, ustalania kierunków geograficznych, rysowania miar katów oraz posługiwania się
czasem. Pozwala w wygodny sposób obrazować i
porównywać różne wielkości. Dyski można dostosować do pracy z młodszymi dziećmi, przy zdobywaniu
pierwszych umiejętności odczytywania godzin lub

6 dysków o ø 14 cm z transparentnego tworzywa
wa
sztucznego:
• kątomierz/kompas
• ułamki zwykłe z przedziału (0,1)
• ułamki dziesiętne z przedziału (0,1) w tym ułamki okresowe
• ułamki dziesiętne z przedziału (0,1) z dokładnością do części setnych
• zegar (sekundy, minuty, godziny)
• procenty

Matematyczne dyski
TY 3001

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

6 podstawek

Z
Zestaw
matematycznych dysków
z kartami pracy i podstawkami
TY 3002

75 zł

Plastikowa podstawka specjalnie zaprojektowana do aktywności z matematycznymi dyskami

i kkartami pracy. Ułatwia ułożenie
ł
i i manipulację
i l j
dyskami zgodnie z 24 propozycjami instrukcji
obrazkowych . Zestaw zawiera 6 podstawek,
co umożliwia pracę jednocześnie na wszystkich
dyskach.
• 6 podstawek z tworzywa sztucznego, wym. pojedynczej podstawki: 17 x 17 cm, 24 karty pracy o wym. 11,5 x 11,5 cm
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ﬁgury i bryły

Zestaw konstrukcyjny modeli
VO 2182

149 zł

Duża liczba otworów w kulkach pozwala trwale
łączyć je z sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu można tworzyć m.in.
graniastosłupy i ostrosłupy. Gotowe modele są
doskonałą pomocą na zajęciach dotyczących
pojęć geometrycznych, tj. krawędź, przekątna,
powierzchnia, objętość itp.
• 70 kolorowych kulek o ø 16 mm; każda kulka posiada 26
otworów; 250 słomek o dł. 16–75 mm

Karty pracy do płaskich modeli

Karty pracy
do przestrzennych modeli

VO 8151W

VO 8152W

30 zł

Karty pracy do zestawu klocków konstrukcyjnych,
które pozwalają realizować treści matematyczne
w zakresie geometrii na wszystkich etapach edukacyjnych. Sposób tworzenia płaskich figur zaprezentowano w postaci instrukcji obrazkowej. Każdą
z nich opatrzono informacją na temat ilości i rodzaju niezbędnych elementów konstrukcyjnych.
• wym. karty: 11,5 x 11,5 cm; 24 szt. w tekturowym pudełku

Zestaw elementów do budowy
szkieletów brył
Tabliczki suchościeralne do
kreślenia figur przestrzennych

599 zł

Dwustronna tablica suchościeralna. Po obu stronach posiada punkty, które ułatwiają rysowanie, np. figur przestrzennych, plansz do gier,
czy szlaczków grafomotorycznych.

Zestaw klasowy do budowania wielokątów. Połączenie matematyki z zabawą oraz duża ilość
elementów stwarzają nieograniczone możliwości podczas zajęć lekcyjnych jak i podczas
zajęć dodatkowych. Uczniowie używają plastikowych patyczków oraz łączników do tworzenia modeli szkieletów 2D i 3D.

• format A4; 30 szt.; z tworzywa sztucznego

• 1086 elem. (680 rurek i 406 łączników)

EU 0430
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OX 2511

189 zł

Geometryczny łamaniec
30 zł

Karty pracy do zestawu elementów do budowy
szkieletów modeli wielościanów a także różnych
konstrukcji przestrzennych. Modele zobrazowano i umieszczono w postaci instrukcji obrazkowej
wraz ze wskazaną ilością potrzebnych elementów do ich budowy. Karty prezentują również
podstawowe własności wybranych brył.
• wym. karty: 11,5 x 11,5 cm; 24 szt. w tekturowym pudełku

IV 4159

69 zł

Zestaw kolorowych odcinków o różnych długościach do budowania ruchomych modeli figur
płaskich. Umożliwia również demonstrację i objaśnienie zagadnień z zakresu geometrii: mierzenie obwodów, tworzenie i nazywanie kątów.

• 68 plastikowych odcinków o różnych długościach w czterech kolorach: czerwonym, żółtym, białym, granatowym,
kątomierz; 11 kart pracy, wiek: 6+

Geometryczny zestaw 3D
IV 7859

25 zł

Pomaga uczniom zrozumieć różnice i zapamiętać
podstawowe cechy poszczególnych figur, mierzenia
obwodu czy też obliczania pola powierzchni. Figury
mogą stanowić również szablony do odrysowywania i tworzenia różnych obrazków. Każdy z elementów posiada nadruk nazw figur w języku angielskim.

• 17 figur transparentnych: trójkąt równoramienny, równoboczny,
różnoboczny, kwadrat, prostokąt, elipsa, koło, romb, trapez,
deltoid, sześciokąt, siedmiokąt, ośmiokąt, równoległobok; opakowanie z mocnej tektury (wym. 17 x 13 x 4,5 cm); wiek: 4+

Happy C
Cubes
b
HC 0001

269 zł

Zestaw łamigłówek przestrzennych rozwijających zdolności manualne, uczących logicznego myślenia. Z puzzli należy utworzyć trójwymiarowy model a następnie przekształcić go
w dwuwymiarową figurę.

• 208 elem., 30 ramek, 26 dwustronnych kart pracy,
2 plansze, 4 poziomy trudności; instrukcja; wym.puzzla:
5x5x1cm; wiek: 5+

Bryły geometryczne z siatkami
LR 0921

Siatki brył
HB 0861

99 zł

Półprzezroczyste figury przed złożeniem mogą
stanowić szablon do odrysowywania siatek,
po złożeniu powstają bryły.

• 6 figur o wym. 35 x 35cm; wiek: 6+

Siatki geometryczne do składania

Siatki brył

PP 0494
33 zł
• 36 szt. o wym ok. 15 cm, 6 wzorów do składania;
wykonane z papieru

TY 8410
• 10 plastikowych kształtów różnych brył
• wys. ok. 10 cm

55 zł

Bryły geometryczne pełne
Bryły. Wielościany pełne
prawidłowe
CM 5132
• 12 szt., 6 kolorów

•

162 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

139 zł

Bryły pomagają dziecku zrozumieć takie pojęcia
jak: objętość, obwód, powierzchnia i symetria.

Magnetyczne trójwymiarowe
bryły ułamkowe

TY 0406

147 zł

LR 1911
245 zł
• 20 elem.: 4 kostki ( 1 cała 1/2, 1/3 i 1/4 ) i 4 kule

• 17 szt.; 4 kolory; bok najmniejszego sześcianu 5,3 cm;
bok największego sześcianu 10, 4 cm

Bryły wykonane są z estetycznego i trwałego
tworzywa.

• 10 brył z przeźroczystego tworzywa o wym. 7,5 cm: walec,
stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny,
graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu; z kolorowego tworzywa

Bryły piankowe
MW 0922

37 zł

Kolorowe bryły geometryczne wykonane
z pianki.

• 7 szt.
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Sześcian z przekątnymi Prostopadłościan
S
HG 0030
H
55 zł z przekątnymi
• wym. 13 x 20 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Bryły
B
ł drewniane
d
i
TY 0029

259 zł

Półprzezroczyste figury przed złożeniem mogą stanowić
szablon do odrysowywania siatek, po złożeniu składają się w bryły.
• 6 figur o wym. 35 x 35cm; wiek: 6+

HG 0031

Ostrosłup
czworokątny

49 zł HG 0032

• wym. 20 x 15 x 13 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Ostrosłup trójkątny
49 zł HG 0033

Graniastosłup
pięciokątny

49 zł HG 0034

49 zł

• wym. 16 x 25 cm; gr. 0,3 cm; akryl

• wym. 23 x 25 cm; gr. 0,3 cm; akryl

• wym. 10 x 20 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Stożek

Walec

Kula

Graniastosłup
prosty trójkątny
HG 0035

49 zł

• wym. 10 x 20 cm; gr. 0,3 cm; akryl

HG 0036

49 zł HG 0037

• 19 x 23 cm; ocynkowany drut biały

Bryły geometryczne. Zestaw 25 szt.
TR 3610

182 zł

Zestaw żółtych brył z tworzywa, które mają wiele zastosowań w szkołach podstawowych, średnich i wyższych.

• 25 elem.; wym. 5 cm /100 cm; wiek 3+
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49 zł HG 0038

• wym. 15 x 18 cm; ocynkowany
drut biały

49 zł

• wym. 19 x 19 cm; ocynkowany
drut biały

Bryły
ły ścięte
BD 7011

Bryły. Wielościany nieregularne
192 zł

279 zł

• 6 szt., wys. 16 cm

Bryły
y wpisane

Wielkie bryły transparentne

BD 5700

265 zł

• 6 szt., wys. 17 cm

•

BD 7009

• 4 szt. wys. 12–17 cm
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LR 3208

379 zł

• 10 szt, wys. 15 cm
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Zestaw brył pełnych do
mierzenia i porównań objętości

Bryły geometryczne transparentne

VO 6294

• 17 szt.; bok najmniejszego sześcianu 5,3 cm; bok największego sześcianu 10,4 cm

109 zł

• 17 szt., wys. 6 cm

• 6 szt., wys. 17 cm
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163 zł

Przyrząd do demonstracji
powstawania brył obrotowych

Bryły obrotowe
BD 0032

TY 0405

289 zł

BD 5050

619 zł

• stelaż z ramieniem do mocowania ramek, osłona, zasilacz, komplet
plastikowych ramek

kostki matematyczne

Kostki do gry
EI 0056

109 zł

Wysokiej jakości plastikowe kostki oczkowe idealnie nadające się do większości gier planszowych.
• zapakowane w plastikowe wiaderko; 100 szt. w pięciu kolorach, szer. ścianki 15 mm

Tradycyjne kostki
IV 2359

16 zł

Numeryczne kostki 10 sztuk

• 10 szt. z oczkami; wym.: 1,5 cm; materiał: tworzywo
sztuczne; kolor: biały, żółty, czerwony, granatowy, zielony; do
wyczerpania zapasów

IV 2559

Pionki drewniane kolorowe.
Zestaw klasowy

Kostki drewniane.
Zestaw klasowy

Jumbo kostki 10 sztuk
14 zł

• 10 szt. z liczbami; wym.: 1,5 cm; materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały, zielony, czerwony; do wyczerpania zapasów

IV 5315

18 zł

• 10 szt. z oczkami ; wym.: 2 cm; materiał: tworzywo sztuczne;
kolor: biały, żółty, czerwony, granatowy, zielony

Walizka kostek
EI 0051

149 zł

Walizka z tworzywa sztucznego zawiera 14
różnych typów kostek, od tradycyjnych i wielościennych po puste do zapisu według potrzeb.
• 162 kostki w 14 rodzajach: zamykana walizka z wkładką;
wym. 34,5 x 27 x 7 cm

•
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TY 0028
• 60 szt.; 6 kolorów; wym. 1,2 x 2,4 cm

39 zł

TY 0027
• 50 szt.; wym. 1,6 cm

Wielokątna kostka od 1 do 12
US 0432
59 zł

21 zł

Wielościenna kostka do gry, doskonała do zabaw
grupowych dla młodszych, jak i starszych dzieci.

• 1 kostka piankowa; wym.; 12,5 cm
177

NAKŁADKI SUCHOŚCIERALNE

Układ współrzędnych
HL 0279

Kratka

Dopasowywanie powierzchni.
Domino

Obliczanie kątów. Domino

TR 5300

TR 1496

57 zł

199 zł

HL 0275
165 zł

Duże plastikowe kostki domino, które są idealne,
aby pomóc dzieciom zaznajomić się z pomiarem
powierzchni i sposobem jej zapisywania. Obszary są wyrażone w centymetrach kwadratowych.

Domino to pomoże dzieciom w przyswojeniu
obliczania kątów. Aby wygrać, dzieci muszą
dopasować diagram pokazany na dominie
z poprawną odpowiedzią.

• 24 plastikowych kostek domina o wym. 6 x 12 cm, wiek: 8+

• 4 zestawy kostek po 24 elem. o wym. 4 x 8 cm, wiek: 8+

199 zł

• na odwrocie zaopatrzone w dwie taśmy magnetyczne o szerokości 4 cm.
Doskonale przylegają do wszelkiego
rodzaju tablic szkolnych i flipchartów
wykonanych na bazie blach; wym.
80 cm x 96 cm

Jednostki miar. Domino
TR 2724

62 zł

Pomoc pozwoli dzieciom przyswoić wartości
poszczególnych jednostek. Podane są wartości wyrażone w kilometrach, metrach, centymetrach, milimetrach, kilogramach, metrach,
litrach i mililitrach.

• 24 elem., wym. 60 mm x 120 mm 8+
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Duo. Układ
d współrzędnych
ł d hid
diagram kołowy
k ł
ID 0006

225 zł

• dwustronna ścienna plansza dydaktyczna, laminowana
• wym. 140 x 100 cm

plansze matematyczne
• format 70 x 100 cm; karton kredowy o gramaturze 250g,
• każda plansza jest ofoliowana, wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę

Bryły obrotowe

Ostrosłupy

VS 0028

42 zł

Wielościany foremne

VS 0030

42 zł

VS 0031

Procenty
42 zł

VS 0022

42 zł

Potęgowanie
i pierwiastkowanie
VS 0023

•

Wzory skróconego mnożenia

Funkcja liniowa

VS 0024

VS 0025

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

42 zł

42 zł

Funkcje trygonometryczne

Twierdzenie Pitagorasa

VS 0026

VS 0027

42 zł

42 zł

42 zł
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przybory matematyczne

Szablon do kreślenia
TS 12188

Linijka niełamliwa
KW 1813

4 zł

• elastyczna; dł. 20 cm; kolor wybierany losowo

145 zł

Wykonany z przezroczystego pomarańczowego plastiku o grubości 1,5mm. Można przy nim wykreślić parabole, hiperbole,
elipsy, sinusoidy, cosinusoidy
• w miękkim plastikowych etui; wym. 20,5 x 20,5 cm

Matematyka dla liceum. Zestaw 20 tablic
WU 0001
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

550 zł

Funkcja malejąca
Funkcja rosnąca
Wykresy różnych rodzajów funkcji
Ilustracja graficzna układu równań
Funkcje trygonometryczne kąta skierowanego
Funkcje trygonometryczne, wzory, wartości
Wartości funkcji trygonometrycznych
Bryły obrotowe
Interpretacja geometryczna pochodnej
Interpretacja geometryczna rozwiązań równania kwadratowego
ax2 + bx + c = 0
• Monotoniczność funkcji różniczkowalnej
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• Interpretacja geometryczna rozwiązań nierówności kwadratowej
ax2 + bx + c > 0
• Interpretacja geometryczna rozwiązań nierówności kwadratowej
ax2 + bx + c < 0
• Postać ogólna równania prostej
• Wzory redukcyjne, cz. I
• Wzory redukcyjne, cz. II
• Wzór Herona. Promienie okręgów wpisanego i opisanego na
trójkącie
• Zbiory punktów na płaszczyźnie I
• Zbiory punktów na płaszczyźnie II
• Twierdzenie Talesa

Przybory do tablicy
TY 1040

189 zł

Komplet podstawowych przyborów tablicowych:
cyrkiel, kątomierz, 2 ekierki, linijka. Duże, wygodne

przyrządy z uchwytami zapewniają łatwość oraz
dokładność w odmierzaniu i rysowaniu. Przyrządy wyposażone są w magnesy, co ułatwia pracę
przy tablicy. Wszystkie uchwyty są zdejmowane.

• linijka dł. 100 cm; ekierki 40 cm; 5 szt.; wyk. z tworzywa

Kątomierz
agnet
e yc
et
y zny
drewniany magnetyczny

Ekierka
i
drewnina
magnetyczna 60 cm

Linijka drewniana
magnetyczna 1 m

PC 2702
57 zł
• drewniany kątomierz o podło
podłożu
oż magnetycznym; dł. 35 cm;
wą 1180°;
80 w kolorze
80°;
80
ko żółtym; z uchwytem
z podziałką kątową

PC 2602
59 zł
• drewniana ekierka o podłożu magnetycznym o dł. 60 cm;
w kolorze żółtym

PC 2002
59 zł
• drewniana linijka o podłożu magnetycznym o dł. 1 m;
w kolorze żółtym

Kątomierz drewniany

Ekierka drewniana 60 cm

Linijka drewniana 1 m

PC 2712
31 zł
• drewniany kątomierz z uchwytem o dł. 35 cm; z podziałką
kątową 180°; w kolorze żółtym; z uchwytem

PC 2612
30 zł
• drewniana ekierka z uchwytem o dł. 60 cm; w kolorze żółtym; z uchwytem

PC 2012
20 zł
• drewniana linijka z uchwytem o dł. 1 m; w kolorze żółtym;
z uchwytem

Cyrkiel drewniany z przyssawką
PC 2942

20 zł

Uniwersalny cyrkiel do tablic suchościeralnych i tradycyjnych. Drewniane ramiona
połączone stalową śrubą z nakrętką motylkową. Koniec jednego z ramion wyposażono w metalowy uchwyt, w którym
można łatwo osadzić pisak lub kredę.
Drugie ramię posiada stopkę z pojedynczą przyssawką, która stabilnie mocuje
się do powierzchni płaskich i zapobiega
przesuwaniu cyrkla podczas rysowania.

• wym.: długość: ramię z przyssawką 42 cm
• ramię z uchwytem: 33 cm,

•
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JĘZYKI
język polski
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język angielski

język niemiecki

język francuski

pomoce językowe

b

język polski

GTèÞeɈ O/qT

GĿǕǋŒĿČĺĚŞĿŒɈēǅƭŒƑūƥŠîŕîƭƑĚîƥŒîsîĳƑūēǋ
sūċŕîɍ
ØȂȉȊȂqîƑĿî¬ŒŝūēūǅƙŒîǅǋŏĚČĺîŝîǕ¡ūŕƙŒĿ
ɚeƑŬŕĚƙƥǅî¡ūŕƙŒĿĚĳūɛēū¡îƑǋǘîɈċǋƥîŞŒūŠƥǋŠƭūǅîčƙƥƭēĿîŠî¬ūƑċūŠĿĚɚǅÝTÝǅĿĚŒƭŒūċĿĚƥǋŠĿĚ
ŞūĳŝǋƙƥƭēĿūǅîčŠîǕĿĚŞĿîČĺƎūŕƙŒĿČĺɛɒŠîƙƥįƎŠĿĚ
ƑūǕǅĿŠįŝîƥîŞƙǅūŏąŒîƑĿĚƑįŠîƭŒūǅąɍǋŝîƎƑĚŒƭƑƙūƑŒąŠūǅĚŏĳîŝįǕĿČĺĚŞĿĿɝƑîēĿūČĺĚŞĿĿɍ'ūŏĚŏ
ēūŒūŠîšŠîŕĚǘąɇƑūǕǅĿŠĿįČĿĚƥĚūƑĿĿƎƑūŞĿĚŠĿūƥǅŬƑČǕūƚČĿɈƥĚČĺŠĿŒƑūǕēǕĿĚŕîŠĿîĿǕūƥūƎŬǅƎƑūŞĿĚŠĿūƥǅŬƑČǕǋČĺūƑîǕūēŒƑǋČĿĚēǅŬČĺŠūǅǋČĺƎĿĚƑǅĿîƙƥŒŬǅɝƑîēƭĿƎūŕūŠƭɍèŏĚŏĿŠĿČŏîƥǋǅǋƎƑūǅîēǕūŠūƥîŒǘĚƎĿĚƑǅƙǕĚċîēîŠĿîŠîēŕĚČǕĚŠĿĚŞƑîŒî
ǕîƎūŞūČąƎƑūŞĿĚŠĿūƥǅŬƑČǕūƚČĿɍcĚƙƥŏĚēǋŠąŒūċĿĚƥąɈŒƥŬƑîƥįŠîĳƑūēįūƥƑǕǋŞîŝîēǅƭŒƑūƥŠĿĚɈî
ƥîŒǘĚŏĚēǋŠǋŞƭČǕūŠǋŞǅĺĿƙƥūƑĿĿƭĺūŠūƑūǅîŠǋŞ
sîĳƑūēąsūċŕîǅēǅŬČĺƑŬǘŠǋČĺēǕĿĚēǕĿŠîČĺ
ŠîƭŒƎƑǕǋƑūēŠĿČǕǋČĺɍ

¡ūŕƙŒĿƎĿƙîƑǕɈƎƑūǕîĿŒĿŠūǅĚŕĿƙƥîɈŏĚēĚŠǕĳŝŬǅŠǋČĺƎƑǕĚēƙƥîǅĿČĿĚŕĿƑĚîŕĿǕŞƭǕĚŕĚŞĚŠƥîŞĿŠîƥƭƑîŕĿǕŞƭ
ǅƎƑūǕĿĚqŝūēĚŏ¡ūŕƙŒĿɍsĿĚǅĿĚŕŒąČǕįƚčŏĚĳūƙƎƭƚČĿǕŠǋƙƥîŠūǅĿąǅĿĚƑƙǕĚɍgîƭƑĚîƥsîĳƑūēǋsūċŕîǅēǕĿĚēǕĿŠĿĚŕĿƥĚƑîƥƭƑǋǕîČǕƥĚƑūƥūŞūǅąɧĚƎūƎĚŏįČĺŝūƎƙŒąɩ ĺŝūƎĿɍ

gT¹/¤¹À¤
¡ūŕƙŒĿŠūǅĚŕĿƙƥîɈƎūǅĿĚƚČĿūƎĿƙîƑǕĿƎƭċŕĿČǋƙƥîɒŕîƭƑĚîƥ
sîĳƑūēǋsūċŕîǅēǕĿĚēǕĿŠĿĚŕĿƥĚƑîƥƭƑǋǅȂȊȁȆǕîČîŝūŒƙǕƥîŝƥƥǅŬƑČǕūƚČĿɈŏĚēĚŠǕŠîŏƎūƎƭŕîƑŠĿĚŏƙǕǋČĺƎūŕƙŒĿČĺƎĿƙîƑǕǋƎƑǕĚŝūŞƭÝTÝĿÝÝǅɍ

¡ūŕƙŒĿƎūĚƥîɈƎƑūǕîĿŒɈĚƙĚĿƙƥîɈĺĿƙƥūƑǋŒŕĿƥĚƑîƥƭƑǋɈƥŝƭŞîČǕɈēǋƎŕūŞîƥîɒǅŕîƥîČĺȂȊȆȂɝȂȊȊȄŠîĚŞĿĳƑîČŏĿɈ
ēūȂȊȇȁǅĚGƑîŠČŏĿɈŠîƙƥįƎŠĿĚǅ¬ƥîŠîČĺèŏĚēŠūČǕūŠǋČĺɒǅ¡ūŕƙČĚēūȂȊȉȁūċŝūǘūŠǋČĚŠǕƭƑąɒŕîƭƑĚîƥ
sîĳƑūēǋsūċŕîǅēǕĿĚēǕĿŠĿĚŕĿƥĚƑîƥƭƑǋɚȂȊȉȁɛɒƎƑūĲĚƙūƑ
ÀŠĿǅĚƑƙǋƥĚƥƭeîŕĿĲūƑŠĿŏƙŒĿĚĳūǅĚƑŒĚŕĚǋĿÀŠĿǅĚƑƙǋƥĚƥƭOîƑǄîƑēîɍ

gT¹/¤¹À¤

gT¹/¤¹À¤

NAGRODA
POKOJOWA
¡ūŕĿƥǋŒĿēǕĿîŝîČǕǕǅĿąǕŒūǅǋɍ¡ƑĚǕǋēĚŠƥ¤ǕĚČǕǋƎūƙƎūŕĿƥĚŏ¡ūŕƙŒĿĚŏ
ūēȃȃĳƑƭēŠĿîȂȊȊȁēūȃȃĳƑƭēŠĿîȂȊȊȆɍ
ǕūŝūǅǋūƎūǕǋČŏūŠĿƙƥîǅūŒƑĚƙĿĚ¡¤gɍØƙƎŬŝǕîŝūǘǋČĿĚŕĿƎĿĚƑǅƙǕǋ
ƎƑǕĚǅūēŠĿČǕąČǋs¬èèɧ¬ūŕĿēîƑŠūƚčɩɍgîƭƑĚîƥ¡ūŒūŏūǅĚŏsîĳƑūēǋ
sūċŕîɚȂȊȉȄɛɈƎƑǕĚǕƥǋĳūēŠĿŒɧ¹ĿŞĚɩƭǕŠîŠǋǕî ǕŝūǅĿĚŒî¤ūŒƭ
ɚȂȊȉȂɛūƑîǕǕîŏĚēŠĚĳūǕĚȂȁȁŠîŏǅîǘŠĿĚŏƙǕǋČĺŕƭēǕĿƙƥƭŕĚČĿî
ɚȂȊȊȊɛɍ

tylko w NS

Polskie godło barwy i hymn.
Plakat edukacyjny
NS 8282

¡ūĚƥŒîɈĚƙĚĿƙƥŒîɈŒƑǋƥǋČǕŒîŕĿƥĚƑîČŒîɈƥŝƭŞîČǕŒîɈĲĚŕĿĚƥūŠĿƙƥŒîɒŕîƭƑĚîƥŒîsîĳƑūēǋsūċŕîǅ
ēǕĿĚēǕĿŠĿĚŕĿƥĚƑîƥƭƑǋɚȂȊȊȇɛɈČǕŝūŠŒĿŠĿūƑîǕ
ǕîŝūǘǋČĿĚŕŒî¬ƥūǅîƑǕǋƙǕĚŠĿî¡ĿƙîƑǕǋ¡ūŕƙŒĿČĺ
ɚȂȊȉȊɛɈČǕŝūŠŒĿŠĿ¡ūŕƙŒĿĚŏŒîēĚŞĿĿÀŞĿĚŏįƥŠūƚČĿɚȂȊȊȆɛɈūēǕŠîČǕūŠî~ƑēĚƑĚŞ~ƑŝîĿîŝĚĳūɚȃȁȂȂɛɍ
'ĚċĿƭƥūǅîŝîŠîŝîŞîČĺɧ'ǕĿĚŠŠĿŒî¡ūŕƙŒĿĚĳūɩǅĿĚƑƙǕĚŞ¬ǕƭŒîŞƙŝūǅîǅȂȊȅȆɍØ
ȂȊȆȃǅ¬ƎŬŝēǕĿĚŕŠĿØǋēîǅŠĿČǕĚŏɧ ǕǋƥĚŕŠĿŒɩ
ǅǋēîŝîƎĿĚƑǅƙǕǋƥūŞƎūĚƥǋČŒĿ'ŕîƥĚĳū
ǘǋŏĚŞǋɈǅƥǋŞƙîŞǋŞƑūŒƭǕūƙƥîŝîČǕŝūŠŒĿĚŞ
èǅĿąǕŒƭgĿƥĚƑîƥŬǅ¡ūŕƙŒĿČĺɍØŕîƥîČĺȂȊȆȄɝȂȊȇȇċǋŝîŒĿĚƑūǅŠĿŒĿĚŞēǕĿîŝƭƎūĚǕŏĿɧëǋČĿî
gĿƥĚƑîČŒĿĚĳūɩɈŠîƙƥįƎŠĿĚǅŕîƥîČĺȂȊȇȈɝȂȊȉȂ
ƎƭċŕĿŒūǅîŝîƥîŞĲĚŕĿĚƥūŠǋgĚŒƥƭƑǋŠîēūċūǅĿąǕŒūǅĚɘȆəɈŒƥŬƑĚƎĿƙîŝîēūȃȁȁȃɍØȂȊȉȄ
ŠîǅĿąǕîŝîǅƙƎŬŝƎƑîČįǕɧ¹ǋĳūēŠĿŒĿĚŞ¡ūǅƙǕĚČĺŠǋŞɩɍ
~ēȂȊȉȉƑɍċǋŝîČǕŝūŠŒĿĚŞ¡ĚŠ ŕƭċƭɈūē
ȃȁȁȂċǋŝîČǕŝūŠŒĿĚŞĺūŠūƑūǅǋŞŞĚƑǋŒîšƙŒĿĚŏŒîēĚŞĿĿ¬ǕƥƭŒĿĿgĿƥĚƑîƥƭƑǋɍ

tylko w NS

Polscy nobliści. Plakat
20 zł

NS 8281
• wym. 50 x 70 cm

Polscy nobliści
20 zł

VS 0085

42 zł

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 50 x 70 cm

•
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LITERATURA. PLANSZE

• foliowana jednostronnie; aluminiowe listwy z zawieszką; wym. 67 × 97 cm

Literatura współczesna
1945-2000

Epoki i prądy w literaturze
VS 0170

42 zł

Oświecenie
VS 0174
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VS 0171

42 zł

Barok
42 zł

VS 0175

Dwudziestolecie międzywojenne

Romantyzm

VS 0172

VS 0173

42 zł

Renesans
42 zł

VS 0176

42 zł

Średniowiecze
42 zł

VS 0177

42 zł

Obrazkowy
b k
alfabet.
lf b Karty pracy
NS 0299

Rodzaje i gatunki literackie
VS 0169

Świat starożytny
42 zł

VS 0178

65 zł

Karty pracy z ćwiczeniami rozwijających umiejętność czytania i pisania. Na karcie pokazany jest
wzór litery pisanej, poniżej znajduje się liniatura na
której dziecko może poćwiczyć pisanie odwzorowując kształt liter po śladzie, a następnie napisać
je już samodzielnie.

42 zł

• 43 karty, format A4

Rzeczowniki: Kto? Co?
NS 1025

56 złł

Kolorowe karty z obrazkami przedstawiają osoby,
y,
rośliny, zwierzęta i rzeczy. Podczas zabawy, dzieci
zdobędą umiejętności: klasyfikowania, sortowania,
a,
komunikacji oraz obserwacji.

• w zestawie: 40 kart z rzeczownikami (po 10 z grupy) o wym. 8
x 8 cm; 40 osobnych etykiet z nazwami rzeczowników; 10 kartrt
pracy A4, z przykładowymi propozycjami ćwiczeń (do kserowaniaa
przez nauczyciela); instrukcja; pudełko

Pozytywizm
VS 0183

•

Młoda Polska
42 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

VS 0184

42 zł

Czasowniki: Co robi? Co robią?

Przymiot
P
i nik:
ik JJaki? Ja
J ka?
k ? Ja
J kie?
ki ?

NS 1026

NS 1027

56 zł

56 zł

Pomoc wspomagająca poznawanie i utrwalanie
części mowy, jaką jest czasownik. Zestaw jest etapem wstępnym do nauki czasowników w 3 osobie,
liczby pojedynczej i mnogiej czasu teraźniejszego.

Karty z obrazkami przedstawiają osoby, rośliny,
zwierzęta, przedmioty. Dziecko nazywa ich cechy, właściwości, kolory, kształt, wielkość, smak
tworząc przymiotniki.

• w zestawie: 40 kart przedstawiających czynności (20 w l. poj.
i 20 w l. mn.); 40 etykiet z napisami czynności; 5 zestawów
pytań (co robi? co robią?); 10 kart pracy A4; pudełko

• 36 kart z obrazkami (po 9 z grupy), 3 zestawy pytań jaki? jaka? jakie?, 10 kart pracy A–4 z przykładowymi propozycjami
ćwiczeń (do kserowania przez nauczyciela), pudełko
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Mały Książę.
Rozszerzona rzeczywistość
GL 0002

20 zł

Przyjemność czytania połączona z nowoczesną, interaktywną zabawą tabletem
lub smartfonem. Nowoczesna technologia
umożliwia wejście do trójwymiarowego, dynamicznego świata Małego Księcia. Wiele
inteaktywnych zabaw i gier to właśnie niesamowite atrakcje rozszerzonej rzeczywistości.

• format: 21 x 27 cm; 96 str.

Edukacja patriotyczna 7-10 lat
PN 0073

490 zł edukacyjnej układanki; „Kim jestem? Zawody” pre-

W zestawie znajdują się scenariusze zajęć na 3 lata
szkolne do prowadzenia m.in. zajęć okolicznościowych, wielkowymiarowa kartonowa gra i zabawa
dla całej klasy: „Kalendarz kolisty” gra w formie

zentacje, gry i zabawy na tablicę multimedialną;
karty pracy do kolorowania, wycinania i zaginania;
kontury mapy i godła do odrysowywania; animowane piosenki i wiersze.

piramida ortograﬁa
Budowanie piramidy jest pro
oste i odbywa się na
zasadzie gry w domino, w efekcie rozwiązania
wszystkich zadań otrzymujemy imponującą piramidę. Dzięki nauce poprzez
ez zabawę dzieci
szybko przyswajają i utrwala
ają trudne reguły ortograficzne. Na podstawie 30 zadań
uczą się prawidłowej pisowni
ni wyrazów
z ó, u, rz, ż, ch, h – wymiennymi. Piramida ortografia stanowi war
artościową pomoc w nauce reguł piisowni
języka polskiego.

Scriba. Gra słowna
AL 0093
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Ortopudełko. Poziom II
89 zł

WI 0002

165 zł

Gra uczy używania poprawnych form gramatycznych. Uczestnicy poszerzają swoje słownictwo. Ciekawe zasady rywalizacji w połączeniu
z rekwizytami sprawiają że Scriba jest interesującą
grą dla każdego kto już umie czytać i pisać. Ćwiczy koncentrację, logiczne myślenie i wyobraźnię.

Do diagnozy i usprawniania widzenia obuocznego – funkcji wzrokowej, od której zależy
opanowanie techniki czytania i dobra jakość
dłuższej pracy do bliży np.: czytanie, precyzyjne ruchy rąk, przepisywanie tekstów, odrabianie
lekcji oraz praca na komputerze.

• wym. pudełka 38,3 x 25,7 x 5,5 cm; 1-4 graczy; wiek: 9+

• dla dzieci starszych, zaawansowanych w czytaniu

Piramida P1 ortografia
TL 1067

Piramida P2 ortografia
30 zł

TL 1066

Wstęp do nauki zasad ortograficznych.

Kontynuacja Piramidy P1.

• 25 trójkątów

• 25 trójkątów

30 zł

język angielski

Fiszki School. Are spiders scry?
500 słówek i zdań
ER 0013

60 zł

System przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.
Atrakcyjne, ilustrowane fiszki pomagają szybko zapamiętać słówka, a przykładowe zdania pokazują
ich prawidłowe użycie w kontekście i przy okazji
prezentują najważniejsze struktury gramatyczne.

• program komputerowy (do pobrania) zawiera liczne ćwiczenia,
gry oraz nagrania wszystkich; słówek i zdań w wykonaniu native speakerów; 500 słówek i zwrotów użytych w kontekście

Angielski Fiszki Plus 1000
najważniejszych słów dla
początkujących, CD
ER 0015

Wielka gramatyka języka
angielskiego
60 zł

Kompleksowy system nauki. Poznasz z nim ponad 1000 najważniejszych słów, wzory odmian, formy nieregularne, poprawna wymowa.
Gotowe wzorce komunikacyjne, dzięki którym
przećwiczysz ich użycie w kontekście.

• 1000 fiszek, CD-ROM z programem i nagraniami MP3,
kolorowe przegródki + etui

Wielki zbiór ćwiczeń z języka
angielskiego
ER 0016

•

Praktyczne kompendium ćwiczeń i zadań, przygotowujących do egzaminu. Zadania ćwiczą
określone w rozdziałach zagadnienia gramatyczne i leksykalne na wszystkich poziomach.

Remember Forget.
Kieszonkowiec angielski

• 460 różnorodnych ćwiczeń z kluczem odpowiedzi; poziomy
od A1 do C2) materiał wymagany na FCE, CAE, CPE, maturze
i innych egzaminach; idiomy, przysłowia i kolokacje; 21 różnorodnych testów do ćwiczenia gramatyki i słownictwa; 278 str.

Gra karciana do nauki angielskich czasowników.

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

50 zł

Praktyczne repetytorium gramatyczne. Przystępne omówienie wszystkich ważnych zagadnień.

• 400 ćwiczeń utrwalających oraz wyraziste przykłady użycia
teorii w praktyce; poziom od A1 do C1; materiał wymagany do FCE, CAE, egzaminów i matury; specjalne zadania
podsumowujące, testy poziomujące oraz praktyczny indeks
zagadnień; 414 str.

ER 0021

36 zł

Kurs do samodzielnej, aktywnej nauki języka
angielskiego dla początkujących. Wciągające, zróżnicowane zadania zaznajomią z niezbędnym słownictwem, podstawami gramatyki
i gotowymi wzorcami konwersacyjnymi. Dzięki
nim trenujesz wszystkie kompetencje językowe:
czytanie, mówienie, słuchanie i pisanie.

• 184 str.

Let's Talk.
Kieszonkowiec angielski

35 zł

ER 0007

ER 0023

Angielski nie gryzie!

ER 0008
16 zł

• 4 edukacyjne gry towarzyskie: memory, klapek, karuzela,
szachraj; 55 kart; instrukcja, słowniczek; liczba graczy: 2-8;
czas gry: 10-20 minut; wiek: 9+

18 zł

Nietypowa gra karciana umożliwi naukę gotowych zwrotów konwersacyjnych przydatnych
w wielu codziennych sytuacjach w domu,
w szkole i w sklepie.

• cztery edukacyjne gry towarzyskie: memory, klapka, karuzela, szachraj; 55 kart; instrukcja; słowniczek; od 9. roku życia
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Alfabet angielski. Układanka

Co, gdzie jest? G
Gra
PP 3111

50 zł

Gra polegająca na połączeniu wylosowanego
obrazka z odpowiednim miejscem na planszy.

• plansza o wym. 37 x 48 cm;; 36 kartoników – 3 różne gry

GT 0872

11 zł

Podpisane ilustracje służą do nauki alfabetu, powtórek materiału oraz tworzenia opowiadań.

• 7 banerów (po 4 ilustracje); wym. banera 45 x 9 cm,
wym. obrazka: 11,2 x 9 cm

Ubieramy koty. Gra
NS 0984
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AG 6083

23 zł

• 60 dwustronnych, tekturowych puzzli; 1–6 graczy; wiek: 5+

Nasze domy. Układanka

35 zł

Zadaniem graczy jest jak najszybsze ubranie kota
na swojej planszy. Gra rozwija słownictwo związane z ubraniem i częściami ciała. Zabawie pomaga
kod samokontroli w postaci figur geometrycznych
oraz ruchomy kołowrotek. Instrukcja zawiera licz-

Kolory

Układanki edukacyjne do nauki w języku angielskim, polegające na łączeniu w pary puzzli
zgodnych pod względem kolorów i ich anglojęzycznych nazw.

ne warianty gry.

• 4 plansze A5; kołowrotek A5; ubrania: 16 elementów ubrania na podstawie prostokąta, 16 żetonów z nazwami ubrań
o wym. 10 x 5 cm; gruby, lakierowany karton

NS 0986

49 zł

Utrwalanie nazw wyposażenia domu. Zadaniem
gracza jest jak najszybsze uzupełnienie swojej
planszy o brakujące elementy w postaci ilustracji
lub nazw.

• 4 plansze domów A4, 7 cm w przekroju z wyświetlonymi elementami; 56 żetonów o wym. 4 x 4 cm; po jednej stronie uzupełnienie obrazka a po drugiej nazwa w języku angielskim;
instrukcja (gruby lakierowany karton)

SNAP
Gry edukacyjne posiadające funkcję samokontroli w postaci • wszystkie gry w wygodnych plastikowych
małych znaczków lub kolorowych linii, dzięki której dziecko
pudełkach o wym. 20 x 5 x 16 cm; wiek 5+
samodzielnie ocenia poprawność wykonywanych zadań.Po kartach można pisć po nich mazakiem do tablic suchościeralnych.

Zabawna historia

How are you? Gra

Przeczytaj i dopasuj. Domino

EC 0004
66 zł o zdrowiu człowieka. Zawiera propozycje prostych

TI 2761

Gra językowa, która w przyjemny sposób wspiera naukę języka angielskiego, pozwala przyswajać słownictwo oraz nabyć podstawową wiedzę

ćwiczeń ruchowych.

• dwustronna plansza o wymiarach 40 x 40cm, 132 karty z zadaniami i pytaniami, 2 kostki; wiek: 8+

59 zł WO 0006

52 zł

Dwa warianty gry: dopasowywanie fragmentów angielskich zdań, by tworzyły one logiczną całość oraz
tworzenie dowolnych zdań o zabawnych znaczeniach.

Domino polegające na dopasowaniu angielskich wyrazów do ich rysunkowych odpowiedników.

• 40 plakietek o wym. 9,5 x 4 cm, 40 możliwych kombinacji

• 40 kart o wym. 9,5 x 4 cm

KOSTKI
Poprzez zabawę rozwijają sprawność mówienia, stanowią inspirację do pisania historyjek. Po rzuceniu trzema kostkami dziecko ma
wszystkie elementy potrzebne, aby rozpocząć opowiadanie lub
pisanie historyjki. Dla uatrakcyjnienia zajęć i zwiększenia stopnia
trudności mogą być użyte w połączeniu z innymi kostkami z serii.
Ich użytkownikiem może być jedno dziecko, grupa i cała klasa.

• po 6 kostek z trwałej pianki; wym. 4,2 x 4,2 cm
• instrukcja z ćwiczeniami; wiek: 6+

Słownictwo
ł
i
podstawowe.
d
Zdjęcia
LR 6079

115 zł

Na pierwszej stronie zdjęcie z podpisem, na odwrocie zdjęcie z miejscem na uzupełnienie podpisu.

– obrazkowe
LR 7021
• 36 obrazków

•

– do konwersacji
72 zł
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LR 7300

– początek historii
72 zł

LR 7020

72 zł

• kategorie: klasa szkolna, szkolne pomieszczenia, kolory, liczby, kształty I rozmiary, uczucia, rodzina, dom,
jedzenie, pieniądze, czas, pogoda i pory roku, ubrania,
zwierzęta, otoczenie; 156 dwustronnych kart o wym. 9
x 9 cm, 16 tematów; wiek: 5+

189

MEMO JĘZYKOWE
Układanka składa się 20 par powiązanych
ze sobą rysunków, gdzie przedstawiono zestawienia powszechnie używane w edukacji
najmłodszych. Celem układanki jest rozwijana
nie myślenia logicznego dziecka, doskonalenie
wymowy, kojarzenie faktów oraz rozwijanie
pamięci. Zadaniem graczy jest logiczne dopasow
wanie rysunków.

• 40
4 elementów (20 par); wiek: 3+

Buduję zdania. Domino
• 7 wariantów gry; w zestawie: 80 tafelków z obrazk
obrazkami jeLet’s eat in English. Gra
dzenia i przyrządami kuchennymi, 80 tafelków z nazwami
jedzenia i przyrządów kuchennych, 10 tafelków kategorii, 70
RG 0001
85 zł
żetonów, woreczek, 6 tafelków z talerzykami, 6 dwustronGra pomaga poznać dziecku najbardziej przynych plansz z menu i mind map, instrukcja, płyta CD z mp3
datne słowka i zwroty związane z jedzeniem oraz
i eBookiem, liczba graczy: 2-6, wiek: 4+
jego przygotowaniem i zamawianiem.

LR 2943

112 zł

Dwustronne klocki z angielskimi słowami
do nauki konstruowania zdań.

• 228 słów i znaków interpunkcyjnych w 8 kolorach,
100 sentencji do ułożenia, w plastikowym wiaderku
o wys. 18 cm, instrukcja

Skojarzenia
NS 0492

45 zł

What will happen if...? Gra
RG 0003

Irregular Verbs. Puzzle
RG 0002

55 zł

Puzzle przeznaczone do nauki i utrwalania trzech
form angielskich czasowników nieregularnych. Ze-
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staw zawiera 90 czasowników z ich formami - Infinitive, Past Tense i Past Participle. Podział na grupy
kolorystyczne sugeruje graczowi wzór odmiany
i stanowi element samokontroli

• liczba graczy: 1-3, wiek: 9+

59 zł

Gra ma na celu pomoc w opanowaniu pierwszego trybu warunkowego. Zestaw zawiera
karty umożliwiające przeprowadzenie gier
w 4 wariantach: Czarny Piotruś, Łańcuszek,
Co się zdarzy, gdy…? oraz Deszcz pytań.

• Zestaw zawiera 101 kart: 80 dwystronnych kart
o wym. 15 x 9,5 cm oraz 21 kart o wym. 9 x 6,5 cm,
instrukcja, wiek graczy: 1-10, wiek: 10+

Przeciwieństwa
NS 0493

45 zł

My house. Plansza
NS 0302

PLAKATY

89 zł

Wieloaspektowe narzędzie, które nauczyciel może wykorzystać
podczas lekcji z całą klasą, bądź
w pracy indywidualnej według
upodobań i własnych pomysłów.
Różnorodność elementów pozwala
na dużą dowolność w wymyślaniu ćwiczeń kształtujących umiejętności językowe na poziomie
A1. Plansza „my house” może być
również wykorzystywana jako zabawa w domu i pełnić rolę fiszek
służących zapamiętaniu danego
słownictwa. Jest również elementem dekoracyjnym klasy.

Miesiące
PP 6303
• wym. 43 x 56 cm

• 1 duża plansza magnetyczna o wym.
70 x 50 cm; 17 elementów z nazwami
dotyczącymi domu; 3 elementy imiona
dzieci; 17 elementów wyposażenia domu,
3 postacie dzieci

19 zł

Moje Emocje

Dni tygodnia
PP 6297
• wym. 43 x 56 cm

19 zł

NS 1102
36 zł
• plakat polsko-angielski; wym. 50 x 70 cm; dwustronny

PLAKATY JEDNOSTRONNE SUCHOŚCIERALNE
• z miejscami do uzupełnienia; wym. 50 x 74 cm

Alfabet
WO 0001

•

Twój Dzień
13 zł

WO 0002

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Owoce
13 zł

WO 0003

Warzywa
13 zł

WO 0004

Urodziny
13 zł

WO 0005

Porządki
13 zł

EC 0020

14 zł
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ANGIELSKIE CZASOWNIKI NIEREGULARNE

PLANSZE
• wym. 70 x 100 cm

1
VS 0188

What are they doing?

Professions

VS 0067

VS 0068

42 zł

2
42 zł

VS 0189

42 zł

Opposites
VS 0069

Home
42 zł

VS 0070

Family & garden
42 zł

Ciało człowieka
PP 0178

49 zł

4 plansze: szkielet, układ trawienny, narządy
wewnętrzne, układ oddechowy i krążenia;

• wym. 61 x 43 cm
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42 zł

Sport
VS 0072

Town
wn
42 zł

VS 0073

42 zł

VS 0071

42 zł

język francuski

język rosyjski

La planète en jeu
TI 2877

Rosyjski nie gryzie!

Francuski nie gryzie!
66 zł

Gra językowa bazuje na tematyce związanej z ekologią, środowiskiem naturalnym i oszczędzaniem energii.

• elem.: składana plansza o wym. 40 x 40cm, 60 kart ze zdjęciami, 72 karty z pytaniami, kostka, instrukcja w języku francuskim; wiek: 8+

ER 0019

36 zł

ER 0020

36 zł

Kurs do samodzielnej, aktywnej nauki języka fracuskiego dla początkujacych. Zróżnicowane zadania z niezbędnym słownictwem,
podstawami gramatyki i gotowymi wzorcami konwersacyjnymi. Trening kompetencji językowych: czytanie, mówienie, słuchanie i pisanie.

Kurs do samodzielnej, aktywnej nauki języka rosyjskiego. Zadania
zaznajomiają z niezbędnym słownictwem, podstawami gramatyki
i gotowymi wzorcami konwersacyjnymi. Trening kompetencji językowych: czytanie, mówienie, słuchanie i pisanie. Nagrania z płyty
wspomagają wymowę i ćwiczą rozumienie ze słuchu.

• 200 str.

• str. 222

język hiszpański

Hiszpański
ń ki nie
i gryzie!
i !

Comment ça va?
TI 2778

66 zł

Gra uczy francuskiego słownictwa w zakresie wyrażeń związanych
z kondycją, samopoczuciem, zdrowiem i anatomią człowieka oraz
popularnymi dolegliwościami i zabiegami medycznymi.

• elem.: dwustronna plansza o wym. 40x40cm, 132 karty z pytaniami i zadaniami,
2 kostki; wiek: 8+

•
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ER 0018

36 zł

Kurs do samodzielnej, aktywnej nauki języka hiszpańskiego dla początkujących. Zróżnicowane zadania z niezbędnym słownictwem, podstawami gramatyki i gotowymi wzorcami konwersacyjnymi. Trening kompetencji językowych: czytanie, mówienie, słuchanie i pisanie. Nagrania
z płyty, wspomagające wymowę i ćwiczenie rozumienia ze słuchu.

• 184 str.

Wielka gramatyka języka hiszpańskiego
ER 0024

50 zł

Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Teoria, przykłady, ćwiczenia. Repetytorium dla osób na każdym poziomie zaawansowania,
przygotowujące do egzaminów językowych, takich jak matura czy DELE.

• 300 różnorodnych ćwiczeń wraz z kluczem odpowiedzi; zadania podsumowujące, testy,
praktyczny indeks zagadnień; tabele gramatyczne (czasowniki nieregularne); 404 str.
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język niemiecki
CZASOWNIKI
NIEREGULARNE

1
VS 0186
• wym. 70 x 100 cm

PLANSZE

2
42 zł VS 0187

42 zł

• wym. 70 x 100 cm

Die Präposition. Przyimek
VS 0165

42 zł

• wym. 70 x 100 cm

Familie im Garten
VS 0074

Das Adjektiv. Przymiotnik
VS 0185
• wym. 70 x 100 cm
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Das Verb. Czasownik
42 zł

• 70 x 100 cm

VS 0166
• wym. 70 x 100 cm

42 zł

Mein Haus
42 zł

Meine Stadt
VS 0077

VS 0075

Sport
42 zł

Gegensätze
42 zł

VS 0078

VS 0076

42 zł

Was machen Sie?
42 zł

VS 0080

42 zł

Der Pl
Planet S
Steht
h auff d
dem S
Spiel
i l
TI 2884

66 zł

Gra do nauki języka niemieckiego w tematyce źródeł i rodzajów
zanieczyszczeń cywilizacyjnych oraz dbałości o otoczenie i środowisko naturalne. Rozwija pamięć, koncentrację i spostrzegawczość.

• elem.: plansza o wym. 40x40cm, 60 kart ze zdjęciami, 72 karty z pytaniami, kostkę do gry, instrukcja w języku niemieckim z opisem kilku wariantów prowadzenia
gry; wiek: 8+

Wie geht’s?
Wi
ht’ ?
TI 2785

66 zł

Gra językowa, która zwiększa zasób niemieckich słówek, uczy wyrażeń związanych z kondycją, samopoczuciem, zdrowiem i anatomią człowieka, a także popularnymi dolegliwościami i zabiegami medycznymi, wzbogacona o propozycje ćwiczeń ruchowych.

• elem.: dwustronna plansza o wym. 40x40cm, 132 karty z pytaniami i zadaniami,
2 kostki; wiek: 8+

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Niemiecki Fiszki Plus. 1000 najważniejszych
słów dla początkujących, CD

Wielki zbiór ćwiczeń z języka niemieckiego

ER 0014

Praktyczne kompendium ćwiczeń, które pomoże zrozumieć, przećwiczyć i odświeżyć ważne zagadnienia leksykalne i gramatyczne
na wszystkich poziomach zaawansowania. Zbiór niezbędny do
powtórki materiału przed egzaminami.

60 zł

Kompleksowy system nauki. Ćwiczenie wymowy, rozumienia ze
słuchu, tworzenie playlisty nagrań do wykorzystania na komputerze, w telefonie lub odtwarzaczu mp3. System Fiszki Plus pozwoli
Ci szybko opanować podstawy i umożliwi swobodne porozumiewanie się w języku niemieckim.

ER 0017

35 zł

• 1000 fiszek, CD-ROM z programem i nagraniami MP3, kolorowe przegródki + etui

• 400 różnorodnych ćwiczeń z kluczem odpowiedzi. 20 rozdziałów dla poziomów od
A1 do C1; przygotowanie do matury podstawowej, rozszerzonej oraz Goethe-Zertifikat A2, B1, B2, C1; 264 str.

Niemiecki nie gryzie!

Wielka gramatyka języka
k niemieckiego
i i ki

ER 0022

36 zł

Kurs do samodzielnej, aktywnej nauki języka niemieckiego dla początkujących. Zróżnicowane zadania z niezbędnym słownictwem,
podstawami gramatyki i gotowymi wzorcami konwersacyjnymi.
Trening kompetencji językowych: czytanie, mówienie, słuchanie
i pisanie. Nagrania z płyty, dla poznania wymowę i ćwiczenia
rozumienia ze słuchu.

• str. 192

ER 0025

50 zł

Kompleksowe repetytorium do nauki niemieckiej gramatyki. Wszystkie czasy gramatyczne, deklinacja i rekcja rzeczownika, odmianę
przymiotników, użycie zaimków, spójników, partykuł, strona bierna,
budowa zdań podrzędnie złożonych.

• 125 zagadnień; 250 ćwiczeń utrwalających; pomaga zdobyć certyfikaty: Zertifikat
Deutsch (ZD), Goethe-Zertifikat B2 lub C1,Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF),
a także Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB); 406 str.

195

pomoce językowe

HISTORYJKI OBRAZKOWE

CO SIĘ WYDARZYŁO?
• 48 dwustronnych kart o wym. 9,4 x 11,3 cm; 12 historii obrazkowych

Część 2

Część 1
PP 3121

PP 3122

73 zł

73 zł

Jak to naprawić?

Co teraz? Problemy

SH 1209
• 71 kart o wym. 9 x 9 cm

125 zł

I CO PÓŹNIEJ?
• 145 obrazków o wym. 10 x 9,2 cm

Część 1
SH 1201

165 zł

Pepi i jego przygody
SH 2055

119 zł

24 historyjki obrazkowe złożone z różnej ilości kart
(1–5).

• 72 karty o wym. 9 x 9 cm

Część 2
SH 1202

196

165 zł

SH 1207
• 75 kart o wym. 9 x 9 cm

125 zł

Kolejność zdarzeń. Układanka

Dopasuj kolorami. Układanka

Kolor i kształt. Gra

342 280

PI 9112

AL 0397

195 zł

Pomoc dydaktyczna, do ustalania chronologii
wydarzeń (co się wydarzyło później – co się
wydarzyło przed, a co po) oraz ułożenie 4-elementowej historyjki bez żadnej podpowiedzi.

• 52 zdjęcia; 24 karty pracy (2,3 i 4 zdjęcia); wiek: 3+

36 zł

25 zł

3-elementowe puzzle 1. dany kolor z zabawną
minką (emocje), 2. przedmioty w różnych kolorach, 3. czarno-biały kontur innego przedmiotu.

Gra w której zwycięzcą zostanie ten, kto pierwszy skojarzy kształt owoców z właściwym dla
nich kolorem.

• 12 kolorów; 36 kartonowych elem.; wiek: 3+

• 15 kart owoców; 2 bączki; 24 żetony; instrukcja; wiek: 5+

PLANSZE TEMATYCZNE
• 3 szt.; duży format 70 x 50 cm; przydatne to pracy z grupą dzieci

Zabawne kształty. Puzzle
PI 9114

Zabawa logiczna, w której dziecko łączy zabawne
kształty na których nadrukowane są minki (emocje).
Dwuelementowe puzzle mogą łączyć się ze sobą

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

w dowolny sposób tworząc przy tym zabawne

32 zł buzie a wszystko to zależy od wyobraźni dziec-

ka, które może skomponować 12 podstawowych
kształtów, oraz 132 inne wyjątkowe kombinacje!

• 24 kartonowe elem.; od 3 lat

Zestaw 1
RB 0025
• miasto, sklep i kuchnia

Dlaczego? Ponieważ
LA 6020
115 zł
• 40 kart o wym. 13,8 x 12,5 cm; instrukcja; wyk. ze sztywnego, trwałego kartonu

Umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są doskonałą
pomocą podczac nauki języków obcych.

Zestaw 2
60 zl

RB 0026
• farma, ZOO i łazienka

60 zł
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KARTY PRACY
Doskonałe do wszelkiego rodzaju ćwiczeń językowych dotyczących rozpoznawania części mowy, do zadań opartych na
klasyfikowaniu, do opowiadania
historyjek, do nauki języka obce-

ZDJĘCIA

go oraz do rozmów tematycznych, do rozmów o własnych
umiejętnościach i ulubionych
formach spędzania czasu.

• 11,5 x 11,5 cm; 24 szt.; karton powlekany

Doskonałe do wszelkiego rodzaju ćwiczeń
językowych dotyczących rozpoznawania
części mowy, do zadań opartych na klasyfikowaniu, do opowiadania historyjek, do
nauki języka obcego oraz do rozmów tematycznych, do rozmów o własnych umiejętnościach i ulubionych formach spędzania czasu.

tylko w NS

Dźwiękowe pudełka
TG 0099

Ścianka oddzielająca
j ca

Ubrania
U
NS 4212
N

30 zł

Żywność
NS 4211

30 zł

Owoce i warzywa
NS 4213

198

30 zł

TG 1014
115 zł
• posiada przyssawki przytwierdzające;
składana i łatwa w przenoszeniu; wym.
ścianki: 117 x 32 cm, wym. wydzielonej powierzchni: 32 x 32 x 32 cm; kolor
może ulec zmianie

319 zł

Małe urządzenia w kształcie
pudełeczka umożliwiające nagrywanie 30-sekundowych sekwencji wypowiadanych przez
nauczyciela. Pod przezroczystą
pokrywką można ukryć obrazki
lub słowa do ćwiczeń.

• 5 szt.; wym. 7,5 x 8,5 x 2,5 cm, wymagane 3 baterie AAA (nie dołączono)

Brzęczyki. Zestaw
LR 3769

Sygnalizator
129 zł odpowiedzi

Posiadają funkcję rejestracji
dźwięku. Nagraj wiadomość
głosową, dźwięk lub fragment
melodii a następnie odtwarzaj
podczas gier, quizów i zabaw
na lekcji. Dzieci będą chętniej zgłaszać się do odpowiedzi, gdy zamiast tradycyjnego
podnoszenia ręki będą mogły
nacisnąć przycisk i uruchomić
zabawny dźwięk.

LR 3774

Rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki
Umiejętności
PP 4445
261 zł PP 4446
217 zł
• 275 zdjęć o wym. 11 x 14 cm
• 227 zdjęć o wym. 11 x 14 cm

Czynności

Przeciwieństwa

PP 8405
60 zł
• 46 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

PP 8407
60 zł
• 46 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

97 zł

Cztery kolorowe sygnalizatory
gotowości drużyny do udzielenia odpowiedzi. Bardzo praktyczne podczas klasowych gier
(quiz, zagadki) izawodów szkolnych. Każdy z nich wydaje inny
dźwięk co ułatwia identyfikację
drużyny, która zgłosiła się jako
pierwsza.

• 4 szt. o śr. 9 cm; 2 baterie AAA (nie
• 4 szt, śr. 8,9 cm, każdy wymaga 2
dołączono); wiek: 3+
baterii AAA (nie załączone), wiek: 3+

Co jest źle?
PP 8421
60 zł
• 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm

Specjalne potrzeby
PP 5033
• 24 zdjęcia; wym. 21 x 14 cm

61 zł

Zabawa w kolory. Gra
magnetyczna

Małe, większe, największe

388 370
235 zł
• 6 tabliczek magnetycznych o wym. 31 x 19 cm z postaciami dzieci; 36 części garderoby w 6 kolorach; kostka
z kolorami i 1 kostka z piktogramami; instrukcja; wiek: 3+

Zadaniem dzieci jest ułożenie zwierzątek we
właściwej kolejności (od najmniejszego do największego).

AG 0029

• 40 elementów (8 kompletów po 5 puzzli).

28 zł

Gra 5 zmysłów
336 013
139 zł
• 35 zdjęć o wym. 15 x 21 cm; 5 żetonów-symboli 6 x 6 cm;
instrukcja; 1–6 graczy; wiek: 3+

Kostki do konwersacji
LR 0009

175 zł

Zestaw wspomagający dziecięcą wyobraźnię
i umiejętność tworzenia własnych historii obrazkowych. Idealny zarówno do samodzielnego, jak
i grupowego użytku. Ilustrowane kostki pomagają
w budowaniu opowieści przy użyciu pytań: kto?,
jak? i co? Do zestawu dołączono sześć dwustronnych plansz z różną scenerią oraz cztery karty
ćwiczeń, aby rozwijać dziecięcą wyobraźnię.

• 18 ilustrowanych kostek,6 ilustrowanych plansz, 4 karty
ćwiczeń; wiek: 5+.

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Sekwencje zdarzeń
Sek
NS 4206

Sortowanie i klasyfikacja
PP 8410

117 zł

Do nauki sortowania, klasyfikowania oraz budowania pojęć matematycznych. Kategorie
obejmują: zwierzęta, transport, zabawki, kuchnia, ubrania i wiele więcej.

31 zł

Kart ze zdjęciami dzieci, wykonującymi typoKarty
we ccodzienne czynności.

• 24 szt. o wym. 11,5 x 11,5 cm, 6 sekwencji po 4 obrazki
tylko w NS

• 250 puzzli (2,2 x 2,2 cm); wiek: 3+
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HISTORIA
plansze

200

mapy

atlasy

globusy

b

tylko w NS

Atlas historii Polski
AE 0001

Poczet królów polskich
Po

48 zł

Pla
Plansza
w przejrzysty sposób prezentują portrety
wł
władców Polski wraz z datami koronacji, panowania oraz przynależnością do dynastii. Wykonane
z bardzo
b
trwałego materiału banerowego oraz
oprawione w listwy z zawieszeniem sznurkowym.
op
Wysoka jakość druku zapewnia doskonałą czyWy
telność.
teln

Atlas Historii Polski zawiera mapy ukazujące
historię ziem polskich od pradziejów do współczesności, ilustrujące historię polityczną, konflikty
zbrojne, rozwój gospodarki, strukturę ludnościową i wyznaniową oraz unikalne mapy dotyczące szczegółowych zagadnień z historii polskiej
XX wieku: udziału Polaków w I wojnie światowej,
wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., migracji
ludności podczas i tuż po II wojnie światowej.

• 150
1 x 170 cm; tkanina benerowa

• wym. 202 x 290, 192 str., oprawa miękka

NS 8283

129 zł

Historia Polski. Mapa historyczna
AE 0003

31 zł

Główna mapa ukazuje Drugą Rzeczpospolitą w podziale administracyjnym z roku 1930,
nałożoną na obecną mapę Polski. Dodatkowo zawiera mapy w skali 1:6 mln.: Polski za
panowania Pierwszych Piastów (966-1138 r.),
Polski i Litwy za Jagiellonów oraz Rzeczpospolitej w dobie rozbiorów (1772-1795 r.). Rewers
mapy ukazuje zmiany granic państwa Polskiego na przestrzeni wieków nałożone na obecne
granice naszego Państwa.

• wym. 68 x 48 cm, oprawa: laminowana w metalowych
listwach z zawieszką; marker suchościeralny do pisania.

Trasami odkrywców. Globus
RI 1017

53 zł

Zawiera podstawowe informacje o wyprawach
i o samych odkrywcach, takich jak: Marco Polo,
Ferdynand Magellan, Sir Francis Drake, Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama, Bartolomeo Diaz,
Amerigo Vespucci, polinezyjczycy i inni.

• śr. 22 cm, wys. 38 cm; globus w wersji polskiej

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •
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Dynastia Piastów cz. 1
VS 0081

VS 0082

Dynastia Jagiellonów
42 zł

VS 0083

Królowie elekcyjni
42 zł

VS 0084

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

Czas rozbiorów i powstań
narodowych

Walka o niepodległość i granice
Rzeczpospolitej

Twórcy niepodległej Polski

II wojna światowa
na terytorium Polski

VS 0180

• wym. 70 x 100 cm

VS 0179
• wym. 70 x 100 cm

202

Dynastia Piastów cz. 2
42 zł

42 zł

• wym. 70 x 100 cm

42 zł

VS 0181

42 zł

VS 0158
• wym. 70 x 100 cm

42 zł

42 zł

Europa
wczesnośredniowieczna
ID 0131

Szkolny atlas historyczny
AE 0002

38 zł

219 zł

Mapa przedstawia Europę od VII w.,
począwszy od państw Wizygotów
i Franków, aż do połowy X w. Obrazuje zmiany, które zachodziły w Europie zachodniej i środkowej za panowania dynastii Karolingów oraz podczas

kształtowania się państw słowiańskich.
Ukazane zostały rozmieszczenia i migracje najważniejszych grup etnicznych, takich jak: Węgrzy, Rusowie i Pieczyngowie, a także ekspansja i podboje
państw normańskich oraz arabskich.
Na mapie zaznaczono również najważniejsze arcybiskupstwa, biskupstwa
oraz klasztory z datami ich fundacji.
• wym. 160 x 120 cm

Szkolny atlas historyczny obejmujący całą historię, od
starożytności do współczesności, jest obszernym źródłem wiedzy dla ucznia oraz doskonałą pomocą dydaktyczną dla nauczyciela. Mapy przedstawiające
dzieje świata i Polski, ukazują zarówno szersze spektrum
dziejów, jak i konkretne procesy historyczne, a towarzyszą im kalendaria, umożliwiające szybkie zapoznanie
się z najważniejszymi wydarzeniami z danego okresu.

• wym. 202 x 290, 240 str., oprawa miękka

Rozbicie dzielnicowe Polski
TS 14056

219 zł

Ścienna mapa szkolna do historii
przedstawiająca rozbicie dzielnicowe
Polski w latach 1138 - 1206. Na mapę
Polski naniesiono takie informacje jak:
arcybiskupstwa, biskupstwa, klasztory, większe miejscowości oraz daty ich

II Wojna Światowa
1939–41/1942–45.
Mapa dwustronna
ID 0130

Instytucje Unii Europejskiej
VS 0182

42 zł

• wym. 70 x 100 cm

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

255 zł

Dwustronna szkolna mapa ścienna
do historii nazywana Wielkoformatową Ilustrowaną Kartograficzną Encyklopedią II wojny światowej. Treść
podzielona jest na dwa okresy wojny. Awers mapy pokazuje działania
wojenne w Europie, Afryce Północ-

założenia,ważniejsze porty i kopalnie
soli. Miejsca bitew, zawarcia traktatów
oraz ważniejszych wydarzeń oznaczono datami. Pod mapą znajduje się ilustrowana portretami władców Polski
linijka chronologiczna, na której zaznaczono najważniejsze wydarzenia
polityczne, religijne i kulturalne.
• wym. 160 x 120 cm

nej i na Bliskim Wschodzie w latach
1939–1942. Rewers mapy pokazuje
działania wojenne w Europie, Afryce
Północnej i na Bliskim Wschodzie w latach 1943–1945. Bogato ilustrowana
mapa zawiera mocne akcenty wydarzeń, nieobecne wcześniej na mapach
- np. Pakt Ribbentrop - Mołotow, martyrologia oficerów Polskich, łagry, losy
Polaków w kraju i na obczyźnie, eksterminacja narodów na terenach okupowanych, wyjście Armii Andersa itp.
• wym. 160 x 120 cm
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GEOGRAFIA
plansze mapy atlasy globusy kosmos gry geograficzne
edukacja regionalna minerały plansze pakiety do pracowni

Każda mapa
z serii Nowej
Szkoły na
odwrocie
posiada dwie
etykiety z nazwą
i rodzajem
mapy. Dzięki
temu można je
zidentyfikować
bez rozwijania.

204

b

mapy ścienne Polski

tylko w NS

Polska. Mapa ogólnogeograficzna
i konturowa hipsometryczna
NS 8263

215 zł

Dokładna mapa powierzchni Polski z oznaczeniem poziomic w skali logarytmicznej oraz
szczegółowym reliefem. Kolorami zanaczone
są krainy geograficzne oraz większość miast, jezior i rzek. Dolna mapy
zawiera dokładny rysunek poziomic, miast, jezior i rzek w kolorze
czarnym oraz jasny, szary relief
powierzchni. Nie posiada ona opisów, przeznaczona jest bowiem do samodzielnego nananoszenia informacji geograficznych przez
uczniów za pomocą pisaków suchościeralnych.
Mapom towarzyszy ponad 40 ilstracji z opisami, przedstawiających najbardziej charakterystyczne punkty wysokościowe w Polsce.
• wym. 160 x 200 cm, skala 1 : 650 tys.

Polska. Mapa fizyczna
NS 8261

169 zł

Precyzyjna mapa powierzchni Polski z oznaczeniem
poziomic kolorem w skali logarytmicznej oraz szczegółowym reliefem. Zaznaczone są krainy geograficzne oraz większość miast, jezior i rzek.
• wym. 160 x 160 cm, skala 1 : 400 tys.

Każda mapa z serii Nowej Szkoły na odwrocie posiada dwie etykiety z nazwą
i rodzajem mapy. Dzięki temu można je
zidentyfikować bez rozwijania.

Polska. Ochrona przyrody
NS 8262

169 zł

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważniejsze formy ochrony przyrody w Polsce. Uwzględnione zostały parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody oraz ich fauna i flora.
• wykonana z tkaniny banerowej, oprawa z listwy z zawieszeniem
sznurkowym; wym.: 160x160 cm; skala: 1:400 000

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Polska. Mapa administracyjna
NS 8260

169 zł

Mapa z herbami opisuje kształt terytorialny 2796
organów administracyjnych Rzeczpospolitej Polskiej.

• 16 województw, 66 powiatów grodzkich, 236 powiatów ziemskich, 923 miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 1555 gmin wiejskich
wg stanu z 1. stycznia 2017 r.; wym. 160 x 160 cm, skala 1 : 400 tys.
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mapy ścienne ﬁzyczne

tylko w NS

Seria ściennych map fizycznych obejmuje
wszystkie kontynenty i Świat. Kolorami zaznaczone są warstwice rzeźby terenu, rzeki
i jeziora. Relief hydrosfery opatrzony jest poziomicami. Naniesone są aktualne terytoria
państw ze stolicami i najważniejszymi miastami. Mapie towarzyszą liczne fotografie
pokazujące charakterystyczne krajobrazy
i cuda natury z ich opisem oraz umiejscowieniem na mapie.

• tkanina banerowa, wyposażone w uchwyt do zawieszania

Ameryka Północna
NS 8233
• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 5,5 mln.

Każda mapa
z serii Nowej
Szkoły na
odwrocie
posiada dwie
etykiety z nazwą
i rodzajem
mapy. Dzięki
temu można je
zidentyfikować
bez rozwijania.
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Ameryka Południowa
169 zł

Afryka
NS 8231
• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6,5 mln.

NS 8232
• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6,5 mln.

Australia, Oceania, Antarktyda
169 zł

Azja
169 zł

NS 8235
• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6,5 mln.

NS 8234
• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 8,3 mln.

169 zł

Europa
169 zł

NS 8236
• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 3,5 mln.

169 zł

mapy ścienne polityczne

Ameryka Północna
NS 8243
• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 5,5 mln.

Seria obejmuje wszystkie kontynenty i Świat.
Kolorami zaznaczone są aktualne terytoria
oraz roszczenia terytorialne państw ze stolicami i najważniejszymi miastami oraz terytoria zależne. Uksztaltowanie powierzchni
jest zaznaczone reliefem. Każdej mapie towarzyszy aktualny opis znajdującego się na
niej państwa: flaga, godło, język urzędowy,
stolica, ustrój polityczny, powierzchnia liczba ludności, jednostka monetarna z przeliczniem na kurs złotego, religia dominująca,
strefa czasowa, domena internetowa, kody
(samochodowy, samolotowy, telefoniczny), PKB na osobę i ocena kredytowa jego
obecnej sytuacji gospodarczej oraz dane
o zagrożeniach bezpieczeństwa osobistego
w miejscach publicznych.

•
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Ameryka Południowa
169 zł

Afryka
NS 8241
• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6,5 mln.

tylko w NS

NS 8242
• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6,5 mln.

Australia, Oceania, Antarktyda
169 zł

Azja
169 zł

NS 8245
• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6,5 mln.

NS 8244
• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 8,3 mln.

169 zł

Europa
169 zł

NS 8246
• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 3,5 mln.

169 zł
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mapy ścienne Świata

Świat. Mapa krajobrazów
i stref klimatycznych

NS 8251

215 zł

Mapa górna ukazuje zakresy osadów geologicznych z podziałem na ery geologiczne. Dolna
zaś ilustruje litosferę ziemską zgodnie z teorią tektoniki płyt. Mapom towarzyszy ponad 40 ilstracji z opisami, przedstawiających najbardziej
charakterystyczne wulkany, pęknięcia skorupy
i inne formy działania sił geotwórczych.
• wym. 160 x 200 cm, skala 1 : 22 mln.

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 20 mln.

Każda mapa
z serii Nowej
Szkoły na
odwrocie
posiada dwie
etykiety z nazwą
i rodzajem
mapy. Dzięki
temu można je
zidentyfikować
bez rozwijania.

Świat. Mapa fizyczna

Świat. Mapa polityczna

NS 8237
169 zł
• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 20 mln.

NS 8247
169 zł
• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 20 mln.

NS 8250

169 zł

Ukazuje naturalną szatę roślinną Ziemi oraz
obszary rolnicze i pasterskie. Zaznaczone są
terytoria państw wraz ze stolicami i najważniejszymi miastami, a także większe rzeki
i jeziora. Mapie towarzyszy 32 fotografii
ilustrujących różne strefy klimatyczne. Dodatkowo ukazane są typowe wiatry oraz
obszary niżów/wyżów atmosferycznych.
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Świat. Geologia i tektonika

mapy ścienne tematyczne
• wym. 160 x 120 cm; oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości
na rozdzieranie

Mapa gospodarcza
d
Ś
Świata.
i t S
Surowce, przemysłł i energetyka

Mapa gospodarcza świata. Rolnictwo i użytkowanie gleby

ID 0022

ID 0021

219 zł i wydobycie najważniejszych surow-

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca zróżnicowanie gospodarcze świata - na podkładzie kartogramu konsumpcji energii elektrycznej (kWh/1
mieszk.) ukazane jest rozmieszczenie

Hydrografi
fia
świata
ID 0088

219 zł

Ścienna mapa przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące stosunków wodnych w obrębie wód powierzchniowych
Ziemi: zlewiska oceanów i dorzecza, zasolenie wód morskich
(PSU) i prądy powierzchniowe.
Na mapie oznaczone zostały

•

również typy najważniejszych
jezior oraz ich geneza. Główne
rzeki oraz większe jeziora opisane są tabliczkami zawierającymi
istotne i ciekawe informacje, takie jak: powierzchnia dorzecza,
długość rzeki, średni przepływ
przy ujściu, ilość niesionego osadu dla rzek oraz powierzchnia
i rozciągłość zbiornika, maksymalna głębokość, powierzchnia
dorzecza dla jezior.
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ców naturalnych, główne ośrodki poszczególnych gałęzi przemysłu oraz
lokalizacje największych elektrowni
różnych typów. Wydanie drugie, aktualizowane na 2014 r.

219 zł darczych oraz rybołówstwa. Główni

Gospodarcza mapa tematyczna przedstawiająca strukturę użytkowania ziemi
na świecie. Sygnaturami ukazane jest
rozmieszczenie upraw istotnych ekonomicznie roślin, hodowli zwierząt gospo-

producenci opisani są wartościami procentowego udziału w produkcji światowej i przykłady produkcji rolnej i formy
użytkowania ziemi. Wydanie drugie,
aktualizowane na 2014 r.

Degradacja środowiska na świecie
ID 0087

219 zł wylesiania obszarów lądowych.

Mapa przedstawia aktualną
problematykę wielostronnej
degradacji biosfery spowodowanej działalnością człowieka. Dotyczy to zarówno
zanieczyszczania atmosfery, hydrosfery jak i pustynnienia oraz

Opracowanie to stanowi syntetyczne, aktualizowane na 2012
rok, kompendium wiedzy o największych i najbardziej katastrofalnych w skutkach wyciekach
ropy naftowej, skażeniach promieniotwórczych, chemicznych.

Strefy klimatyczne świata
ID 0084

219 zł Okołowicza oraz podział na

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca strefową klasyfikację klimatów wg Wincentego

typy klimatów w obrębie tych
stref. Dodatkowo uwzględnia
astrefowe odmiany klimatów
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mapy konturowe

A4
• kontur czarno-biały
• wym. 21 x 29,7 cm; 10 szt.

B1
• kontur czarno-biały
• wym. 100 x 70 cm; 5 szt.
210

Polska
NS 1005

Europa
ropa
6 zł

Polska
NS 1003

NS 1006

Świat
6 złł

NS 1004

6 zł

Świat

Europa
24 zł

NS 1008

24 zł

NS 1009

25 zł

Wieszak na mapę
ANW 600

na 40 map

219 zł

Przeznaczony do zawieszania mapy lub planszy.
Wykonany z metalowej rurki osadzonej na stabilnej, plastikowej, pięcioramiennej podstawie. Haczyk umieszczony jest w górnej części konstrukcji.
• łatwa regulacja wysokości (max 220 cm), dzięki rurce teleskopowej wyposażonej w blokadę; produkt wymaga złożenia

akcesoria
do map
tylko w NS

Wskaźnik teleskopowy
BD 5160
16 zł
• dł. 24–100 cm
• do wskazywania elementów na tablicy

Wieszak jest łatwy w montażu,
wytrzymały i nie zajmuje dużo
miejsca w klasie.

na 18 map

Mobilny stojak na mapy
ANW 440

Ścienny stojak na mapy
ANW 200

Pojemny wieszak naścienny do przechowywania
18 map czy plansz dydaktycznych. W zależności
od sposobu zwinięcia na jednym poziomie swo-

•

bodnie mieszczą się dwie mapy. Całość wykonana

169 zł z prętów metalowych w kolorze szarym. Produkt
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mocowany jest do ściany za pomocą 6 wkrętów
(brak w zestawie).
• wym. pojedynczego wieszaka: 8 x 13 x 120 cm

284 zł

Stojak przeznaczony do porządkowania i przechowywania map oraz plansz dydaktycznych
wykonany został z metalowych elementów osadzonych na stalowej podstawie. Mobilność stojaka zapewniają 4 plastikowe kółka, z których
dwa posiadają blokady zabezpieczające przed
przesunięciem.
• 40 haków, które umożliwiają przechowywanie min. 40 map

Stojak wielofunkcyjny
NS 1697

385 zł

Umożliwia przechowywanie pomocy dydaktycznych np. map, plansz czy papierów w rolkach.

• wym. 72 x 65 x 84 cm
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globusy

Globus ZOO

Globus fizyczno-polityczny
Globus
l b fizyczny mały
ł
RI 0218
• śr. 22 cm, wys. 30 cm

RI 3584

Globus fizyczny duży
22 zł

RI 0423
• śr. 42 cm, wys. 62 cm

219 zł

127 zł

Globus polityczny, który zmienia się w fizyczny
po zapaleniu umieszczonej w nim żarówki.

• śr. 32 cm, wys. 48 cm

Tellurium
AM 0152

Globus konturowy z objaśnieniem
RI 3269A

67 zł

– podświetlany
RI 0331
85 zł
• śr. 25 cm wys. 38 cm; kolor biały z rysunkiem konturów
kontynentów i granic państw, bez napisów; w zestawie :
gąbka i ścieralne flamastry
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Globus indukcyjny
RI 1215
• śr. 25 cm, wys. 38 cm; instrukcja

45 zł

RI 0353

52 zł

Globus edukacyjny z mapą zoologiczną i książeczką zawierającą opisy 275 zwierząt oraz informacje o nich.

• śr. 22 cm; wys. 30 cm; wersja polska

Model sklepienia niebieskiego
1 539 zł

AM 0300

499 zł

Profesjonalny model Słońce, Ziemia, Księżyc
to doskonała pomoc edukacyjna, która może
być wykorzystana podczas zajęć edukacyjnych
w zakresie geografii i astronomii, do zobrazowania i wyjaśnienia obserwowanych na Ziemi
zjawisk astronomicznych. Model ten można podłączyć do zwykłego gniazdka elektrycznego.

Oryginalny model sklepienia niebieskiego to
trójwymiarowy atlas nieba. Zrozumiale prezentuje związek pomiędzy Ziemią a gwiazdami i innymi ciałami niebieskimi. Wewnątrz modelu wytłoczono skalę ekliptyczną (daty) oraz
współrzędne astronomiczne. Po powierzchni
modelu można pisać flamastrami.

• model Ziemi śr. 10 cm, model Słońca śr. 36 cm, ramię
modelu 38 cm; wiek: 8+

• model sklepienia niebieskiego o śr. 30,5 cm, wewętrzny
globus Ziemi o śr. 8,5 cm; przewodnik; wiek: 5+

astronomia

Obrotowa
b
mapa nieba
i b
TS 8658

Układ Słoneczny. Plakat
NS 1103
42 zł
• wym. 100 x 70 cm; dwustronny polsko-angielski

30 zł

Jest nadrukowana na elastycznym podłożu z tworzywa sztucznego, a na jej powierzchni znajduje się
okrągła nakładka z plastikowej folii, z przezroczystym owalem i godzinową podziałką, którą można
obracać. Gwiazdy zostały nadrukowane specjalną
farbą fosforescencyjną, która świeci w ciemności.

• wym. 22,5 x 25 cm

Model Ziemi. Piłka
LR 2438

Magnetyczny system słoneczny
99 zł

LR 6040

109 zł

Duża, lekka dmuchana piłka – model Ziemi, na
którym zaznaczone są kolorowe kontynenty. Za
pomocą zmywalnych flamastrów można po niej pisać i rysować, a po skończonej zabawie wyczyścić.

Zestaw magnetycznych planet. Na planszach
widać realne kolory i dużo szczegółów. Prezentacja może odbywać się na dowolnej tablicy
magnetycznej.

• śr. 68 cm

• 12 elem., Słońce o śr. 25 cm, wiek: 5+

Układ słoneczny. Piłki
LR 2434

239 zł

Dmuchane piłki ukazujące proporcje planet
i wielkość systemu słonecznego zaproszą małych użytkowników do aktywnej zabawy.

• pompka; instrukcja; 9 planet (śr. w cm): Jowisz 22, Saturn
18, Uran 14, Neptun 14, Ziemia 12, Wenus 12, Mars 10,
Merkury 10, Pluton 8, Księżyc 8 oraz Słońce 36

Model Ziemi
LR 2436

•

Układ słoneczny. Model ruchomy
75 zł

VO 8500

199 zł

Wykonany z elastycznej masy model Ziemi,
na którym widoczne są kontynenty oraz duże
łańcuchy górskie. Wypukła faktura piłki daje
możliwość wielozmysłowego poznawania mórz
i kontynentów na Ziemi.

Ruchomy model ukazujący Słońce i 9 planet
w ruchu. System planetarny (9 Planet): Merkury,
Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton. Słońce jest podświetlane, a prezentacji towarzyszy nagranie w języku angielskim.

• śr. 15 cm

• wymiary: 50 x 30; działa na baterie 4xAA (nie dołączone)
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gry geograﬁczne

Wszechświat.
h
Quiz
AL 0584

48 złł

AG 3563

Gra edukacyjna, podczas której uczestnicy gry odpowiadają na pytania z kart, których tematem jest historia,
budowa i funkcjonowanie Wszechświata.
• 49 kart pytań i odpowiedzi, 6 kart liter, plansza, 3 pionki, kostka, klepsydra, notes, instrukcja; liczba graczy: 2–4; wiek: 10+
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Od Helu do Wawelu

Flagi państw. Memory

Dzieci świata. Plakat dwustronny

EEuropa. Puzzle
P l piankowe
i k

NS 1104
42 zł
• wym. 100 x 70 cm, dwustronny polsko-angielski

MC 0190
• 54 elem., wym. po złożeniu 60 x 90 x 1,5 cm

63 zł

36 zł

GR 0024

48 zł

Polega na odnajdywaniu par, dzięki zapamiętywaniu miejsc położenia poszczególnych kartoników, ułożonych flagami do dołu.
• 80 szt. kartoników o wym. 5,5 x 5,5 cm. Liczba graczy: 2–6
w wieku: 6+

Gracze wcielają się w rolę podróżników, którzy
mają na celu określenie położenia miast i atrakcyjnych obiektów względem siebie. Wszystkie
miejsca znajdują się w Polsce.
• ilość graczy 2–6; wiek 10+

Mały geniusz. Gra edukacyjna

Gra w podróżowanie

NI 4398

BU 2703

87 zł

„Fotokarty” podzielone na trzy grupy tematyczne: flora i fauna, geografia, historia i współczesność. Każda
z nich przedstawia zdjęcie związane z Polską. Na odwrocie każdej karty znajdują się 4 pytania z odpowiedziami, ułożone wg poziomu trudności.

• duża plansza do gry; 4 pionki; 4 mini puzzle z mapą Polski;
192 karty z foto-quizem; plansza ze spinnerem

119 zł

Gra polega na przemieszczaniu się jednym z 6
dzieci z różnych zakątków świata, poznając
przy tym wszystkie kontynenty, charakterystyczne zabytki, specyficzną faunę i florę.
• zawartość pudełka: plansza o wym. 66,5 x 53 cm, 6 drewnianych
figurek dzieci o wys. 5,5 cm, 36 tekturowych kart kontynentów,
30 kart prezentów, drewniana kostka, instrukcja; wiek: 5+;

Świat. Układanka edukacyjna

Europa. Układanka edukacyjna
DU 0002

DU 0003

45 zł

45 zł

Układanka obrazuje mapę świata, na którą składają
się 74 elementy - kontynenty, większe państwa, grupy mniejszych państw w odpowiednich regionach
geograficznych. Informacje nadrukowane na mapie:
niektóre zabytki kultury, ciekawostki przyrodnicze,
wydarzenia historyczne i krótkie ich opisy, populacja ludności i powierzchnia każdego kontynentu.
• 74 elementów, wym. mapy 47 x 66 cm; wym. opakowania: 37 x 25 x 4,5 cm; wiek: 4+

Układanka mapa Europy składa się z 58 fragmentów, które odwzorowują granice państw
europejskich. Informacje nadrukowane na mapie: powierzchnia krajów, populacja ludności,
wizerunki herbów państw, miejsca związane ze
znaczącymi wydarzeniami w historii Europy.
• 58 elementów, wym. mapy: 47 x 66 cm; wym. opakowania:
37 x 25 x 4,5 cm; wiek: 4+

Krainy Polski.
Układanka edukacyjna
DU 0004

45 zł

Układanka zawiera 74 części, które składają
się na mapę krain geograficznych Polski. Wśród
nich są: 1. Pobrzeża: Szczecińskie, Koszalińskie,
Gdańskie (Żuławy Wiślane), Nizina Staropruska; 2.Pojezierza: Mazurskie, Suwalskie, Pomorskie, Chełmińsko, Dobrzyńskie, Wielkopolskie,
(na kresach: Pojezierze Święciańskie); 3. Niziny:
Wielkopolska, Śląska, Mazowiecka, Podlaska,
Polesie Zach., (na kresach: Wysoczyzna Lidzka,
Polesie); 4. Wyżyny: Śląska, Krakowsko-Częstochowska, Niecka Nidziańska, Kielecka, Lubelska, Roztocze, Wołyń Zach., (na kresach: Wołyń
i Podole); 5. Kotliny podkarpackie: Oświęcimska
i Sandomierska; 6. Przedgórza i góry: Przedgórze Sudeckie, Sudety, Pogórze Karpackie,
Karpaty: Beskidy Zach., Tatry, Beskidy Środkowe i Wsch., (na kresach: Podkarpacie Wsch.
i Beskidy Wsch.). Informacje nadrukowane na
mapie: regionalne ciekawostki, wizerunki zwie-

•
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rząt w miejscach ich występowania, loga Parków Narodowych i ich lokalizacje.
• 74 elementy, wym. mapy 47 x 66 cm; wym. opakowania:
37 x 25 x 4,5 cm; wiek: 4+

Polska. Puzzle
LN 1985

52 zł

• 61 elem., wym. 36,5 x 28,5 cm
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edukacja regionalna

Magnetyczna
Mapa Polski

Biała mapa Polski
NS 3077

NS 1365

259 zł

210 zł

Magnetyczna mapa Polski z zestawami obrazków ułatwi dzieciom
przyswajanie nazw i położenie
miast wojewódzkich, nazw sąsiadów i ich położenie, regionalne stroje ludowe, charakterystyczne miejsca i zabytki naszego kraju.

Na mapie zaznaczono
większe rzeki. Gładka powierzchnia przystosowana do pisania mazakami
suchościeralnymi i przyczepiania elementów
z przyssawką, tablica jest
montowana bezpośrednio
do ściany i nie wymaga
uchwytu na panel.

• 57 elementów: wym. mapy 60 x 60 cm,
• 26 obrazków - nazwy miast i sąsiadów Polski wym. 5,5 x 3 cm; 6 obrazków - stroje
regionalne o wym.: 5,6 x 5,6 cm; 24 obrazki miejsc i zabytków Polski, wym. 5,6
x 4cm, 8 x 4 cm

• wymk. 90 x 80 x 1,2 cm, płyta
laminowana biała

Polska. Makatka
NS 1659

NS 3079
• 6 strojów regionalnych o boku 8,4 cm
• 8 obiektów miast wys. 8,4 i szer. 6-12 cm
• do mapy NS 3077
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Kolorowe przyssawki, opisujące stan pogody.
W zestawie pełne nasłonecznienie, burza, zachmurzenie, opadyśniegu i deszczu.

• 15 szt., śr. ok. 8 cm, sklejka; do mapy NS 3077

• 36 elem., wym. 96 x 94 cm; elektrostatyczna

Pogoda.
d P
Przyssawki
ki

Miasta
t i stroje.
t j P
Przyssawki
ki
159 zł

279 zł

Makatka elektrostatyczna z mapą Polski, na której
punktami wyszczególnione zostały największe miasta Polski, zaznaczone zostały główne rzeki, Morze
Bałtyckie granice z państwami ościennymi. Aplikacje
z nazwami sąsiednich państw, polskimi miastami, symbole charakterystyczne dla poszczególnych regionów
oraz Godło Polski do samodzielnego wycięcia.

NS 3078

159 zł

Stroje regionalne i zabytki
architektury w Polsce. Plakat
NS 1105
• wym. 50 x 70 cm

20 zł

Stroje regionalne, województwa
i herby Polski. Gra edukacyjna
Stroje regionalne. Pacynki
NS 2064

172 zł • 6 par: strój kaszubski, kujawski, kurpiowski, podhalański,
łowicki, krakowski; 12 szt., wys. 25 cm, wykonane z filcu
i miękkich tkanin

Pacynki przedstawiają kobietę i mężczyznę z różnych regionów Polski ubranych w charakterystyczne stroje ludowe.

Polska. Układanka
DU 0001

52 zł

Mapa powycinana jest zgodnie z granicami
województw dzisiejszej i przedwojennej Polski. Oddzielnymi elementami są stolice województw.
• 56 elem; wym. obrazka 66 x 47 cm, wiek: 4+

•
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Moja Polska. Puzzle dwustronne

Mapa Polski. Klocki
MP 3605

NS 0500
67 zł
• stroje regionalne do kolorowania, hymn Polski na dzwonki,
hymn Polski - tekst i zapis nutowy; 56 szt. tafelków 7,5 x 7,5 cm,
18 szt. tafelków 7,5 x 2,5 cm, 6 szt. tabliczek 25,5 x 17 cm,
pudełko, 10 kart pracy do kolorowania A4, płyta CD

129 zł

NI 2043

39 zł

Polskie godło barwy i hymn.
Plakat edukacyjny
NS 8282

20 zł

• wym. 50 x 70 cm

Polska. Województwa. Puzzle
NS 0371

Mapa-puzzle z klocków Morphun z podziałem na województwa, z najważniejszymi
miastami i rzekami.

Zestaw zawiera dwustronne puzzle. Jedna strona przedstawia mapę administracyjną, a druga
zwierzęta znajdujące się pod ochroną, główne
rzeki oraz parki krajobrazowe.

• 5 szt.; wym. po złożeniu 25,5 x 25,5 cm

• wym. po złożeniu 70 x 50 cm, 108 elem

• 16 elem.; wym. planszy: 40 x 40 x 0,8 cm

25 zł

Układanka z ilustracjami zabytków, zaznaczonymi rzekami i nazwami i rzeczywistym
kształtem województw.
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obserwacje

Cykl wody. Model demonstracyjny
VO 5864

286 zł

Zestaw do energii odnawialnej

Dzięki niemu możesz wywołać deszcz w swojej
klasie, obserwować proces parowania, skraplania oraz opadów.

IV 7059

539 zł

Doświadczenia źródeł energii: woda, wiatr i słońce na 4 urządzeniach: dzwonek, miernik, światło
i turbina.

• w zestawie: plastikowy pojemnik z makietą terenu 3D,
pokrywka, podpórka, chmura, instrukcja; wym. 41,4 x 30
x 16 cm, wiek: 6+

• wys. 38 cm

Model góry 3D.
3D
TTworzenie map topograficznych
AM 3022

149 zł

Tworzenie mapy topograficznej wulkanu poprzez stopniowe dolewanie wody do plastikowego modelu i oznaczanie jej poziomu markerem.

• przezroczysta plastikowa forma wulkanu Capulin (Nowy
Meksyk), plastikowa pokrywa, miarka, specjalistyczny
pisak, mapa; może korzystać jednocześnie 4 uczniów
• wym. 33 x 19 x 9 cm
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Wybuch wulkanu
Model płyt tektonicznych
QH 0054

233 zł

Model przedstawia płyty tektoniczne i wulkany
oraz ukształtowanie terenu w przekroju.

• wym. 30 x 58 x 13 cm

EI 0011
99 zł
• w zestawie: podstawa do wulkanu; 2 połówki góry wulkanu; kolumna wodna; butelka; miarka; soda oczyszczona;
kwas cytrynowy; barwnik spożywczy; okulary; łyżeczka;
zestaw farbek; pędzelek; gąbeczka; instrukcja

Zestaw gleb
l b
RV 0303

173 zł

Zestaw zawiera 8 rożnych próbek gleb umieszczonych w drewnianym pudełku.

• 8 elem. w drewnianym pudełku: gleba gliniasta, gleba
piaszczysto-ilasta; gleba purpurowa, czarnoziemy, gleba
ryżowa, gleba brunatna, próchnica gleby, gleba piaszczysta

Lornetka 10 x 25
TS 3000
•
•
•
•

112 zł

powiększenie 10x25
średnica obiektywu 2,5cm
kąt widzenia 5,5 stopnii, pryzmat BK7, ROOF, regulowana ostrość
pasek, torba

Lornetka 10 x 50
MX 0050

145 zł

• powiększenie 10 x 50, śr. obiektywu 50 mm
• pole widzenia 7°, pryzmat: PORRO, BK7
• pasek i torba

Tel
Teleskop
EI 0780
80

Lornetka 7-21x40 z zoomem

Lornetka
k 8-21 z zoomem
LV 0001
•
•
•
•

•

powiększenie 8–21 x
natężenie światłe 6,9
typ pryzmatów ROOF/BK7
liniowe pole widzenia 126/1000 m

105 zł
• źrenica wyjściowa 2,6 mm
• kąt widzenia 7,2°
• niebieska powłoka ochronna okularów 21 mm

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

CO 2120
• powiększenie 7-21x
• ustawianie ostrości: centralny
• pole widzenia przy 1000m/1000s:
96m/320ft przy 7x - 43mt/129ft przy 21x
• źrenica wyjściowa: 5,7 mm przy 7x - 1,9 mm przy 21x
• waga: 800 g / 28.3 oz.

275 zł

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

177 zł

ogniskowa 91cm
m (36”)
aluminiowy statyw
yw
miękkie
i kki gumowe okulary
kl
schowek na akcesoria
oria
CD-ROM
max. moc : 250x, optymalna moc: 125x
śr. obiektywu 60 mm
długość ogniskowej: 500 mm
okulary : 4 mm, 20 mm; średnica 31 mm
soczewka Barlowa 2x
reflektor pomocniczy: 6 x 25 mm
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Kompas zamykany
k
HG 0007

Kompas
VO 9996
• śr. kompasu 4,8 cm

18 zł

24 zł

Wypełniony olejem mineralnym.

• wym. 7,5 x 6 x 3 cm, miarka (1:50 tys.) z fluorescencyjnymi oznaczeniami

Kompas geologiczny

Kompas duży
CM 5026
• śr. 10 cm

46 zł

CO 4074

99 zł

• metalowy; wym. 65x95mm.

GPS eTrex Touch
Urządzenie eTrex Touch obsługuje standardy GPS
i GLONASS, pozwalając korzystać z możliwości dwóch
systemów satelitarnych, co oznacza szybsze określanie
pozycji i większą dokładność w ciężkich warunkach.
Zoptymalizowane pod kątem różnych aktywności.
• załadowane fabrycznie mapy Garmin TopoActive Europe; jasny, kolorowy, dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 2,6 cala; możliwość
pobierania gotowych tras i szlaków rekreacyjnych; geocaching bez użycia
papierowych map dzięki 250 tysiącom załadowanych fabrycznie skrzynek;
wymiary fizyczne 5,8 × 10,2 × 3,3 cm; wymiary wyświetlacza 3,6 × 5,5
cm; rozdzielczość wyświetlacza160 x 240 pikseli; zasilanie: 2 baterie AA;
czas działania baterii do 16 godzin; klasa wodoszczelności IPX7-dopuszczalne ochlapanie, deszcz lub śnieg, przypadkowe zanurzenie w wodzie
na głębokość do 1 metra na maksymalnie 30 minut; pamięć 8 GB; interfejs USB; pamięć: karta microSD™ (do nabycia osobno); wykres
śladu:10 000 punktów, 200 zapisanych tras; automatyczne wyznaczanie
trasy z opcjonalnymi mapami z szczegółowymi drogami

Kompas wielofunkcyjny
NV 4010
45 zł
• lornetka, lupa (2 szt.), kompas, lusterko powiększające
(2 szt.), płaszczyzna do obserwacji
• 1 szt.; wym. 4 x 4 x 9,2 cm
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Kompas
mpas z lusterkiem
HG 0100
• wym. 6,4x11,8 cm

19 zł

GG 0035

GPS eTrex Touch 25 EE
GG 0025

GPS eTrex Touch 35 EE

929 zł

1 200 zł

• powiadomienia z telefonu; śledzenie na żywo przy użyciu Garmin
Connect™ Mobile; posiada wysokościomierz barometryczny

minerały

Skamieliny. Kolekcja
LR 5204
95 zł
• 9 skamielin: amonit, mszywioł, skamieniałe drewno, mięczak,
paproć kopalna, liliowiec macierzysty, koral, ząb rekina, ramienionóg; wykaz skamielin z nazwami i numeracją, instrukcja;
pudełko o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Minerały i kamienie. Plakat
VS 0008
42 zł
• wym. 70 x 100 cm, plansza ofoliowana i wyposażona
w listwy metalowe i zawieszkę

Minerały. Duży zestaw

Skały magmowe

Skały metamorficzne

Skały osadowe

Minerały

LR 5205
95 zł
• 12 skał: żużel, pumeks, gabro, tuf, ryolit, dioryt, granit,
andezyt, bazalt, obsydian, pegmatyt, porfir; wykaz skał
z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko z blistrem
o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

LR 5206
95 zł
• 12 skał: chloryn, granat, grafit, mika, serpentynit, marmur,
gnejs, łupek, amfibonit, marmur dolomityczny, epidot, kwarcyt; wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko
z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

LR 5208
95 zł
• 12 skał: mułowiec, piaskowiec, sól kamienna, węgiel, wapień,
arkoza, zlepieniec, wapień, łupek mułowy, łupek ilasty, trawertyn, skałą gipsowa; wykaz z nazwami i numeracją, instrukcja;
pudełko o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

LR 5207
95 zł
• 12 minerałów: talk, limonit, selenit, fluoryt, siarka, kalcyt,
piryt, magnetyt, wermikulit, hematyt, kwarc, mika. W zestawie wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja;
pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Minerały, kamienie szlachetne, skały
MO 0036
• format: 13cm x 19cm; 448 str.

•

72 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

QH 0039
• 42 minerały, plastikowe pudełko

195 zł
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plansze

Rzeźba powierzchni ziemi
VS 0009
• wym. 70 x 100 cm

Gleba
42 zł

Chmury i ich rodzaje
VS 0015
• wym. 70 x 100 cm
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NS 8280
• 50 x 70 cm; dwustronne

36 zł

VS 0010
• wym. 70 x 100 cm

Krążenie powietrza w troposferze

HR 0115
43 zł
• wym. 61 x 86 cm, dwustronnie zalaminowane

• wym. 100 x70 cm; krawędź górna i dolna wykończone stalowymi wzmocnieniami; obustronnie foliowane

Współrzędne geograficzne

Obieg wody w przyrodzie
42 zł

Db o naszą planetę. Zjawiska
Dbaj
pogodowe

42 zł

TS 21586

KR 1000

45 zł

Atmosfera, wnętrze Ziemi
45 zł

• wym. 100 x70 cm; krawędź górna i dolna wykończone stalowymi wzmocnieniami; obustronnie foliowane

KR 1001

45 zł

• wym. 100 x70 cm; krawędź górna i dolna wykończone stalowymi wzmocnieniami; obustronnie foliowane

ﬁlmy naukowe
Orbita.
Niezwykła podróż Ziemi
TS 21361

czas projekcji
180 minut

85 zł

Każdy krok w dziewięćsetczterdziestokilometrowej rocznej podróży Ziemi
wokół Słońca ma ogromne znaczenie
dla utrzymania życia, jakie znamy. Etapy tej podróży sprawiają, że zmienia
się pogoda i pory roku odmieniają naszą planetę. W kwestii podtrzymywania życia na naszym globie, liczba 23
jest prawdziwie magiczna. Bez wyjątkowego nachylenia osi, nasz świat nie
doświadczałby zmian pogodowych;
rejony równikowe skazane byłyby na
wieczną spiekotę, a bieguny polarne
byłyby zawsze zamarznięte na kość.
W tym serialu prześledzimy wszystkie
etapy niesamowitej rocznej podróży

Parki narodowe i inne formy
ochrony przyrody w Polsce.
ID 0004

Słońca. Oszałamiające zdjęcia lotnicze, czy obrazy z serca gwałtownej
burzy, pomogą nam zrozumieć niezwykłą moc pór roku i klimatu oraz poznać
powody, dla których moce te są jednocześnie tak twórcze i tak niszczycielskie.

TS 6467

• zawiera: moduł poglądowy; moduł atlasowy i ćwiczeniowy, zawierający pakiet interaktywnych map ćwiczeID 0009
439 zł Świat i kontynenty
niowych oraz serię ćwiczeń i quizów na temat różnych
439 zł
• 28 interaktywnych map ogólnogeograficznych ID 0010
form ochrony przyrody w Polsce; moduł obudowy mei tematycznych, kreator map, opcja drukowania • 32 interaktywnych map ogólnogeograficznych
todycznej, zawierający opis atlasu i przewodnika, wska• licencja bezterminowa
i tematycznych, kreator map, opcja drukowania
zówki metodyczne, przykładowe scenariusze lekcji.

Polska
P
l k i przyroda
d wokół
kół nas

Alternatywne źródła energii. Wiatr
72 zł

TS 6469

72 zł

Prace nad wykorzystaniem bezpośredniej przemiany energii słonecznej w elektryczną metodą fotowoltaiczną prowadzone są w Polsce
od 1973 roku. Polega ona na powstawaniu siły elektromotorycznej
w wyniku napromieniowania półprzewodnika przez promienie słoneczne. W celu wykorzystania tego zjawiska buduje się kolektory
w postaci baterii słonecznych stanowiących zestaw ogniw fotowoltaicznych połączonych szeregowo, aby uzyskać odpowiednie napięcie
i równolegle aby uzyskać niezbędną moc.

Energia wiatru jest dziś powszechnie wykorzystywana w gospodarstwach domowych, jak i na szerszą
skalę w elektrowniach wiatrowych. Stosowanie tego
typu rozwiązań nie jest bardzo kosztowne, ze względu na niezbyt skomplikowaną budowę urządzeń jak
i tanią eksploatację.

Alternatywne źródła energii. Woda

Alternatywne źródła energii. Ziemia

TS 15335

72 zł

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający ciekawy materiał o alternatywnych źródłach energii wodnej. Działanie elektrowni wodnych
jest dość proste. Woda z rzek spływa z wyżej położonych terenów
takich jak np. góry, czy wyżyny do zbiorników wodnych mórz lub jezior położonych np. na nizinach. Energia elektryczna produkowana w
elektrowniach wodnych zazwyczaj wprowadzana jest do krajowego
systemu przesyłu energii.

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

160 zł

Interaktywny atlas i przewodnik po polskich parkach narodowych.

Alternatywne źródła energii. Słońce

•

ATLASY MULTIMEDIALNE

TS 6468

czas projekcji
30 minut

Czy zasypią nas śmieści?
72 zł

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający ciekawy materiał o alternatywnych źródłach energii geotermalnej. Pozyskujemy ją głównie poprzez wykorzystanie wód geotermalnych, które występują na
głębokości od kilku do kilkunastu km pod powierzchnię Ziemi. Polska
mimo, że leży poza obszarami wulkanicznymi, posiada bogate złoża
energii geotermalnej. Ponad 80% powierzchni naszego kraju zajmują
basenu geostrukturalne z licznymi zbiornikami wód geotermalnych.

FE 0004

72 zł

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający materiały z eksploatacji
wysypisk śmieci w Polsce Film porusza problem budowy, eksploatacji i
rekultywacji wysypisk śmieci w Polsce. Ilość wytwarzanych w naszym
kraju odpadów należy do jednej z największych w Europie. Film zwraca uwagę na rozwiązania techniczne i organizacyjne prowadzące
do ograniczenia powstawania odpadów oraz na odzyskiwanie i
powtórne wykorzystywanie materiałów z wysypisk.
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wydawnictwa
Atlas geograficzny
dla szkół średnich
NE 0191

69 zł

Kompletny zbiór ponad 300 map fizycznych, gospodarczych, politycznych i tematycznych świata oraz Polski.
Przygotowany z największą starannością, na podstawie
najbardziej aktualnych danych i z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej. Wzbogacony o wykresy oraz
diagramy przedstawiające najważniejsze zagadnienia
geograficzne. Stanowi bogate źródło informacji. Doskonali wymaganą na maturze umiejętność pracy z mapą.
Pogłębia wiedzę uczniów zainteresowanych geografią.
• 232 stron; format 220x320 mm

Atlas geograficzny
TS 13735
33 zł
• wym. 202 x 290 mm, 200 str., oprawa miękka; dołączono
płytę CD z mapami konturowymi

224

Świat przyrody. Atlas ilustrowany
39 zł

Atlas Przyrodniczo-Geograficzny

Atlas zawiera treści biologiczne i geograficzne, mapy, schematy, wykresy, fotografie, kalki
tworzące wielowymiarowe obrazy

VS 0102

Atlas Przyrodniczo-Geograficzny. Książeczka z serii Ilustrowane Atlasy Szkolne.

• wym. 220 x 4 x 330; 88 str.

• 32 str.

NE 9769

42 zł

BADAWCZE
PRACOWNIE
PRZYRODNICZE

S T E M

science

technology engineering

maths

Zmieniająca się
planeta Ziemia
Pogoda i klimat
LJ 0018

2 990 zł

Zestaw pomocy dydaktycznych
do realizacji podstawy programowej z geografii, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia 14 działań badawczych
i eksperymentów podczas 22
lekcji geografii, przeznaczony
do pracy w klasie 30-osobowej,
w tzw. grupach badawczych.
Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom,
jak to się stało, że Ziemia, wygląda i ma cechy takie, jakie możemy zaobserwować obecnie.
Moduł rozwija wiedzę uczniów
na temat gleby i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi,
ruchy płyt tektonicznych i tworzenie się skał. Pracując z tym
modułem, uczniowie dowiadują się dlaczego na Ziemi występują trzęsienia ziemi i erupcje
wulkanów. Poznają różne typy
skał i wykonują symulację cyklu
skalnego. Tworzą model przebiegu erozji i przekonują się,
w jaki sposób erozja wpływa
na formy ukształtowania terenu. Dowiadują się, co różne typy
map mówią nam o formach
ukształtowania terenu i poło-

•

żeniu akwenów. Omawiają
tworzenie się warstw skalnych
i skamieniałości. Opracowują
modele, które mają na celu rozwiązanie problemu erozji gleby.
• sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3
równoległych klas w szkole. Wyposazenie
zestawu dostarczane w dwóch wytrzymałych skrzynach z tworzywa sztucznego
(o wymiarach: 50x60x30 cm): materiały drukowane: rozbudowany przewodnik
metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji
drukowanej oraz materiały drukowane dla
30 uczniów; bezterminowa licencja szkolna
na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej:
rozbudowany przewodnik metodyczny dla
nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań
badawczych, w wersji cyfrowej, książka dla
uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia interaktywne, symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji; materiały
tradycyjne, m.in.: zestaw próbek 15 podstawowych rodzajów skał - 8 szt., zestaw 8
próbek gleb występujących na Ziemii - 1 szt.,
gips artystyczny, piasek, glina,ciastolina,
nóż z tworzywa sztucznego- 32 szt., mata
absorbcyjna i podkładki z tektury - po 16
szt., duży zestaw pojemników z tworzywa
sztucznego, ścienna plansza dydaktyczna
„Metoda badawcza” (70x100 cm)

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

LJ 0016

Ziemia i Kosmos
LJ 0017

3 990 zł

Zestaw pomocy dydaktycznych
do realizacji podstawy programowej z geografii, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia 13 działań badawczych
i eksperymentów podczas 22
lekcji geografii, przeznaczony
do pracy w klasie 30-osobowej,
w tzw. grupach badawczych.
Uczniowie poznają pojęcia
związane z Wszechświatem
oraz rolę Ziemi w Układzie
Słonecznym. Analizują także
wpływ Słońca i Księżyca na
naszą planetę oraz poznają warstwy Ziemi. Celem tego
modułu jest pokazanie uczniom,
że zarówno nasza planeta, jak
i cały Wszechświat stanowią
systemy, w których zachodzi
obieg materii i energii. Uczniowie dyskutują o miejscu Ziemi
we Wszechświecie, omawiają
wzajemny wpływ Słońca, Ziemi i Księżyca, poznają naturę
gwiazd. Wykorzystując modele,
uczniowie analizują ruch obrotowy i obiegowy Ziemi i Księżyca. Poznają również sfery Zie-

mi i ich wzajemne zależności
oraz dowiadują się o potrzebie
i możliwościach ich ochrony.
• sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla
1-3 równoległych klas w szkole. Wyposazenie zestawu dostarczane w wytrzymałej
skrzyni z tworzywa sztucznego (o wymiarach: 50x60x30 cm): materiały drukowane:
rozbudowany przewodnik metodyczny pt.
„Ziemia i Kosmos” dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji
drukowanej oraz materiały drukowane dla
30 uczniów; bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zasobów
edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej:
rozbudowany przewodnik metodyczny dla
nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań
badawczych, w wersji cyfrowej, książka dla
uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia interaktywne, symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji; materiały
tradycyjne, m.in.: teleskop- 1 szt., kompas
magnetyczny - 16 szt., fazy Księżyca (zestaw
kart) i latarki LED z bateriami - po 16 szt., magnetyczny układ słoneczny- 1 szt., nadmuchiwany globus (piłka o śr. 40 cm)- 1 szt.,
modelina i elementy konstrukcyjne K’NEX
- 70 szt., taśma miernicza (dł.150 cm)- 16
szt., pojemniki z tworzywa sztucznego-45
szt., ścienna plansza dydaktyczna „Metoda
badawcza” (70x100 cm)

4 990 zł

Zestaw pomocy dydaktycznych
do realizacji podstawy programowej z geografii, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia 14 działań badawczych
i eksperymentów podczas 22
lekcji geografii, przeznaczony
do pracy w klasie 30-osobowej,
w tzw. grupach badawczych.
Ten moduł to seria doświadczeń,
które pokazują uczniom, jak to
się stało, że Ziemia, wygląda
i ma cechy takie, jakie możemy
zaobserwować obecnie. Moduł rozwija wiedzę uczniów na
temat gleby i erozji. Uczniowie
analizują warstwy ziemi, ruchy
płyt tektonicznych i tworzenie się
skał. Pracując z tym modułem,
uczniowie dowiadują się dlaczego na Ziemi występują trzęsienia
ziemi i erupcje wulkanów. Poznają różne typy skał i wykonują symulację cyklu skalnego.
Tworzą model przebiegu erozji
i przekonują się, w jaki sposób
erozja wpływa na formy ukształtowania terenu. Dowiadują się,
co różne typy map mówią nam
o formach ukształtowania terenu
i położeniu akwenów. Omawiają tworzenie się warstw skalnych
i skamieniałości. Opracowują

modele, które mają na celu rozwiązanie problemu erozji gleby.

• sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla
1-3 równoległych klas w szkole. Wyposazenie zestawu dostarczane w dwóch
wytrzymałych skrzynach z tworzywa
sztucznego (o wymiarach: 50x60x30
cm) stanowią: materiały drukowane:
rozbudowany przewodnik metodyczny
dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji
i działań badawczych w wersji drukowanej oraz materiały drukowane dla 30
uczniów, bezterminowa licencja szkolna
na dostęp do interaktywnych zasobów
edukacyjnych, pozwalających na pracę
z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej: rozbudowany przewodnik
metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych,
w wersji cyfrowej; książka dla uczniów
w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia
interaktywne; symulacje, interaktywne
testy, karty pracy i obserwacji, materiały tradycyjne, m.in.: zestaw próbek 15
podstawowych rodzajów skał - 8 szt.;
zestaw 8 próbek gleb występujących na
Ziemii - 1 szt.; gips artystyczny, piasek,
glina,ciastolina; nóż z tworzywa sztucznego- 32 szt.; mata absorbcyjna i podkładki z tektury - po 16 szt. duży zestaw
pojemników z tworzywa sztucznego;
ścienna plansza dydaktyczna „Metoda
badawcza” (70x100 cm)
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PRACOWNIA GEOGRAFICZNA. PAKIETY
W związku z koniecznością dostosowania
sieci szkół do założeń reformy edukacji,
a co za tym idzie potrzebą stworzenia odpowiednich warunków do nauki nasi pracownicy we współpracy ze specjalistami
przygotowali kompleksową ofertę wypo-
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sażenia szkolnej pracowni geograficznej,
która umożliwia realizację założeń nowoczesnej edukacji. W zależności od predyspozycji i poziomu edukacyjnego uczniów
oferujemy trzy rodzaje zestawów pomocy
naukowych:

• pakiet Geografia STARTER, który obejmuje podstawowe, niezbędne wyposażenie pracowni geograficznej; pakiet Geografia
PREMIUM, który uwzględnia rozszerzoną ofertę pomocy dydaktycznych do nauki geografii; pakiet Geografia GOLD zawierający
najszerszą ofertę wyposażenia, która pozwala m.in. na realizację
treści wykraczających poza wymagania podstawy programowej.

Pakiet Geografia Gold
NS 6111

Pakiet Geografia Starter
NS 6109

4 500 zł

Pakiet Geografia STARTER obejmuje podstawowe, niezbędne
wyposażenie pracowni geograficznej. W jego skład wchodzą:
• 1 x Minerały 42 szt
• 5 x Polska. Mapy konturowe czarno-białe A4
• 5 x Europa. Mapy konturowe czarno-białe A4
• 5 x Świat. Mapy konturowe czarno-białe A4
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Afryka
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Ameryka
Południowa
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Ameryka
Północna
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Australia, Oceania
i Antarktyda
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Azja
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Europa
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Świat
• 1 x Mapa ścienna polityczna Afryka
• 1 x Mapa ścienna polityczna Ameryka
Południowa
• 1 x Mapa ścienna polityczna Ameryka
Północna
• 1 x Mapa ścienna polityczna Australia, Oceania i Antarktyda
• 1 x Mapa ścienna polityczna Azja
• 1 x Mapa ścienna polityczna Europa
• 1 x Mapa ścienna polityczna Świat

•

• 1 x Świat. Mapa krajobrazów i stref klimatycznych
• 1 x Polska. Mapa administracyjna
• 1 x Mapa ścienna fizyczna - Polska
• 1 x Wskaźnik teleskopowy
• 3 x Globus fizyczny, śr. 220 mm, wys.
30 cm
• 1 x Globus podświetlany polityczno-fizyczny
• 1 x Globus 250 konturowy z objaśnieniem
• 1 x Globus indukcyjny z instrukcją 250 mm
• 1 x Model Ziemi
• 1 x Model płyt tektonicznych
• 1 x Cykl wody. Model demonstracyjny
• 1 x Zestaw gleb
• 3 x Kompas zielony
• 2 x Polska. Symbole narodowe i regionalne.
Gra edukacyjna
• 1 x Stroje regionalne i zabytki w Polsce.
Plakat
• 1 x Puzzle Polska
• 1 x Gleba. Plakat
• 1 x Układ Słoneczny. Plakat duży dwustronny
• 1 x Chmury i ich rodzaje. Plansza
• 1 x Rzeźba powierzchni ziemi. Plansza
• 1 x Obieg wody w przyrodzie
• 1 x Spotkania z przyrodą. Minerały, kamienie szlachetne, skały
• 5 x Atlas geograficzny z zadaniami na mapach konturowych

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

• 1 x Wskaźnik teleskopowy

9 000 zł • 5 x Globus fizyczny, śr. 220 mm, wys.

Pakiet Geografia GOLD obejmuje najszerszą ofertę wyposażenia, przeznaczoną dla pracowPakiet Geografia Premium
ni geograficznej. W jego skład
NS 6110
6 000 zł • 1 x Mapa ścienna fizyczna - Polska
wchodzą:
Pakiet Geografia PREMIUM obej- • 1 x Wskaźnik teleskopowy
• 2 x Minerały 42 szt
muje rozszerzoną ofertę przezna- • 3 x Globus fizyczny, śr. 220 mm, wys.
• 6 x Polska. Mapy konturowe czarno-białe B1
czoną dla pracowni geograficz30 cm
• 6 x Europa. Mapy konturowe czarno-białe B1
nej. W jego skład wchodzą:
• 1 x Globus podświetlany polityczno-fizyczny • 6 x Świat. Mapy konturowe czarno-białe B1
• 1 x Minerały 42 szt
• 1 x Globus 250 konturowy z objaśnieniem • 6 x Polska. Mapy konturowe czarno-białe A4
• 4 x Polska. Mapy konturowe czarno-białe B1 • 1 x Model sklepienia niebieskiego - konste- • 6 x Europa. Mapy konturowe czarno-białe A4
• 4 x Europa. Mapy konturowe czarno-białe B1
lacja gwiazd
• 6 x Świat. Mapy konturowe czarno-białe A4
• 4 x Świat. Mapy konturowe czarno-białe B1 • 1 x Globus indukcyjny z instrukcją 250 mm • 1 x Mapa ścienna fizyczna Afryka
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Afryka
• 1 x Model Ziemi
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Ameryka
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Ameryka
• 1 x Model płyt tektonicznych
Południowa
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Ameryka
Południowa
• 1 x Cykl wody. Model demonstracyjny
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Ameryka
• 1 x Zestaw gleb
Północna
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Australia, Oceania
Północna
• 5 x Kompas zielony
i Antarktyda
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Australia, Oce• 2 x Polska. Symbole narodowe i regionalne.
ania i Antarktyda
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Azja
Gra edukacyjna
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Azja
• 1 x Stroje regionalne i zabytki w Polsce.
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Europa
Plakat
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Europa
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Świat
• 1 x Mapa ścienna fizyczna Świat
• 1 x Magnetyczna Mapa Polski
• 1 x Mapa ścienna polityczna Afryka
• 1 x Mapa ścienna polityczna Afryka
• 1 x Mapa ścienna polityczna Ameryka
• 1 x Wielka Gra Polska
• 1 x Mapa ścienna polityczna Ameryka
• 1 x Moja piękna Polska
Południowa
Południowa
• 1 x Puzzle Polska
• 1 x Mapa ścienna polityczna Ameryka
• 1 x Mapa ścienna polityczna Ameryka
• 1 x Gleba. Plakat
Północna
Północna
• 1 x Układ Słoneczny. Plakat duży dwu• 1 x Mapa ścienna polityczna Australia, Oce• 1 x Mapa ścienna polityczna Australia, Ocestronny
ania i Antarktyda
ania i Antarktyda
• 1 x Chmury i ich rodzaje. Plansza
• 1 x Mapa ścienna polityczna Azja
• 1 x Mapa ścienna polityczna Azja
• 1 x Rzeźba powierzchni ziemi. Plansza
• 1 x Mapa ścienna polityczna Europa
• 1 x Mapa ścienna polityczna Europa
• 1 x Obieg wody w przyrodzie
• 1 x Mapa ścienna polityczna Świat
• 1 x Mapa ścienna polityczna Świat
• 1 x Spotkania z przyrodą. Minerały, kamie- • 1 x Świat. Mapa krajobrazów i stref klima• 1 x Świat. Mapa krajobrazów i stref klimanie szlachetne, skały
tycznych
tycznych
• 5 x Atlas geograficzny z zadaniami na ma- • 1 x Polska. Mapa administracyjna
• 1 x Polska. Mapa administracyjna
pach konturowych
• 1 x Mapa ścienna fizyczna - Polska

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 cm
1 x Globus podświetlany polityczno-fizyczny
1 x Globus 250 konturowy z objaśnieniem
1 x Tellurium profesjonalne
1 x Model sklepienia niebieskiego - konstelacja gwiazd
1 x Globus indukcyjny z instrukcją 250 mm
1 x Model Ziemi
1 x Model płyt tektonicznych
1 x Cykl wody. Model demonstracyjny
1 x Zestaw gleb
5 x Kompas zielony
1 x Model góry 3D. Nauka tworzenia map
topograficznych
5 x Polska. Symbole narodowe i regionalne.
Gra edukacyjna
1 x Stroje regionalne. Pacynki
1 x Stroje regionalne i zabytki w Polsce.
Plakat
1 x Magnetyczna Mapa Polski
1 x Wielka Gra Polska
1 x Moja piękna Polska
1 x Mapa Polski. Zestaw 5 szt
1 x Puzzle Polska
1 x Zanieczyszczenia. Zestaw do eksperymentów
1 x Gleba. Plakat
1 x Układ Słoneczny. Plakat duży dwustronny
1 x Chmury i ich rodzaje. Plansza
1 x Rzeźba powierzchni ziemi. Plansza
1 x Obieg wody w przyrodzie
1 x Spotkania z przyrodą. Minerały, kamienie szlachetne, skały
10 x Atlas geograficzny z zadaniami na
mapach konturowych
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BIOLOGIA
rośliny zwierzęta człowiek obserwacje eksperymenty
zestaw doświadczalny powietrze zestaw doświadczalny gleba moduł woda
mikroskopy preparaty plansze plakaty wydawnictwa pakiety do pracowni
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rośliny

Komórka roślinna. Model
Kwiat

Struktura liścia

RV 4018
174 zł
• wym. 17 x 17 x 17 cm; model posiada zdejmowane płatki

RV 4007
• wym. 42 x 13 x 41 cm

RV 4001
149 zł

Zestaw komórek organicznych
79 zł

QH 0008
185 zł
• wym. 27 x 20 x 17 cm, chloroplast, mitochondrium, aparat
Golgiego, wnętrze komórki i jądro komórkowe

Pokazuje typowe struktury komórki roślinnej jak:
ściana komórkowa, błona komórkowa i jądro.

• wym. 33 x 23 x 6 cm

Cykl życia rośliny.
Tafelki magnetyczne
Łodyga jednoliścienna
QH 0009
• wym. 38,5 x 38,5 x 12 cm

•

LR 6045

Łodyga dwuliścienna
110 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

QH 0010
• wym. 36 x 24 x 17 cm

135 zł

110 zł

Magnetyczne obrazki, w dwóch cyklach pokazujące
wzrastanie i owocowanie rośliny.

• 12 elem., wiek: 5+
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Kukurydza. Okazy zbóż

Cykl życia fasoli
HG 0064

81 zł

6 naturalnych okazów stadiów rozwojowych fasoli: nasiono, kiełkujące nasiono,
wykształcanie korzeni, liścieni, łodygi i liści, młoda roślina fasoli w przezroczystym bloku.

• wym. 16,4 x 7,8 x 1,8 cm; zatopiony w bloku
akrylowym

Zboże
QH 0045
• wym. 29 x 16 x 9 cm, model demonstracyjny
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79 zł

RV 1094

89 zł

Model obrazuje 6 etapów rozwoju
i wzrostu kukurydzy: nasiono, ukorzenienie, kiełkujące ziarno, wzrost pochewki
liściowej i liścienia, młoda roślina.

• wym. 16,4 cm x 7,8cm x 1,8cm; materiał: akryl;
wiek: 7+

Pszenica. Okazy zbóż
RV 2017

121 zł

Model przedstawia proces wzrostu pszenicy. Pięć
naturalnych okazów zatopiono w akrylu, tak aby
wyraźnie pokazywały najważniejsze cechy etapów rozwoju rośliny.

• wym. 16,4 x 7,8 x 2 cm; materiał: akryl; wiek: 7+

Chloroplast

Korzeń rośliny

Komórka
k roślinna.
l
Przekrój
k

QH 0007
83 zł
• trójwymiarowy, podstawka o śr. 15 cm.; wys. 30 cm

QH 0011
72 zł
• wym. 11 x 7 37,5 cm, wym. podstawy 12 x 12 cm

QH 0012
215 zł
• wym. 27 x 10 x 50 cm (wys. z podstawą)

zwierzęta

Królik
HG 0015

Jaszczurka
HG 0009

Szczur
221 zł

305 zł

Szkielet szczura zatopiony w przezroczystym
bloku akrylu.

• wym. 8 x 2 x 16,5 cm

• wym. 20 x 9 x 4 cm

HG 0010

• zatopiony w przezroczystym bloku akrylu
• wym.: 20 x 9 x 4 cm

Ropucha
HG 0014

183 zł

Szkielet żaby prezentuje charakterystyczne
cechy budowy szkieletowej płaza: ażurowa
konstrukcja czaszki, kłykcie potyliczne, zredukowane żebra. Wszystkie elementy zostały ponumerowane, a klucz zamieszczono w instrukcji.

• zatopiony w przezroczystym bloku akrylu
• wym. 13,5 x 9 x 3,5 cm

Ryba

Gołąb
b

•

HG 0012

Szkielet jaszczurki zatopiony w przezroczystym
bloku akrylu.

293 zł

Szkielet królika reprezentujący charakterystyczne
cechy budowy układu kostnego ssaków: czaszka,
łopatka, mostek, kość łokciowa, kość promieniowa, kości śródręcza, kości palców, kość miednicy,
kość udowa, rzepka, kość strzałkowa, kość piszczelowa. Poszczególne elementy zostały ponumerowane, a klucz zamieszczono w instrukcji.

405 zł

HG 0013

225 zł

Szkielet gołębia wykazuje wiele cech układu
kostnego, które umożliwia mu lot. Tak jak u innych kręgowców wyróżnia się szkielet osiowy
(czaszka, kręgosłup, żebra oraz mostek) oraz
szkielet kończyn (obręcze oraz kończyny wolne).
Wymienione elementy zostały ponumerowane,
a klucz zamieszczono w instrukcji.

Szkielet ryby z oznaczonymi cechami charakterystycznymi dla budowy szkieletowej: czaszka, szczęka górna, żuchwa, kręgosłup, płetwa
grzbietowa, płetwa ogonowa, żebra, płetwa
piersiowa, płetwa brzuszna, obręcz płetwy piersiowej, krąg kręgosłupa i płetwa odbytowa.
Wymienione elementy zostały ponumerowane,
a klucz zamieszczono w instrukcji.

• zatopiony w przezroczystym bloku akrylu
• wym. 18 x 14 x 8 cm

• zatopiony w przezroczystym bloku akrylu
• wym. 20 x 9 x 4 cm

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Żółw
HG 0016

295 zł

Szkielet żółwia prezentuje charakterystyczne
cech budowy szkieletowej gadów. Poszczególne
elementy układu szkieletowego zostały ponumerowane, a klucz zamieszczono w instrukcji.

• zatopiony w przezroczystym bloku akrylu
• wym.: 13,5 x 9 x 2,4 cm
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Cykle życia pasikonika. Model
HG 0046

141 zł

Model przedstawia poszczególne etapy rozwoju pasikonika zielonego, reprezentanta gatunku
owadów prostoskrzydłych. Osiem naturalnych
okazów prezentuje etapy przeobrażenia niezupełnego pasikonika.
• wym. 16,4 x 7,8 x 2 cm; akryl
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Mózgi zwierząt

Serca zwierząt
UK 0602

279 zł

Model ukazuje 5 okazów serc reprezentujących pięć różnych grup kręgowców.
• wym. 16,4 x 7,8 x 2,4 cm; akryl
• okazy: karp, żaba, wąż, gołąb, królik

UK 0603

279 zł

Model ukazuje 5 okazów mózgów reprezentujących pięć różnych grup kręgowców.
• wym. 16,4 x 7,8 x 2,4 cm; akryl
• okazy: karp, żaba, wąż, gołąb, królik

Ryba. Szkielet
RV 3009
249 zł
• wym. 15 x 13 x 21 cm, naturalne kości, akrylowa pokrywa

Jaszczurka. Szkielet

Gołąb. Szkielet

Królik. Szkielet

Żaba. Szkielet

RV 3017
243 zł
• wym. 15 x 13 x 21 cm, naturalne kości, akrylowa pokrywa

RV 3006
264 zł
• wym. 15 x 13 x 21 cm, plastikowe kości, akrylowa pokrywa

HG 0017
303 zł
• wym. 15 x 13 x 21 cm,plastikowe kości, akrylowa pokrywa

RV 3016
222 zł
• wym. 15 x 13 x 21 cm, plastikowe kości, akrylowa pokrywa

Cykl życia motyla. Tafelki
magnetyczne
Pantofelek

Komórka zwierzęca. Przekrój

QH 0006
83 zł
• wys. 12 cm, dł. 37 cm, wym. podstawy 12 x 12 cm

QH 0004
• wym. 30 x 20 x 51 cm

259 zł

LR 6043

Cykl życia żaby. Tafelki
magnetyczne
109 zł

LR 6041

109 zł

Magnetyczne obrazki przedstawiające różne
stadia rozwoju motyla.

Magnetyczne obrazki przedstawiające różne
stadia rozwoju żaby.

• 9 elem., wiek: 5+

• 9 elem., wym. 19 - 25 cm, wiek: 5+

Cechy zwierząt.
Zestaw do sortowania
305 180

Mejoza i mitoza
QH 0005
599 zł
• mitoza: 10 elem., mejoza: 10 elem., wym. pojedyńczej
kmórki 8,5 x 2 x 13 cm, wym. podstawy: 52 x 3 x 32 cm

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

179 zł

Polega na obserwacji cech wspólnych (części
ciała, sposób przemieszczania, liczba kończyn,
rodzaj powłoki ciała).

Przyroda. Lotto
Przyroda
Lo
otto edukacyjne

• 20 tablic, 4 tacki do sortowania, 50 tafelków
• wym. pudełka 28 x 28 x 8 cm, liczba graczy: 1- 4, wiek: 4+

Odszukując zwierząta na planszach i nakładając
na nie odpowiednie tafelki, dzieci zapamiętują ga-

336 198

172 zł

tunki zwierząt i roślin
oślin występujących w 6 środowiskach:
k h ogród
ód warzywny, wieś, staw, rzeka, brzeg
morza i dno morskie.

• 6 plansz o wym. 33 x 23 cm, 48 tafelków ze zwierzętami,
instrukcja, wiek: 3+
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człowiek

Okrągły podświetlany panel
TG 1102

649 zł

Płaski, okrągły panel podświetlany, który może
być wykorzystywany w różnych sytuacjach
edukacyjnych. Daje niezwykle jasne, wyraźne
oświetlenie bez nagrzewania sie powierzchni.
Urządzenie jest lekkie, wytrzymale i całkowicie
bezpieczne dla dzieci. Zaopatrzony w 4 metalowe zaciski do umocowania papieru. Idealny
do pracy grupowej.

NS 1364

315 zł

• wym: śr. 60 cm; materiał: plastik; wiek: 3+

Zabawka edukacyjna, która pomaga
w zdobywaniu wiedzy dotyczącej budowy ludzkiego ciała. Zadanie polega na ułożeniu z magnetycznych elementów schematów poszczególnych
układów ciała człowieka (ukł. kostny,

Ludzkie ciało.
Plansze edukacyjne

Ciało i organy człowieka.
ł
k
Foliogramy

RY 9251

82 zł

Karty pomogą zrozumieć najważniejsze systemy
wewnątrz ludzkiego ciała. Każda z nich przedstawia fotografię dziecka albo dorosłego podejmującego aktywność ruchową. Kiedy umieścimy
kartę na tablicy świetlnej albo z przodu lekkiego źródła światła na obrazie ukazuje się układ
szkieletowy, mięśnie, układ nerwowy i inne.

• 16 kart, wym. karty: 22 x 28 cm; do wyczerpania zapasów
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Człowiek
i jego anatomia.
Tablica magnetyczna

RY 9254

mięśniowy, oddechowy, pokarmowy,
dokrewny, moczowo-płciowy, nerwowy, krwionośny) na planszy z wizerunkiem człowieka.
Zawartość:

• 1 duża plansza magnetyczna o wym. 100 x 60
cm; 16 magnesów z nazwami układów w ciele
człowieka (po polsku i angielsku); 69 magnesów przedstawiających poszczególne elementy
układów ludzkiego ciała; pudełko, instrukcja

173 zł

Zajrzyj do wnętrza ludzkiego ciała i poznaj jego
anatomię dzięki szczegółowym zdjęciom wykonanym metodą rezonansu magnetycznego. Zestaw
zawiera zdjęcia całego ciała i dodatkowo dwa
arkusze obrazujące wygląd narządów wewnętrznych. Układając zdjęcia w całość można otrzymać
obraz całego człowieka o wys. 150 cm.

• 20 elem., wiek: 4+, można łączyć go z zestawem RY 5911

Szkielet
ki l człowieka
ł i k
z organami
HB 0863

255 zł • 15 kości, 10 narządów wewnętrznych (mózg,
płuca, serce, wątroba, żołądek, nerki, jelito
cienkie, jelito grube, pęcherz moczowy), 16
samoprzylepnych rzepów, dwie plansze do
ćwiczeń (21,5 cm x 15,5 cm), materiał słowny
(27 nazw kości i organów wewnętrznych);
wym. szkieletu: 120 cm

Zestaw demonstracyjny prócz ruchomych części szkieletu posiada również
organy wewnętrzne. Elementy układu
kostnego połączone są ze sobą plastikowymi zatrzaskami. Organy umieszcza
się na szkielecie za pomocą rzepów. Zestaw wzbogacono dwiema planszami

Ciało człowieka.
Zestaw demonstracyjny
j

Szkielet człowieka.
Zdjęcia rentgenowskie
RY 5911

do ćwiczeń oraz materiałem wyrazowym z nazwami narządów i kości.

173 zł

LR 6044

125 zł

Realistyczne zdjęcia ludzkiego szkieletu można
pojedynczo oglądać trzymając je „pod światło”
lub ułożyć je w całość otrzymując cały szkielet
o wys. 150 cm.

Zestaw dwustronnych magnetycznych elementów: na których zaznaczono realistycznie wyglądające ludzkie organy, układ szkieletowy
oraz układ krwionośny. Prezentacja może odbywać się na dowolnej tablicy magnetycznej.

• 18 elem. wiek: 4+, można łączyć go z zestawem RY 9254

• wys. człowieka po złożeniu 90 cm; 17 elem.; od 5 lat

Fantom dziecięcy
RR 0002

1 649 zł

Profesjonalny manekin szkoleniowy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej dziecka, rozbudowany o technologię QCPR,
która umożliwia kontrolę poprawności wykonania ćwiczenia,
w oparciu o bezpłatną aplikację na urządzeniu mobilnym.
• Właściwości: naturalna blokada dróg oddechowych (ich udrożnienie następuje po odpowiednim
odchyleniu głowy); ruchoma żuchwa oraz realistyczne rysy twarzy; przy prawidłowym wdechu
klatka piersiowa unosi się; obecność wskaźników (żebra, mostek) umożliwiających prawidłową
lokalizację przyłożenia dłoni przez uciskiem; dźwiękowa informacja zwrotna o prawidłowym
wykonaniu ucisku („klik-klak”); specjalistyczne sprężyny symulujące realistyczny opór klatki
piersiowej przy ucisku; torba, która może z powodzeniem posłużyć jako mata do ćwiczeń;
dogodny demontaż i montaż części wymiennych (drogi oddechowe i części twarzy); technologia QCPR informująca o poprawności wykonania ucisków oraz wentylacji; podsumowanie
rezultatów ćwiczeń ogólnym wynikiem oraz propozycje poprawy błędów; szczegółowy
opis w trakcie ćwiczeń, który wskazuje poprawność głębokości, liczby i tempa ucisków jak
również objętości wentylacji. Zestaw zawiera: 1 manekin Little Junior, torbę transportową/
matę treningową, części wymienne: 1 drogi oddechowe, 1 część twarzowa, instrukcja obsługi

Mały szkielet
k l człowieka
ł
VO 6188

205 zł

• wys. 80 cm; tworzywo sztuczne

Drogi oddechowe
do Fantoma
dziecięcego
RR 008

26 zł

Model
d lk
kręgosłupa
ł

Stetoskop
kop
EI 0001
• metalowy; dł. 75 cm

•

39 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

QH 0022
• rozmiar rzeczywisty: 90 x 20 x 20 cm

251 zł

Szkielet
k l człowieka
ł
k z zaznaczonymi częsciami mięśni

Szkielet człowieka 170 cm

QH 3302

BD 5302

999 zł

• naturalnej wielkości, wys. 170 cm, tworzywo sztuczne,
stojak metalowy na obrotowych kołach

869 zł

• naturalnej wielkości, wys. 170 cm, tworzywo sztuczne,
stojak metalowy na obrotowych kołach
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Czaszka. Model anatomiczny
HG 0041

121 zł

Model czaszki z ruchomą żuchwą. Poszczególne części modelu można rozłożyć, aby pokazać
jej wewnętrzną strukturę.

• wym. 22 x 14 x 16 cm; waga: 950g

Czaszka
EI 0013
62 zł
• wym: 9 cm; elem: 39 części modelu czaszki, stojak, obrazkowa instrukcja; materiał: tworzywo sztuczne; wymaga
złożenia; wiek: 8+; do wyczerpania zapasów

Korpus człowieka II
EI 0050

Korpus człowieka unisex.

• 44 elementy, wym. podstawy 34 x 23 cm, wys. 85 cm

• 11 elem.; 50 cm; wiek: 6+

Korpus człowieka I
HG 0003
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329 zł

Przekrój wewnętrzny człowieka. Wykonany
z sztucznego tworzywa, umieszczony na podstawie; w zestawie dwie połowy głowy, połowa mózgu,
dwie części serca, żołądek, wątroba, dwuczęściowe
jelita. Możliwe jest wyjęcie każdego z organów i bezpośrednie zapoznanie się z jego budową.

1209 zł

Serce

Części ciała człowieka
EI 1100

159 zł

• 4 modele ( oko 35 elem.; serce 31 elem., wys.14 cm; tors 35
elem., wys. 13 cm; czaszka 31 elem., wys. 9 cm)

VO 6178

182 zł

Składany model serca w skali 3:1

• złożony z 3 części na statywie, wym. 28 x 28 cm

Ucho
VO 6376

Struktura tętnicy
QH 0013
• 100 x powiększenie, model na podstawce.

99 zł

Mózg

Oko
194 zł

VO 6192

175 zł

AM 1414

169 zł

Poznaj budowę mózgu oraz jego funkcje.

Składany model ucha ludzkiego w czterokrotnym powiększeniu.

Szczegółowy model oka złożony z 6 ruchomych części na statywie.

• wym. 44 x 28 x 14 cm

• śr. 16 cm, wys. 21 cm

• w naturalnych rozmiarach, z tworzywa sztucznego
• 8 elem., wym. 16 x 13 x 10 cm

Klatka piersiowa narządy

Serce człowieka.
Model demonstracyjny

Bijące serce.
Model demonstracyjny

Model budowy pęcherzyków
płucnych człwieka
QH 3306

70 zł

Model przedstawiający część płatu płucnego
z pęcherzykami płucnymi. Schemat obrazuje detale budowy anatomicznej pęcherzyków
płucnych, oskrzelików, sie naczyń włosowatych,
tętniczek i żył.
• wym. 21 x 15 x 23 cm

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

QH 0016
313 zł
• ktrań, tchawica z oskrzelami, 2-częściowe serce, tętnicapodobojczykowa, żyła główna, tętnica płucna, przełyk,
wyjmowane płuca, przepona; wymiary: 34 x 23 x 18 cm

LR 3535

199 zł

CM 3017

82 zł

Interaktywny model z pompką. Wyraźnie oznaczone komory, przedsionki i tętnice.

Pokazuje wyraźnie w jaki sposób serce pompuje krew po całym organizmie.

• wym. 30 x 7 x 28 cm, wiek: 8+

• wymaga montażu; wym. 30 x 22 cm, wiek: 3+
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Przekrój kości ludzkiej. Tablica
HG 0001

Tablica składa się z 4 elementów: okostnej, naczyń krwionośnych, kości gąbczasnej, kości
zwartej z systemem krzepnięcia

• wym. 53 x 38 x 8 cm; wykonany z PVC, malowany ręcznie

Dłoń

Jama ustna

405 zł

• wym. 7 cm

EI 0014
62 zł
• 23 części modelu ręki, podstawka, obrazkowa instrukcja
obsługi; wym: 16,5 cm; tworzywo sztuczne; wymaga złożenia; wiek: 8+

Układ krwionośny 3D. Tablica

Układ trawienny 3D. Tablica
bl

QH 0017
• wym. 87 x 34 x 5 cm

QH 0018
359 zł
• wym. 87 x 34 x 10 cm; 3 ruchome elementy

VO 5456

Skóra. Przekrój
Skó
k ój
RV 3132
225 zł
• wym. 22 x 21 x 11.5 cm, powiększenie x 70

69 zł

Model ludzkiego zgryzu, dzięki któremu dzieci
uczą się jak prawidłowo dbać o zęby.

Model
d l rdzenia
d
k
kręgowego
z nerwami
QH 3308

120 zł

Model górnego rdzenia kręgowego piersi w
sześciokrotnym powiększeniu. Korzenie nerwu
przedniego i tylnego są eksponowane i kodowane kolorem. Model wykonany z plastiku.
• wym. 30x15x15cm
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Komórka nerwowa. Tablica
QH 0020
• wym. 36 x 23 x 10 cm

284 zł

359 zł

Nerka i model kłębuszków
Wątroba z trzustką
QH 0015
• wym. 17 x 17 x 22 cm

Żołądek
Żołą
Żo
łąd
dek człowieka
209 złł

QH 0047
• 2 elem., wym. 12 x 12 x 18 cm

Układ moczowy unisex
90 zł

QH 0014
259 zł
• wys. modelu 30 cm, wym. podstawy 17 x 13 cm; 4 elem.

HG 0002
309 zł
• 3 szczegółowe elementy: nerka o wym. 9,5 x 14 cm,
kłębuszek 8 x 14 cm, nefron 15,5 x 19,5 cm
• wym. podstawy 32 x 9 cm

Ł k odruchowy
Łuk
d h
- schemat
h
t
działania. Przekrój na tablicy
TS 15411

Noga. Model mięśniowy
QH 0023
• 23 elem., model naturalnej wielkości

•

999 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

399 zł

Model prezentuje schemat drogi, jaką przebywa impuls nerwowy od receptora, poprzez
neuron czuciowy, aż do efektora
• wym. 42 x 30 cm

Ręka. Model mięśniowy
QH 0024
• 7 elementów, wym. 70 x 30 x 32 cm
• model naturalnej wielkości

739 zł

Układ mięśniowy
owy
człowieka. Model
odel
QH 0048
509
09 zł
• wym. 20 x 17 x 85 cm
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Cud życia.
Od płodu do narodzin.
VO 8984

Miednica kobiet
kobiety w ciąż
ciąży. Model
QH 0021

359 zł

2-elementowy model przekroju macicy kobiety
w 40. tygodniu ciąży

• wym. 40 x 24 x 35 cm, długość modelu dziecka 27 cm; do
wyczerpania zapasów

195 zł

Obrazuje 10 etapów rozwoju płodu
u
wewnątrz macicy w postaci worecz-ków różnej wielkości. Saszetki zamy-kane rzepem, uprzednio wypełnionee
np. ryżem odzwierciedlają przeciętnyy
rozmiar i wagę płodu w czasie ciąży..
Zestaw zawiera również chustę, do któ-rej uczniowie mogą włożyć woreczkii
i dzięki niej poczuć na własnym cielee
zmiany zachodzące podczas rozwoju.
W przewodniku zamieszczono obrazki
przedstawiające stadia rozwoju oraz
informacje do nich. Opracowane materiały edukacyjne mają dwa poziomy
trudności.

• 10 woreczków (od 4,5 x 6 do 25 x 34 cm), chustę
(150 x 31 cm), przewodnik, nie zawiera wypełnienia do woreczków (potrzeba około 7,3 kg
wypełnienia), materiał: 100% poliester; wiek: 3+

Negatywne
Negat
N
egat wne skutki
sk tki spoż
spożywania
wania
alkoholu. Zestaw doświadczalny
Jak działają płuca?
Zestaw edukacyjny
AM 7120

89 zł

Pomoc naukowa, która pozwala zobaczyć i zrozumieć, jak pracują płuca i przepona. Dwa
balony mocowane do rurki zastępują obydwa
płuca, klatka piersiowa to odwrócony słój z tworzywa.

• słój z tworzywa (śr. 20 cm); wiek: 8+
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AM 3574

Negatywne skutki
palenia papierosów.
Zestaw demonstracyjny
AM 1005

371 zł

Demonstruje obecność i zawartość substancji smolistych i nikotyny w papierosach, zmienia barwę w zależności od ilości substancji zawartych
w papierosie.

• śr. 7 cm, retencja: 1,6 μm, filtry 25 szt., materiał z włókna
szklanego, skala kolorystyczna; analiza chemiczna

299 zł

Zestaw doświadczalny, który pozwala na przeprowadzenie testu na obecność alkoholu we krwi
za pomocą alkomatu z jednorazowymi wkładami wymiennymi. Przybliża uczniom sposób mierzenia objętości alkoholu we krwi oraz uświadamia jaki wpływ ma on na organizm człowieka.

• alkomat, cylinder miarowy, zlewka, 6 wkładów wymiennych,
2 pojemniczki z alkoholem etylowym, arkusz danych, instrukcja; wiek: 12+; do wyczerpania zapasów

DNA

Model RNA, 12 zasad,
biosynteza białek
EB 5299

Model DNA
RV 4011

249 zł

Model z tworzywa sztucznego ilustrujący segmenty elementów DNA: cytozyny, guaniny,
adeniny i tyminy.

• wym. 12 x 12 x 46 cm

139 zł

RV 4013
109 zł
• Model na metalowym statywie, 6 rodzajów elementów
reprezentujących różne części struktury DNA; wym. 12 x
12 x 38 cm

Czytelny, kolorowy model łańcucha RNA składającego się z 4 trypletów zasad. Model samosprawdzalny. Nie można błędnie połączyć zasad. Model wykonany z b. trwałego tworzywa
sztucznego. Model można składać i rozkładać,
co umożliwia m.in. prezentację procesu biosyntezy
białek, jak również przedstawienie wszystkich 64
trypletów zasad, choć nie wszystkie jednocześnie.
• 3 Uracil (jasnoniebieski); 3 Adenina (niebieska); 3 Guanina (zielona);
3 Cytozyna (żółta); 12 Ryboza (czerwona); 12 Fosforan (fioletowy)

Bakteriofag

AIDS/HIV

Model porównawczy struktury DNA

WIRUSY

Adenowirus
QH 0041
• wym. elementu: 20 x 15 x 8 cm

•

62 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

QH 0042
• wym. elementu: 20 x 15 x 8 cm

82 zł

QH 0043
• wym. elementu: 20 x 15 x 8 cm

RNA mozaika tytoniu
82 zł

QH 0044
• wym. ok. 20 x 15 x 8 cm

62 zł
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obserwacje i eksperymenty
Powietrze

zestaw doświadczalny
do badania właściwości
i jakości powietrza

S T E M

science

technology engineering

maths

Zestaw doświadczalny do badania
właściwości i jakości powietrza
NS 6030

999 zł

Prezentowany zestaw to przenośne laboratorium, którego bogate wyposażenie pozwala przeprowadzić
28 doświadczeń w warunkach szkolnych oraz terenowych. Sięgając po bardzo proste rozwiązania, można
w ciekawy sposób sprawdzić czym oddychamy i jakie niezwykłe właściwości posiada jeden z czterech
żywiołów, bez którego nie możemy istnieć. Niektóre
eksperymenty wymagają od użytkownika przygotowania przyrządów pomiarowo - obserwacyjnych,
co znacznie wpływa na istotę zrozumienia obiektu
badawczego. Proponowane doświadczenia można
zademonstrować w formie pokazu lub podczas pracy
grupowej uczniów. Wybrane zagadnienia wymagają
długoterminowego działania. Interdyscyplinarny charakter zestawu pozwala na realizację treści z przyrody, biologii, chemii, fizyki oraz ekologii,zgodnych
z założeniami nowej podstawy programowej. Pakiet
dostarczany jest wraz z przewodnikiem, który zawiera szczegółowy opis i instrukcję przygotowania
oraz przeprowadzenia doświadczeń, wnioskami z ich
realizacji oraz kartami obserwacji/doświadczenia.
Zestaw umieszczono w praktycznym, przenośnym
pudełku, w którym każdy element ma swoje miejsce.
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Wyposażenie zestawu:
• 1. Balony neonowe - 10 szt.
• 2. Blok milimetrowy 20 arkuszy A4 - 1 szt.
• 3. Drewniany patyk dł. 28 cm - 5 szt.
• 4. Elektroniczny termometr i higrometr - 2 szt.
• 5. Gumki recepturki 40 g - 1 opakowanie
• 6. Komparator gęstości dymu - 3 szt.
• 7. Kompas - 3 szt.
• 8. Korek do próbówki o śr. 14 mm - 8 szt.
• 9. Linijka niełamliwa 20 cm -1 szt.
• 10. Lupki małe przezroczyste - 3 szt.
• 11. Mikroskop terenowy LED 20x-40x - 1 szt.
• 12. Nylon (podkolanówki ) - 2 pary
• 13. Opiłki żelaza 63,5 g - 1 opakowanie
• 14. Papierki wskaźnikowe do badania pH - 1 opakowanie
• 15. Paski wskaźnikowe do oznaczenia zawartości ozonu w powietrzu 1 opakowanie/12 szt.
• 16. Pędzelek płaski 5mm - 3 szt.
• 17. Piłeczka pingpongowa - 1 szt.
• 18. Pipeta Pasteura 5 ml - 3 szt.
• 19. Podgrzewacz - 3 szt.
• 20. Pojemnik przezroczysty z pokrywą 59,5 x 39,5 x 16,9- 1 szt.
• 21. Próbówka 14 x 100 mm - 8 szt.
• 22. Skala porostowa, format A4 - 1 szt.
• 23. Słomki - 10 szt.
• 24. Stojak do probówek 16mm - 1 szt.
• 25. Strzykawka jednorazowego użytku, 20 ml - 1 szt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26. Szalka Periego 120 x 20 mm - 1 szt.
27. Szklanka wysoka 290 ml - 1 szt.
28. Sznurek elastyczny 30 m - 1 szt.
29. Taśma miernicza 5m - 1 szt.
30. Taśma dwustronna - 1 szt.
31. Taśma samoprzylepna 18mm x 30m - 1 szt.
32. Torebka strunowa 12x18cm - 3 szt.
33. Woda destylowana 0.5l - 1 opakowanie
34. Woda wapienna 500 ml (klarowny roztwór wodorotlenku wapnia
0,1%) - 1 opakowanie
35. Zlewki miarowe 250 ml - 2 szt.
Wyposażenie zestawu zapewnia możliwość znalezienia odpowiedzi na
pytania i realizację następujących zagadnień:
1. Czy powietrze naprawdę istnieje? Wariant I
Czy powietrze naprawdę istnieje? Wariant II
Czy powietrze naprawdę istnieje? wariant III
2. Czy powietrze ma ciężar?
3. Jak obliczyć ciężar powietrza?
4. Jaką moc posiada powietrze?
5. Czy powietrze można ścisnąć?
6. Czy powietrze na nas naciska?
7. Czy powietrze kurczy się?
8. Czy powietrze jest nośnikiem fal dźwiękowych?
9. Rozszerzalność termiczna gazów na przykładzie powietrza.
10. Badanie temperatury powietrza atmosferycznego - doświadczenie
długoterminowe
11. Badanie wilgotności powietrza atmosferycznego – doświadczenie długoterminowe

• 12. Badanie temperatury i wilgotności powietrza atmosferycznego na
różnej wysokości – badanie porównawcze
• 13. Badanie ciśnienia atmosferycznego za pomocą własnoręcznie skonstruowanego barometru
• 14. Wykrywanie dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym
i wydychanym z płuc
• 15. Wytwarzanie dwutlenku węgla
• 16. Czy powietrze jest mieszaniną?
• 17. Wykrywanie pary wodnej w powietrzu
• 18. Czy powietrze wywiera nacisk tylko w jednym kierunku?
• 19. Badanie zawartości ozonu w powietrzu
• 20. Badanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na podstawie występowania organizmów wskaźnikowych
• 21. Badanie obecności i rodzaju zapylenia powietrza atmosferycznego
– zajęcia krótkoterminowe, terenowe
• 22.Ile cząsteczek pyłu znajduje się w powietrzu w zależności od kierunków geograficznych? - doświadczenie długoterminowe, terenowe
• 23. Badanie odczynu pH pyłów znajdujących się w powietrzu atmosferycznym – doświadczenie terenowe
• 24. Badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza za pomocą komparatora gęstości dymu – doświadczenie terenowe
• 25. Badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza za pomocą nylonudoświadczenie długoterminowe, terenowe
• 26. Czy powietrze ma właściwości niszczące?
• 27. Na czym polega efekt cieplarniany?
• 28. Dlaczego samolot lata?

Gleba

S T E M

zestaw materiałów
i scenariuszy do doświadczeń

science

technology engineering

28 scenariuszy doświadczeń

tematyka proponowanych
doświadczeń:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

35 akcesoriów niezbędnych
do wykonania doświadczeń
łatwe i bezpieczne eksperymenty
do samodzielnego wykonania
w laboratorium szkolnym i w terenie

określanie typu gleby
z jakich składników składa się gleba?
jaką barwę ma gleba?
co wpływa na kolor gleby?
zawartość próchnicy w glebie
podział składników gleby na frakcje
czy gleba zawiera wodę?
zdolności filtracyjne różnych rodzajów gleb
pojemność wody w różnych typach gleb
właściwości sorpcyjne gleby
badanie temperatury gleby
oddychanie gleby
odczyn pH gleby
obecność pierwiastków w glebie
wpływ zasolenia gleby na wzrost roślin
właściwości gleby i węgla aktywnego - porównanie
wpływ dżdżownic na użyźnienie gleby
i inne

•
•

zestaw substancji chemicznych
i produktów pozwala na wielokrotne
wykonywanie doświadczeń
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599 zł zawartość zestawu:

Zestaw eksperymentalny do obserwacji i analizy jakości gleby został opracowanyz myślą
o działaniach praktycznych w warunkach
szkolnych podczas zajęć chemii, biologii czy
edukacji ekologicznej. Umożliwia przeprowadzenie doświadczeń pozwalających lepiej poznać i zrozumieć funkcjonowanie środowiska
glebowego. Niezbędne wyposażenie zestawu
umożliwia przeprowadzenie 28 badań laboratoryjnych i terenowych, których opis przedstawiono w załączonej instrukcji wraz z kartą
doświadczenia lub obserwacji. Realizacja proponowanych doświadczeń przebiega zgodnie
z nową podstawą programową oraz zasadą
uczenia się przez rozwiązywanie problemów.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 szalki Petriego
1 szkiełko zegarkowe
3 probówki z korkiem
1 bagietka szklana
3 cylindry miarowe 100 ml
3 lejki plastikowe
3 zlewki miarowe 50 ml
sączki laboratoryjne
2 pipety Pasteura 5 ml
1 łyżka rynienka
1 sitko
1 lupa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 termometr w obudowie ze znacznikami
papierki wskaźnikowe
skala kolorymetryczna
płyn Helliga
tlenek wapnia
węgiel aktywny
chlorek sodu
ziarna rzeżuchy
atrament
28 propozycji przeprowadzenia doświadczeń wraz z kartą doświadczenia/ obserwacji
transparentny pojemnik plastikowy z przykrywką (wym.: 59,5 x 39,5 x 31,1 cm)
3 elementowe wypełnienie piankowe
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MODUŁOWE PRACOWNIE PRZYRODNICZE. MODUŁ WODA
Moduł Woda został opracowany
przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik na zamówienie Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Koncepcja
MPP oparta jest na wieloletnim doświadczeniu CNK w opracowywaniu
i wdrażaniu zestawów edukacyjnych.
Niewielkich rozmiarów pudełko jest
propozycją nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV – VIII
szkoły podstawowej, czyli poznawania świata poprzez obserwację i eksperymentowanie. Jego interdyscyplinarny charakter umożliwia pracę
badawczą nie tylko na lekcjach przyrody ale także biologii, geografii,
fizyki czy chemii.Uniwersalność
Modułu można wykorzystać również
podczas zajęć dodatkowych, projektów międzyprzedmiotowych oraz zajęć terenowych. Wyposażenie, sprzęt
oraz propozycje doświadczeń zostały dostosowane do realizacji nowej
podstawy programowej i pozwalają badać napięcie powierzchniowe
wody, jej gęstość, proces formowania się kropli, a także transport wody
w łodygach i liściach roślin, zjawisko
parowania i polimeryzacji oraz wiele innych.
Jakie cele w zakresie przedmiotów przyrodniczych pozwala realizować Modułowa
Pracownia Przyrodnicza?
Rozbudzenie zainteresowania
uczniów światem przyrodniczym:
rozwijanie ciekawości świata i chęci
aktywnego poznawania przyrody,
wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej;
kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy
przyrodniczej.
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Kształtowanie u uczniów postawy badawczej:
rozwijanie dociekliwości oraz chęci
i umiejętności zadawania pytań;
kształtowanie umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikowania,
np. poprzez doświadczenia i eksperymenty;
kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i systematyczności;
rozwijanie samodzielności.
Wykształcenie u uczniów nawyków
bezpiecznego eksperymentowania:
kształtowanie nawyku planowania i przygotowania eksperymentu
(miejsce, sprzęt, kolejność działań,
środki bezpieczeństwa);
kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonania doświadczenia.
Rozwinięcie u uczniów umiejętności
prawidłowego prowadzenia eksperymentów naukowych:
wykonywanie podstawowych pomiarów (dokładność, konieczność
powtórzeń);
posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi i obserwacyjnymi;
dokumentowanie obserwacji i doświadczeń, opis jakościowy i ilościowy, używanie prawidłowej terminologii;
kształtowanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji;
nauka prezentacji wyników z zastosowaniem narzędzi TIK.
Rozwinięcie u uczniów kompetencji
pracy w grupie, w tym:
rozwijanie umiejętności podziału
pracy na zadania składowe i rozdzielania zadań w zespole;
nauka odpowiedzialności za rezultat pracy całego zespołu.

Co to są moduły?
To specjalnie przygotowane autorskie zestawy edukacyjne wraz z systemem przechowywania oraz narzędziami wspomagającymi proces
edukacyjny. To nowoczesne pomoce
dydaktyczne, zawierające materiały
i scenariusze niezbędne do uczenia
praktycznego.

sprzęt laboratoryjny
z akcesoriami
umieszczony
w wygodnym
pudełku

materiały
merytoryczne
dla nauczyciela

Jakie ma zalety modułowa
koncepcja?
Umożliwia rozszerzanie oferty edukacyjnej w przyszłości, w zależności
od potrzeb i zainteresowań uczniów.
Każdy moduł będzie zawierać sprzęt
i narzędzia pozwalające wszystkim
uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia – w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie

pendrive
z materiałami
dla ucznia
i nauczyciela

liczącej 30 uczniów), a także materiały
dodatkowe dla nauczycieli pomagające
w organizacji różnych zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz
lekcji). Aby ułatwić nauczycielom ich
zaplanowanie i realizację, proponowane aktywności zostaną powiązane
z treścią aktualnej podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda,
biologia, geografia, chemia czy fizyka.

S T E M

science

technology engineering

maths

30 scenariuszy
karty pracy
dla ucznia

Moduł Woda
NS 6090

1 990 zł

Zestaw Moduł Woda składa się z:
1. Zestawu narzędzi, sprzętu, materiałów trwałych, zużywalnych i ochronnych potrzebnych
do wykonania prostych, bezpiecznych doświadczeń oraz eksperymentów samodzielnie
lub w zespołach dwuosobowych (maksymalnie
cztery osoby na zestaw);
2. Materiałów dydaktycznych – teczek z opisem doświadczeń (30 szt) oraz karta dla nauczyciela (x 2), karta ucznia (x 15) oraz karty
pracy ucznia – wspierających poznanie, rozumienie i stosowanie w praktyce metody badawczej oraz materiałów edukacyjnych dla
nauczycieli.

•

30 doświadczeń obejmuje:
• Piana: Badanie wpływu stopnia zmineralizowania wody na
ilość powstającej piany
• Dwie krople wody: Badanie wpływu napięcia powierzchniowego na objętość kropli wody
• Kropla wody w oleju: Obserwowanie skutków działania sił
spójności na kształt kropli wody w oleju
• Pieprz na wodzie: Obserwowanie wpływu napięcia powierzchniowego na obiekty na powierzchni wody
• Ruch płynów w materiałach porowatych: Obserwowanie procesu transportu wody przez materiał porowaty
• Pobieranie wody w roślinie: Badanie zjawiska transportu wody
w liściach kapusty pekińskiej
• Parowanie wody w roślinie: Badanie zjawiska parowania wody
z powierzchni liści roślin
• Obserwacja organizmów wodnych: Pobieranie, obserwowanie
i analizowanie organizmów żywych ze zbiorników wodnych
• Zachowanie rozwielitek: Obserwowanie zachowania rozwielitek w różnych środowiskach
• Najlepsze chłodziwo: Poszukiwanie substancji, która najefektywniej ochłodzi gorącą kamienną kostkę
• Ogniwo galwaniczne: Budowanie prostego ogniwa galwanicznego z cytryny i metalowych gwoździ
• Przewodnictwo elektryczne wody: Badanie przewodnictwa
elektrycznego wody demineralizowanej oraz mieszaniny wody
demineralizowanej z solą
• Ruch jonów w polu elektrycznym: Obserwowanie dryfu jonów
roztworu
MnO w polu elektrycznym,
ycznym, Wytrącanie miedzi z ro
oztworu
siarczanu miedzi: Badanie
Baadanie utleniania i redukcji na przykładzie
reakcji cynku z siarc
siarczanem(VI)
czanem(VI) miedzi(II)

Moduł Woda.
Zestaw 5 szt.

Moduł Woda.
Zestaw szkolny 10 sz
szt.
zt.

NS 6091

NS 6092

8 999 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

16 999 zł
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zestawy doświadczalne

Badanie składu wody
AM 0029

294 zł

AM 0010

319 zł

Zestaw dydaktyczny, który za pomocą prostych, ale ciekawych doświadczeń zapoznaje
uczniów ze skutkami zanieczyszczenia wody
i możliwościami oczyszczania jej. Pozwala
sprawdzić poziom bakterii w wodzie, zawartość chlorków, poziom pH i szybkość osadzania
się cząstek w wodzie.

Profesjonalny zestaw do badania jakości wody i powietrza umożliwia przeprowadzenie doświadczeń
podobnych do tych, z których korzystają agencje
rządowe. Pozwala przeprowadzić 9 różnych testów
analizy parametrów wody: rozpuszczonego tlenu,
twardości, poziomu chlorku, fosforanów i pH, jakość
powietrza pod kątem ilości pyłu, gęstości dymu, stężenia substancji chemicznych i dwutlenku węgla.

• instrukcja

• instrukcja laboratoryjna

Ekologiczny zestaw
do badania wody

Walizka Ekobadacza

EB 3785

Zestaw do obserwacji i analizy chemicznej wód oraz gleb.
Umożliwia przeprowadzenie
około 500 testów kolorystycznych na zawartość w wodzie:
azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza
oraz określenie skali twardości wody, stopnia kwasowości
wody oraz gleby. Dołączona
instrukcja zawiera opis metodyki przeprowadzania badań
oraz praktyczne wskazówki.

MX 0046

920 zł

Zestaw do przeprowadzenia
a
testów i badań wody sprawwdzi się jako pomoc naukowa
a
szczególnie podczas lekcji bioologii i ekologii. Zestaw umożliiwia również badanie odczynu
u
pH i twardości wody. Analizęę
można przeprowadzić szybbko i łatwo, porównując koloory z szablonem załączonych
h
kart. Odczynniki chemicznee
umożliwiają przeprowadzeniee
50 testów każdego parametru.
u
Materiały przechowywane są
w praktycznej walizce.

• zlewka 25 ml, 2 strzykawki, 7 pojemników, 2 rozdzielacze, odczynniki, wym. walizki: 33,3cm x 24,3cm
x 16,4 cm, szczegółowa instrukcja;
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Zestaw gleb

Badanie środowiska

zawiera niezbędne odczynniki i akcesoria do określenia zawartości azotanów (NO3)-, azotynów (NO2)-, fosforanów (PO4)3- oraz amonu (NH4)+
w wodzie.

RV 0303

• 8 elem. w drewnianym pudełku: gleba gliniasta; gleba
piaszczysto-ilasta; gleba purpurowa; czarnoziemy; gleba
ryżowa; gleba brunatna; próchnica gleby; gleba piaszczystacynamonowa, żółtoziemy

AM 0002

AM 0858

ników sypkich, 3 próbówki analityczne
płaskodenne z korkami, skale barwne
do odczytywania wyników, 15 plastikowych buteleczek z mianowanymi
roztworami wskaźników, siateczka
do usuwania zanieczyszczeń; w plastikowej walizce

• wiek 11+, nie zawiera inkubatora, plastikowe pudełko
p

744 zł

Zestaw doświadczalny, który
ry
umożliwia określenie wpłyywu temperatury i ścieków na
a
jakość wody. Przy pomocyy
zgromadzonych materiałów 30
0
uczniów może indywidualniee
badać m. in.: trujące działanie
ścieków w organizmach wodnych, biologiczne zapotrzebowanie tlenu i zmiany biochemiczne. Wyposażenie pozwala
ala
na gromadzenie i obserwowawanie próbek wody. Materiały
ały
umieszczono w plastikowym
ym
pudełku. Zawiera przewodnik
nik
dla nauczyciela i arkusz robobo
bobo
o-czy ucznia.

• wiek 11+

465 zł

Zestaw zawiera materiały, które pozwalają przeprowadzić testy jakościowe próbek wody z różnych źródeł i zidentyfikować pH, rozpuszczony
tlen, zapach, kolor, zmętnienie i bakterie z grupy
coli. Dostarcza uczniom informacji na temat różnic
między wodą gruntową, powierzchniową, pitną
i ściekami. Zawiera przewodnik dla nauczyciela
i arkusz roboczy ucznia z możliwością powielania.

Zanieczyszczenia.
Zestaw
do eksperymentów

512 złł

• szczegółowa instrukcja, notatnik, płyn
Helliga, 2 strzykawki (5 ml, 10ml),
bibuła osuszająca, lupa, probówka
okrągłodenna, stojak do probówek,
łyżeczka do poboru próbek gleby,
płytka porcelanowa kwasomierza
Helliga, 3 łyżeczki do poboru odczyn-

173 zł

Zestaw zawiera 8 rożnych próbek gleb umieszczonych w drewnianym pudełku. Każdy okaz
zamknięto w odrębnym słoiczku i odpowiednio
opisano. Zestaw umożliwia przeprowadzenie
doświadczeń na różnych rodzajach gleb.

Badanie wody.
wody
Zestaw dla 10 uczniów

S T E M

BADAWCZE PRACOWNIE
PRZYRODNICZE

Życie
Ż
i w ekosystemach
k
h
LJ 0014

3 990 zł

Uczniowie codziennie mają
okazję obserwować lokalny
ekosystem i różnorodną grupę organizmów w nim żyjących. W ramach modułu Życie
w ekosystemach dowiadują się,
w jaki sposób jesteśmy zależni
od innych organizmów w ekosystemie. W pięciu seriach,
zaproponowanych w module,
działań badawczych uczniowie zapoznają się z cyklem
życia, dziedziczonymi i nabytymi cechami, adaptacjami i informacjami zawartymi
w skamielinach. Dowiadują się
również, w jaki sposób wszystkie te elementy wpływają na
różnorodność życia na Ziemi.

•

Uczniowie poznają te zagadd
nienia poprzez badanie, dyskusję i aktywne rozwiązywanie
problemów. Dokonują obserwacji i przewidywań, analizują i zapisują dane, opracowują
twierdzenia poparte dowodami
i wnioskowaniem oraz oceniają związane z ekosystemami
problemy i ich rozwiązania.
Finalnie uczniowie zapoznają
się z procesem projektowania
technicznego. Pracując w grupach, analizują problemy środowiska i sugerują ich możliwe
rozwiązania. Następnie wspólnie oceniają zaproponowane
koncepcje, określając czy pomagają one rozwiązać problem, czy też szkodzą ekosystemowi, wywołując negatywne
zmiany w jego obrębie.
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science

Materia i energia
w ekosystemach
k
LJ 0012

3 990 zł

W ramach pracy z modułem
Materia i energia w ekosystemach uczniowie poznają różnorodność form życia w ekosystemach oraz unikalność
sposobów ich podtrzymania.
Dowiadują się, że w ekosystemie istnieją siedliska tworzone przez czynniki biotyczne
i abiotyczne oraz, że wszystkie żywe istoty wymagają
tych samych podstawowych
zasobów: żywności, wody,
schronienia i powietrza. Poszerzeniem tej wiedzy będzie
dyskusja o interakcjach, jakie
występują, gdy czynniki biotyczne konkurują o uzyskanie
tych zasobów. Uczniowie dys-

kutują, jak czynniki biotyczne
zależą od czynników abiotycznych, takich jak Słońce, woda
i powietrze oraz od innych
czynników biotycznych, w tym
roślin i zwierząt, umożliwiając
im wzrost, reprodukcję i przetrwanie. Poprzez sześć serii
działań badawczych uczniowie badają ruch materii oraz
obieg energii w ekosystemie.
W miarę realizowania tych
działań za pomocą takich
modeli, jak: sieci pokarmowe,
piramidy żywieniowe i eko-kolumny, coraz lepiej rozumieją zjawiska: konkurencji,
współzależności i sfer Ziemi.
Na koniec pracy z modułem
omawiają wpływ człowieka
na ekosystem oraz możliwe
sposoby ochrony środowiska
naturalnego.

technology engineering

Struktury
k
roślin
l
i zwierząt
LJ 0013

4 990 zł

Podczas pracy z modułem
Struktury roślin i zwierząt
uczniowie rewidują swoją wiedzę na temat organizmów oraz
poznają budowę i zachowania
roślin i zwierząt. Wyciągają
wnioski na temat potrzeb, jakie muszą być spełnione, aby
organizmy mogły rozmnażać
się, rosnąć i przetrwać w swoim środowisku. Dzięki realizacji
kolejnych, zawartych w module,
działań badawczych uczniowie
poznają budowę konkretnych
roślin i zwierząt. Identyfikują behawioralne i strukturalne
adaptacje różnych organizmów
i dyskutują o tym, w jaki sposób każda z nich wpływa na

maths

przetrwanie. Dyskusję tę wspiera dostępna dla uczniów sekcja kalmara i kwiatu. W ramach
pracy z modułem omawia się
również pięć zmysłów i bada
ich znaczenie dla przetrwania
zwierząt. Prowadzona przez
nauczyciela sekcja mózgu owcy
wprowadza pojęcie przetwarzania informacji. W module szczegółowo jest omawiany zmysł wzroku - uczniowie
dowiadują się, jak działa oko
i w jaki sposób widzimy obrazy.
Uczniowie dyskutują o falach
światła i o tym, dlaczego różne
zwierzęta widzą kolory inaczej.
Finalnie, na podstawie swojej
wiedzy na temat zmysłu wzroku
u różnych zwierząt, uczniowie
projektują model ulepszonego
ludzkiego oka i oceniają swoją pracę.
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m
m ikroskopy
Mikroświat jest niesamowitym i fascynującym
miejscem bogatym w niewidzialne dla ludzkiego
oka żywe organizmy. Naturę tego świata możemy
badać dzięki wytworzonym przez ludzkość narzędziom w postaci mikroskopów. Chcąc umożliwić dzieciom przyjrzenie się światu w mikroskali
w opracowaliśmy ofertę doskonałej jakości mikroskopów optycznych i cyfrowych, znajdujących zastosowanie w szkołach, uczelniach i laboratoriach.
Wybrane modele pozwalają na badanie środowiska w terenie. Wszystkie urządzenia cechuje najwyższa jakość wykonania i bardzo dobra optyka.
Opracowana przez nas oferta wychodzi naprzeciw
potrzebom różnych użytkowników i dostosowana
jest do przeprowadzanych przez nich obserwacji.
Proste przyrządy dedykujemy przede wszystkim
dzieciom, aby zainteresować je światem nauki.
Modele klasyczne proponujemy uczniom, którzy
dopiero zaczynają swoją przygodę z biologią na
poziomie szkoły podstawowej. Klasa mikroskopów
zaawansowanych, idealnie sprawdzi się wszędzie
tam, gdzie wymagana jest wysoka precyzja i jakość
obrazu. Ofertę dopełnia szeroki wachlarz akcesoriów do pracy z mikroskopem w postaci: szkiełek
nakrywkowych, przyrządów preparacyjnych, gotowych preparatów biologicznych oraz urządzeń
rejestrujących obraz t.j. kamery.
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mikroskopy
mikroskopy

MX 0063
1 100 zł

100x–1000x

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
X
250

Okular WF10X
Binokular, kąt nachylenia 45°,
obrót 360°
Obiektywy achromatyczne
10X, 40X, 100X OIL
Metal
Śruba makro- i mikrometryczna
(22 mm; 1,3 mm)
Rozmiar stolika 120 x 120 mm
Kondensator światła NA 1,25 z filtrem
Światło dolne halogenowe
Zasilanie A/C
Metal
Mechanizm przesuwania
preparatu z noniuszem
Kompatybilny z kamerą cyfrową

MX 0080
399 zł

64x–640x

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
X

•
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Okular WF16X
Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
Obiektywy 4X, 10X, 40X
Metal
Śruba makrometryczna 8 mm
Rozmiar stolika 90 x 90 mm
Kondensator światła NA 0,65
z kołem filtrowym
Światło górne i dolne
Zasilanie A/C + 3 baterie AA
Metal
Sprężynowe zaciski zabezpieczające
preparat
Kompatybilny z kamerą cyfrową

MX 0044

395 zł

40x–400x

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
X

Okular WF10X
Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
Obiektywy 4X, 10X, 40X
Metal
Śruba makro- i mikrometryczna 8 mm
Rozmiar stolika 90 x 90 mm
Kondensator światła NA 0,65
z kołem filtrowym
Światło górne i dolne
Zasilanie A/C + 4 baterie AA
Metal
Mechanizm przesuwania
preparatu z noniuszem
Kompatybilny z kamerą cyfrową
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zestawy mikroskopów
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
X
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Okular WF16X
Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
Obiektywy 4X, 10X, 40X
Metal
Śruba makrometryczna 8 mm
Rozmiar stolika 90 x 90 mm
Kondensator światła NA 0,65
z kołem filtrowym
Światło górne i dolne
Zasilanie A/C + 3 baterie AA
Metal
Sprężynowe zaciski zabezpieczające
preparat
Kompatybilny z kamerą cyfrową

MX 0008
459 zł

64x–640x

akcesoria
pudełko z tworzywa sztucznego (z 5 szt. pustych szkiełek na preparaty, 5 szt. preparatów + 10 szt. szkiełek
zakrywających),
pipeta,
mieszdło
pręt,
pinceta,
szalka Petriego,
wycinek do próbek,
1 butelka soli morskiej,
narzędzia gumowe,
barwnik eozyny,
zasolone jaja krewetki

akcesoria
walizka z tworzywa sztucznego
latarka (2 baterie AAA),
pinceta,
szalka Petriego,
wycinek do próbek
butelka soli morskiej,
narzędzia gumowe,
barwnik eozyny,
zasolone jaja krewetki

X
100x
zawiera
kamerę
cyfrową

TS 14933
569 zł

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
X
•

Okular WF10X, WF16X, 2X Barlowa
Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
Obiektywy 4X, 10X, 40X
Metal
Śruba makrometryczna 8 mm
Rozmiar stolika 90 x 90 mm
Kondensator światła NA 0,65
z kołem filtrowym
Światło dolne, górne z latarki (w zestawie)
Zasilanie A/C
Metal
Sprężynowe zaciski zabezpieczające
preparat
Zawiera kamerę cyfrową 0,1 Mpx
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40x–1280x
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mikroskopy

MX 0900
115 zł

MX 0020
229 zł

A
B
C
D
E
F
H
J
K
L
X

Okular 10X
Monokular, kąt nachylenia 90°
Obiektywy 30X, 60X, 90X
Z tworzywa sztucznego
Rozmiar stolika 75 x 75 mm
Światło dolne
Zasilanie A/C + 3 baterie AA
Z tworzywa sztucznego
Kompatybilny z kamerą cyfrową

MX 8010

MX 0901

39 zł

229 zł

C
D
H
J
K
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Okular WF10X
Binokular
Obiektyw 2X
Metal-plastik
Śruba makrometryczna 22 mm
Rozmiar stolika ø 50 mm
Światło górne
3 baterie AA
Metal-plastik
Sprężynowe zaciski zabezpieczające
preparat
Kompatybilny z kamerą cyfrową

A
B
C
D
F
H
J
K
X

Powiększenie 20x-40x
Z tworzywa sztucznego
Światło górne
3 baterie LR43
Z tworzywa sztucznego

C
D
H
J
K
X

Powiększenie 50x–500x
Z tworzywa sztucznego
Źródło światła: 8 LED (regulowane pokrętłem)
USB
Z tworzywa sztucznego
Mikroskop cyfrowy USB, stopnie powiększenia: 1600x1200, 1280x960, 640x480,
480x360, 320x240; powiększenie video:
640x480; zakres ostrości: ostrość ręczna
od 10 do 40 mm; częstotliwość klatek dla
nagrywania: max 30f/s poniżej jasności
600 lux; format zapisu danych: JPEG,
BMP, JPG; PC interface: USB2.0, USB1.1;
systemy operacyjne: Windows XP, Vista,
Win7 (Mac OS)

akcesoria
dla mikroskopów

kamery
USB 2.0

MX 0088

MX 0047

pudełko z tworzywa sztucznego (z 5 szt. pustych
szkiełek na preparaty, 5 szt. preparatów + 10 szt.
szkiełek zakrywających),
pipeta,
mieszdło
pręt,
pinceta,
szalka Petriego,
wycinek do próbek,
1 butelka soli morskiej,
narzędzia gumowe,
barwnik eozyny,
zasolone jaja krewetki

2 proste igły preparacyjne (czarne tworzywo
sztuczne, stal chromowana)

99 zł

165 zł

MX 0048

39 zł

•
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1 igła lancetowa (czarne tworzywo sztuczne, stal
chromowana)
1 stalowa pinceta z ostrymi końcówkami (13 cm)
1 stalowa pinceta z końcówkami tępymi (13 cm)
1 stalowe nożyczki dzielone, szpiczaste (11 cm)
1 stalowy skalpel (uchwyt do mocowania ostrzy)
5 ostrzy skalpela (do montażu w uchwycie skalpela)
2 plastykowe pipety Pasteura o poj. ok 1 cm
2 plastikowa probówka z okrągłym dnem i korkiem
Całość w estetycznej, wzmocnionej obudowie
zamykanej na zamek błyskawiczny.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MX 0045
365 zł

2 Mpix.

MX 0055

430 zł

3 Mpix.

MX 0065
490 zł

5 Mpix.

Wielkość sensora 1/3.2” (4,48 x 3,36 mm);
Rozmiar piksela 2,8 x 2,8 μm;
Szybkość klatek w rozdzielczości 5@1600 x 1200
px, 7.5@1280 x 1024 px, 20@800 x 600 px.
Wielkość sensora 1/3”; (4,10 x 3,07 mm);
Rozmiar piksela 2 x 2 μm;
Szybkość klatek w rozdzielczości
20@2048 x 1536 px, 20@1600 x 1200 px,
30@800 x 600 px.
Wielkość sensora 1/2,7” (5,18 x 3,89 mm);
Rozmiar piksela 2 x 2 μm;
Szybkość klatek w rozdzielczości 20@2592
x 1944 px, 20@2048 x 1536 px, 30@800
x 600 px.
Średnica mocowania 23,2 mm
CD z oprogramowaniem i sterownikami

przygotowane preparaty (5 szt.),
szkiełko szklane (5 szt.),
szkiełko nakrywkowe (10 pcs),
plastikowe pudełko na preparaty,
plastikowy okrągły pojemnik z pokrywką,
pipeta,
probówka,
igła do preparatu,
specjalny papier do czyszczenia optyki,
pinceta,
laska do preparatu.
etykiety samoprzylepne do preparatów
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preparaty mikroskopowe
Przyroda

Pasożyty zwierzęce

Ryby i płazy

CO 4960
84 zł
10 preparatów (1. odnóże muchy domowej, 2. fragment skrzydła ptaka, 3. skrzydło motyla, 4. krew człowieka – rozmaz, 5. jelito królika
- przekrój poprzeczny, 6. płucokota - przekrój poprzeczny, 7. plankton
roślinny i zwierzęcy, 8. ziarna pyłku różnych roślin, 9. użyłkowanie
liścia macerującego, 10. bez czarny (zalążnia) - przekrój poprzeczny)

CO 4918
84 zł
10 preparatów (1. tasiemiec (taenia) - poprzeczny przekrój, 2. jaja tasiemca (taenia) – przekrój poprzeczny, 3. włosień kręty (larwy) – przekrój
poprzeczny, 4. świdrowce - rozmaz krwi, 5. zarodziec malarii – rozmaz
krwi, 6. kokcydioza (wątroba królika) - przekrój poprzeczny, 7. motylica
wątrobowa (fascicola) - przekrój poprzeczny, 8. samiec i samica przywry
schistosoma – przekrój poprzeczny, 9. torbiel bąblowca(echinococcus) przekrój poprzeczny, 10. glista (ascaris) – przekrój poprzeczny)

CO 4855
84 zł
10 preparatów (1. kręgosłup rekina (scyllium)– przekrój
poprzeczny, 2. okolice skrzela ryby słodkowodnej - przekrój
poprzeczny, 3. okolice ogona ryby słodkowodnej - przekrój
poprzeczny, 4. rybie łuski – różne, 5. kijanka (larwa żaby)
- poprzeczny przekrój, 6. rozmaz krwi żaby (rana), 7. język
żaby (rana) - przekrój poprzeczny, 8. jelita żaby (rana)- przekrój poprzeczny, 9. płuca żaby (rana), 10. skóra salamandry
z gruczołami trującymi - przekrój poprzeczny)

Biologia przekrojowo
Seria preparatów mikroskopowych dla wszystkich,
którzy chcą rozpocząć podróż w świat niedostrzegalny gołym okiem. Tematyka profesjonalnych okazów pozwala poznać tajniki biologii roślin i zwierząt, w tym również ludzkiego ciała. Doskonale
wykonane umożliwiają analizę od najprostszego
organizmu (takiego jak bakterie, pierwotniaki i istoty jednokomórkowe) do bardziej złożonych roślin
i zwierząt. Przeznaczone do badania mikroskopem
optycznym. Zapakowane w plastikowe i praktyczne pudełka z przegródkami.Każdy zestaw zawiera opis całej serii preparatów obejmujących wiele
różnych tematów. Wszystkie szkiełka zawierają
indywidualne nazwy.

• wym. szkiełka: 7,5 x 2,5 cm; wym. pudełka: 9,8 x 8 x 3,3 cm

Bezkręgowe organizmy
CO 4977
182 zł
25 preparatów (1. organizm jednokomórkowy, 2. pantofelek,
3. stułbia (hydra), 4. stułbia, gameta męska, 5. stułbia, gameta
żeńska, 6. wirki (turbellaria), wybarwione jelito, 7. glista (ascaris)
- samiec, 8. glista (ascaris) - samica, 9. mitoza komórek glisty
końskiej, 10. skrzele małża, 11. rozwielitka (daphnia), 12. komar
- samica, 13. komar - aparat gębowy samicy, 14. komar - aparat
gębowy samca, 15. motyl - aparat gębowy, 16. pszczoła miodna aparat gębowy, 17. szarańcza wędrowna (locustamigratoria) - jądro;
przekrój poprzeczny, 18. oko złożone owada - przekrój, 19. mucha
domowa, 20. muszka owocowa (drosophila), 21. odnóżagrzebne
owada, 22. odnóża kroczne owada, 23. odnóża pływne owada,
24. odnóża skoczne owada, 25. odnóża z koszyczkiem z pyłkiem)
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CO 4976
182 zł
25 preparatów(1. organizm jednokomórkowy (ameba), 2. pantofelek
(paramecium), 3. stułbia (hydra), 4. rozwielitka (daphnia), 5. dżdżownica (lumbricus), p.pp., 6. mucha domowa - aparat gębowy, 7. pszczoła
miodna - aparat gębowy, 8. pszczoła miodna - odnóże tylne, 9. nabłonek płaski człowieka, 10. mięsień szkieletowy człowieka – przekrój
poprzeczny, 11. rozmaz krwi ludzkiej, 12. rozmaz krwi żaby, 13.
płuco - przekrój, 14. tętnica i żyła ludzka, 15. skóra ludzka, przekrój
mieszka włosowego, 16. bakterie – 3 różne (rozmaz), 17. skrętnica
(spirogyra) - koniugacja, 18. toczek (volvox), 19. mech, 20. cebula mitoza, 21. korzenie rośliny jedno- i dwuliściennej, 22. łodygi rośliny
jedno- i dwuliściennej, 23. lipa (tilia), łodyga jednoroczna, 24. lipa
(tilia), łodyga trzyletnia, 25. liście rośliny jedno- i dwuliściennej)

Bakterie
CO 4877
84 zł
10 preparatów (1. pałeczki siana (bacillussubtilis), 2. bakterie mleczne
(streptococcuslactis), 3. bakterie gnilne (proteusvulgaris), 4. bakterie
jelitowe (escherichia coli), 5. bakterie duru rzekomego (salmonella
paratyphi), 6. pałeczka czerwonki (shigelladysenteriae), 7. gronkowiec
ropotwórczy, staphylococcuspyogenes), 8. bakterie z jamy ustnej,
9. bakterie serowe, 10. bakterie z zaczynu (salmonella parathyphi)

Kropla wody pełna życia
CO 4900
84 zł
10 preparatów (1. okrzemki - różne formy, 2. euglena zielona - wiciowiec, 3. pantofelki - orzęski z hodowli sianowej, 4. rozwielitka,
5. oczlik - widłonogi, 6. jednokomórkowe glony, 7. plankton słodkowodny, 8. stułbia – przekrój poprzeczny, 9. robak płaski – przekrój
poprzeczny, 10. bakterie wody silnie zanieczyszczonej); wym. szkiełka: 7,5 x 2,5 cm; wym. pudełka: 9,8 x 8 x 3,3 cm

Owady
CO 4980
182 zł
25 preparatów (1. komar (culex) – samica, 2. komar (culex) – samiec,
3. mucha domowa, 4. muszka owocowa (drosophyla), 5. komar (samica i samiec) – głowa, 6. komar (samiec) - aparat gębowy, 7. komar
(samica) - aparat gębowy, 8. motyl – aparat gębowy (ssawka), 9. mucha domowa – trąbka ssąca (proboscis), 10. pszczoła miodna – aparat
gębowy, 11. odnóże owada – grzebiące, 12. odnóże muchy domowej,
13. odnóże owada – pływne, 14. odnóże owada – skoczne, 15. odnóże
owada – z pyłkiem, 16. skrzydła świerszcza – aparat strydulacyjny, 17.
skrzydło muchy domowej, 18. skrzydło motyla z łuskami, 19. czułki owadów – różne, 20. oko złożone owada, 21. oko krewetki (porównawczo)
– przekrój poprzeczny, 22. rogówka oka owada (fasetki), 23. pszczoła
miodna – jajnik królowej, 24. tchawka owada, 25. konik polny - cewki
Malpighiego (układ wydalniczy)

Kręgowce
CO 4978
182 zł
25 preparatów (1. skóra żaby, 2. jelito cienkie żaby, 3. żaba - rozmaz
krwi, 4. jądra żaby - przekrój, 5. wątroba żaby – przekrój, 6. serce żaby przekrój, 7. wątroba królika - przekrój, 8. jądro królika - przekrój, 9. jajnik
królika - przekrój, 10. rdzeń kręgowy królika - przekrój poprzeczny, 11. zakończenie nerwu ruchowego królika, 12. tkanka kostna - zbita, 13. ściana
żołądka ssaka - przekrój, 14. jelito cienkie ssaka, 15. jelito grube ssaka,
16. trzustka ssaka, 17. śledziona ssaka - przekrój, 18. pęcherzyk żółciowy ssaka – przekrój, 19. płuca ssaka - przekrój, 20. tętnica i żyła ssaka,
21. nerka ssaka – przekrój poprzeczny, 22. plemniki ludzkie - rozmaz,
23. skóra człowieka (gruczoł potowy) - przekrój, 24. gałka oczna ssaka przekrój poprzeczny, 25. żeńskie i męskie chromosomy we krwi człowieka)

Gady i ptaki
CO 4856
84 zł
10 preparatów (1. płuca jaszczurki (lacerta), 2. nerki jaszczurki (lacerta) – przekrój poprzeczny, 3. mięśnie węża (elaphe)
- przekrój poprzeczny, 4. żołądek węża (elaphe) – przekrój
poprzeczny, 5. pióro gęsi (anser) – przekrój poprzeczny, 6. żołądek kaczki (anas) – przekrój poprzeczny, 7. lotka indyka –
przekrój poprzeczny, 8. grzebień koguta, młody ptak, 9. jajnik,
kur bankiwa, młody ptak – przekrój poprzeczny, 10. rozmaz
krwi - kur bankiwa, młody ptak)

Komórki i tkanki zwierzęce
CO 4986
182 zł
25 preparatów (1. nabłonek płaski płaza, 2. nabłonek płaski
wielowarstwowy, 3. nabłonek sześcienny, 4. nabłonek jednowarstwowy walcowaty, 5. nabłonek dwurzędowy migawkowy
walcowaty, 6. nabłonek migawkowy, 7. nabłonek przejściowy,
8. tkanka włóknista (ogon szczura), 9. tkanka siateczkowa, 10.
tkanka tłuszczowa, 11. chrząstka szklista, 12. chrząstka sprężysta, 13. chrząstka włóknista, 14. kość ludzka, 15. chrząstka
stawu palca płodu – rozwój kości, 16. krew ryby, 17. krew ptaka,
18. krew ludzka, 19. mięsień prążkowany (widoczne włókna,
jądra), 20. mięsień gładki (niepodlegający woli), 21. mięsień
poprzecznie prążkowany serca, 22. mięsień i ścięgno – przekrój, 23. komórki nerwu (rdzeń kręgowy) - przekrój, 24. nerw
- różne przekroje, 25. zakończenia nerwu ruchowego mięśni
międzyżebrowych)

Budowa człowieka, organy i tkanki

Tkanki człowieka zdrowe II

CO 4987
182 zł
25 preparatów (1. gruczoły potowe i mieszki włosowe skóry (pacha), 2.
mieszki włosowe i gruczoły łojowe skóry głowy, 3. paznokieć (łożyska paznokcia) – przekrój poprzeczny, 4. ślinianka przyuszna, gruczoł surowiczy,
5. ślinianka podjęzykowa, 6. przełyk i tchawica – przekrój poprzeczny, 7.
ściana żołądka, 8. jelito, 9. wyrostek robaczkowy – przekrój poprzeczny,
10. wątroba, 11. wątroba (beleczki), 12. pęcherzyk żółciowy, 13. trzustka –
pęcherzyki wydzielnicze, wyspy Langerhansa, 14. płuco, 15. aorta (wybarw.
tkanek, eozyna i in.) – przekrój poprzeczny, 16. żyła i tętnica (tkanki sprężyste wybarwione), 17. nerka, przekrój przez warstwę korową, 18. moczowód
– przekrój poprzeczny, 19. pęcherz moczowy, 20. jajowód - przekrój, 21.
jądro męskie – przekrój poprzeczny, 22. plemniki - rozmaz, 23. gruczoł krokowy (prostata), 24. szpik kostny z powstającymi krwinkami, 25. tarczyca)

CO 4911
84 zł
10 preparatów (1. skóra człowieka z torebkami włosowymi - przekrój poprzeczny, 2. gruczoł ślinowy człowieka - przekrój poprzeczny,
3. móżdżek ludzki - przekrój poprzeczny, 4. bakterie jelitowe człowieka, 5. rozmaz plemników człowieka, 6. mięsień sercowy człowieka - przekrój poprzeczny i boczny, 7. kość człowieka - przekrój
poprzeczny, 8. tkanka wątroby człowieka - przekrój poprzeczny, 9.
ściana jelita człowieka - przekrój poprzeczny, 10. warstwa korowa
nerki ludzkiej - przekrój poprzeczny)

Tkanki człowieka zdrowe I

CO 4915
84 zł
10 preparatów (1. gruźlica płuc - przekrój poprzeczny, 2. marskość
wątroby - przekrój poprzeczny, 3. białaczka(śledziona) - przekrój
poprzeczny, 4. śpiączka afrykańska - rozmaz krwi, 5. zapalenie
płuc, 6. malaria(melanina w śledzionie) - przekrój poprzeczny
śledziony, 7. tkanka bliznowata (skóra) - przekrój poprzeczny,
8. dur brzuszny (eberthellatyphi), 9. przewlekła zapalenie nerek przekrój poprzeczny, 10. bakterie ropne z ziarenkowcami - wymaz)

CO 4910
84 zł
10 preparatów (1. krew człowieka - rozmaz, 2. komórki nabłonkowe jamy
ustnej człowieka, 3. mięsień prążkowany, 4. mózg człowieka – przekrój
poprzeczny, 5. migdałek ludzki z guzkami limfatycznymi - przekrój poprzeczny, 6. płuco człowieka - przekrój poprzeczny, 7. skóra człowieka
– przekrój boczny , 8. żołądek człowieka - przekrój poprzeczny, 9. szpik
kostny człowieka (czerwony), 10. jądro człowieka – przekrój poprzeczny)

Tkanki człowieka zmienione
chorobotwórczo

Megazestaw preparatów
tów
RV 2016

414 zł

Zestaw 55 sztuk wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w plastikowe pudełko. Ilość
zgromadzonych preparatów pozwala na jednoczesną
obserwację w grupach podczas zajęć laboratoryjnych.

• 5 szt. preparatów: nabłonek, tkanka łączna, nerwowa, mięśniowa - 5 szt.; nabłonek ludzkiej skóry - 5 szt.; komórki bakteryjne
(kuliste, pałeczkowate, spiralne) - 5 szt.; mitoza w komórkach
korzeni cebuli - 5 szt., komórki roślinne i zwierzęce - 5 szt., krew
człowieka i krew żaby - 5 szt., skrętnica - 5 szt., przekrój podłużny
łodygi kukurydzy - 5 szt., struktura korzenia - 5 szt., stułbia - 5 szt.,
pantofelek - 5 szt.; plastikowe pudełko; wiek: 7+

UK 0010
79 zł
• żołądek ludzki, serce ludzkie, ludzka krew, nerka małego
ssaka, mózg ssaka

Grzyby
UK 0017
69 zł
• rhizopus – pleśń chlebowa, penicillium (pędzlak), porosty,
czernidlak, drożdże (saccharomyces)

Protisty, pierwotniaki
TS 18188

84 zł

10 preparatów (1. Pełzak odmieniec (Amoeba
proteus), korzenionózki (Rhizopoda), c.o.; 2.
Promienice (Radiolaria), mieszane gatunki,
skamielina; 3. Otwornice (Foraminifera) z Morza Śródziemnego, mieszane gatunki; 4. Euglena zielona (Euglena viridis), wiciowce, c.o.;
5. Bruzdnica (dinoflagellata), 6. Świdrowiec
gambijski (Trypanosoma gambiense), powodujący śpiączkę afrykańską, rozmaz krwi, 7.
Zarodziec (Plasmodium), powodujący u ludzi
malarię, rozmaz krwi; 8. Eimeria stiedae, zainfekowana wątroba, różne stadia rozwoju, p.s.;
9. Pantofelek (Paramecium), barwiony markonukleus i mikronukleus, pospolity orzęsek;
10. Wirczyk (Vorticella), orzęsek kolonijny

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •
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Bezkręgowce
Botanika
MX 2925
85 zł
• m. in. kukurydza, słonecznik, mech, cebula, bawełna

Zoologia
MX 1925
99 zł
• m. in. pióro gołębia, język pszczoły, sierść królika, noga muchy

UK 0011
69 zł
• dżdżownica, wirek, mrówka, noga komara, głowa pszczoły

Rośliny jadalne
UK 0013
69 zł
• korzenie cebuli, łodyga kukurydzy, liść pomidora, korzeń
marchwi, liść ryżu

Anatomia człowieka

Skrzydła owadów

MX 0009
85 zł
• m. in. jądro, jajnik, plemnik, błona śluzowa jamy ustnej; krew
ludzka, krew żaby, język,trzustka, tchawica, płuco

UK 0014
69 zł
• pszczoła, motyl, muszka owocówka, mucha domowa,
komar
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Megalupa ręczna
IV 1059

Lekka lupa, średnica 10 cm, powiększeni
powiększenie 2 x za
pomocą wysokiej klasy plastikowej
wej socz
soczewki. Wewnętrzne lupy: 20 mm średnica 3 x i 4 x powiększenie. Rączka z gumy umożliwia łatwe chwytanie
i zabezpiecza przed wyślizgnięciem się lupy z ręki.

Lupki małe przezroczyste

• wym. 19,5 x 10,8 x 3 cm (szkło o śr. 10 cm)

Lupa z podświetleniem LED 65 mm
HG 0065

28 zł

• powiększenie: 2,5 x, 25 x, 55 x

Lupa z podświetleniem LED 90 mm
HG 0090
• powiększenie: 2,5 x, 25 x, 55 x
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Lupy z pęsetami

54 zł

29 zł

NV 7020

Lupki małe
54 zł

NV 7010

52 zł

Zestaw małych lup do obserwacji obiektów
w powiększeniu.

Lekkie, wykonane z kolorowego tworzywa, pozwalają dostrzegać szczegóły małych przedmiotów. W lepszej obserwacji pomogą pęsety
umieszczone w specjalnym schowku lupy.

Lekka lupka z tworzywa powiększająca 2 x.
Pozwala dostrzec szczegóły małych przedmiotów. Przydatna również w poznaniu zjawiska
załamywania światła.

• 12 szt., wym. 11 x 5 cm

• 3 szt.; dł. 19 cm

• 4 szt.; dł. 13,5 cm

Soczewka kulista wklęsła
i wypukła

Lupa kieszonkowa

TY 1150

52 zł

Lupa ręczna
z podświetleniem LED
TS 17926
26 zł
• 2 diody LED; okrągłe pole widzenia (2,5x) z udoskonalonym obiektywem wypukłym (6x); wymagane 2 baterie
AA (nie dołączono do zestawu)

QH 0056
47 zł
• na osobnych podstawach; 2 szt., regulowana wysokość;
śr. 10 cm

QH 2711

6 zł

Podwójna, składana lupa akrylowa ze szklanymi soczewkami.
• powiększenie 10x, śr. obiektywu: 3 cm

Megalupa

Pojemniki do obserwacji
IV 1740

45 zł

Wygodne zamykane pojemniki z lupą do obserwacji małych obiektów w przyrodzie: owadów, roślin, kamyków. Na dnie pojemniki posiadają kratkę, która pomaga w porównywaniu
i ocenie wielkości obiektów.

• 6 szt. + podstawa; wym. jednego pojemniczka: wys.
4,5 cm, śr. 4,8 cm; wym. podstawy: 15,4 x 10,5 cm

Lupa-Peryskop
NV 8030

•

NV 8027

Przyrząd do obserwacji nie tylko małych, żywych owadów, ale także rybek oraz roślin
i drobnych przedmiotów. Pojemnik może być
również małym wiwarium do hodowli roślin.
W pokrywie umieszczona jest lupa, a wokół
niej malutkie otwory umożliwiające dopływ
powietrza.

• powiększenie 2 x; wym. pudełka: śr. 10 cm, wys. 11,5 cm

Podwójna lupa z uchwytem
45 zł

EI 0010

Zestaw sześcianów z lupkami

25 zł

37 zł

VO 8618

• powiększenie 3x i 6x; śr. soczewki 4,5 cm; 3 szt.

Mikroskop ruchomy

Lornetka

Podwójna lupa
NV 8020

37 zł

Przyrząd umożliwia obserwację małych i co
ważne, żywych owadów oraz niewielkich
przedmiotów.

NV 8040

40 zł

Praktyczna lupka z obszernym pojemnikiem,
umożliwiającym obserwowanie żywych owadów i innych preparatów. Pojemnik może być
umieszczony w podstawie, a odpowiedni zestaw lusterek i szkieł daje możliwość obserwacji
obiektu od góry i od dołu.

Posiada dwie możliwości obserwacji pająka:
od góry przybliżenie 6x albo z boku 4x dzięki
temu mamy możliwość porównania tych dwóch
obrazów. Lupa posiada uchwyty co ułatwia jej
trzymanie i obserwację. Całość wykonana
z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości.

Przezroczysty pojemnik w kształcie walca oraz
estetyczna pokrywka, kształtem przypominająca
owoc pomidora. W obudowę pokrywy wmontowano wizjer, powiększający badany obiekt 10 x.
Specjalny sposób zamontowania wizjera pozwala łatwo przesuwać go w głąb pojemnika i na
boki umożliwiając np. śledzenie ruchu owada.

• wym. 7 x 13,5 cm; 1 szt.

• wiek: 5+

• 1 szt.; wym. 6 x 12 cm

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

169 zł

Zestaw klasowy 24 sześcianów z wbudowanymi lupami w wytrzymałej plastikowej walizce,
która ułatwia transport i chroni przed wilgocią
oraz kurzem. Sześciany wykonane z przezroczystego akrylu.
• wym.: sześcian z okazem: 3,8 x 3,8 x 3,8 cm; pudełko: 8,1
x 27 x 24,6 cm

NV 1020

53 zł

Lornetka specjalnie dedykowana dla najmłodszych odkrywców. Przybliżenie 4 razy jest optymalne dla uczniów, aby nie zniechęcić ich do
dalszych poszukiwań. Utrzymanie stabilności
obrazu nie sprawi dziecku kłopotu. Żółty kolor
łatwo odszukać pośród wielu zabawek. Wygodny, plastikowy futerał umożliwi zabranie
jej nawet na długie spacery.
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Powietrzne obserwatorium
EI 0033

70 zł

Torba małego ogrodnika

Wodne obserwatorium

Podziemny odkrywca

Dzieci obserwują owady i poznają ich zachowanie. Dzięki specjalnej siatce robaczki mogą
swobodnie poruszać się. Boczne ścianki są ruchome, co umożliwia złapanie i wypuszczenie
owada z obserwatorium.

EI 0029

109 zł

• lupa, siatka, instrukcja; wym. obserwatorium 20 x 13 cm,
dwie boczne ścianki ruchome; wiek: 5+

• wiaderko z lupką 30 cm; pęseta; lupa; siatka z rączką;
instrukcja

Plastikowe wiaderko z rączką i wieczkiem
w którym umieszczona jest lupa. Dzięki otworom wentylacyjnym wiaderko jest bezpieczne
dla owadów.

CS 6003

TG 0060
72 zł

Małe laboratorium do obserwacji rozwoju
podziemnej części rośliny. Umożliwia porównywanie rozwoju korzeni w stosunku do wzrostu części zielonej oraz obserwację zachowań
mieszkańców ziemi np. dżdżownic.

149 zł

Zestaw umożliwiający dzieciom realizację
ogrodniczej pasji. Narzędzia wykonane są
z metalu i osadzone w drewnianych rączkach.

• wym. 40 x 18 x 6 cm

• 4 łopatki o różnym kształcie, 2 różne grabki, konewka
ze spryskiwaczem (wykonana z tworzywa), torba poliestrowa z kieszeniami i wygodnymi uchwytami; wym. 19
x 13 x 24 cm

Siatki akwarystyczne

Siatka

Akwarium
TS 13739

419 zł

Zestaw akwariowy z wyposażeniem. Pokrywa
wa z zainstalowanym energooszczędnym modułem oświetleniowym Leddy Tube Sunny, który emituje mocne
światło o widmie zbliżonym do światła słonecznego,
o żywotności ok. 50 tys. godzin (wymiana co 8-10
lat). Atuty zestawu to energooszczędność, niskie koszty utrzymania i wygoda użytkowania. Posiada dużą
klapę, która pozwala na swobodne karmienie ryb.

260

• akwarium z prostą szybą przednią o wym. 40 x 25 x 25 cm,
objętość 25 l
• filtr wewnętrzny PAT-min, automatyczna grzałka COMFORTZONE 25 W; opatentowany system otwierania pokrywy SMART
OPEN (eliminuje konieczność stosowania zawiasów i podpórek)

CM 4045
• 5 szt., dł. 37 cm

40 zł

QH 0057
• dł. 34-60 cm; śr. 24 cm

50 zł

Zestaw do eksperymentów
z botaniki
NV 8070

105 zł

Laboratorium botaniczne wyposażone we wszystkie niezbędne instrumenty dla ogrodnika. Instrukcję (w 6 językach) opisuje 14 eksperymentów.

Konewka
MA 0369
• 1 szt., poj. 1,5 l., kolor wybierany losowo

9 zł

• wym. 30 x 27 x 8 cm; 5 pojemników; 6 doniczek torfowych;
6 tabletek torfowych; 2 gąbki do kiełkowania; nasiona 8 gatunków roślin; stanowisko laboratoryjne; soczewka; łopatka;
linijka; kroplomierz; penseta; podpórka; karta identyfikacyjna; arkusz danych; podręcznik przyrodniczy; wiek: 8+

Zestaw do recyklingu
IV 7359

359 zł

Innowacyjny zestaw dla nauczycieli i uczniów
zaprojektowany w celu przeprowadzania eksperymentów. Pojemniki idealnie sprawdzą się
w testach materiałów biodegradalnych.

• 6 pojemników o wym. 14,5 x 12 cm; 6 próbek miedzi,
cyny, plastiku i aluminium; 6 kartoników; przewodnik
dla nauczyciela

Siatka na owady
wady
CM 1016
50 zł
• teleskopowa rączka o dł. od 55,5 do 80 cm, średnica siatki
19,6 cm, tworzywo sztuczne, wiek: 6+

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Drążek z siatką
QH 0059
• dł. 170 cm, śr. 35 cm

41 zł

EI 0055

70 zł

Zestaw pokazujący zjawisko naturalnej filtracji
wody oraz naukowy sposób wydobycia soli
z wody morskiej.

• zestaw zawiera filtry: węgiel, piasek, skała, papier; wiek: 8+

Mała prasa do suszenia roślin

Prasa d
do roślin
l zielnych
l h
NS 1206

Filtracja
l
j wody.
d
Zestaw doświadczalny

99 zł

GK 8603

46 zł

Wykonana z dwóch drewnianych płyt, które łączy sie za pomocą czterech śrub. Użyte wkręty
zapewniają regulowany nacisk.

Pomiędzy dwiema deseczkami, znajdują się
tekturki, między które można włożyć liście lub
kwiaty, a następnie skręcić deseczki ze sobą,
używając do tego żółtych gałek.

• 30 x 45 x 4 cm

• wym. 18 x 18 cm; wiek: 3+.
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Solarny
y konik polny
EI 0012

Zestaw do energii odnawialnej
IV 7059

Samochód z napędem
d
wodnym
EI 0369

napędzania samochodu. Auto zasi
zasilane jest kilkoma
kroplami wody z dodatkiem soli.

il iczek części montażowe: auto
auto, kroplomierz, płytki
25 zł • elem.: silniczek,
magnetyczne, obrazkowa instrukcja
• wym: 7,5 x 4 x 2 cm; wymaga złożenia; wiek: 8+

Dowiedz się, w jaki sposób przekształcić słoną
wodę w energię elektryczną i wykorzystać ją do

87 zł

Urządzenie pozwalające słuchać dźwięki natury, odgłosy zwierząt. Dla bezpieczeństwa dzieci wbudowano ogranicznik głośności. Urządzenie posiada ręczną regulację częstotliwości.

• elem.: urządzenie, słuchawki, instrukcja; wymagania: bateria 9Vx1; wiek: 8+
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• wys. 38 cm

Latarka LED
ze wskaźnikiem laserowym

Wykrywacz dźwięku
EI 0007

539 zł

Zestaw ten pokazuje możliwe źródła pozyskiwania energii (woda, wiatr i słońce). Dzieci
maja okazję doświadczyć efektywności danych
źródeł na 4 urządzeniach wyjściowych: dzwonek, miernik, światło i turbina.

TS 15866

Latarki kieszonkowe LED
CM 8012
• 12 szt., 4 kolory, dł. 15,5 cm
• wymagają 2 baterii AA (nie załączone)

105 zł

49 zł

• metalowa obudowa; źródło światła - 8 super-jasnych LED; strumień
świetlny 45 lm; wbudowany wskaźnik laserowy; laser class II; P < = 1
mW; l = 650 nm (DIN 60825-1:2008-05); dwu funkcyjny włącznik
soft-touch (latarka / wskaźnik laserowy); zasilanie - 3 baterie AAA
(w zestawie); czas świecenia: ok 12 godz na 1 komplecie baterii;
wym. latarki: fi 28 x 110 mm

26 zł

Prosty zestaw dla przyszłych inżynierów i ekologów. Solarna zabawka w kształcie konika
polnego, na korpusie którego umieszczona
została bateria słoneczna. Wystarczy 1 minuta na słońcu lub światło lampy biurkowej,
a konik polny przemieszcza się po gładkich
powierzchniach - podskakuje, wibruje. Zestaw
wymaga złożenia.

• wym. 2,5 x 5 x 1,5 cm; elem.: silnik, panel słoneczny,
instrukcja; wiek: 8+

Krążek Secchiego
RV 3087

57 zł

Dysk może być wykorzystywany do obliczania
głębokości zachodzenia zjawiska fotosyntezy
oraz pomiaru właściwości i monitorowania jakości wody w ramach badań ekologicznych.

• śr. krążka 19 cm, dł. linki 1 m

Lornetka 8-21 z zoomem
Lornetka 7-21 x 40 z zoomem
CO 2120
275 zł
• powiększenie 7-21x; ustawianie ostrości: centralny, pole
widzenia przy 1000m / 1000s: 96m / 320ft przy 7x 43mt / 129ft przy 21x, źrenica wyjściowa: 5,7 mm przy
7x - 1,9 mm przy 21x, waga: 800 g / 28.3 oz.

LV 0001
• powiększenie 8-21x
• natężenie światła 6,9
• typ pryzmatów: ROOF/BK7
• liniowe pole widzenia: 126/1000m
• źrenica wyjściowa: 2,6mm
• kąt widzenia 7,2°
• niebieska powłoka okularów (21mm)

105 zł

112 zł

Wysokiej klasy lornetka 10x25 o 10-krotnym
powiększeniu, charakteryzująca się bardzo dobrą optyczną charakterystyką.

• powiększenie 10x25; średnica objektywu 2,5cm; kąt widzenia 5,5 stopnii, pryzmat BK7, ROOF, regulowana ostrość,
w zestawie pasek; torba

•

NV 3050
26 zł
• 1 szt., regulowana długość od 20,5 do 39,5 cm

Teleskop

Lornetka 10 x 25
TS 3000

Peryskop
ryskop
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Lornetka 10 x 50
MX 0050
145 zł
• powiększenie 10 x 50, śr. obiektywu 50 mm; pole widzenia 7°, pryzmat: PORRO, BK7; w zestawie pasek i torba

EI 0780
177 zł
• ogniskowa 91cm (36”); aluminiowy statyw; miękkie gumowe okulary; schowek na akcesoria, CD-ROM
• max moc: 250 x; optymalna moc: 125; śr. obiektywu:
60 mm; długość ogniskowej: 500 mm; okulary: 4 mm,
20 mm; średnica 31 mm; soczewka Barlowa 2 x; reflektor
pomocniczy: 6 x 25 mm
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plansze i plakaty
1

4

1

2

3

5

264

9

10

11

12

plakaty NS

plansze

• wym. 50 x 70 cm

• wym. 100 x 70 cm

Ssaki i ptaki
NS 8284

20 zł

4

Drzewa
NS 8286

20 zł

Gleba
NS 8280
• dwustronny

36 zł

Zwierzęta w ogrodzie
NS 8285

20 zł

Zwierzęta pożyteczne oraz szkodniki ogrodowe.

5

Drzewa liściaste, iglaste i warstwy lasu.

3

8

6

Ssaki zapadające w sen zimowy i ptaki migrujące do ciepłych krajów.

2

7

Grzyby
NS 8287

7

Gady. Budowa anatomiczna

8

Szarłupnie

9

Płazińce, obleńce, pierścienice.
Budowa anatomiczna

20 zł

Piramida zdrowia
NS 1100

20 zł

42 zł

Pierwotniaki, gąbki, jamochłony.
Budowa anatomiczna
VS 0112

Grzyby jadalne i niejadalne.

6

VS 0109

10

VS 0110

VS 0111

42 zł

42 zł

42 zł

11 Mięczaki. Budowa anatomiczna
VS 0087

12

42 zł

Skorupiaki. Budowa
anatomiczna
VS 0088

42 zł

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

13 Owady. Polska przyroda
TS 1300

16 Pajęczaki. Budowa anatomiczna
42 zł
VS 0050
42 zł

19

Muszle ślimaków i małż

14 Owady szkodniki
VS 0116

17 Motyle. Polska przyroda
VS 0117
42 zł

20

Gady i płazy chronione. Polska
przyroda

42 zł

15 Owady. Budowa anatomiczna
18 Budowle i mieszkania zwierząt
TS 1298
42 zł
VS 0049
42 zł

•
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22

Ryby. Polska przyroda

23

Ryby. Budowa anatomiczna

VS 0053
42 zł 24
• karton kredowy o gramaturze 250g, każda plansza jest
ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę

Sieci i łańcuchy pokarmowe

VS 0118

TS 5279
21

Płazy. Budowa anatomiczna

42 zł

42 zł

TS 13665

TS 1301

VS 0062

42 zł

42 zł

42 zł
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PLANSZE
• wym. 100 x 70 cm

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

25 Ptaki wodne. Polska przyroda
28
VS 0114
42 zł
26 Ptaki śpiewające. Polska przyroda 29
VS 0115
42 zł
27 Ptaki drapieżne. Polska przyroda 30
VS 0063
42 zł
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Ptaki. Budowa anatomiczna
VS 0006

42 zł

Ssaki chronione i łowne. Polska
przyroda
VS 0113
TS 3769

Zwierzęta zagrożone

32

Niebezpieczne zwierzęta i rośliny
w Polsce
35 Mieszkańcy pól i łąk

42 zł

VS 0119

ID 0110
• 90 x 120 cm, dwustronna

42 zł

Ssaki. Budowa anatomiczna

34 Mieszkańcy jezior
TS 1276
42 zł

31

33

Mieszkańcy lasów
TS 1272

42 zł

TS 1274

42 zł

36 Mieszkańcy Bałtyku
42 zł
TS 1271

42 zł

149 zł

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

37

Arktyka

38

Azja Południowo-Wschodnia

VS 0037

VS 0038

39 Azja Środkowa
VS 0039

•
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42 zł

40 Australia
VS 0040

43 Pustynia Sahara
42 zł
VS 0032

42 zł

42 zł

41 Rafa koralowa
VS 0041

44 Sawanna afrykańska
VS 0033
42 zł

42 zł

42 zł

42 Dżungla amazońska
VS 0035

45 Dżungla afrykańska
42 zł
VS 0034

42 zł

46

Ameryka Północna

47

Piętrowość w lesie

48

Piętrowość w górach

VS 0036

TS 1275

TS 1273

42 zł

42 zł

42 zł
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PLANSZE
• wym. 100 x 70 cm

49

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Systematyka zwierząt
VS 0120

42 zł

52

VS 0016
42 zł
• karton kredowy o gramaturze 250g; plansza ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę

Systematyka roślin
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Mchy i paprocie. Cykl rozwoju

50

VS 0020
42 zł
• karton kredowy o gramaturze 250g; plansza ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę

53

Porosty. Budowa i skala porostowa

51

Budowa rośliny. Proces fotosyntezy

54

Budowa i rodzaje korzeni

VS 0018
42 zł
• karton kredowy 250g; ofoliowana; listwy metalowe i zawieszka

VS 0042

VS 0002

55

Rośliny ogrodowe

56

Budowa kwiatu, zapylenie,
zapłodnienie (okrytozalążkowe)

42 zł

TS 1284

VS 0001

42 zł

42 zł

Rośliny lecznicze i zioła
42 zł

57

VS 0019
42 zł
• karton kredowy o gramaturze 250g; plansza ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę

58

Rośliny pospolite

59

Rośliny uprawne

TS 7481

TS 1277

60 Rośliny chronione
TS 1280

42 zł

42 zł

42 zł

61

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Drzewa liściaste
TS 4482

Drzewa iglaste
62

TS 4481

Sosna zwyczajna. Cykl
rozwojowy (nagozalążkowe)
63

•

64 Grzyby trujące i niejadalne
67
ID 0119
149 zł
42 zł
• 90 x 120 cm, dwustronna

Budowa wulkanu

42 zł 65 Grzyby jadalne, trujące, chronione 68
TS 1299
42 zł

Obieg wody w przyrodzie

69
VS 0017
42 zł 66 Glony i grzyby. Cykl rozwojowy
TS 3141
42 zł
• karton kredowy o gramaturze 250g. plansza ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
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TS 5280

VS 0010

42 zł

42 zł

Dzieje geologiczne ziemi
TS 1465

42 zł

70

Parki Narodowe w Polsce

71

Chmury i ich rodzaje

72

W trosce o środowisko

TS 4620

VS 0015

VS 0021

42 zł

42 zł

42 zł
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PLANSZE
• wym. 100 x 70 cm

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

73

Układ pokarmowy

74

Układ mięśniowy

TS 6048

TS 6050

42 zł

42 zł

76

Czaszka człowieka

77

Układ oddechowy

Szkielet człowieka
75
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VS 0005
42 zł 78
• karton kredowy o gramaturze 250 g; każda plansza jest
ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę

TS 6051

TS 6049

Transport tlenu
TS 5057

79 Układ moczowy
42 zł
VS 0060

42 zł

82

Ciąża, rozwój płodu ludzkiego
VS 0003
42 zł
• karton kredowy 250g; ofoliowana; listwy metalowe

80 Żeński i męski układ rozrodczy
83
TS 6053
42 zł
42 zł

Układ krwionośny

81 Zapłodnienie
42 zł
VS 0058

Serce człowieka

42 zł

84

VS 0054

VS 0052

42 zł

42 zł

85

86

87

88

89

90

85

Układ nerwowy

86

Mózg człowieka

87

•

VS 0055

VS 0121

42 zł

Gruczoły i hormony
VS 0122

42 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

92

91

42 zł

88

Skóra, włosy, paznokcie

89

Nasze ciało

VS 0059

HR 0108
• dwustronna, wym. 61 x 86 cm

42 zł

90 Zmysły człowieka
VS 0004
42 zł
• karton kredowy 250 g; ofoliowana; listwy metalowe i zawieszka

43 zł

91 Narządy zmysłów
VS 8011
• 100 x140 cm, dwustronna

399 zł

92

Ciało człowieka
PP 0178
49 zł
• wym. 61 x 43 cm, 4 plansze: szkielet, układ trawienny,
narządy wewnętrzne, układ oddechowy i krążenia;
plansze w języku angielskim
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PLANSZE
• wym. 100 x 70 cm

94

95

96

98

99

100

97

93

93 Mikroelementy i makroelementy

w organizmie człowieka
TS 16282

272

42 zł

99 Witaminy w organizmie

człowieka

42 zł

94 Budowa i replika DNA
VS 0007
42 zł
• karton kredowy 250g; ofoliowana; listwy metalowe i zawieszka
95 Mejoza i dziedziczenie cech
VS 0107

96 Komórki i tkanki
TS 15325

101

42 zł

VS 0048
97

98

Bakterie i wirusy
VS 0105

100

Pasożyty człowieka
VS 0106

42 zł

Zasady zdrowego żywienia
VS 0108

42 zł

101

42 zł

42 zł

Pierwsza pomoc w zagrożeniu życia
VS 0013
42 zł
• karton kredowy 250g; ofoliowana; listwy metalowe i zawieszka

PLANSZE
• wym. 61 x 86 cm; dwustronnie zalaminowane

Warzywa 1

Po co hodujemy
HR 0110

43 zł

HR 0095

Warzywa 2
43 zł

HR 0113

43 zł

Liście. Mata
HK 1014

Po co uprawiamy
HR 0111

Owoce
43 zł

HR 0096

Drzewa liściaste i iglaste
43 zł

HR 0165

43 zł

115 zł

Mata z rysunkami liści popularnych drzew. Można zabrać ją ze sobą na edukacyjną wycieczkę,
rozłożyć na trawie a następnie spróbować odszukać prawdziwe liście i porównać je z rysunkami poznając nazwę drzew dzięki podpisom.

• wym. 100 x 140 cm, wykonana z poliestru.

•
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Zoologia dla szkoły średniej.
Zestaw 18 tablic

Botanika dla szkoły średniej.
Zestaw 20 tablic
WU 0004
Zestaw 20 tablic dydaktycznych
w formacie 50×70 cm.
• Mchy. Rząd: Mchy właściwe. prątnikowce.
• Mchy. Rząd: Torfowce.
• Mszaki. Cykl rozwoju mszaków.
• Mszaki. Przykłady różnych gatunków
mszaków.
• Mszaki. Klasa: Wątrobowce.
• Paprotniki. Klasa: Paprocie.
• Paprotniki. Klasa: Widłakowe.
• Paprotniki. Klasa: Skrzypowe.
• Paprotniki. Przykład różnych gatunków
paprotników
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WU 0002

550 zł

• Nasienne. Łodyga.
• Nasienne. Liść.
• Nasienne. Porównanie roślin nago- i okrytonasiennych.
• Nagonasienne. Kwiatostany i kwiaty.
• Okrytonasienne. Elementy budowy.
• Okrytonasienne. Korzeń.

• Okrytonasienne. Owoc. Nasiono.
• Okrytonasienne. Schemat rozwoju tulipana.
• Okrytonasienne. Porównanie roślin dwui jednoliściennych.
• Okrytonasienne. Kwiat
• Okrytonasienne. Schematy głównych typów
kwiatostanów

499 zł

Zestaw 18 tablic dydaktycznych
w formacie 50×70 cm.
• Kręgowce – Drzewo genealogiczne naczelnych.
• Kręgowce – Drzewo genealogiczne kręgowców.
• Kręgowce – Gromada: Ryby – Budowa zewnętrzna.
• Kręgowce – Gromada: Ryby – Budowa wewnętrzna.
• Kręgowce – Gromada: Płazy.
• Kręgowce – Gromada: Gady.
• Kręgowce – Gromada: Ptaki – Szkielet. Pióro i skrzydło.
• Kręgowce – Gromada: Ptaki – Schemat budowy wewnętrznej.
• Kręgowce – Gromada: Ptaki – Aparat wymiany gazowej.
• Kręgowce – Gromada: Ssaki. Szkielet ssaka.
• Kręgowce – Gromada: Ssaki – Budowa wewnętrzna.
• Kręgowce – Tkanki kręgowców.

•
•
•
•
•
•

Ewolucja zwierząt – Rozwój świata zwierzęcego na Ziemi.
Ewolucja strunowców.
Porównanie ogólnego planu budowy bezkręgowców i strunowców.
Porównanie budowy wybranych układów kręgowców.
Kręgowce – Porównanie budowy kończyn kręgowców.
Kręgowce – Ewolucja układu krwionośnego i mózgu kręgowców

FILMY
EDUKACYJNE
CYJNE
Uzależnienie
od dopalaczy
FE 0006

109 zł

• czas projekcji 20 min

Stres. Wróg czy
sprzymierzeniec
FE 0003
• czas projekcji 24 min

WU 0005

550 zł

Ekosystem – elementy składowe:
• Przepływ energii w ekosystemie jeziora
• Piramida troficzna w ekosystemie morza
• Piramida troficzna w ekosystemie jeziora
• Piramida troficzna w ekosystemie lasu
• Schemat obiegu materii w przyrodzie
• Zagęszczenie populacji
• Energia i materia w agrocenozach
• Środowisko i jego elementy
• Piktogramy ostrzegawcze

•
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Fałszywa pomoc.
Narkotyki, dopalacze

Wpływ alkoholu na
organizm człowieka

FE 0001
• czas projekcji 14 min

FE 0007
• czas projekcji 19 min

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hałas
Obieg wody w przyrodzie
Wpływ populacji ludzkich na przyrodę
Wpływ przemysłu na środowisko
Przyczyny efektu cieplarnianego
Rośliny żyjące w wodach czystych
Rośliny żyjące w wodach średnio zanieczyszczonych
Rośliny żyjące w wodach mocno zanieczyszczonych
Sukcesja ekologiczna pierwotna
Sukcesja ekologiczna wtórna

119 zł

119 zł

Napoje energetyczne.
Niebezpieczna moda

Wpływ dopalaczy
zy na
organizm człowieka

FE 0002
122 zł
• czas projekcji 27 min; scenariusz lekcji

FE 0008
• czas projekcji 20 min

Czy zasypią nas
śmieści

Narodziny i życie
zwierząt cz.1

FE 0004
• czas projekcji 30 min

Ekologia. Zestaw 20 tablic

122 zł

72 zł

Papierosy
i e-papierosy.
Niebezpieczna moda
FE 0005
130 zł
• czas projekcji 27 min; scenariusz lekcji

Hejt. Przemoc
w internecie
FE 0012
• czas projekcji 20 min

119 zł

FE 0010
• czas projekcji 56 min

119 zł

72 zł

Narodziny i życie
zwierząt cz.2
FE 0011
• czas projekcji 51 min

72 zł

Uzależnienie
od telefonu
komórkowego
FE 0013
• czas projekcji 20 min

122 zł

Zagrożenia
cyfrowego
cyfrowe świata
FE 0014

299 zł

Zagrożenia cyfrowego świata to pakiet 3 filmów edukacyjnych adresowanych do
uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, mówiący o zasadach bezpiecznego
posługiwania się portalami
społecznościowymi, siecią Internet oraz telefonami komórkowymi.

• film 1: Jak bezpiecznie korzystać
z portali społecznościowych? Czas
trwania ok. 11 min.
• film 2: Jak bezpiecznie korzystać
z Internetu? Czas trwania ok.11 min
• film 3: Jak bezpiecznie korzystać
z telefonu komórkowego? Czas
trwania ok. 11min
• scenariusze do lekcji
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wydawnictwa
Mój pierwszy przewodnik
• format: 13cm x 19 cm; 64 strony; oprawa miękka ze skrzydełkami

Jaki to grzyb?

4

MO 0075

3

1

5

2

1

6

Jakie to drzewo?
MO 0061

18 zł

3

50 najczęściej spotykanych w Polsce lub najbardziej interesujących gatunków drzew. Duże,
kolorowe rysunki przedstawiają portret rośliny,
a krótki, przystępny opis zwraca uwagę na jej
najważniejsze cechy, w tym przede wszystkim
na wygląd liści, po których łatwo rozpoznać
drzewo. Są tu też propozycje różnych zadań
i ciekawych doświadczeń, które można wykonać samodzielnie.

2

Jaka to gwiazda?
MO 0065

18 zł

Przewodnik ukazuje charakterystykę najważniejszych gwiazd i planet oraz różnice między nimi.
Opowiada o galaktyce, meteorytach i rojach
meteorów. Mapki, rysunki i praktyczne wskazówki ułatwią odnajdywanie i rozpoznawanie
gwiazdozbiorów. Bogato ilustrowany mapami
nieba i zdjęciami kosmosu.
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Jaki to motyl?
MO 0068

18 zł

5

W przewodniku opisano 50 gatunków motyli.
Duże, kolorowe rysunki przedstawiają portrety
tych owadów, a krótki zrozumiały opis zwraca uwagę na charakterystyczne cechy. Podano
też informacje, gdzie znaleźć opisany gatunek,
czy jest aktywny w dzień czy w nocy, co jedzą
jego gąsienice i czy znajduje się pod ochroną.
W książce zawarte są ciekawostki i wskazówki
pomocne przy obserwowaniu motyli.

4

Jakie to zwierzę?
MO 4799

18 zł

W Polsce żyje mnóstwo zwierząt, od maleńkich
roztoczy, przez najrozmaitsze ślimaki, owady
i niezliczone inne bezkręgowce, ryby, płazy,
gady, ptaki i ssaki. Wiele z nich można zaobserwowaćna co dzień w różnych miejscach, nawet
we własnym domu. Obserwowanie bogatego
świata nie tylko daje wiele radości, jest także
niezwykle pouczające.

18 zł

Przedstawiono gatunki grzybów najczęściej rosnące w polskich lasach, na łąkach i w ogrodach. Uczy rozróżniać gatunki jadalne i trujące
oraz jak i gdzie skutecznie szukać grzybów.
Publikacja użyteczna zwłaszcza podczas klasowych wycieczek do lasu oraz rodzinnych
spacerów.

Jaki to owad?
MO 0069

18 zł

50 interesujących gatunków owadów. Duże,
kolorowe rysunki przedstawiają portrety owadów, a krótki zrozumiały opis zwraca uwagę
na najważniejsze cechy, miejsce występowania i zimowania, czy jest aktywny w dzień
czy w nocy oraz czym się żywi. Są tu też
ciekawostki i wskazówki pomocne przy obserwowaniu owadów oraz propozycje doświadczeń.

6

Jaki to ptak?
MO 0066

Jaki to kwiat?
18 zł

W przewodniku opisano 50 gatunków ptaków. Duże, kolorowe rysunki przedstawiają portrety ptaków, a krótki zrozumiały opis
zwraca uwagę na najważniejsze cechy. Podano też informacje, gdzie najłatwiej znaleźć
opisany gatunek, czy pozostaje u nas na zimę
i czym się żywi. Są tu też ciekawostki na temat
życia ptaków i wskazówki pomocne przy ich
obserwowaniu.

MO 0083

18 zł

50 najczęściej spotykanych w Polsce lub najbardziej interesujących gatunków roślin. Duże,
kolorowe rysunki przedstawiają portret rośliny,
a krótki zrozumiały opis zwraca uwagę na jej
najważniejsze cechy. Podano też informacje
o obszarach występowania, czy jest on trujący
oraz czy jest chroniony. Książkę wzbogacono
o propozycje doświadczeń oraz proste przepisy kulinarne.

SPOTKANIA Z PRZYRODĄ
• format: 13cm x 19cm ; oprawa miękka w obwolucie PCW

Grzyby
MO 0063

Las

49 zł

MO 0008

49 zł

Minerały,
kamienie szlachetne, skały

Wszystkie informacje o drzewach rosnących
w Polsce i w Europie Środkowej. Uczy rozpoznawać drzewa, przedstawia nazwy, korę,
porę kwitnienia, owoce, historię pochodzenia
oraz opowiada interesujące anegdoty. Cechy
botaniczne wiernie oddane na precyzyjnych
rysunkach i pięknych portretach drzew.

MO 0036

Praktyczny i kompletny przewodnik dla miłośników lasu. Bezcenny towarzysz na pierwsze
spotkanie z lasem. Doskonały przyjaciel dla
doświadczonych ludzi lasu. Opisy 500 gatunków roślin, grzybów, zwierząt i ich zdjęcia.

Książka uczy jak skutecznie szukać grzybów,
odróżnić gatunki jadalne od rujących, o jakiej
porze roku się je spotyka i w jakich miejscach
rosną. Znajdują się tu wszystkie informacje
o grzybach rosnących w Polsce, szczegółowe opisy cech diagnostycznych i profesjonalne
zdjęcia ponad 250 gatunków.

• 336 str.

• 304 str.

• 288 str.

• 448 str.

MO 0060

59 zł

Owady
MO 0062

72 zł

Owady to największa pod względem liczby gatunków grupa zwierząt. Niektóre są pożyteczne, inne szkodliwe, dokuczliwe, a nawet groźne.
W książce zawarto opisy ponad 1000 gatunków owadów – tryb życia, cechy i zwyczaje,
kod barwny ułatwiający wyszukiwanie; zilutrowane 1400 barwnymi zdjęciami w naturze.
Dodatkowy rozdział opowiada o najważniejszych krajowych pajęczakach.

• 448 str.

•

Drzewa

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

72 zł

W przewodniku znajdują się praktyczne porady
na temat zbierania, identyfikacji oraz tworzenia
kolekcji kamieni. Książka zawiera ponad 800
zdjęć wszystkich opisanych minerałów, kamieni
szlachetnych i ozdobnych, skał oraz meteorytów, a także wiele praktycznych porad.

Atlas zwierząt chronionych
MO 0055

199 zł

Atlas pozwala lepiej poznać zwierzęta ze wszystkich grup systematycznych występujących w Polsce. Dokładnie przedstawia około 450 wybranych
gatunków zwierząt chronionych, podkreślając ich
cechy charakterystyczne, tryb życia, rozród, rozmieszczenie na terenie Polski, zamieszkiwane środowiska oraz zagrożenia. Zamieszczono także
prawne i praktyczne aspekty ich ochrony. Zebrane
informacje wzbogacono ponad tysiącem ilustracji
i znakomitych fotografii.

• Henryk i Małgorzata Garbarczykowie, „Atlas zwierząt chronionych”,
format: 21 x 30 cm, 448 str., oprawa twarda
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Tajemnice ciała. Atlas
anatomiczny
Atlas przyrodniczo-geograficzny

Atlas anatomii zwierząt

VS 0102
• 32 str.

VS 0103
• 32 str.

42 zł

22 zł

Las to środowisko życia bardzo wielu zwierząt,
roślin i grzybów, od jeleni, saren, lisów czy sójek przez buki i jodły po muchomory. W przewodniku znajdziemy rzetelne i wyczerpujące
odpowiedzi na różne pytania.
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42 zł

VS 0104
• 32 str.

42 zł

37 zł

Atlas zawiera treści, które ułatwią zrozumienie
zagadnień omawianych na lekcjach biologii.

• wym. 21x27,5 cm, oprawa miękka, ilość stron: 76

Ciało. Jak to działa?

Zwierzęta i rośliny
naszych lasów
TS 15315

NE 9770

Atlas anatomii człowieka

49 zł

Multimedialny atlas anatomiczny
NE 9768

Zawiera treści biologiczne i geograficzne,
mapy, schematy, wykresy, fotografie, kalki
tworzące wielowymiarowe obrazy

Książka zawiera odpowiedzi na wiele pytań
zadawanych nie tylko przez dzieci, np. Po co
ziewamy?, Skąd ciało wie, kiedy ma przestać
rosnąć”. Autorka tłumaczy mechanizmy fizjologii i anatomii człowieka w przystępny sposób,
językiem zrozumiałym dla wszystkich.

Publikacja zawiera interaktywne zasoby oraz
funkcjonalności, które umożliwiają poznanie
anatomii i fizjologii człowieka. Umożliwia skuteczne przygotowanie do lekcji, sprawdzianów
oraz do egzaminu gimnazjalnego.

• wym. 220 x 4 x 330; liczba stron: 88

• 116 str.

• płyta DVD

MO 0044

Świat przyrody.
Atlas ilustrowany
NE 9769

39 zł

45 zł

Przewodnik rośliny i zwierzęta

Atlas przyrodniczy 4–6
WS 0092

MO 3405

47 zł

Zawiera informacje konieczne do realizacji treści programowych z przyrody dla klas IV VI.
Barwne zdjęcia, mapy i czytelne schematy
przybliżają zagadnienia związane z geografią, zoologią, botaniką i anatomią człowieka.

• format: 29,7cm x 21cm; 104 str.; oprawa miękka

Klucz do oznaczania roślin
naczyniowych Polski niżowej
TS 8636

Dychotomiczne klucze do oznaczania paprotników oraz nago- i okrytonasiennych obejmują około 2 000 gatunków rodzimych i blisko 1 000 zawlekanych lub uprawianych i
dziczejących. Drobnym drukiem wyróżniono
kilkaset podgatunków, odmian i form, głównie ważnych w fitosocjologii, oraz pospolitsze
mieszańce. Zamieszczono też klucze pomocnicze do roślin drzewiastych i wodnych. Układ
systematyczny i nomenklatura zgodnie z Flora
Europaea, z uwzględnieniem synonimów z
Flory polskiej i Roślin polskich (zamieszczono
także w indeksie nazw łacińskich). Początkującym używanie Klucza ułatwią: ilustrowane
omówienie organów roślin oraz słownik terminów botanicznych, głównie morfologicznych. Aby zyskać zwartą formę i zmniejszyć
objętość książki, autor użył systemu skrótów,
przedstawionego po wskazówkach, jak posługiwać się kluczem. Gatunki zaopatrzono
w metryczki informujące m.in. o środowisku,
formie życiowej, czasie kwitnienia, stopniu zadomowienia i zagrożenia lub ekspansjii, o tym
czy jest to roślina uprawna, lecznicza, trująca
czy chroniona oraz o liczbie chromosomów.

• 816 str.

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

99 zł

45 zł

Opisy 1000 gatunków zwierząt i roślin podane
w krótkiej formie zrozumiałe są nawet dla początkującego miłośnika naturty. Zawiera podstawowe informacje oraz ciekawostki przyrodnicze.

• format: 11cm x 18 cm; 456 stron
• oprawa miękka ze skrzydełkami

Przewodnik
do rozpoznawania drzew
TS 18734

45 zł

Ponad 1300 barwnych zdjęć, 114 gatunków
drzew i krzewów. Dokładny opis gatunków,
uwzględniający cechy kwiatów, liści, pąków
i korowiny. Charakterystyka środowisk (biotopów), w których rosną.

Ptaki Polski. Encyklopedia
ilustrowana
MO 0051

99 zł

Andrzej G. Kruszewicz. Jednotomowa encyklopedia ilustrowana zawiera zdjęcia i opisy wszystkich
gatunków ptaków występujących w Polsce. Z informacji zamieszczonych przy każdym gatunku łatwo
można dowiedzieć się, jakiej wielkości jest ptak, jakie ma upierzenie, czym się żywi i gdzie gniazduje.

• format: 21 x 27,5 cm; 312 str.; oprawa: twarda + CD z głosami ptaków

Drzewa naszych lasów
MO 0005

28 zł

Umożliwia poznanie 14 najważniejszych gatunków drzew rosnących w lasach i parkach.
Zawiera ilustracje gotowe do odrysowania
na kalce.

• format: 21 x 30 cm, 32 str., oprawa: kartonowa
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PRACOWNIA BIOLOGICZNA. PAKIETY
No
Nowa
Szkoła chcąc ułatwić realizację założeń
nowej podstawy programowej w zakresie biologii
now
starannie wyselekcjonowała sprawdzone pomoce
sta
dydaktyczne, które zachęcą uczniów do zgłębiadyd
nia tajników funkcjonowania organizmów żywych,
stawiania pytań badawczych i poszukiwania odpostaw
wiedzi. Kompleksowa oferta zawiera modele anawie
tom
tomiczne, okazy naturalne i preparaty biologiczne.

280

Wśród produktów znalazły się również specjalistycz- • pakiet Biologia STARTER,zawiera podstawowe, niezbędne przyrządy i sprzęt laboratoryjny do badania oraz ne wyposażenie pracowni biologicznej;
monitorowania środowiska naturalnego, a także do • pakiet Biologia PREMIUM,który uwzględnia rozszeobserwacji organizmów w nim funkcjonujących. rzoną ofertę pomocy dydaktycznych do nauki biologii;
Prezentowane przez nas produkty zostały zebrane • pakiet Biologia GOLD obejmuje najszerszą ofertę wypow trzy pakiety, które pozwalają na stworzenie od- sażenia, która sprzyja wzbogacaniu
powiednich warunków edukacyjnych, sprzyjających wiedzy i umiejętności wykraczająprawidłowemu procesowi nauczania – uczenia się: cych poza założenia programowe.

Pakiet Biologia Starter
NS 6106

9 000 zł

Pakiet Biologia STARTER obejmuje
podstawowe, niezbędne wyposażenie pracowni biologicznej.
W jego skład wchodzą:
• 1 x Lupa ręczna z podświetleniem LED
• 1 x Lupki małe przezroczyste

Pakiet Biologia
Premium
NS 6107

12 000 zł

Pakiet Biologia PREMIUM obejmuje rozszerzoną ofertę przeznaczoną dla pracowni biologicznej.
W jego skład wchodzą:
• 1 x Lupa ręczna z podświetleniem LED
• 1 x Lupki małe przezroczyste
• 1 x Pojemniki do obserwacji
• 1 x Zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe
• 1 x Lornetka 10 x 25
• 1 x Latarki kieszonkowe LED
• 1 x Akcesoria do mikroskopu
• 1 x Mikroskop binokularowy 20x

Pakiet Biologia Gold
NS 6108

15 000 zł

Pakiet Biologia GOLD obejmuje
najszerszą ofertę wyposażenia,
przeznaczoną dla pracowni biologicznej. W jego skład wchodzą:
• 5 x Lupa ręczna z podświetleniem LED
• 3 x Lupki małe przezroczyste
• 3 x Pojemniki do obserwacji
• 3 x Zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe
• 1 x Lornetka 10 x 25
• 1 x Lornetka mała 8 x 21 z zoomem
• 1 x Teleskop
• 1 x Latarki kieszonkowe LED
• 1 x Mikroskop 40x- 400x
• 1 x Kamera USB 2M
• 1 x Akcesoria do mikroskopu
• 1 x Mikroskop binokularowy 20x
• 1 x Zoologia. Preparaty mikroskopowe

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 1 x Zoologia. Preparaty mikroskopowe
• 1 x Botanika. Preparaty mikroskopowe
• 1 x Anatomia człowieka. Preparaty
biologiczne
• 1 x Moduł Gleba
• 1 x Modułowe Pracownie Przyrodnicze Moduł Woda
• 1 x Siatki akwarystyczne
• 1 x Krążek Secchiego. Pomiar przejrzystości wody
• 1 x Szkielet człowieka 170 cm. Model
• 1 x Czaszka. Model demonstracyjny
• 1 x Serce. Model demonstracyjny
• 1 x Oko. Model demonstracyjny
• 1 x Ucho. Duży model demonstracyjny
• 1 x Model do higieny jamy ustnej
• 1 x Komórka nerwowa. Przekrój
• 1 x Model skóry. Przekrój
• 1 x Wątroba z trzustką - model anatomiczny

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x Żołądek człowieka
1 x Układ mięśniowy człowieka. Model
1 x Adenowirus. Model wirusa
1 x Bakteriofag. Model wirusa
1 x AIDS/HIV - model wirusa
1 x RNA mozaika tytoniu. Model wirusa
1 x Model porównawczy struktury DNA
1 x Anatomia Człowieka. Tablica magnetyczna
1 x Pantofelek. Model demonstracyjny
1 x Królik. Szkielet zatopiony
1 x Ryba. Szkielet zatopiony
1 x Ropucha. Szkielet zatopiony
1 x Gołąb. Szkielet zatopiony
1 x Żółw. Szkielet zatopiony
1 x Gołąb. Szkielet
1 x Szkielet żaby
1 x Szkielet jaszczurki
1 x Królik. Szkielet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x Ryba. Szkielet
1 x Kwiat. Model demonstracyjny
1 x Struktura liścia
1 x Komórka roślinna. Model
1 x Model łodygi rośliny jednoliściennej
1 x Model łodygi rośliny dwuliściennej
1 x Zboże- model
1 x Chloroplast. Model demonstracyjny
1 x Model komórki zwierzęcej. Przekrój
1 x Model komórki roślinnej. Przekrój
1 x Cykl życia fasoli
1 x Prasa do roślin zielnych
1 x Cykl życia pasikonika. Model
1 x Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w Polsce. Plansza
• 1 x Porosty - budowa i skala porostowa. Plansza
• 1 x Zmysły człowieka. Plansza
• 1 x Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 1 x Botanika. Preparaty mikroskopowe
• 1 x Anatomia człowieka. Preparaty
biologiczne
• 1 x Tkanki człowieka zdrowe- cz. I
• 1 x Tkanki człowieka zmienione chorobotwórczo
• 1 x Tkanki ssaków. Zestaw preparatów
mikroskopowych
• 1 x Grzyby. Zestaw preparatówmikroskopowych
• 1 x Moduł Gleba
• 1 x Modułowe Pracownie Przyrodnicze Moduł Woda
• 1 x Siatka z drążkiem
• 1 x Siatki akwarystyczne
• 1 x Krążek Secchiego. Pomiar przejrzystości
wody
• 1 x Szkielet człowieka 170 cm. Model
• 1 x Korpus człowieka
• 1 x Czaszka. Model demonstracyjny
• 1 x Serce. Model demonstracyjny

•
•
•
•
•
•
•
•

1 x Mózg. Model anatomiczny
1 x Oko. Model demonstracyjny
1 x Ucho. Duży model demonstracyjny
1 x Model do higieny jamy ustnej
1 x Komórka nerwowa. Przekrój
1 x Model skóry. Przekrój
1 x Przekrój kości ludzkiej. Tablica
1 x Wątroba z trzustką - model anatomiczny
1 x Żołądek człowieka
1 x Układ moczowy unisex
1 x Układ mięśniowy człowieka. Model
1 x Adenowirus. Model wirusa
1 x Bakteriofag. Model wirusa
1 x AIDS/HIV - model wirusa
1 x RNA mozaika tytoniu. Model wirusa
1 x Model porównawczy struktury DNA
1 x Człowiek i jego anatomia. Tablica
magnetyczna
1 x Pantofelek. Model demonstracyjny
1 x Królik. Szkielet zatopiony

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 1 x Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w Polsce. Plansza
• 1 x Porosty - budowa i skala porostowa.
Plansza
• 1 x Zmysły człowieka. Plansza
• 1 x Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie
(okrytozalążkowe)
• 1 x Budowa i rodzaje korzeni
• 1 x Obieg wody w przyrodzie
• 1 x Chmury i ich rodzaje. Plansza
• 1 x Ciąża, rozwój płodu ludzkiego
• 1 x Szkielet człowieka. Plansza
• 1 x Ssaki i ptaki. Plakat
• 1 x Zwierzęta w ogrodzie. Plakat
• 1 x Drzewa. Plakat
• 1 x Mata Liście
• 1 x Grzyby. Pakat.
• 1 x Gleba. Plakat
• 1 x Przewodnik do rozpoznawania drzew
• 1 x Zwierzęta i rośliny naszych lasów
• 1 x Atlas Przyrodniczo-Geograficzny

1 x Pojemniki do obserwacji
1 x Zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe
1 x Lornetka 10 x 25
1 x Latarki kieszonkowe LED
1 x Akcesoria do mikroskopu
1 x Mikroskop binokularowy 20x
1 x Zoologia. Preparaty mikroskopowe
1 x Botanika. Preparaty mikroskopowe
1 x Anatomia człowieka. Preparaty
biologiczne

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x Komórka nerwowa. Przekrój
1 x Model skóry. Przekrój
1 x Wątroba z trzustką - model anatomiczny
1 x Żołądek człowieka
1 x Układ mięśniowy człowieka. Model
1 x Adenowirus. Model wirusa
1 x Bakteriofag. Model wirusa
1 x AIDS/HIV - model wirusa
1 x RNA mozaika tytoniu. Model wirusa
1 x Model porównawczy struktury DNA

• 1 x Anatomia Człowieka. Tablica magnetyczna
• 1 x Pantofelek. Model demonstracyjny
• 1 x Królik. Szkielet zatopiony
• 1 x Ryba. Szkielet zatopiony
• 1 x Ropucha. Szkielet zatopiony
• 1 x Gołąb. Szkielet zatopiony
• 1 x Żółw. Szkielet zatopiony
• 1 x Kwiat. Model demonstracyjny
• 1 x Struktura liścia

• 1 x Moduł Gleba
• 1 x Siatki akwarystyczne
• 1 x Krążek Secchiego. Pomiar przejrzystości
wody
• 1 x Szkielet człowieka 170 cm. Model
• 1 x Czaszka
• 1 x Serce. Model demonstracyjny
• 1 x Oko. Model demonstracyjny
• 1 x Ucho. Duży model demonstracyjny
• 1 x Model do higieny jamy ustnej

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x Ryba. Szkielet zatopiony
1 x Ropucha. Szkielet zatopiony
1 x Gołąb. Szkielet zatopiony
1 x Żółw. Szkielet zatopiony
1 x Gołąb. Szkielet
1 x Szkielet żaby
1 x Szkielet jaszczurki
1 x Królik. Szkielet
1 x Ryba. Szkielet
1 x Kwiat. Model demonstracyjny
1 x Struktura liścia
1 x Komórka roślinna. Model
1 x Model łodygi rośliny jednoliściennej
1 x Model łodygi rośliny dwuliściennej
1 x Zboże- model
1 x Chloroplast. Model demonstracyjny
1 x Model komórki zwierzęcej. Przekrój
1 x Model komórki roślinnej. Przekrój
1 x Cykl życia fasoli
1 x Prasa do roślin zielnych
1 x Cykl życia pasikonika. Model

(okrytozalążkowe)
1 x Budowa i rodzaje korzeni
1 x Obieg wody w przyrodzie
1 x Chmury i ich rodzaje. Plansza
1 x Ciąża, rozwój płodu ludzkiego
1 x Szkielet człowieka. Plansza
1 x Ssaki i ptaki. Plakat
1 x Zwierzęta w ogrodzie. Plakat
1 x Drzewa. Plakat
1 x Mata Liście
1 x Grzyby. Pakat.
1 x Gleba. Plakat
1 x Przewodnik do rozpoznawania drzew
1 x Zwierzęta i rośliny naszych lasów
1 x Atlas Przyrodniczo-Geograficzny
1 x Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana
1 x Spotkania z przyrodą. Minerały, kamienie szlachetne, skały

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x Komórka roślinna. Model
1 x Zboże- model
1 x Chloroplast. Model demonstracyjny
1 x Model komórki zwierzęcej. Przekrój
1 x Model komórki roślinnej. Przekrój
1 x Cykl życia fasoli
1 x Prasa do roślin zielnych
1 x Cykl życia pasikonika. Model
1 x Niebezpieczne zwierzęta i rośliny
w Polsce

•
•
•
•
•
•

1 x Przewodnik rośliny i zwierzęta
1 x Atlas geograficzny
1 x Spotkania z przyrodą. Las
1 x Spotkania z przyrodą. Owady
1 x Spotkania z przyrodą. Grzyby
1 x Mój pierwszy przewodnik Jakie to
zwierzę?
1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to
grzyb?
1 x Mój pierwszy przewodnik Jaki to kwiat?
1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to
motyl?
1 x Solarny konik polny
1 x Wykrywacz dźwięku
1 x Samochód z napędem wodnym
1 x Filtracja wody
1 x Podziemny odkrywca. Małe laboratorium

•
•
•
•
•
•
•
•

• 1 x Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana
• 1 x Spotkania z przyrodą. Minerały, kamienie szlachetne, skały
• 1 x Przewodnik rośliny i zwierzęta
• 1 x Atlas geograficzny
• 1 x Spotkania z przyrodą. Las
• 1 x Spotkania z przyrodą. Owady
• 1 x Spotkania z przyrodą. Grzyby
• 1 x Mój pierwszy przewodnik Jakie to
zwierzę?
• 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to
grzyb?
• 1 x Mój pierwszy przewodnik Jaki to kwiat?
• 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to
motyl?
• 1 x Solarny konik polny
• 1 x Wykrywacz dźwięku
• 1 x Samochód z napędem wodnym
• 1 x Filtracja wody
• 1 x Podziemny odkrywca. Małe laboratorium
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CHEMIA
cząsteczki moduł woda doświadczenia wskaźniki odczynniki substancje
sączki pojemniki pomiarowe kolby probówki zlewki butelki
lejki krystalizatory akcesoria laboratoryjne sprzęt ochronny plansze
wydawnictwa pakiety do pracowni meble laboratoryjne
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cząsteczki
Struktury molekularne.
Zestaw konstrukcyjny
y
QH 0026

165 zł

Zestaw pozwala zbudować
zbudowa modele związków
chemicznych. Atomy pier
pierwiastków (m.in. węgiel, tlen, chlor, wodór, sia
siarka) reprezentowane
są przez kolorowe kule z różną
ró
liczbą otworów
demonstrujących wartościowości
wartościo
pierwiastków.

• 150 elem., w plastikowym pudełku
pud

Zestaw molekularny
AM 1864

1
-10
3,21
(x)

Cl 
ƈ++8

l (35,
37)

Br
m

um)

901
58,8
°C

Zestaw do chemii organicznej
i nieorganicznej
OX 0047

(

6

4

X
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3
32, 13
4,

n

359 zł

Zestaw klasowy do budowy struktur chemicznych,
który pozwala zrealizować następujące treści z zakresu chemii: nasycone i nienasycone węglowodory,
cykliczne węglowodory, grupy funkcyjne w che-

mii organicznej, benzen, polimeryzacja, izomeria
optyczna, proste cząsteczki nieorganiczne i jony
złożone. Atomy są reprezentowane przez kolorowe
kulki o średnicy 1 cm z wypustkami, a różne typy
wiązań w postaci trwałych, plastikowych rurek,
dociętych do odpowiednich długości. Wszystkie
elementy zestawu umieszczono w plastikowym
pudełku z przegródkami.
• 820 elementów, w tym 500 atomów i 320 wiązań, instrukcja

154 zł

Zestaw modeli molekularnych, który pozwala
uczniom budować przestrzenne struktury chemiczne związków organicznych i nieorganicznych.
Modele atomów w postaci kulek wykonane z kolorowanego plastiku łączy się za pomocą łączników
- wiązań. Z elementów zestawu można budować
proste związki nieorganiczne (H20, NaCI, H2 SO4,
O2 i C12), organiczne (etylen, acetylen, propan)
oraz związki złożone (cukier i cykloheksan). Całość
zapakowana w pojemnik z praktycznymi przegródkami z tworzywa sztucznego.

• 104 elementy: węgiel 6 kulek czarnych (śr. 2,5 cm), węgiel
4 kulki czarne (śr. 2,5 cm), węgiel 2 kulki czarne (śr. 2,5
cm), fluorowce 5 kulek zielonych (śr. 2,5 cm), siarka / selen
4 kulki żółte (śr. 2,5 cm), sód / potas 4 kulki pomarańczowe
(śr. 2,5 cm), tlen 6 kulek czerwonych (śr. 2 cm), azot / fosfor
6 kulek niebieskich (śr. 2 cm), glin / chrom 6 kulek żółtych
(śr. 2 cm); wapń / magnez 6 kulek pomarańczowych (śr.
2 cm), wodór 25 kulek białych (śr. 1 cm) z integralnymi
końcówkami (śr. 1 cm), 30 łączników; tworzywo sztuczne
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•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •
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Zestaw konstrukcyjny atomu 1
Z
RV 9003
R

139 zł

W
Wyposażenie
zestawu umożliwia budowę modeli
zzwiązków chemicznych. Pomaga demonstrować
zzasadę powstawania wiązań między atomami
w trzech wymiarach. Atomy pierwiastków reprezzentowane są przez kolorowe kule z różną liczbą
otworów co pomaga zademonstrować, np. wartoo
śściowość pierwiastków. Wiązania występują w posstaci trwałych, plastikowych rurek różnej długości
i zabarwionych w celu ukazania różnych typów
wiązań. W zależności od przyjętej interpretacji elew
menty zestawu łączyć można na wiele sposobów,
m
ttworząc podstawowe struktury chemii organicznej.

• 123 elem: węgiel (C) x 4, tlen (O) x 2, chlor (Cl) x 1, wodór
(H ) x 1, siarka (S) x 2, azot (N) x 3; łączniki: krótki 1,2,
średni 2,7, długi 4,1 cm; kolory/ilość: czarny 23, czerwony 7,
zielony 6, biały 20, żółty 1, niebieski 2, biały 26, jasnoszary
27, ciemnoszary 10, beż 1; elementy oraz zamykane pudełko
wykonano z wysokiej jakości tworzywa sztucznego; wym.
pudełka: 23,2 x 16,8 x 3,3 cm; wiek 6+

Budowa atomu
TS 18056

154 zł

Zestaw magnetyczny do budowania modeli atomów, izotopów i jonów.

• 20 atomów, 20 izotopów, 20 jonów; ø 20 cm

284

Zestaw konstrukcyjny atomu 2
RV 9005

Model
d l atomu 3D
TS 16612

204 zł

Przedstawia orbity elektronowe w postaci
chmur elektronów, a nie standardowej siatki
eliptycznej.

• śr. 30 cm, wys. z podstawą 42 cm

93 zł

Zestaw składa się ośrodków atomowych i łączników. Centra są oznaczone kolorami i posiadają różną ilość wiązań. Łączniki w postaci
słomek można dowolnie skracać.

• 54 kuliste elementy z 1, 2, 3 i 4 wiązaniami, ok. 35 elastycznych rurek o dł. 2,5 cm, ok 15 rurek o dł. 4 cm,
przezroczysta skrzyneczka o wym. 14,4 x 4 x 9 cm

doświadczenia
Moduł Woda został opracowany przez ekspertów
Centrum Nauki Kopernik na
zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Koncepcja
MPP oparta jest na wieloletnim doświadczeniu CNK
w opracowywaniu i wdrażaniu zestawów edukacyjnych.
Niewielkich rozmiarów pudełko jest propozycją nowoczesnego sposobu kształcenia
uczniów klas IV – VIII szkoły
podstawowej, czyli poznawania świata poprzez obserwację i eksperymentowanie. Jego
interdyscyplinarny charakter
umożliwia pracę badawczą
nie tylko na lekcjach przyrody ale także biologii, geografii, fizyki czy chemii.
Uniwersalność Modułu można
wykorzystać również podczas
zajęć dodatkowych, projektów międzyprzedmiotowych
oraz zajęć terenowych. Wyposażenie, sprzęt oraz propozycje doświadczeń zostały
dostosowane do realizacji nowej podstawy programowej.
Jakie cele w zakresie
przedmiotów przyrodniczych pozwala realizować Modułowa Pracownia Przyrodnicza?
Rozbudzenie zainteresowania
uczniów światem przyrodniczym:

Kształtowanie u uczniów postawy badawczej:

30 doświadczeń obejmuje:

Zestaw Moduł Woda składa się z:

1. Zestawu narzędzi, sprzętu, materia-

• rozwijanie dociekliwości oraz chęci
łów trwałych, zużywalnych i ochroni umiejętności zadawania pytań;
nych potrzebnych do wykonania pro• kształtowanie umiejętności formułowastych, bezpiecznych doświadczeń oraz
eksperymentów samodzielnie lub w zenia hipotez i ich weryfikowania, np. pospołach dwuosobowych (maksymalprzez doświadczenia i eksperymenty;
nie cztery osoby na zestaw);
• kształtowanie cierpliwości, wytrwałości
i systematyczności;
2. Materiałów dydaktycznych – teczek z opisem doświadczeń (30 szt) oraz karta dla na• rozwijanie samodzielności.
Wykształcenie u uczniów nawyków bezpiecznego eksperymentowania:

• kształtowanie nawyku planowania
i przygotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, kolejność działań, środki
bezpieczeństwa);
• kształtowanie nawyków bezpiecznego
wykonania doświadczenia.

uczyciela (x 2), karta ucznia (x 15) oraz karty pracy ucznia – wspierających poznanie,
rozumienie i stosowanie w praktyce metody
badawczej oraz materiałów edukacyjnych
dla nauczycieli.

• wykonywanie podstawowych pomiarów (dokładność, konieczność powtórzeń);
• posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi i obserwacyjnymi;
• dokumentowanie obserwacji i doświadczeń, opis jakościowy i ilościowy, używanie prawidłowej terminologii;
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł
informacji;
• nauka prezentacji wyników z zastosowaniem narzędzi TIK.

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

• Piana: Badanie wpływu stopnia zmineralizowania wody na ilość
powstającej piany
• Dwie krople wody: Badanie wpływu napięcia powierzchniowego
na objętość kropli wody
• Kropla wody w oleju: Obserwowanie skutków działania sił spójności na kształt kropli wody w oleju
• Pieprz na wodzie: Obserwowanie wpływu napięcia powierzchniowego na obiekty na powierzchni wody
• Ruch płynów w materiałach porowatych: Obserwowanie procesu
transportu wody przez materiał porowaty
• Pobieranie wody w roślinie: Badanie zjawiska transportu wody
w liściach kapusty pekińskiej
• Parowanie wody w roślinie: Badanie zjawiska parowania wody
z powierzchni liści roślin
• Obserwacja organizmów wodnych: Pobieranie, obserwowanie
materiały merytoryczne
dla nauczyciela

Rozwinięcie u uczniów umiejętności prawidłowego prowadzenia eksperymentów naukowych:

• rozwijanie ciekawości świata i chęci Rozwinięcie u uczniów komaktywnego poznawania przyrody,
petencji pracy w grupie,
wrażliwości przyrodniczej i ekologiczw tym:
nej;
• rozwijanie umiejętności podziału pracy
• kształtowanie umiejętności prakna zadania składowe i rozdzielania zatycznego wykorzystania wiedzy
dań w zespole;
• nauka odpowiedzialności za rezultat
przyrodniczej.
pracy całego zespołu.

•

MODUŁOWE PRACOWNIE PRZYRODNICZE.
MODUŁ WODA

karty pracy
dla ucznia

i analizowanie organizmów żywych ze zbiorników wodnych
• Zachowanie rozwielitek: Obserwowanie zachowania rozwielitek
w różnych środowiskach
• Najlepsze chłodziwo: Poszukiwanie substancji, która najefektywniej ochłodzi gorącą kamienną kostkę
• Ogniwo galwaniczne: Budowanie prostego ogniwa galwanicznego z cytryny i metalowych gwoździ
• Przewodnictwo elektryczne wody: Badanie przewodnictwa
elektrycznego wody demineralizowanej oraz mieszaniny wody
demineralizowanej z solą
• Ruch jonów w polu elektrycznym: Obserwowanie dryfu jonów
MnO w polu elektrycznym,
• Wytrącanie miedzi z roztworu siarczanu miedzi: Badanie utleniania i redukcji na przykładzie reakcji cynku z siarczanem(VI)
miedzi(II)

S T E M

30 scenariuszy

sprzęt laboratoryjny
z akcesoriami
umieszczony
w wygodnym
pudełku

Moduł Woda
NS 6090

1 990 zł

Moduł Woda zestaw 5 szt
NS 6091

8 999 zł

Moduł Woda zestaw szkolny 10 szt.
NS 6092

16 999 zł
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BADAWCZE PRACOWNIE PRZYRODNICZE
STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII

doświadczenia

S T E M

science

technology engineering

maths

Podstawowe substancje
chemiczne
RV 0304

243 zł

12 podstawowych substancji (siarka, węgiel,
miedź, glin, cynk, żelazo, ołów, magnez, wapń,
benzen, jod krystaliczny, żel krzemionkowy)
niezbędnych do realizacji treści programowych
w zakresie biologii i chemii

• wym. pudełka 30 x 21 x 5 cm

Struktura i właściwości materii
LJ 0015

5 990 zł

Zestaw do realizacji podstawy programowej z chemii, przeznaczony do przeprowadzenia (w klasie
30-osobowej, w tzw. grupach badawczych) i omówienia 17 działań badawczych i eksperymentów
podczas 21 lekcji chemii. W ramach tego modułu
uczniowie poznają stany skupienia materii oraz pojęcie właściwości fizycznych i chemicznych. Dowiadują się czym jest objętość, masa i gęstość oraz jak

286

je mierzyć. Sporządzają i rozdzielają mieszaniny.
Wcielają się w rolę inżynierów i projektują system
filtracji do oczyszczania wody.
• sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole
• wyposazenie zestawu dostarczane w 2 wytrzymałych skrzyniach
z tworzywa sztucznego (o wym.: 50x60x30 cm): materiały drukowane: rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze
scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji drukowanej oraz
materiały drukowane dla 30 uczniów; bezterminowa licencja szkolna
na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających
na pracę z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej; rozbudowa-

ny przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji
i działań badawczych, w wersji cyfrowej; książka dla uczniów w wersji
cyfrowej zawierajaca ćwiczenia interaktywne; symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji; materiały tradycyjne, m.in.: waga
szkolna z odważnikami, zakres do 2 kg - 4 sztuki, cylindry miarowe
o poj. 1000 ml i lejki - po 8 szt., pipety- 48 szt.; łyżki miarowe - 8
szt., lupy - 30 szt., laboratoryjne opiłki żelaza (500g) - 1 szt., różdżka magnetyczna - 12 szt., jodyna antyseptyczna 30 ml, rękawiczki
jednorazowe- 100 szt., gleba, piasek, żwir, duży zestaw pojemników
z tworzywa sztucznego, ścienna plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)

Powstawanie
i k
kryształu
ł
IK 0014

22 zł

Zestaw pozwalający zrozumieć powstawanie
i formowanie się kryształów, poprzez samodzielne eksperymenty. Wystarczy zalać kamyki roztworem krystalicznym, odłożyć je na
kilka godzin, i już będzie można dostrzec małe
struktury krystaliczne.

• wym. 17 x 14 x 6 cm; wiek: 10+

MAŁY CHEMIK
Zestawy „Laboratorium Chemiczne”, pozwolą poznać tajniki chemii i odkryć mnóstwo
ciekawych substancji chemicznych, także
tych znajdujących się w otoczeniu. Poprzez
zmieszanie różnych związków chemicznych
otrzymujemy nowe substancje, ucząc się przy
okazji o zachodzących reakcjach chemicznych. W miarę nabywanego doświadczenia
wiemy, że praktyczne zastosowanie wiedzy
chemicznej jest niezwykle kreatywne i polega na tworzeniu zupełnie nowych substancji:
tworzyw sztucznych, syntetycznego kauczuku, włókien, lekarstw, farb, barwników itp.
I chociaż niektóre reakcje chemiczne przypominają magiczne sztuczki, to w rzeczywistości z wykorzystaniem tego zestawu odkrywamy ich prawdziwą, naukową naturę.
Zestawy rekomendowane dla dzieci od 12
roku życia.

50 doświadczeń
DR 0538
59 zł
• 5 odczynników chemicznych: węglan sodu, kwas winowy,
wodorotlenek wapnia, oranż metylowy, siarczan miedzi,
oraz: 3 probówki, stojak do probówek, 2 łyżeczki do odmierzania substancji, okulary ochronne, 6 papierków lakmusowych (długie paski), korek z otworem, 3 korki bez
otworu, zlewka, rurka szklana, pręcik szklany, uchwyt do
probówki, instrukcja

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Zestaw umożliwia przeprowadzanie eksperymentów
mieszania barw podstawowych. Dzieci same tworzą
barwy pochodne. Zużyte
barwniki można dokupić
oddzielnie.

Zestaw do doświadczeń
VO 1412
82 zł
• 4 probówki, 3 barwniki, 1 stojak, 3 miarki 100 ml, 1 miarka
200 ml, 1 pipeta, 1 łyżka, 1 koło barw

Barwniki uzupełniające
VO 1413
11 zł
• 3 barwniki: 25 g żółtego, 25 g czerwonego, 25 g niebieskiego

100 doświadczeń
DR 2250
110 zł
• 9 odczynników: jodek potasu, węglan sodu, cynk granulowany, węglan wapnia, kwas winowy, oranż metylowy,
lakmus, siarczan miedzi, wodorotlenek wapnia, oraz: 2 probówki, stojak do próbówek, uchwyt do probówki, palnik
spirytusowy, rurka szklana, rurka gumowa, łyżeczka do
odmierzania substancji, zlewka, pręcik szklany do mieszania, okulary ochronne, 6 papierków lakmusowych, 6 filtrów
papierowych, 2 korki bez otworu, 2 korki z otworem, lejek

160 doświadczeń
DR 1463
169 zł
• 21 odczynników chemicznych: jodek potasu, węglan sodu, cynk
granulowany, węglan wapnia, tlenek miedzi, miedź (folia), magnez (paski), tiosiarczan sodu, siarczan żelaza, kwas winowy,
oranż metylowy, siarczan magnezu, kwaśny siarczan sodu,
żelazo (proszek), siarczan sodu, lakmus, siarczan potasowo-

-glinowy (ałun), chlorek amonowy, siarczan miedzi wodorotlenek
wapnia, oraz: 4 próbówki, stojak do próbówek, uchwyt do
próbówki, palnik spirytusowy, rurka szklana, rurka gumowa,
łyżeczka do odmierzania substancji, zlewka, kolba stożkowa,
pręcik szklany do mieszania, okulary ochronne, 8 papierków
lakmusowych, 6 filtrów papierowych, 2 korki bez otworu,
3 korki z otworem, lejek
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odczynniki

Odczynniki i chemikalia. Zestaw 1
TS 16503

1759 zł

Zestaw 108 odczynników i chemikaliów.

aceton, alkohol etylowy, alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml,
alkohol, alkohol trójwodorotlenowy, amoniak, azotan(v)amonu, azotan(v)chromu(iii), azotan(v)potasu, azotan(v) sodu, azotan(v) srebra,
benzyna ekstrakcyjna, bibuła filtracyjna, błękit tymolowy, bromek
potasu, chlorek sodu, chlorek amonu, chlorek cyny (ii), chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek żelaza(iii), chlorobenzen, chloroform, cyna
metaliczna, cynk metaliczny, czterochloroetylen, dwuchromian(vi)
sodu, fenol, fenoloftaleina, formalina, fosfor czerwony, fosforan sodu,
glikol etylenowy, glin, glukoza, jodyna, kamfora, krzemian sodu, kwas
aminooctowy, kwas azotowy(v), kwas benzoesowy, kwas borowy,
kwas chlorowodorowy, kwas solny, kwas cytrynowy, kwas fosforowy(v), kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas oleinowy, kwas salicylowy
kwas siarkowy(vi), stearyna, magnez, manganian(vii) potasu, miedź,
mocznik, perhydrol, naftalen, octan etylu, octan ołowiu(ii), octan sodu
bezwodny, olej parafinowy, ołów, oranż metylowy, parafina rafinowana, paski lakmusowe, paski uniwersalne, rodanek amonu, ropa naftowa, sacharoza, sączki, siarczan (iv)sodu, siarczan (vi)cynku, siarczan
(vi)glinu, siarczan(vi)magnezu, siarczan(vi)manganu(ii), siarczan(vi)
miedzi(ii), siarczan(vi)sodu, siarczan(vi)wapnia, siarka, skrobia ziemniaczana, sód, tiosiarczan sodu, tlenek glinu, tlenek magnezu, tlenek
manganu (iv), tlenek miedzi(ii), tlenek ołowiu(ii), tlenek żelaza(iii),
toluen, węgiel drzewny, węglan potasu, węglan sodu, węglan wapnia, węglan wapnia, węglik wapnia, wodorotlenek litu, wodorotlenek
potasu, wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, żelazo

Odczynniki i chemikalia. Zestaw 2
TS 30040
1279 zł
alkohol etylowy, aluminium, atrament niebieski, benzyna
ekstrakcyjna, chlorek kobaltu(ii), chlorek magnezu, chlorek
sodu, chlorek wapnia, fenoloftaleina, fosforan sodu, fruktoza,
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gliceryna, glukoza, jodyna, krzemian sodu, kwas askorbinowy,
kwas azotowy(v), kwas cytrynowy, kwas fosforowy(v), kwas
mlekowy, kwas octowy, kwas oleinowy, kwas palmitynowy,
kwas siarkowy(vi), kwas solny, kwas stearynowy, laktoza, molibdenian(vi) amonu, olej mineralny, olej parafinowy, olej roślinny,
parafina rafinowana, odczynnik haynesa, propan-butan, ropa
naftowa, sacharoza, sączki, siarczan(vi) magnezu, siarczan(vi)
miedzi(ii), siarczan(vi) sodu, siarczan wapnia, skrobia ziemniaczana, tlenek krzemu, tlenek wapnia, węgiel aktywny, węgiel
brunatny, węgiel: drzewny, grafit, kamienny, torfowy, węglan
amonu, węglan sodu, węglan wapnia, woda amoniakalna, woda
demineralizowana, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu,
wodorotlenek wapnia, wosk pszczeli, włókna naturalne roślinne,
zwierzęce i chemicznych, żelatyna wieprzowa

Odczynniki i chemikalia.
Zestaw 3
TS 30039

1429 zł

Zestaw 84 odczynników i chemikaliów.

alkohol etylowy, alkohol propylowy, alkohol trójwodorotlenowy, propanotriol), amoniak, azotan(v) amonu, azotan(v) potasu, azotan(v )
sodu, azotan(v) srebra, benzyna ekstrakcyjna, bibuła filtracyjna, błękit
tymolowy, brąz, butan, chlorek miedzi(ii), chlorek potasu, chlorek
sodu, chlorek wapnia, chlorek żelaza(iii), cyna, cynk, dwuchromian(vi)
potasu, fenoloftaleina, fosfor czerwony, glin, glin - blaszka, glin-pył,
jodyna, krzemian sodu, kwas aminooctowy, kwas azotowy(v), kwas
chlorowodorowy, kwas cytrynowy, kwas fosforowy(v), kwas mlekowy,
kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas oleinowy, kwas siarkowy(vi),
kwas stearynowy, magnez, magnez metal-wstążki, manganian(vii)
potasu, miedź metal- drut, miedź metal-blaszka, mosiądz stop- blaszka, nadtlenek wodoru, octan etylu , octan ołowiu(ii), octan sodu bezwodny, ołów, oranż metylowy, parafina rafinowana, paski lakmusowe
obojętne , paski wskaźnikowe uniwersalne, ropa naftowa, sacharoza,
sączki jakościowe, siarczan(vi)magnezu, siarczan(vi)miedzi(ii) , siarczan(vi)sodu, siarczan(vi)wapnia, siarczan(vi)wapnia, siarka, skrobia
ziemniaczana, sód, stop wooda, świeczki miniaturowe, tlenek magnezu, tlenek miedzi(ii), tlenek ołowiu(ii), tlenek żelaza(iii), węgiel
brunatny, węgiel drzewny, węglan potasu bezwodny, węglan sodu
bezwodny, węglan sodu kwaśny, węglan wapnia, węglan wapnia,
węglik wapnia, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, żelazo, żelazo metal- proszek

ODCZYNNIK
FEHLINGA
Odczynnik Fehlinga składa
się z dwóch oddzielnych roztworów. Pierwszy jest zakwaszanym roztworem wodnym
siarczanu miedzi(II), a drugi
zawiera wodorotlenek sodu
i winian sodowo-potasowy.
Oba płyny (A i B) miesza
się bezpośrednio przed
użyciem. Roztwory służą
wykrywaniu i oznaczeniu
cukrów redukujących. Do
przygotowanego roztworu
dodaje się badaną próbkę
i ogrzewa. Cukry redukujące
dają czerwony osad.

Odczynnik Fehlinga A

Odczynnik Fehlinga B

TS 19380
• 100 ml

TS 30260
• 100 ml

Zestaw 26 odczynników
do nauki biologii
TS 30041
579 zł
• bibuła filtracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 arkuszy, błękit
metylenowy roztwór 100 ml, celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 100 g, chlorek sodu 100 g, drożdże suszone
8 g, glukoza 50 g, indofenol roztwór 50 ml, jodyna 20g,
kwas askorbinowy (wit.c) 25 g, kwas azotowy ok. 54% 100

18 zł

29 zł

ml, kwas solny ok. 35% 100 ml, odczynnik fehlinga r-r a 50
ml, odczynnik fehlinga r-r b 50 ml, odczynnik haynesa 50
ml, olej roślinny 100 ml, płyn lugola 50 ml, rzeżucha 30
g, sacharoza 100 g, siarczan miedzi 5 hydrat 50 g, skrobia ziemniaczana 100 g, sudan iii roztwór 50 ml, węglan
wapnia (kreda syntetyczna) 100 g, woda destylowana 1
l, woda utleniona 3% 100 g, wodorotlenek sodu 100 g,
wodorotlenek wapnia 100 g

wskaźniki

Papierki wskaźnikowe
RV 6004
• pH: 1~14, szer. 7 mm, dł. 5 m

Papierki fenoloftaleinowe
18 zł

RV 6006
• zakres pH: 8.3~10.0

26 zł

Paski wskaźnikowy do
specjalnych zastosowań - Ozon
BN 2090

99 zł

Papierki lakmusowe
RV 6005
• 10 bloczków po 20 papierków

26 zł

• 12 pasków o wym.: 10 x 95 mm

Uniwersalny zestaw
23 wskaźników pH 0–14
TS 30042

499 zł

Opakowanie roztworów stanowią
buteleczki z korkiem i wkraplaczem.

• paski uniwerslane 100 szt. i 22 butelki po
100 ml

Paski lakmusowe

Kwasomierz glebowy
typu Helliga z płytką ceramiczną
CD 1638

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

69 zł

Zestaw akcesoriów do analizy pH gleby, czyli określenia stosunku stężenia
jonów wodorowych (H+) do jonów
wodorotlenkowych (OH-) w podłożu.
Poziom pH gleby w zestawie ustala się
na podstawie skali punktowej od 1 do
14. Zawartość zestawu pozwala na
wielokrotne użycie go.

• skład zestawu: ceramiczna płytka, plastikowa łyżeczka do pobierania próbki gleby, 40 ml płynu
Helliga, instrukcja obsługi.

TS 16803
26 zł
• paski lakmusowe obojętne, 2 x 100 szt.

Paski wskaźnikowe
uniwersalne pH 1–14
TS 16802
• 2 x 100 szt.

28 zł
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substancje
Siarczan miedzi 7 hydrat
CD 0023

14 zł

• 25 g

Siarczan miedzi 5 hydrat
CD 0024

16 zł

• 25 g

Woda destylowana
CD 0090

8 zł

• 0,5 l

TS 1651

10 zł

Woda wapienna

Woda odmineralizowana

CD 0092

17 zł

• klarowny roztwór wodorotlenku wapnia 0,1%; 500 ml

• 5l

TS 30001
• 1 litr

14 zł

Tlenek wapnia
CD 1600

35 zł

• 100 g (czysty)

Barwnik spożywczy w płynie
• 20 ml

CD 0012

22 zł

• niebieski

CD 0011
• czerwony
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22 zł

Roztwór jodu w jodku potasu
(płyn Lugola)
TS 30002
• 50 ml
TS 16512
• 1%; 100 ml w kartonie

24 zł
36 zł

Torebki strunowe
CD 0043
• 5szt.; wym. 16 x 25cm

Chlorek wapnia 6-hydrat
1 zł

CD 0013
• 50 g

16 zł

Węglan sodu bezwodny
CD 0040

Chlorek sodu
20 zł

• 50 g

CD 1603

Nadmanganian potasu
12 zł

• 250 g (czysty)

CD 0016

Węgiel aktywny kokosowy
14 zł

• 25 g

CD 1602

29 zł

• 460 g (0,9l)

Glukoza
l k
TS 16823
• waga: 50 g

18 złł

Skrobia ziemniaczana

Sacharoza
oza
TS 16801
• waga: 100 g

•

15 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

TS 16793
• waga: 100 g

Oranż metylowy
19 zł

TS 16805
• 100 ml

Błękit tymolowy
16 zł

TS 30030
• 100 ml

20 zł
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sączki
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Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca

Sączki jakościowe

TS 30000
• 50 arkuszy, ark. 22 x 28 cm

TS 16800
• 2 x 100 szt., śr. 10 cm

31 zł

Sączki laboratoryjne
28 zł

LB 0015
• 100 szt., śr. 12,5 cm

28 zł

pojemniki do pomiarów

cylindry miarowe

Miarki

• 1 szt., stopa szlana sześciokątna

TY 7160

25 ml
TS 16002

18 zł

50 ml
TS 17012

69 zł

250 ml
TS 16013

21 zł

Pojemniki do pomairu objętości

37 zł

Zestaw 5 wygodnych pojemników o różnych
pojemnościach. Wszystkie wyposażone w podziałkę widoczna z dwóch stron oraz zakończone są dziobkiem ułatwiającym prawidłowe
dozowanie płynu.

• 5 szt., 1000 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml
• wykonane z trwałego tworzywa

LR 1206

119 zł

Przezroczyste pojemniki służące do pomiaru.

Przezroczyste pojemniki w formie figur geometrycznych z podziałką do pokazania relacji między objętością, pojemnością, masą
i kształtem.

• tworzywo sztuczne
• 7 szt. o poj. od 10 ml (10:5 ml) do 1000 ml (1000:10 ml)

• 6 szt. w trzech kształtach, wys. 11 cm, poj. 2 x 1000 ml,
3 x 500ml, 1 x 250 ml, wiek: 8+

Menzurki
VO 8543

99 zł

500 ml
TS 17013

39 zł

1 litr
TS 17014

72 zł

2 litry
TS 17019

143 zł

cylindry miarowe 12 szt.
• do wyczerpania zapasów

50 ml szklany, 1 szt.
LB 0009

Zestaw jednolitrowy

17 zł

100 ml
LB 0007

IV 1205
23 zł

100 ml (plastikowy)
CD 0035

14 zł

250 ml
LB 0008

•

29 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Kostka pomiarowa
TY 8401

13 zł

Przezroczysta kostka z pokrywką i podziałką
do pomiarów objętości cieczy.

• poj. 1 l.

105 zł

Przezroczyste pojemniki o poj. 1 litra do zabaw
badawczych i doświadczeń chemicznych. Ciekawy kształt, podziałki na ściankach pojemnika
ułatwiają obserwację. Pomagają w zrozumieniu pojęcia objętości.

• 4 pojemniki o poj. 1 litr; 1 pojemnik o poj. 1/2 litra
• 100 ml podziałka na każdym pojemniku
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kolby

KOLBY STOŻKOWE
Z SZEROKĄ SZYJĄ
• skalowane z pierścieniem wzmacniającym
ze szkła borokrzemowego

Kolba płaskodenna
z wąską szyjką
LB 0026
• 50 ml

29 zł

25 ml
TS 30123

7 zł

50 ml

WE Z WĄSKĄ SZYJĄ
KOLBY STOŻKOWE

TS 30124

9 zł

100 ml
TS 30125

• skalowane z pierścieniem wzmacniającym
ze szkła borokrzemowego

25 ml
TS 30118

500 ml
8 zł

50 ml
TS 17037

TS 30120
TS 30121
TS 30122

10 zł

LB 0027

21 zł

300 ml
40 zł

TS 30127

11 zł

1 litr
58 zł

TS 30128

26 zł

2 litry

5 litrów
10 zł

TS 30126

250 ml
26 zł

3 litry
13 zł

300 ml
CD 1601

TS 30119

2 litry
10 zł

200 ml
LB 0010

200 ml
18 zł

1 litr
26 zł

100 ml
TS 17038

TS 17703

10 zł

• kołnierz wywinięty

94 zł

TS 30129

40 zł

Kolba
k
ł d
okrągłodenna
BN 1828

29 zł

• 100 ml; szkło borokrzemianowe
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probówki i zlewki

ZLEWKI
WYSOKIE
E

ZLEWKI
MIAROWE
E

• szkło borokrzemowe

• szkło borokrzemowe

25 ml

TS 30108

50 ml
7 zł

50 ml
TS 30109

LB 0013

10 zł

100 ml
7 zł

100 ml
TS 30110

KRYSTALIZATORY
Z WYLEWEM

8 zł

LB 0044

CD 0029
18 zł

CD 0028

LB 0012

• 100 ml; skala niebieska; materiał: PP

ZLEWKI NISKIE

6 zł

• 250 ml; skala tłoczona; materiał: PP

250 ml
12 zł

60 ml

Zlewka
Zl
k

6 zł

TS 17046
• śr. 6 cm, wys. 40 mm

19 zł

TS 17048
• śr. 9 cm, wys. 45 cm

23 zł

160 ml

PAROWNICE

• szkło borokrzemowe

50 ml
TS 16695

9 zł

100 ml
TS 16077

1 litr
9 zł

250 ml
TS 16075

9 zł
12 zł

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

TS 30104

41 zł

TS 30105

57 zł

5 litrów
13 zł

600 ml
TS 30101

14 zł

3 litry
10 zł

500 ml
TS 16076

TS 30102

2 litry

400 ml
TS 30100

21 zł

800 ml

300 ml
TS 30099

TS 30103

TS 30106

80 zł

Parownica
z wylewem szklana

266 zł

TS 30232
• 320 ml, śr. 120 mm, wys. 60 mm

10 litrów
14 zł

TS 30107

23 zł

Parownica porcelanowa głęboka
z wylewem
CD 0017

9 zł

• 22 ml
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Małe lejki
VO 2109
• 5 szt., śr. 4 cm; tworzywo sztuczne

BUTELKI
Z ZAKRAPLACZEM
BUTELKI
NA ROZTWORY

30 ml

250 ml

60 ml

LB 0035

LB 0031
20 zł

500 ml
LB 0036

25 zł

LB 0032

19 zł

18 zł

120 ml
20 zł LB 0078

100 ml

250 ml

LB 0033

21 zł LB 0034

23 zł

Tryskawka

27 zł

LB 0016
• 250 ml

16 zł

Lejek plastikowy
LB 0011
• śr. 75 mm
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Butelka z korkiem

Butla z kranem
na wodę destylowaną

TS 17962
19 zł
• 1 litr, biała, szeroka szyja, wykonana ze szkła sodowo
wapniowego, z korkiem

TS 30192
127 zł
• 10 litrów, śr. 210 mm, wys. 414 mm, szyja gwintowana
55 mm z nakrętką

Butelka do roztworów z korkiem

Lejek laboratoryjny
yjny szklany

BN 1700

TS 30209
• śr. 80 mm

• w komplecie z doszlifowanym korkiem

19 zł

11 zł

11 zł

probówki z tworzywa

PROBÓWKI
OKRĄGŁODENNE
BAKTERIOLOGICZNE
Z KOŁNIERZEM
• szklane

Korek plastikowy 14 mm
LB 0079

3 zł

• 1 szt.; ø 14 mm;;

TS 30142
• śr. 12 mm, dł. 100 mm
TS 30147
• śr. 15 mm, dł. 100 mm

1 zł
1 zł

TS 30152
• szkło, śr. 18 cm, dł. 20 cm
TS 30150
• śr. 16 mm, dł. 180 mm

1 zł
2 zł

Probówka
bówk
CD 0020

2 zł

• 15 ml; 1 szt.; sterylna; z nakrętką

CD 0018

2 zł

• 50 ml; 1 szt.; stojąca; niebieska; skalowana; z nakrętką

Korek plastikowy
k
16 mm
BN 2091

2 zł

• 1 szt.; ø 16 mm

Probówka szklana
LB 6055
• śr. 18 mm, dł. 18 cm

2 zł

Probówki szklane
LB 0028
559 zł
• 1000 szt., 16 ml / 125 mm x 16 mm
• szkło borokrzemowe

Korek gumowy
18 mm
LB 0087
7 zł
• 1 szt., ø 18 mm

Probówka
okrągłodenna
bakteriologiczna
NS 8201

1 złł

Probówki małe

1 złł

TY 3950
• 24 szt. o poj. 12 ml
• tworzywo sztuczne

• 16 x 160

CD 3014
• 14 x 100

•
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Zestaw korków
do probówek
35 zł

TS 30073
25 zł
• 100 szt.; ø 12 mm, polietylen,
zakres temp.: od -50°C do +100°C

Korek gumowy
12 mm
TS 30252
• 1 szt., ø 12 mm

2 zł
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stojaki na probówki

Suszarka laboratoryjna

Statyw na probówki
HG 2204

19 zł

• plastikowy statyw na 8 probówek ø 16 mm

RV 2053
• wym. 30 x 40 cm, 32 miejsca

77 zł

Stojak do probówek
HG 0039

15 zł

Stojak do probówek 13 mm

• na 60 probówek ø 16 mm

HG 0042
• na 24 probówki ø 25 mm
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15 zł HG 0019
• na 40 probówek ø 20 mm

15 zł

LB 0006
44 zł
• miejsce na 90 probówek, śr. przegródek 13 mm, składany, wykonany z tworzywa sztucznego

szkiełka laboratoryjne
SZKIEŁKA
NAKRYWKOWE
OKRĄGŁE
SZALKI
PETRIEGO
Płytki Petriego
VO 2105

16 zł

Transparentne plastikowe płytki z wysoką odpornością cieplną idealne do
szkolnych eksperymentów.

• śr. 9 cm, wys. 1,5 cm

LB 0023
• wym. 9 x 1,5 cm, szklane
LB 0024
• wym. 10 x 1,5 cm, szklane
LB 0025
• wym. 12 x 2 cm, szklane

• najwyższa trwałość hydrolityczna; uwalnianie
zasad ok. 15 do 24 μg Na2O/g szkła: szkło
o najwyższej wytrzymałości; nadają się do zastosowania w mikroskopii fluorescencyjnej; posiadają znak CE. Zgodne z normą DIN ISO 8255-1.
• 100 szt., gr. 10 mm, klasa grubości 1

SZALKI
PETRIEGO
ANUMBRA
10 zł
11 zł
14 zł

TS 30137
6 zł
• 1 szt., wym. 80 x 15 mm, szkło sodowo-wapniowe
TS 16073
8 zł
• 1 szt., wym. 100 x 15 mm, szkło sodowo-wapniowe

Szkiełko zegarkowe
LB 0068

4 zł

• 60 mm

CD 1637

5 zł

• 125 mm

śr. 10 mm
TS 17940

82 zł

śr. 12 mm
TS 17941

82 zł

śr. 13 mm
TS 17942

82 zł

śr. 14 mm
TS 17943

82 zł

śr. 15 mm
TS 17944

82 zł

śr. 18 mm
TS 17945

82 zł

śr. 20 mm
TS 17946

86 zł

śr. 22 mm

Pudełko na szkiełka
mikroskopowe

Szkiełka nakrywkowe
TS 11693

11 zł

Do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych.

• 100 szt., wym 22 x 22 mm

•
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Szkiełka mikroskopowe
LB 0037
12 zł
• 50 szt.; wym. 7,5 x 2,5 cm; podstawowe
szkiełka mikroskopowe cięte

Szkiełko podstawowe
z łezką
CD 0026
• 1 szt.; wym.: 76 x 25 x 1 mm

2 zł

LB 0020
30 zł
• na 30 szkiełek (7,6 x 2,6 x 0,1 cm) albo 5
płytek mikroskopowych (7,4 x 11 x 0,1 cm)
• 8,5 x 12 x 4,1 cm

TS 17951
• 50 szt., klasa grubości 3

136 zł

TS 17948

120 zł

śr. 24 mm
śr. 25 mm
TS 17949

119 zł

śr. 30 mm
TS 17950

130 zł
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Narzędzia laboratoryjne
Zestaw
przyrządów
preparacyjnych
p
Zestaw preparacyjny do badań
naukowych

Strzykawka
kawka jednorazowa
TS 16570

1 zł

• 16 elementów

PIPETY PASTEURA

Pipety 12 szt
P

• 500 szt., tworzywa z gruszką owalną lub harmonijkową

TR 1200
• tworzywo sztuczne

LB 0003

93 zł

Pipeta 1 szt.

349 zł

TR 1201
• tworzywo sztuczne

3 ml
5 ml

LB 0040

300

MX 0047

• 20 ml

165 zł

QH 2078

VO 6529
37 zł
• 7 szt.; stal nierdzewna; w zestawie: pęseta 11 cm, nożyczki 11 cm, skalpel zaokrąglony 14,5 cm, szpatułka 15 cm,
szer. 1,5 cm, igła z uchwytem 13 cm, pipeta z tworzywa
sztucznego, pałeczka z tworzywa sztucznego

49 zł

Zestaw przeznaczony do przygotowania preparatów mikroskopowych oraz pobierania
próbek.
• w zestawie: igła preparacyjna o długości 13,5 cm; igła do inokulacji o dł. 13,5 cm; pęseta prosta o dł. 12,5 cm; pęseta z bocznym
zakończeniem o dł. 12 cm; 2 pary nożyczek sekcyjnych o dł. 11,5
cm; stalowy skalpel (uchwyt do montażu ostrzy) o dł. 12,5 cm;
ostrze; zamykane pudełko wym.: 11,5 x 17,5 cm

23 zł

Wężyk lateksowy

Sitko metalowe z rączką
2 zł

CD 1604
• 11,5 cm

8 zł

RV 0514
• dł. 96 cm, śr. 3 mm

10 zł

Pęseta pl
plastikowa
NS 8203

Igła preparacyjna
TS 14735

HG 0205

• dł. 13 cm; odporność do 130 °C

• 20 cm; materiał: PP

Pęseta metalowa

Szczotka do probówek

1 zł

Bagietka szklana
6 zł

• oprawa: stal nierdzewna

LB 0001
• śr. 0,5 cm, dł. 20 cm

5 zł

TS 11694
• ze stali nierdzewnej

•

Łyżeczka szpatułka
24 zł

Łyżeczka dwustronna medyczna

Łyżka-rynienka

TS 30239
• 1 szt., dł. 200 mm, stal nierdzewna

LB 0002
• dł. 16 cm

31 zł
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18 zł

19 zł

Szczotka do cylindrów 100 ml
CD
D 0025
• ø 35 mm

9 zł

LB 0005
• ø 20 mm, dł. 20 cm

9 zł

Szczotka do probówek Lux
TS 16176
13 zł
• dł. rączki 160 mm, dł. włosia 60 mm, ø główki 10 mm,
główka bawełniana
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Deska do krojenia
TS 13155

9 zł

Wykonana z tworzywa sztucznego,
nie pochłania zapachów, niezwykle łatwa do czyszczenia, posiada
uchwyt na palce, który umożliwia
zawieszenie deski.

• mix kolorów
• wym. 17,3 x 0,2 x 24,5 cm
• waga ok. 79 g

Taca laboratoryjna
HG 1910

21 zł

Taca laboratoryjna wykonana ze stali nierdzewnej. Dno pokryte woskiem, co znacznie ułatwia
preparowanie okazów. Nie jest kwasoodporna.
• wym. 26 x 19 x 1,5 cm

Moździerz szorstki
z tłuczkiem i wylewem

Łapa do probówek
LB 0004
• dł. 18 cm; drewniana

6 zł

LB 0017
• śr. 8,1 cm, porcelana

19 zł

Jubilerska waga elektroniczna
HG 0088
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Sonda termiczna

Termometr bagietkowy
do płynów

CD 0009
129 zł
• ø 4 mm z możliwości podłączenia do multimetru; 6 m

TS 30186
• 1 szt., zakres od -10 do +200 °C, dł. 30 cm

Termometr do pomiaru
cieczy i ciał stałych
34 zł

QH 0003
• zakres temperatur: -50 – 1200 °C

135 zł

29 zł

• 200 g/ 0,01 mg; wyświetlacz LCD (5 cyfr); funkcja automatycznego wyłączenia (30s); jednostki wagi: g, oz, gn, ct;
wym.: 12 x 6,2 x 2 cm; funkcja tarowania (np. możliwość odjęcia ciężaru opakowania przy ważeniu); funkcja automatycznej
kalibracji; certyfikat jakości oraz bezpieczeństwa CE; zasilanie:
2x baterie AAA (w zestawie)

Waga elektroniczna
TG 0819

219 zł

• zakres pomiaru: do 1000 g. wym. 17 x 24 x 3,5 cm; wymaga
2 baterii AA (nie załączone)

Waga elektroniczna
RN 0001
• wym. 17 x 24 x 4 cm, 1 g / max. 5200 g
• zasilana bateriami 9V (bateria w zestawie)

•

369 zł
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Statyw

Statyw. Zestaw

Statyw laboratoryjny

QH 0025
135 zł
• podstawa, pręt, duży pierścień, mały pierścień, zacisk do
probówek x 2, zaciski pionowe x 2, zacisk poziomy

LB 0038
465 zł
• z łącznikiem, łapą uniwersalną oraz dwoma pierścieniami o różnych średnicach (z łącznikiem); wys. min. 50 cm

AM 7066
• stalowy statyw o wym. podstawy 4 x 6 cm

63 zł
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Łyżka do spalań
z kołnierzem ochronnym
LB 0076

Elektrolizer wody

44 zł

Do ogrzewania lub osuszania niewielkich ilości substancji - stalowy
pręt i łyżka - przesuwany, zdejmowany kołnierz ochronny (aluminium)
z korkiem.

• dł. pręta 35 cm; ø łyżki 18 mm; ø kołnierza 90 mm

HG 0130

ROZDZIELACZE
CYLINDRYCZNE

TS 30222

95 zł

• 1 litr, kran szklany, korek z polipropylenu

CD 3022
135 zł
61 zł • 500 ml; kran szklany, korek z polipro-

TS 30220
• 250 ml

pylenu

55 zł

Elektrolizer w formie cylindrycznego, pleksiglasowego naczynia
z podniesionym dnem. Pod dnem znajdują się dwa gniazda
bananowe (biegun dodatni i ujemny). Połączone są one z elektrodami, przenizanymi przez gumowe koreczki o analogicznych
kolorach, umieszczone na wlocie probówek z pleksiglasu z naniesionymi skalami.

• wym. 12 x 8,5 cm

Zestaw rurek do demonstracji
zjawiska konwekcji
QH 2264

28 zł

Pomoc dydaktyczna w kształcie wygiętej prostokątnej rurki szklanej z wlewem od góry, za
pomocą której można demonstrować efektownie zjawisko konwekcji w cieczach.

• 3 szt.; wym.: 15,5 x 15,5 cm (ø 1,2 cm), 1,5 x 24 cm
(ø 1,4 cm), 14,5 x 23,5 cm (ø 1,4 cm)
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Rurki laboratoryjne komplet
LB 0080

249 zł

Do tworzenia układów aparatury chemicznej.
• 16 różnych szklanych rurek oraz 10 korków gumowych; wym.
ogólny: 33x22x15 cm, waga: 0,41 kg

Rozdzielacz gruszkowy
TS 30228
• 1 litr, kran szklany, korek z polipropylenu

Zestaw do destylacji
84 zł

LB 0019
• wys. 70 cm

409 zł

Czasza grzejna

Mały palnik Bunsena na gaz
LB 0029
299 zł
• na naboje ciśnieniowe z gazem propan/butan, z gwintem
śrubowym Euro; czas palenia naboju o parametrach 230 g
(410 ml) wynosi ok. 3–5 godzin; możliwość uzyskiwania
temperatur do 1700°C.

TS 15745

Palnik spirytusowy z kołpakiem
TS 16025
32 zł
• szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 150 ml

Palnik alkoholowy z knotem
i stojakiem z siatką
LB 0018
• poj. 150 ml

133 zł

2009 zł

Standardowa czasza grzejna o poj. 50 ml, doskonałej jakości, ręcznie pleciona. Przeznaczona dla kolb okrągłodennych.

• wym. 51 mm, posiada 1 strefę grzejną, temp. grzania:
maks. 450°C

Zasilacz laboratoryjny
RV 3005

Płyta grzejna
TS 30074

1359 zł

Do suszenia preparatów mikroskopowych.
Czytelny wyświetlacz LCD. Płyta z równomiernie rozprowadzonym ciepłem pomieści
23 szkiełka

• moc: 5-100 W, pow. grzewcza: 26 x 18 cm
• temp. max.: 70 ± 3 °C

•
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709 zł

Niezastąpiony w każdej pracowni i laboratorium, płynnie regulowany zasilacz prądu stałego, przeznaczony szczególnie do zastosowań
w placówkach edukacyjnych.

• podstawowe parametry: - napięcie wyjściowe 0÷30 V; prąd
wyjściowy 0÷5 A; stabilizacja napięcia i prądu; tętnienia
0,5mV rms (wart. skut.); jednoczesny odczyt napięcia i prądu każdego z wyjść; wskaźniki cyfrowe 2 x LCD; 220V

Podnośnik z aluminium

Wózek laboratoryjny

TS 30203
253 zł
• szer. platformy: 150 x 150 mm, wys. podnoszenia: 250
mm

QH 0027
609 zł
• 2-piętrowy ze stali nierdzewnej do transportu i przechowywania szklanych naczyń i chemikaliów ; posiada 2 hamulce
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sprzęt ochronny

FARTUCHY
LABORATORYJNE
rozmiar S
NS 2653

rozmiar M

RĘKAWICZKI
WICZ
ZKI
WINYLOWE
LOW
WE

NS 2654

rozmiar S

NS 2655
NS 2656

45 zł

18
8 zł

rozmiar L
TS 13038

45 zł

rozmiar XL

18
8 zł

rozmiar M
TS 13038A

45 zł

rozmiar L

• 100 szt., winylowe, bezpudrowe
pudrowe
TS 13038B

45 zł

tkanina 50% bawełna, 50% włókno
polietsrowe, temp prania 40 stopni,
3 kieszonki, uchyt do powieszenia, rękawy zakończone gumowymi sciągaczami,

18
8 zł

RĘKAWICZKI
LATEKSOWE

haft z logo NS na kieszeni na piersi dostępne rozmiary: S - XL, doskonały na zajęcia
w laboratoriach.

Diagnostyczne, jednorazowe. Stosowane podczas badań lekarskich, czynności terapeutycznych i zabiegów kosmetycznych. Stanowią
niezawodną ochronę przed szkodliwymi substancjami, mikroorganizmami i wirusami. Lekko pudrowane, białe o gładkiej powierzchni
i uniwersalnym kształcie.

Gaśnica ABC
TS 9549

182 zł

Trwały zbiornik stalowy, oczyszczany mechanicznie poprzez śrutowanie, pokryty trwałą powłoką
lakierniczą. Mosiężny, szybkootwieralny zawór
umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie. Zawór
wyposażony we wskaźnik ciśnienia umożliwiający
kontrolę ciśnienia w gaśnicy. Wąż z tworzywa umożliwiający precyzyjne kierowanie strumieniem środka
gaśniczego. Możliwość wielokrotnego uzupełniania
środka gaśniczego w zakładach serwisowych. Niezawodna w obsłudze i działaniu. Gaśnica posiada 3
letnią gwarancję pod warunkiem przechowywania
w warunkach o standardowej wilgotności.
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• 100 szt., materiał: guma kauczukowa, kolor: biały, zastosowanie: badania lekarskie i stomatologiczne, zabiegi
kosmetyczne, prace z materiałem septycznym, przetwórstwo spożywcze, uniwersalny kształt, deklaracja zgodności CE, gładka powierzchnia, środek pudrujący: mączka
kukurydziana, gwarancja jakości: 5 lat, równomiernie rolowany brzeg, wytrzymałość materiału: przed starzeniem
16 mpa, po starzeniu: 12 Mpa, zgodność z Dyrektywą
Unijną 93/42/EEC

rozmiar S
TS 14829

21 zł

rozmiar M
TS 3215

21 zł

rozmiar L
TS 14736

21 zł

Okulary ochronne
QH 0058

7 zł

Ramiona posiadają otwory wentylacyjne i są
w kolorze szkieł, dzięki ochronnym ściankom na
górnej części okularów i po bokach są ścianki
ochronne które dużo lepiej chronią przed dostaniem się do środka odprysków, przy tym nie ograniczając widoczności.

Okulary ochronne na gumce
VO 8603
• rozmiar uniwersalny

16 zł
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(rhodium)

[u] 102,905

(n)

2,20

46

1964°C
3695°C
12450 kg/m3
Rh(x) (III)

Ru (96, 98, 99, 100, 101, 102, 104)

(n)

2,28

Pallad

(palladium)

[u] 106,421

Rh (103)

Srebro

47

1555°C
2963°C
12023 kg/m3
Pd(x) (II,III)

As (75)

(n)

(n)

1,69

48

(argentum)

[u] 107,868

961,8°C
2162°C
10490 kg/m3
Ag(x) (I)

Pd (102, 104, 105, 106, 108, 110)

(n)

1,93

(n)

Ag (107, 109)

Kadm

72

Hafn

(hafnium)

[u] 178,492

1,50

73

2233°C
4603°C
13310 kg/m3

[u] 112,414

Selen

*29,6 atm, **sublimacja

50

(indium)

[u] 114,818

[u] 78,971

In (113, 115)

(n)

Cyna

[u] 118,710

Se (74, 76, 77, 78, 80, 82)

(stibium)

[u] 121,760

52

Tellur

[u] 127,603

Xe

2,66

(iodum)

[u] 126,904

2,60

54

113,7°C
184,4°C
4940 kg/m3
I(x) (±I,V,VII)

Te(120,122-126,128,130)

(n)

Ksenon
(xenon)

[u] 131,293

-111,7°C
-108°C
5,897 kg/m3
Xe(x) (0)

I (127)

(n)

[u] 83,798

Kr (78, 80, 82, 83, 84, 86)

Jod

53

(tellurium)

(krypton)

(n)

I

2,10

449,5°C
988°C
6240 kg/m3

Krypton

-157,4°C
-153,3°C
3,744 kg/m3
Kr(x) (0)

(n)

Te(x) ƈ+++88+

Sb (121, 123)

(n)

[u] 79,901

Br (79, 81)

(n)

630,7°C
1587°C
6697 kg/m3
Sb(x) (±III,V)

Sn (112, 114-120 122, 124)

(n)

Antymon

51

(stannum)

232°C
2602°C
5769/7310 (α/β) kg/m3

36

(bromum)

-7,2°C
58,8°C
3103 kg/m3
Br(x) (±I,V)

2,05

Sn(x) (II,IV)

Brom

35

(selenium)

220,8°C
685°C
4819 kg/m3
Se(x) (-II,IV,VI)

1,96

156,6°C
2072°C
5769/7310 (α/β) kg/m3
In(x) (III)

2,96

Xe (124,126,128-132,134,136)

(n)

(n)

Tantal

(tantalum)

[u] 180,948

1,70

Wolfram

74

3017°C
5458°C
16650 kg/m3
Ta(x) (V)

(wolframium)

[u] 183,84(1)

Ta (181)

75

3422°C
5555°C
19250 kg/m3
W(x) (VI)

Ren

(rhenium)

[u] 186,207

Re (185, 187)

(n)

2,20

76

3185°C
5596°C
21020 kg/m3
Re(x) (IV,VI,VII)

W (180, 182, 183, 184, 186)

(n)

1,90

(n)

Osm

(osmium)

[u] 190,23(3)

2,20

77

3033°C
5012°C
22610 kg/m3

Iryd

(iridium)

[u] 192,217

2,20

78

2446°C
4428°C
22650 kg/m3

Os(x) (III,IV)

Ir(x) (III,IV)

(n)Os (186,187,188,189,190,192)

(n)

Platyna

(platinum)

[u] 195,084

ĸ,1,

79

1768°C
3825°C
21090 kg/m3
Pt(x) (II,IV)

Ir (191, 193)

2,40

80

(aurum)

[u] 196,966

1064°C
2856°C
19300 kg/m3
Au(x) (I,III)

Pt (190, 192, 194, 195, 196, 198)

(n)

1,90

1Ėþ

Au (197)

Tal

81

(hydrargyrum)

[u] 200,592

-38,9°C
356,6°C
13534 kg/m3
Hg(x) (I,II)
(n)

1,80

82

(thallium)

[u] 204,385

304°C
1473°C
11850 kg/m3
Tl(x) (I,III)

Hg (196,198,199,200,201,202,204)

(n)

1,80

1,90

ĸŃ4

[u] 207,2(1)

Tl (203, 205)

(bisemutum)

[u] 208,980

84

271,4°C
1564°C
9780 kg/m3

Pb(x) (II,IV)

Bi(x) (III,V)

Pb (204, 206, 207, 208)

(n)

Bizmut

83

(plumbum)

327,5°C
1749°C
11340 kg/m3

2,00

Polon

Astat

85

(polonium)

[u] (209)

254°C
962°C
9196 kg/m3

86

(astatinum)

[u] (210)

302°C

337°C

Po(x) (II,IV)

Bi (209)

(n)

2,20

Po (208, 209, 210)

(n)

Radon
(radon)

[u] (222)

-71°C
-61,7°C
9,74 kg/m3
Rn(x) (0)

At (210)

(n)

Rn (222)

(n)

(n)

Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og

106
10

Rutheford

(rutherfordium)

[u] (267)

Rf(x) (IV)
Rf (267)

1ĸ,)17*++
1,380 6504(24)·10ʮǗǘ J·Kʮǖ

1ĸ3,$!/
ț)& 73,$!/Ȝ
6,022 141 79(30)·1023 molʮǖ

1ĸ6!"/$
10 973 731,568 527(73) mȒǖ

+"/$&0-, 76+(,4-/,1,+2
4 "
938,272 013(23) MeV

/,*&"ĺ1,*2,%/
0,529 177 208 59(36)·10ʮǖǕ m

+"/$&0-, 76+(,4
+"21/,+24"
939,565 346(23) MeV

0)+ (
2,176 44(11)·10ʮǝ kg

+"/$&0-, 76+(,4
")"(1/,+24"
0,510 998 910(13) MeV

ĸ2$,Šþ)+ (
1,616 252(81)·10ʮǘǚ m

'Ė1,Šþ*,),4$72
!,0(,+ĸ"$,
ț4ʲǗǜǘǾǖǚǾ-ʲǖǕǖǘǗǚȜ
22,413996·10ʮǘm3·molȒǖ

70)+ (
5,391 24(27)·10ʮǙǙ s

1ĸ /!6
96 485,3399(24) C·molʮǖ

"!+,01(*061,*,4"'
1,660 538 782(83)·10ʮǗǜ kg

107
10

Dubn

106
10

(dubnium)

[u] (268)

Db(x) (V)

Seaborg

107
10

(seaborgium)

[u] (269)

Sg(x) (VI)

Db (268)

(n)

/Ė!(,ŠþŠ4&1ĸ4-/ŃƓ+&
299 792 458 m·sȒǖ

Sg (271)

(n)

Bohr

108
10

(bohrium)

[u] (270)

Bh(x) (VII)
Bh (272)

(n)

Has

109
10

(hassium)

[u] (277)

Meitner

110
11

(meitnerium)

[u] (278)

Darmsztadt

(darmstadtium)

[u] (281)

Roentgen

111
11

112
11

(roentgenium)

[u] (282)

Copernicum

Hs (270)

(n)

Mt (276)

(n)

Ds (281)

(n)

Rg (280)

(n)

[u] (285)

Nihonium

114
11

(nihonium)

[u] (286)

Flerovium

Moscovium

115
11

țƝ"/,3&2*Ȝ

[u] (289)

116
11

(moscovium)

[u] (290)

Livermorium

Nh (284)

(n)

Fl (289)

(n)

Mc (288)

(n)

117
11

(livermorium)

[u] (293)

Al Si P

Cn (285)

(n)

113
11

(copernicium)

Hs(x) (VIII)

Lv (293)

(n)

118

Tennessine
(tennessine)

[u] 7(294)

Ts (292)

(n)

Oganesson
(oganesson)

[u] (294)

Og (293)

(n)

(n)

S

Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd 13Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
1,12

1,13

1,14

1,17

1,20

1,22

1,23

1,24

1,25

Glin

58

Cer

(cerium)

[u] 140,116

Ce (III,IV)

Prazeodym

59

799°C
3443°C
6689 kg/m3

(praseodymium)

[u] 140,907

(x)

Ce (136, 138, 140, 142)

Neodym

(neodymium)

[u] 144,242

(n)

61

1016°C
3074°C
6800 kg/m3

Promet

62

(promethium)

[u] (145)

1042°C
3000°C
7264 kg/m3

Nd (III)

Pm (III)

(n)Nd (142, 143, 144, 145, 146, 148, 150)

(n)

(x)

Pr (141)

(n)

60

931°C
3520°C
6640 kg/m3
Pr (III)

(x)

(x)

Samar

(samarium)

[u] 150,362

Europ

(europium)

[u] 151,964

Sm (II,III)

Eu (II,III)
(n)

Gadolin

64

822°C
1529°C
5244 kg/m3

(n)Sm (144, 147, 148, 149, 150, 152, 154)

(x)

Pm (145, 146, 147)

63

1072°C
1797°C
7353 kg/m3

(gadolinium)

[u] 157,253

(x)

Eu (151, 153)

65

Terb(alu
(terbium)

66

IIb

Holm

Krz
(holmium)
em

14 67

(dysprosium)

3

3

(x)

Gd (152,154,155,156,157,158,160)

(n)

Dysproz

minium)

Erb

68

(erbium)

69

Tul

(n)

(n)

(159)

15

3

(x)

3

(x)

(156, 158, 160, 161, 162, 163, 164)

(n)

(x)

(n)

(165)

(162, 164, 166, 167, 168, 170)

(ytterbium)

[u] 173,054

71

1,00

Lutet

(lutetium)

[u] 174,967

824°C
1196°C
1663°C
3402°C
6570 kg/m3 Siarka 9840 kg/m3

3

116

(sulphur)Lu(x) (III)

Yb (II,III)

(x)

(n)

Iterb

70

(thulium)

[u] 158,925
[u] 164,930
[u] 167,259
[u] 168,934
[u] 26,98
(silic
ium)
1 [u] 162,500
Fosfor
1359°C
3230°C
1412°C
2567°C
1472°C
2700°C
1529°C
2868°C (pho1545°C
1950°C
[u] 28,08
sphorus)
4 9066
660
8219,3°C
kg/m
kg/m
kg/m
9321 kg/m
2518551
[u] Tm
9°Ckg/m 141 Ho8795
30(III),973
Tb (III)
Er (III)
4°C(III)
270
0 kg/m3 DyDy (III)
3265°CEr
Tb
Ho
Tm
44,1°C*
2330 kg/m3
Al(x) (III)
280°C*
1823* kg/m3
(n)
Si(x) (-II,IV,VI)
Al (27)

1313°C
3273°C
7901 kg/m3
Gd (III)

(x)

(x)

Lu
32,05
9

Yb (168, 170, 171, 172,[u]
173, 174, 176)

(n)

(169)

(n)

(175, 176)

B Cf Es Fm Md No Lr
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk
1,30

90

Tor

(thorium)

[u] 232,038

1,50

91

1750°C
4788°C
11724 kg/m3
Th (IV)
(x)

Th (232)

(n)

Proaktyn

(protactinium)

[u] 231,036

1,70

92

1572°C
4200°C
15370 kg/m3
Pa (IV,V)
(x)

Pa (231)

(n)

Uran

(uranium)

[u] 238,029

1,30

93

1135°C
4131°C
19050 kg/m3
U (III,IV,VVI)

Neptun

(neptunium)

[u] (237)

94

644°C
3902°C
20450 kg/m3

(x)

Np (III,IV,V,VI)

U (234, 235, 238)

(n)

(n)

1,30

(x)

Np (236, 237)

Pluton

(plutonium)

[u] (244)

95

640°C
3228°C
19816 kg/m3
Pu (III,IV,V,VI)
(x)

Pu (238, 239, 240, 241, 242, 244)

(n)

Ameryk

(americium)

[u] (243)

Am (III,IV,V,VI)
(x)

Am (241,243)

(n)

115,2°C
444,6
1960 kg/m3

n Ga Ge
As Se
96

1176°C
2011°C
12000 kg/m3

Kiur

97

(curium)

[u] (247)

1345°C
~3100 °C
13510 kg/m3

Cm (III)

Kaliforn
1,8
981 (californium)
[u] (251)

Berkel

(berkelium)

[u] (247)

986°C
2600°C
14780 kg/m3

Bk (III,IV)

(x)

Cm (245, 246, 247, 248, 250)

31

[u]

827°C

Fm (III)

S(x) ƈ+++8
Nobel
8+

103
10

No (II,III)

Lr (III)

(nobelium)

827°C

Md (II,III)

(x)

Md (258, 260)

(n)

[u] (259)
S102
(32, 33,
34, 36)

(n)

2,18

(x)

Fm (257)

(n)

TDKC[
101HQUHQ(258)

(mendelevium)

No (259)

(n)

(n)

In (113, 115)

Lorens

(lawrencium)

[u] (262)

1627°C

2,5

(x)

Lr (262)

(n)

32

German

(germanium
)

Ge(x) (II,IV)

Ge (70, 72, 73, 74,

www.nowaszkola.com

Arsen

33

[u] 72,63
0
938,2°C
2833°C
5323 kg/m3

(arsenicum)

34

[u] 74,92

2

As(x) (±III, V)

Selen

(selenium)

[u] 78,97
1
220,8°C
685°C
4819 kg/m3

817°C*
616°C**
5727 kg/m3

In Sn Sb
Te

In(x) (III)
(n)

[u] (257)

"+!")"4

1527°C
(x)

(n)

1,78

76)

As (75)

(n)

1,96

*29,6 atm, **sub
limacja

2,05

Se(x) (-II,IV,VI)

Se (74, 76, 77, 78,

(n)

80, 82)

2,10

Ind

(indium)

[u] 114,8
18
156,6°C
2072°C
5769/7310 (α/β
) kg/m3

tylko w NS

1100
00

(fermium)

Gal

(gallium)

Ca (69, 71)

169 zł

2,01

Es (252)

(n)

[u] 69,72
3
29,8°C
2204°C
5904 kg/m3

49

[u] (252)

860°C
1500°C
8840 kg/m3
(x)

Cf (249, 250, 251, 252)

(n)

(einsteinium))

P

(n)
Ferm


Einstein
E

Es (III)

(x)

Bk (247, 248)

(n)

99

900°C
1470°C
15100 kg/m3

Cf (III)

(x)

Układ okresowy pierwiastków

P(x) (±III, V)

Si (28, 29, 30)

(n)

1,65

(n)

NS 8270
• wym. 170 x 150 cm, jednostronny
• wytrzymały materiał banerowy

Ind

49

(cadmium)

Cd(106,108,110,111,112,113,114,116)

(n)

1,78

321°C
767°C
8650 kg/m3
Cd(x) (II)

,69

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

[u] 14,007

VIIa

(helium)

–––
-268,9°C
0,1785 kg/m3

F Ne

3,44

Tlen

8

(nitrogenium)

-210°C
-195,8°C
1,250 kg/m3

C(x) (II, ±IV)

660,3°C
2519°C
2700 kg/m3

419,53°C
907°C
7140 kg/m3

Ca(x) (III)

•

[u] 12,009-12,012

(n)

1,65

1084,6°C
2562°C
8920 kg/m3
Cu(x) (I,II)

Ni (58, 60, 61, 62, 64)

(n)

1,90

1455°C
2913°C
8908 kg/m3
Ni(x) (II,III)

Co (59)

(n)

1,91

1495°C
2927°C
8900 kg/m3
Co(x) (II,III)

Fe (54, 56, 57, 58)

(n)

1,88

0

42 zł

Azot

7

(carboneum)

3550°C
4027°C
ǗǗǛǜȔǘǚǖǘ($ȡ*3

1,61

1,83

1246°C
2061°C
7470 kg/m3
Mn(x) (II,III,IV,VII)

Cr (50, 52, 53, 54)

Nb(x) (III,V)

Hf(x) (IV)

1,10

(actinium)

Ė$&")


6

Al Si P

07°C

VS 0091
• wym. 70 x 100 cm

[u] 10,806-10,821

(n)

VIIIb 9

ß/Ń!ĸǿ Ė01,ŠþȒǽǽ&!"Ǿț"!ǽȜ&+%"*& )2"/,*-+6%+!,,(,# %"*&01/6+!-%60& 0Ǿ/"00Ǿ, 1,+Ǿ ),/&!ǾǾǜǜ1%"!&1&,+ǾǖǞǞǛǽǾ"*-ǽ4/7"+&Ǿ1,-+&"+&Ǿ")"(1/,2'"*+,Šþ&4/1,Š &,4,ŠþȔǽǽ&!"Ǿț"!ǽȜ&+%"*& )2"/,*-+6%+!,,(,# %"*&01/6+!-%60& 0Ǿ/"00Ǿ, 1,+Ǿ ),/&!ǾǾǞǕ1%"!&1&,+ǾǗǕǖǕǽǾ01,*,4Ȓ 2/&0"&'Ǿ2/"--)ǽ%"*ǽǗǕǖǛȀǝǝțǘȜǿǗǛǚȔǗǞǖǾ1,*& 4"&$%10,#1%"")"*"+10ǗǕǖǘț " %+& )"-,/1Ȝ

Tabela rozpuszczalności. Plansza

(borium)

VIa 17

3,04

Hel

2

Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

 
&ĸ,01ĸ"
ț4ǗǕoC i 1000hpa)

[u] 91,224

Hf (174, 176, 177, 178, 179, 180)

1050°C
3198°C
10070 kg/m3

25

(chromium)

1,60

41

(zirconium)

(n)

Aktyn

89

696°C
1737°C
5000 kg/m3

VIIb 8
1,55

1907°C
2671°C
7140 kg/m3
(n)

1,30

(n)

Fr Ra Ac
0,70

Cyrkon

Zr (90, 91, 92, 94, 96)

La(x) (III)

[u] 50,942

V (51)

(n)

1,10

727°C
1870°C
3510 kg/m3
Ba(x) (II)

Chrom

24

(vanadium)

(n)

1855°C
4409°C
6511 kg/m3

(n)

0,89

Wanad

V(x) (II,III,IV,V)

Zr(x) (IV)

Cs Ba La

VIb 7
1,66

1910°C
3407°C
6110 kg/m3

1,33

Y (89)

(n)

Cs(x) (I)

2075°C
4000°C
2460 kg/m3
B(x) (III)

Va 16

N O

2,55

Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te

1,22

Y(x) (III)

Sr (84, 86, 87, 88)

(n)

[u] 47,867

(n)

Itr

39

(strontium)

777°C
1382°C
2630 kg/m3
Sr(x) (II)

23

(titanium)

Ti (46, 47, 48, 49, 50)

(n)

0,95

39,3°C
688°C
1532 kg/m3

Tytan

Ti(x) (II,III,IV)

Rb Sr Y
0,82

Bor

5

1"*-ǽ4/7"+&(dla 1013 hPa)

(n)

1,63

1668°C
3287°C
4507 kg/m3

Sc (45)

(n)

Rb(x) (I)

22

(scandium)

1541°C
2836°C
2985 kg/m3
Sc(x) (III)

Ca (40, 42, 43, 44, 46, 48)

(n)

1,54

Skand

21

(calcium)

Vb 6

He

gazy
szlac
szlachetne

Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

1,36

842°C
1484°C
1550 kg/m3

IVb 5

IVa 15

C

2,04

*01,*,4

13

1,00

20

(kalium)

[u] 55,845

[u] 24,304

(n)

63,5°C
856 kg/m3

(ferrum)

(x)

+'/!7&"'1/4ĸ"&7,1,-6

K Ca Sc

K(x) (I)

7

nieme
niemetale

-Ńĸ*"
-Ńĸ*"1)"

IIIa 14

B

+74-,)0(&ĸ &ĺ0(

á")7,

(magnesium)

0,82

19

13

Magnez

650°C
1090°C
1738 kg/m3
Mg(x) (II)

(n)

01,-+&"21)"+&"+&ț4Ɠ+&"'07"Ȝ

1,31

97,8°C
882,9°C
968 kg/m3
Na(x) (I)

6

meta
metale

")"(1/,2'"*+,Šþ
ț4$ǽ2)&+$Ȝ

1538°C
2861°C
7874 kg/m3
Fe (II,III)
Fe (54, 56, 57, 58)

1"*-ǽ1,-+&"+&(dla 1013 hPa)

Be(x) (II)

(n)

26

)& 71,*,4

Beryl

1287°C
2471°C
1848 kg/m3

LANTANOWCE

(lithium)

180,5°C
1342°C
535 kg/m3

AKTYNOWCE

Lit

3
Li(x) (I)

5

symbol

Li Be
0,98

4

numer grupy
4$ țǖǞǜǕȜ

Fe

[u] 1,0079

-259,1°C
-252,8°C
0,082 kg/m3
(n)

3

VIIIb

Wodór

1
H(x) (±I)

2

8

numer grupy
4$ țǖǞǝǞȜ

LANTANOWCE

1

Ia

H

AKTYNOWCE

plansze
i wydawnictwa
chemiczne

50

Cyna

(stannum)

[u] 118,7
10
232°C
2602°C
5769/7310 (α/β
) kg/m3
Sn(x)

(II,IV)

51

Antymon

(stibium)

[u] 121,7

60
630,7°C
1587°C
6697 kg/m3

52

Tellur

(tellurium)

[u] 127,6

449,5°C
62

03

988°C

53
11
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PLANSZE

• wym. 70 x 100 cm; karton kredowy; wyposażone w listwy i zawieszkę

Wiązania chemiczne
VS 0124

Tlenowe kwasy nieorganiczne
VS 0127
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Budowa materii
42 zł

VS 0128

Kwasy nieorganiczne beztlenowe

Węglowodory

VS 0126

VS 0129

42 zł

Związki nieorganiczne
42 zł

VS 0125

42 zł

Skala elektroujemności
42 zł

VS 0123

42 zł

Przedstawia wiązania chemiczne w cząsteczkach:
atomowe-kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe-elektrowalencyjne. Można po niej pisać pisakami ścieralnymi wprowadzając dodatkowe
oznaczenia i notatki dydaktyczne. Plansza może być
także zwijana do przechowywania.

Układ okresowy pierwiastków
42 zł

VS 0012

42 zł

Eksperymenty. Księga młodych odkrywców
TD 0014

37 zł

Dowiedz się, skąd się bierze deszcz, dlaczego po nocy nastaje dzień,
w jaki sposób rosną rośliny, jak zmienia się klimat, skąd się biorą
kolory w telewizorze, dlaczego statki pływają, a balony unoszą się
w powietrzu. Odkryj proste sposoby na wyhodowanie w domowych
warunkach kryształków cukru, skonstruowanie aparatu do pomiaru
wilgotności powietrza czy zbudowanie elektromagnesu. Wszystkie
doświadczenia opisane w książce łączymożna przeprowadzić przy
użyciu najprostszych środków. Przy każdym eksperymencie znajdziesz wyjaśnienie danego zjawiska.

• 128 stron, format 205 x 275 mm, oprawa miękka

Chemia dla szkoły średniej.
Zestaw 22 tablic
WU 0006

600 zł

Zestaw tablic dydaktycznych
w formacie 50 × 70 cm o następująych tytułach:

• Podstawowy sprzęt laboratoryjny
• Podstawowe szkło laboratoryjne
• Piktogramy ostrzegawcze na opakowaniach odczynników
chemicznych
• Materiały
• Zmiany stanów skupienia
• Dwuatomowe cząsteczki pierwiastków
• Uzgadnianie równań
• Budowa atomu
• Izotopy wodoru
• Podział drobin
• Wiązania chemiczne
• Przenikliwość promieniowania
• Podział przemian jądrowych

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zabarwienie wskaźników w zależności od pH roztworu
Kwasy
Wodorotlenki
Sole
Metody otrzymywania soli
Szereg aktywności metali
Tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli
Odmiany alotropowe węgla
Podział węglowodorów

Karty z eksper
Kart
eksperymentami
mentami
SR 0428

56 zł

Karty z niesamowitymi doświadczeniami. Odkryjcie na nowo
otaczający Was świat i rozpocznijcie naukową przygodę!

• 30 kart; wiek: 4-9 lat
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PRACOWNIA CHEMICZNA. PAKIETY
Pracownia chemiczna jest miejscem, w którym
uczniowie zdobywają wiedzę i nowe umiejętności
podczas działań praktycznych. Wieloletnie doświadczenie i współpraca ze specjalistami w tej
dziedzinie, pozwoliła na przygotowanie oferty
obejmującej
j j jp
profesjonalne
j
akcesoria do doświadczeń, zestawy odczynników, plansze, sp
sprzęt BHP
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oraz inne pomoce dydaktyczne, sprzyjające re- • Pakiet Chemia STARTER obejmuje niezbędne, podalizacji nowej podstawy programowej. W ofercie stawowe wyposażenie pracowni chemicznej; Paposiadamy także zestawy doświadczalne do pra- kiet Chemia PREMIUM zawiera rozszerzoną ofertę
cy indywidualnej lub w formie pokazu, narzędzi przeznaczoną dla pracowni chemicznej; Pakiet
TIK w postaci m.in. komputera z projektorem czy Chemia GOLD stanowi najszerszą ofertę wypotablicy interaktywnej, które ułatwią prezentację sażenia, która pozwala uczniom wykraczać poza
różnych zjawisk chemicznych.
ramy podstawy programowej.

Pakiet Chemia Gold
NS 6102

Pakiet Chemia Premium
Pakiet Chemia Starter
NS 6100

7 000 zł

Pakiet Chemia PREMIUM obejmuje rozszerzoną ofertę przeznaczoną dla pracowni chemicznej.
• 5 x Igła preparacyjna w oprawie stal
W jego skład wchodzą:
nierdzewna
• 40 x Probówka okrągłodenna bakteriolo• 1 x Szkiełko nakrywkowe 22 x 22 mm
giczna 12 x 100 mm
• 1 x Suszarka laboratoryjna
• 1 x Stojak do probówek 16mm
• 1 x Sacharoza
• 40 x Probówka okrągłodenna bakteriolo• 1 x Glukoza 50g
giczna 18 x 180
• 1 x Skrobia ziemniaczana
• 1 x Stojak na probówki 20mm
• 1 x Oranż metylowy
• 5 x Kolba szklana płaskodenna z wąską
• 1 x Błękit tymolowy
szyją 50 ml
• 1 x Wodny roztwór czystego jodu w jodku
• 10 x Kolba stożkowa szeroka 100 ml
potasu (płyn Lugola)
• 5 x Zlewka niska 100 ml
• 1 x Badanie środowiska zestaw doświadczalny • 5 x Zlewka niska 500 ml
• 1 x Sączki laboratoryjne
• 1 x Kostka pomiarowa
• 1 x Bibuła filtracyjna jakościowa średnio• 1 x Miarki
sącząca
• 5 x Cylindry miarowe (borokrzemian.),
• 1 x Papierki lakmusowe
100 ml
• 1 x Papierki fenoloftaleinowe
• 5 x Moździerz szorstki z tłuczkiem
• 1 x Papierki wskaźnikowe
i wylewem
• 1 x Model atomu 3D
• 1 x Mały palnik Bunsena na gaz
• 1 x Budowa atomu
• 1 x Palnik spirytusowy z kołpakiem
• 1 x Struktury molekularne. Zestaw konstrukcyjny • 1 x Waga elektroniczna
• 1 x Układ okresowy pierwiastków
• 1 x Termometr do pomiaru cieczy i ciał
• 1 x Plansza - Wiązania chemiczne
stałych
• 1 x Plansza - Węglowodory
• 1 x Wężyk lateksowy
• 1 x Plansza - Związki nieorganiczne
• 1 x Zestaw zacisków do węży
• 1 x Plansza - Kwasy nieorganiczne beztlenowe • 1 x Pipeta Pasteura - 3 ml
• 1 x Plansza - Tlenowe kwasy nieorganiczne • 5 x Butelka z zakraplaczem 30 ml
• 1 x Tabela rozpuszczalności. Plansza
• 5 x Butelka na roztwory 250 ml

• 1 x Statyw

3 500 zł • 5 x Pęseta metalowa

Pakiet Chemia STARTER obejmuje niezbędne, podstawowe wyposażenie pracowni chemicznej.
W jego skład wchodzą:
• 40 x Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 18 x 180
• 1 x Stojak na probówki 20mm
• 5 x Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 50 ml
• 10 x Kolba stożkowa szeroka 100 ml
• 5 x Zlewka niska 100 ml
• 5 x Zlewka niska 500 ml
• 1 x Kostka pomiarowa
• 1 x Miarka
• 5 x Cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml
• 3 x Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem
• 1 x Palnik spirytusowy z kołpakiem
• 1 x Waga elektroniczna
• 1 x Termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych
• 1 x Wężyk lateksowy
• 1 x Zestaw zacisków do węży
• 1 x Pipeta Pasteura - 3 ml
• 5 x Butelka z zakraplaczem 30 ml
• 5 x Butelka na roztwory 250 ml
• 5 x Butelka na roztwory 500 ml
• 10 x Lejek plastikowy
• 5 x Szalka Petriego 90 x 15 mm
• 5 x Szalka petriego 100 x 15 mm
• 5 x Bagietka szklana

•

NS 6101

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 x Butelka na roztwory 500 ml
10 x Lejek plastikowy
5 x Szalka Petriego 90 x 15 mm
5 x Szalka petriego 100 x 15 mm
5 x Bagietka szklana
1 x Statyw
5 x Pęseta metalowa
5 x Igła preparacyjna w oprawie stal
nierdzewna
1 x Szkiełko nakrywkowe 22 x 22 mm
1 x Suszarka laboratoryjna
1 x Odczynniki i chemikalia. Zestaw 1
1 x Modułowe Pracownie Przyrodnicze Moduł Woda
1 x Badanie środowiska zestaw doświadczalny
1 x Sączki laboratoryjne
1 x Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca
1 x Papierki lakmusowe
1 x Papierki fenoloftaleinowe
1 x Papierki wskaźnikowe
1 x Model atomu 3D
1 x Budowa atomu
1 x Struktury molekularne. Zestaw konstrukcyjny
1 x Układ okresowy pierwiastków

10 500 zł

Pakiet Chemia GOLD obejmuje
najszerszą ofertę wyposażenia,
przeznaczoną dla pracowni chemicznej. W jego skład wchodzą:
• 80 x Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 12 x 100 mm
• 2 x Stojak do probówek 16mm
• 80 x Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 18 x 180
• 2 x Stojak na probówki 20mm
• 10 x Kolba szklana płaskodenna z wąską
szyją 50 ml
• 20 x Kolba stożkowa szeroka 100 ml
• 10 x Zlewka niska 100 ml
• 10 x Zlewka niska 500 ml
• 1 x Kostka pomiarowa
• 1 x Miarki
• 10 x Cylindry miarowe (borokrzemian.),
100 ml
• 10 x Moździerz szorstki z tłuczkiem
i wylewem
• 1 x Mały palnik Bunsena na gaz
• 1 x Palnik spirytusowy z kołpakiem
• 1 x Waga elektryczna
• 1 x Termometr do pomiaru cieczy i ciał
stałych
• 1 x Wężyk lateksowy
• 1 x Zestaw zacisków do węży
• 1 x Pipeta Pasteura - 3 ml
• 10 x Butelka z zakraplaczem 30 ml
• 10 x Butelka na roztwory 250 ml
• 10 x Butelka na roztwory 500 ml
• 15 x Lejek plastikowy
• 10 x Szalka Petriego 90 x 15 mm
• 10 x Szalka petriego 100 x 15 mm
• 10 x Bagietka szklana

• 3 x Statyw
• 10 x Pęseta metalowa
• 10 x Igła preparacyjna w oprawie stal
nierdzewna
• 1 x Szkiełko nakrywkowe 22 x 22 mm
• 2 x Suszarka laboratoryjna
• 1 x Odczynniki i chemikalia. Zestaw 1
• 1 x Odczynniki i chemikalia. Zestaw 2
• 1 x Uniwersalny zestaw 23 wskaźników
pH 0-14
• 1 x Modułowe Pracownie Przyrodnicze Moduł Woda
• 1 x Badanie środowiska zestaw doświadczalny
• 1 x Sączki laboratoryjne
• 1 x Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca
• 1 x Papierki lakmusowe
• 1 x Papierki fenoloftaleinowe
• 1 x Papierki wskaźnikowe
• 1 x Model atomu 3D
• 1 x Budowa atomu
• 1 x Struktury molekularne. Zestaw konstrukcyjny
• 1 x Układ okresowy pierwiastków
• 1 x Plansza - Wiązania chemiczne
• 1 x Plansza - Węglowodory
• 1 x Plansza - Związki nieorganiczne
• 1 x Plansza - Kwasy nieorganiczne beztlenowe
• 1 x Plansza - Tlenowe kwasy nieorganiczne
• 1 x Tabela rozpuszczalności. Plansza
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meble
laboratoryjne
Szafa do pracowni fizyczno-chemicznej

Szafa na odczynniki chemiczne
miczne

NS 3139

NS 3140

3 999 zł

z wentylatorem chemoodpornym
Szafa przeznaczona jest do przechowywania odczynników chemiczych w szkolnych pracowniach fizyczno-chemicznych. Szafa posiada wbudowany wentylator
chemoodporny i wymaga podłączenia do otworu kominowego. Szafa wykonana jest z blachy stalowej malowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu
i ołowiu) w kolorze jasny popiel.
Wyposażona jest w cztery półki z regulowaną wysokością, o nośności 50 kg każda. Drzwi posiadają
wzmocnioną konstrukcję, zamykane są trzypunktowo
na zamek cylindryczny z dwoma kluczami.

• wym. 80 x 38 x 190 cm

2 449 zł

wentylowana grawitacyjnie
Szafa przeznaczona jest do przechowywania
zechowywania odczynników chemiczych w szkolnych
ych pracowniach fizyczno-chemicznych. Szafa z przewietrzaniem
zewietrzaniem grawitacyjnym.
Szafa wykonana jest z blachy stalowej
wej malowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez
bez kadmu i ołowiu)
w kolorze jasny popiel. Wyposażona
żona jest w cztery
półki z regulowaną wysokością, o nośności 50 kg
każda. Drzwi posiadają wzmocnioną
cnioną konstrukcję,
zamykane
y
są
ą trzypunktowo
yp
na zamek
amek cylindryczny
z dwoma kluczami.

Stół laboratoryjny dla ucznia
3-osobowy
NS 3132
679 zł
• wym. 180 x 60 x 76 cm
• blat laminowany HPL 25 mm
• dodatkowe kolory na specjalne zamówienie

Stół laboratoryjny dla ucznia
2-osobowy
NS 3131
• wym. 125 x 60 x 76 cm

• wym. 80 x 38 x 190 cm

Stół demonstra
demonstracyjny
acy
c jny do
pracowni fizyczno-chemcznej
NS 3141

• wym. 120 x 60 x 85 cm
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Stolik laboratoryjny
NS 3138
38

6 499 zł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji
płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi chemoodpornymi, szafkę z jedną szufladą. Szafka służy do przechowywania butli
gazowej małej, do której podpinana jest zamontowana na blacie bateria gazowa. Stolik
wyposażony jest także w panel elektryczny
2 x 230V. Stolik dostępny w kolorach biały,
popiel, buk. Dodatkowe kolory na specjalne
zamówienie.

529 zł

Stanowisko laboratoryjne
do mycia jednokomorowe
NS 3134

3 199 zł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji z
płyty wiórowej laminowanej 18 mm, z blatem
pokrytym płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi i zlewem z baterią.

• jeden mały zlew 30 x 15 cm, bateria handlowa, 1 szafka,
dodatkowe kolory na specjalne zamówienie
• wym. 60 x 60 x 85 cm

Stół laboratoryjny duży
z szafką i szufladami
NS 3137

2 349 zł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji
z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, z blatem pokrytym płytkami ceramicznymi kwasoodpornym.

• 1 szafka, dodatkowe kolory na specjalne zamówienie
• wym. 60 x 60 x 85 cm

1 649 złł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji
płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi
kwasoodpornymi. Dodatkowe kolory na specjalne zamówienie. Wolna przestrzeń między
bokami: 1364 mm.

• wym. 140 x 60 x 85 cm

Stół laboratoryjny ekonomiczny
NS 3136
1 499 zł
• wym. 120 x 60 x 85 cm
• wolna przestrzeń między bokami: 1164 mm

płyta
chemoodporna

Stanowisko laboratoryjne
do mycia jednokomorowe

Stanowisko laboratoryjne duże
jednokomorowe

NS 3133

NS 3233

3 899 zł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji
płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi
kwasoodpornymi, jeden duży zlew 40 x 40 cm,
bateria handlowa, 2 drzwiczek.

• Dodatkowe kolory na specjalne zamówienie.
• wym. 120 x 60 x 85 cm

2 499 zł

Stanowisko laboratoryjne przeznaczone do ciężkich urządzeń fizyczno-chemicznych.

• wym. 120 x 60 x 85 cm
• blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym
• zlew o wymiarach 48,5 x 38,5 cm z kranem, umieszczony w blacie
• korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze
bukowym

Dygestorium szkolne
NS 3142

Stół laboratoryjny uczniowski
NS 3135

2 849 zł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji
płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi
kwasoodpornymi, 2 wąskich szafek. Dodatkowe kolory na specjalne zamówienie.

• wolna przestrzeń między szafkami: 800 mm.
• wym. 125 x 60 x 85 cm

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

6 999 zł

Dygestorium szkolne serii SKL przeznaczone
jest do ogólnych prac z substancjami chemicznymi w ramach zajęć szkolno-dydaktycznych.
Konstrukcja dygestorium wykonana jest zagęszczonej płyty wiórowej obustronnie laminowanej melaminą, zabezpieczonej ze wszystkich
stron listwą PCV o grubości 2 mm, w kolorze
jasny popiel. Wymaga podłączenia do otworu
kominowego.
Blat wykonany jest z ceramiki technicznej
z podniesionym obrzeżem z przodu, zapobiegającym przypadkowemu rozlaniu substancji poza powierzchnię roboczą blatu. Łączenie
kafli ceramicznych za pomocą fugi epoksydowej, chemoodpornej.

System przewietrzania:

pokrywa górna z kanałem wentylacyjnym
O=198mm.
Okno: szkło bezpieczne unoszone bezstopnio-

płyta
chemoodporna

Stanowisko laboratoryjne małe
jednokomorowe

Stół laboratoryjny uczniowski

NS 3234
1 899 zł
• wym. 60 x 60 x 85 cm
• blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej
płyty chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze
kremowym
• zlew o wymiarach 38 x 28 cm z kranem, umieszczony w blacie
• korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości
18 mm w kolorze bukowym

Stolik laboratoryjny wyposażony w 2 szafki umieszczone symetrycznie po bokach stołu. Charakteryzuje
się wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością
i funkcjonalnością w użytkowaniu.

NS 3235

1 999 zł

• wym. 125 x 60 x 85 cm
• blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym
• korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym

wo góra-dół, z możliwością zatrzymania
na każdej wysokości. SWS – Safe Windows
System – chroniący przed niekontrolowanym
spadkiem okna w przypadku zerwania linki
prowadzącej.
Media: 1 x instalacja wodno-kanalizacyjna
z wylewką laboratoryjną wody zimnej oraz
zlewikiem ceramicznym 300 x 150mm;
2 x gniazdo elektryczne 230 V; 1x oświetlenie LED komory roboczej.
Możliwość instalacji dodatkowych mediów
według preferencji użytkownika.
Zabudowa podblatowa:

• 1x szafka techniczna, laminowana.
• Kontrola i bezpieczeństwo (PN-EN 14175):
• 1x automatyczny czujnik kontroli przepływu powietrza z alarmem akustycznym i optycznym w przypadku nieprawidłowego wentylacji komory roboczej
dygestorium.
• Dostawa i montaż liczony indywidualnie
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FIZYKA
doświadczenia pomiary długości pomiary wagi pomiary siły pomiary temperatury pomiary ciśnienia
pomiary wiatru
kinetyka dynamika hydrostatyka aerostatyka pomiary objętości magnetyzm
elektryczność optyka
zestawy konstrukcyjne pakiety do pracowni
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b

doświadczenia
Powietrze

S T E M

zestaw doświadczalny
do badania właściwości
i jakości powietrza

science

Zestaw doświadczalny do badania właściwości
i jakości powietrza
NS 6030

999 zł

Prezentowany zestaw to przenośne laboratorium, którego bogate wyposażenie pozwala przeprowadzić 28 doświadczeń w warunkach
szkolnych oraz terenowych. Sięgając po bardzo proste rozwiązania,
można w ciekawy sposób sprawdzić czym oddychamy i jakie niezwykłe właściwości posiada jeden z czterech żywiołów, bez którego
nie możemy istnieć. Niektóre eksperymenty wymagają od użytkownika przygotowania przyrządów pomiarowo - obserwacyjnych, co
znacznie wpływa na istotę zrozumienia obiektu badawczego. Propo-

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

technology engineering

maths

nowane doświadczenia można zademonstrować w formie pokazu lub
podczas pracy grupowej uczniów. Wybrane zagadnienia wymagają
długoterminowego działania. Interdyscyplinarny charakter zestawu
pozwala na realizację treści z przyrody, biologii, chemii, fizyki oraz
ekologii,zgodnych z założeniami nowej podstawy programowej. Pakiet
dostarczany jest wraz z przewodnikiem, który zawiera szczegółowy
opis i instrukcję przygotowania oraz przeprowadzenia doświadczeń,
wnioskami z ich realizacji oraz kartami obserwacji/doświadczenia.
Zestaw umieszczono w praktycznym, przenośnym pudełku, w którym
każdy element ma swoje miejsce.
• wyposażenie zestawu: balony neonowe - 10 szt.; blok milimetrowy 20 arkuszy A4 - 1 szt.; drewniany
patyk dł. 28 cm - 5 szt.; elektroniczny termometr i higrometr - 2 szt.; gumki recepturki 40 g - 1 opa-

kowanie; komparator gęstości dymu - 3 szt.; kompas - 3 szt.; korek do próbówki o śr. 14 mm - 8
szt.; linijka niełamliwa 20 cm - 1 szt.; lupki małe przezroczyste - 3 szt.; mikroskop terenowy LED
20 x - 40 x - 1 szt.; nylon (podkolanówki ) - 2 pary; opiłki żelaza 63,5 g - 1 opakowanie; papierki
wskaźnikowe do badania pH - 1 opakowanie; paski wskaźnikowe do oznaczenia zawartości ozonu
w powietrzu - 1 opakowanie/12 szt.; pędzelek płaski 5 mm - 3 szt.; piłeczka pingpongowa - 1 szt.;
pipeta pasteura 5 ml - 3 szt.; podgrzewacz - 3 szt.; pojemnik przezroczysty z pokrywą 59,5 x 39,5 x
16,9- 1 szt.; próbówka 14 x 100 mm - 8 szt.; skala porostowa, format A4 - 1 szt.; słomki - 10 szt.;
stojak do probówek 16mm - 1 szt.; strzykawka jednorazowego użytku, 20 ml - 1 szt.; szalka Petriego
120 x 20 mm - 1 szt.; szklanka wysoka 290 ml - 1 szt.; sznurek elastyczny 30 m - 1 szt.; taśma
miernicza 5 m - 1 szt.; taśma dwustronna - 1 szt.; taśma samoprzylepna 18 mm x 30 m - 1 szt.;
torebka strunowa 12 x 18cm - 3 szt.; woda destylowana 0.5l - 1 opakowanie; woda wapienna 500
ml (klarowny roztwór wodorotlenku wapnia 0,1%) - 1 opakowanie; zlewki miarowe 250 ml - 2 szt.
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Czu
Czujnik
temperatury,
światła i dźwięku
świa
TG 2
2701

pomiary długości

759 zł

Czujn jest łatwym w obsłudze
Czujnik
urządzeniem do zapisu danych
urząd
zaprojektowanym specjalzapr
nie dla
d dzieci. Nadaje się do
użytkowania na wolnym poużytk
wietrzu, ma wbudowane czujwietr
niki d
dźwięku, światła i temperatury oraz czytelne etykiety.
ratur
informacje można pobrać na
inform
komputer za pomocą dołączokomp
nego kabla USB.

• kolo
kolory: niebieski, czerwony, wiek: 3+

Suwmiarka tradycyjna
QH 0001
• dł. 150 mm

63 zł

Miarki składane
TY 7201

59 zł

Metrowe miarki dwustronna z podziałką
w centymetrach i calach, składana w dwóch
płaszczyznach.

• 5 szt.

Suwmiarka elektroniczna
QH 0002
• dł. 150 mm; wymaga baterii

135 zł

Miarka obwodowa
Badanie miary i gęstości
AM 0700

664 zł

Zestaw przyrządów dzięki którym uczniowie
mogą wykonać 18 doświadczeń polegających
na obserwacji i wykonaniu pomiarów z zakre-
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su: długość, powierzchnia, objętość, temperatura
i masa. W celu ukierunkowania pracy uczniów
uwzględniono dwa podręczniki do ćwiczeń: Badanie pomiaru i Badanie gęstości.

• linijka, cylindry miarowe, elementy masy, plastikowe i drewniane bloki; w plastikowym pojemniku z przykrywką; wiek: 11+

IV 1464

Suwmiarka demonstracyjna
IV 1397

40 zł

Może być stosowana do pomiaru głębokości,
szerokości i grubości większości kształtów.

• zakres: od 1 do 30 cm, wym. 42 x 19,5 cm

29 zł

Służy do pomiaru obwodu zarówno regularnych jak i nieregularnych obiektów. Stanowi
doskonałą pomoc do pracy z mapą.

• wym. 11,5 x 9 cm; tolerancja 5 %
• wykonana z tworzywa sztucznego

Dystansomierz
TY 1070

Miara zwijana
Mia
NS 3
3062

Taśma miernicza
CA 0004

22 zł

• dł. 5 m

34 zł

Mi
Miara
zwijana z dużą korbką umożliwiająca
szybkie zwijanie taśmy.

• dł. 30 m

99 zł

Łatwy w obsłudze przyrząd do odmierzania
dużych odległości. Dziecko prowadzi przed
sobą koło po mierzonym odcinku drogi.
Po przejechaniu odległości 1 metra pojawia
się charakterystyczne kliknięcie. Odczytu dokonujemy na liczniku zamontowanym na odwrocie tarczy. Dystansomierz posiada wygodny
uchwyt z regulacją długości.

• śr. tarczy 32 cm; max. długość uchwytu 78 cm

Chyłomierz edukacyjny
IV 0659

Elastyczne taśmy ułatwiają zrozumienie pojęcia
długości oraz nabranie umiejętności dokonywania samodzielnych pomiarów.

Duża sztywna linijka z z wyraźną podziałką
co 1 cm, 5 cm i 10 cm. Wykonana z mocnego tworzywa o zaokrąglonych krawędziach
i końcówkach. Idealna pomoc edukacyjna do
wykorzystania w nauce pomiarów długości.

• 10 szt.; dł. 1 m

• wym. 100 x 5 x 1,5 cm

• wym. 17 x 16,5 x 5 cm

IV 4259

Miarki szkolne
IV 0945

•

96 zł

Kompaktowe, poręczne urządzenie do odczytywania katów nachylenia oddalonych obiektów względem płaszczyzny poziomej. Posiada
dwa okna do odczytu pomiarów - wewnątrz
i z boku urządzenia, dzięki czemu wyniki może
odczytać jednocześnie kilkoro dzieci. Bezpieczny, w całości wykonany z tworzywa sztucznego. Ostrzeżenie. Nie wolno patrzeć pod słońce!

Duża miara 1 m
85 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

47 zł
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pomiary wagi
Odważniki z haczykami
haczyka
HG 0006

205 zł

Zestaw odważników z haczykami.

• 9 odważników o różnych masach: 10g, 20g x 2, 50g,
100g, 200g x 2, 500g, 1000g, podstawka

Waga szkolna metalowa
VO 5269
• wym. 14 x 17 x 40 cm, max. ciężar 2 kg
• nie zawiera odważników

Waga elektroniczna
359 zł

TG 0819

Waga laboratoryjna
219 zł

Bardzo czuła i dokładna.

• zakres pomiaru: do 1000 g. wym. 17 x 24 x 3,5 cm; wymaga
2 baterii AA (nie załączone)

RN 0001
369 zł
• waga elektroniczna, 1g/max. 5200g; baterie 9V
• wym. 17 x 24 x 4 cm

Odważniki
VO 2206
• 4 szt: 1 x 500g; 2 x 200g; 1 x 100 g

Waga elektroniczna
z pojemnikiem
TG 2700

162 zł

Waga nadaje się do pomiaru produktów płynnych i sypkich. Posiada opcję automatycznego lub
ręcznego wyłączania oraz czytelny wyświetlacz
LCD. Estetyczny plastikowy pojemnik jest łatwy
w utrzymaniu w czystości.
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•
•
•
•
•
•
•
•

zdejmowany plastikowy pojemnik
podświetlany wyświetlacz LCD
pojemność dzbanka: 1000ml
zakres pomiarowy: do 2000g/2kg
dokładność: 1g
system metryczny: g/kg/lb.oz/fl.oz
funkcja zerowania/ tary
baterie nie dołączone

97 zł

Jubilerska waga elektroniczna
HG 0088

29 zł

• 200 g/ 0,01 mg; wyświetlacz LCD (5 cyfr); funkcja automatycznego wyłączenia (30s); jednostki wagi: g, oz, gn, ct;
wym.: 12 x 6,2 x 2 cm; funkcja tarowania (np. możliwość odjęcia ciężaru opakowania przy ważeniu); funkcja automatycznej
kalibracji; certyfikat jakości oraz bezpieczeństwa CE; zasilanie:
2x baterie AAA (w zestawie)

Zestaw obciążników nakładanych
QH 0037
Odważnik z haczykiem

• śr. 5 cm, wys. 17 cm

69 zł

pomiary siły
Zestaw odważników
VO 5752
105 zł
• 10 odważników w pudełku: 2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 2
x 10 g, 1 x 20 g, 1 x 50 g stosowane do pomiarów siły
i masy, skalibrowane w newtonach i gramach

Siłomierz 1N
AM 0704

Zestaw cylindrów
l d
AM 1323

69 zł

• równe masy, różne objętości; zawiera próbki cyny, ołowiu,
cynku i miedzi; zapakowane w pudełko

36 zł

Przyrząd do określenia wartości działającej siły
o zakresie pomiarowym 0 – 1N. Posiada przezroczysty korpus, przez co umożliwia poznanie
jego wewnętrznej budowy. Regulacja punktu
zerowego zapewnia dokładność pomiaru.

• wym. 20 x 4cm

Zestaw kostek
do określenia gęstości
EB 0766

225 zł

Zestaw siedmiu kostek wykonanych z różnych
materiałów do określania gęstości poprzez
ważenie.
• materiały: drewno, plastik, aluminium, żelazo, miedź, mosiądz,
cynk; bok kostki 1 x 1 x 1 cm

Odważniki sześciokąty
TY 8350
47 zł
• 54 elem.; 4 kolory; każdy kolor oznacza inną wagę: czerwony – 1 g (20 elem.), niebieski – 5 g (20 elem.), zielony
– 10 g (10 elem.) i żółty – 20 g (4 elem.)

wagi sprężynowe

stosowane do pomiarów siły i masy;
skalibrowane w newtonach i gramach

niebieska
Sześciany o równych
objętościach i różnych masach
HG 0410

125 zł

Zestaw sześciu bloczków o jednakowej objętości
i zróżnicowanej masie.

• wyk. z żelaza, miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku, aluminium;
wym. jednego bloczku: 2 x 2 x 2 cm

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

czerwona

AM 7058
34 zł AM 7061
34 zł
• skala: 250 g - 2,5 N
• skala: 2 kg - 20N

zielona

żółta

AM 7059
34 zł VO 0769
34 zł
• skala: 500 g - 5 N
• skala: 5 kg - 50 N

brązowa

AM 7060
34 zł
• skala: 1 kg - 10N

Dynamometry. Zestaw 3 szt.
QH 0036
• 3 szt.: 1N, 5N, 10N

73 zł

Dynamometr 1N
QH 1031

26 zł

Dynamometr 5 N
QH 1035

26 zł

Dynamometr 10N
QH 1040

Dynamometr 100 N
HG 0098

26 zł

35 zł

• długość 25 cm
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pomiary temperatury, ciśnienia i wiatru
Szklany termometr
VO 8575
18 zł
• zakres od -10 °C do +110 °C
• w plastikowej tubie

Termometr
demonstracyjny

Termometr w obudowie
ze znacznikami
VO 3304

Termometr bagietkowy 1 szt.
TS 30186
34 zł
• płyn; zakres temp. od - 10 do + 200oC 2 / 1 L -300

Termometr elektroniczny
GZ 0010
89 zł
• sonda 21 cm; wymaga baterii A76 lub LR44 (nie dołączono); ruchoma głowica; temp. -50÷280 °C

NS 0304

46 zł

Termometr paskowy,
idealny do nauki odczytywania temperatury na skali Fahrenheita
oraz Celsiusza. Posiada
przesuwaną taśmę pozwalającą symulować
określoną temperaturę.

35 zł

Przeznaczony do mierzenia temperatury powietrza, gleby i cieczy.
Kolorowe suwaki pomagają w obliczaniu różnic w temperaturze.

• dł. 32 cm, zakres: od -30 do +110°C,
umieszczony w plastikowej obudowie
zabezpieczającej, możliwość zawieszenia

• wym. 15 x 60 cm

Termometr bezdotykowy
ezzdotykowy
na podczerwień
ie
eń
TS 13800

Termometr panelowy
CD 0038

Panelowy miernik temperatury
144 zł

• wyświetlacz LCD; -50÷150°C; z sondą o dł. 45 mm; akustyczna
sygnalizacja ustawionych wartości progowyc MIN/MAX
• jednostki pomiaru ° C i F; źródło zasilania: 1 bateria AAA
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CD 0044

144 zł

• wyświetlacz LCD; -50÷150°C; z sondą o dł. 45 mm; funkcja
MIN/MAX
• źródło zasilania: 1 bateria 1,5 V LR44

Elektroniczny termometr
i higrometr
TS 18696

52 zł

• zakres pomiaru temperatury: od -50 do 110 °C; dokładność
wyświetlacza temp.: 0,1 °C; dokładność pomiaru temp.: +/- 1
°C; zakres pomiaru wilgotności: 1%; długość przewodu z sondą: 100 cm; wodoodporny; wym.: 7 x 1,5 x 5 cm

145 złł

• czas pomiaru: 0,5 sekundy; wyświetlacz LCD; wybór trybu pomiaru
temperatury na czole lub powierzchni przedmiotów o temperaturze
niższej niż 110°C i emisyjności równej 0,95; skala Fahrenheita
i Celsjusza; pamięć 32 wyników; zakres pomiaru: temperatura
ciała: 32,0°C – 42,0°C / 89,6°F – 107,6°F; temperatura powierzchni: 0,0°C – 110,0°C / 32,0°F – 230,0°F; margines błędu
pomiaru: +0,2°C; odległość od miejsca dokonywania pomiaru na
czole: 5cm – 10cm; automatyczne wyłączenie: po upływie 6 s
(tryb oszcz ędzania energii); funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała; zasilanie: DC3 V (baterie AA/2 sztuki);
wym.: 14,8 × 4,3 × 8,7 cm; masa netto: 108 g (bez baterii);
w zestawie: termometr, 2 baterie AA, instrukcja

Decybelomierz
TS 21211

Termometr zaokienny
CM 0095

32 zł

• ø 18,5 cm; na przyssawkę

Termometr wodny
Galileusza
TS 21442

82 zł

Pokazuje aktualną temperaturę przez zależność gęstości cieczy od temperatury,
związaną z rozszerzalnością cieplną cieczy.
• zakres od +18 do +26 °C, 360 g

399 zł

Cyfrowy mienik natężenia
dźwięku o zakresie pomiarowym od 30 do 130 dB.
Urządzenie z profesjonalnymi
i zróżnicowanymi funkcjami
w przystępnej cenie. Urządzenie nadaje się do mierzenia, zapisywania i kontrolowania głośności do
zastosowania na przykład
na koncertach czy na dyskotekach.
• zakres pomiarowy: 30 – 130 dB A/C
• dokładność: ±2 dB przy 1 kHz
• zgodny z: EN 60651 klasa 3
• filtry korekcyjne A i C
• dwa tryby pomiarowe (szybki/wolny)
• funkcja pamięci wartości maksymalnej.
• owiewka mikrofonowa · 1 bateria 9 V ·
Instrukcja obsługi.

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

IV 8260

142 zł

Przeznaczona do kontroli i obserwacji podstawowych parametrów
klimatycznych takich jak:
temperatura powietrza,
prędkość wiatru, kierunek
wiatru, promieniowanie
słońca, opad atmosferyczny.

WIATROMIERZE
Przyrządy umożliwiające pomiar kierunku
i prędkości wiatru.

Wiatromierz
IV 8059

74 zł

Wiatromierz elektroniczny
HG 0004
222 zł
• zakres pomiaru 0-30m/s, wym. 40 x 10 x 10 x cm

• dł. 116 cm

Kalorymetr
AM 7311

120 zł

Pokrywa kalorymetru elektrycznego zawiera zamontowaną wężownicę grzewczą o rezystancji
około 1,5 omów ze standardowymi słupkami
wiążącymi do połączeń elektrycznych. Po podłączeniu do akumulatora 6-woltowego cewka
spowoduje wzrost temperatury o około 5 stopni
Celsjusza w ciągu 10 minut.

• izolowany uchwyt, mieszadło i gumowy korek z pojedynczym otworem.
• wym. 10 x 10 x 18 cm; waga ok 15 kg

•

Stacja
meteorologiczna

Mobilna stacja pogodowa
LR 2940

199 zł

Zestaw trzech pogodowych urządzeń pomiarowych. Barometr - do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, higrometr - do pomiaru wilgotności, termometr - do pomiaru temperatury
powietrza w °C i F. Z tyłu zamykany schowek
z 3 podstawkami, na których opiera się urządzenia po wyjęciu ich z walizki.

• w poręcznej walizce z uchwytem; wiek: 5+

Deszczomierz
IV 8405

39 zł

• dokładny pomiar opadów; skala w mm; pokrywka na czas
przenoszenia; wym: 16 x 8 cm
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kinetyka i dynamika

Siła i aktywność.
ak
ktywno
ośść.. Zestaw
staw
LR 0011
11

Zestaw zawiera dwa samochody, dwa dwustronne
Z

uchu, cztery klocki, wahadło, drabinę z dwo130 zł pasy ruchu,

Zestaw Siła i Ruch (STEM)
(ST
STEM został stwor
stworzony z myrowadzaniu
u dziec
ślą o wprowadzaniu
dzieci w świat nauki, technologii, inżynierii
żynierii i matematyki.
ma
matematy Dzięki kolorowym
elementom
m dzieci m
mogą odkrywać
d
prawa fizyki,
matematyki i innych dziedzin naukowych, jak między innymi grawitacja, bezwładność i siła tarcia.

ma wymiennymii szczebelkami, 10 kart z p
przeróżnymi aktywnościami oraz przewodnik/instrukcję
przewodnik/in
z przykładami.

• elem.: dwa samochody, dwa pasy ruchu, cztery klocki, wahadło, drabinę,10 kart aktywności, przewodnik/instrukcję; materiał: plastik;
wiek: 5+

Sprężyna
TS 18002

49 zł

Ruchliwa sprężyna płynnie „przelewa” się z dłoni na dłoń, schodzi
po schodach, prezentuje zjawiska związane z ruchem falowym.

• ø 7 cm
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Proste maszyny.
Zestaw konstrukcyjny
LR 2442

169 zł • 63 elem., wiek: 10+

Falownica. Demonstracja fal poprzecznych
i podłużnych
HG 0097
• wym. 50x 12 x 30 cm; waga 0,85 kg
• model plastikowy

Zestaw pozwala na skonstruowanie 5 maszyn:
krążek linowy, koło z osią, równia pochyła, dźwignia, klin.

199 zł

Kamerton rezonujący
QH 2206

42 zł

Skrzynka rezonansowa ze zdejmowanym kamertonem wykonana z drewna.

• młoteczek w zestawie
• częstotliwość: 440Hz; długość widełek: ok. 17 cm

Wahadło
matematyczne
HG 0146

Wahadło
adło
dło Newtona
RV 0243

105 zł

Prosty przyrząd do demonstracji prawa Newtona dotyczącego
zachowania pędu i energii podczas sprężystego zderzenia kul.
• wym.: 22cm x 22cm x 13cm, ø kuli: 2cm
• wiek: 7+

Wahadło Maxwella
ll
QH 0040
• wym. 23 x 10 x 41 cm

143 złł

Kuweta drgań
HG 0126

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Sprężyny.
ny. Z
Zestaw klasowy

279 zł

Urządzenie przeznaczone do prezentacji różnego typu fal powstających na powierzchni wody (fala kolista, fala płaska, interferencja fal kolistych, odbicie fali od przeszkody, dyfrakcja fali
na otworze). Przeznaczona do wyświetlania obrazu na ścianie
(rzutnik) lub suficie (stroboskop).
• wykonany z akrylu; wym. 35 × 28 × 6,4 cm
• wym. zbiornika 28 × 27 × 3,5 cm
• DC6V-9V

279 zł

Wahadło matematyczne służy do demomstracji ruchu ciała o masie punktowej
po wprowadzeniu go w ruch wahadłowy
oraz wyznaczania kąta odchulenia od
pionu, amplitudy, drgań i okresu.
• wysokość 122 cm; waga 5,4 kg

Sprężyny. Zestaw 5 szt.
TS 15714

25 zł

Komplet składa się z pięciu sprężyn o różnym współczynniku
sprężystości.

TS 19305
40 zł
• wym.pudełka10,2x20,5cm;200szt.(4,0x79,5mm/12szt;4,5x44,5mm/8szt;
5,0 x 20,5 mm / 10 szt; 5,5 x 25,5 mm / 10 szt; 6,5 x 22,0 mm / 10 szt; 7,0 x 38,0
mm / 10 szt; 7,0 x 51,0 mm / 12 szt; 8,0 x 28,5 mm / 8 szt; 8,0 x 31,5 mm / 10 szt;
8,0x44,5mm/12szt;8,5x36,5mm/10szt;8,5x47,0mm/12szt;5,5x17,0mm
/ 10 szt; 5,5 x 38,5 mm / 10 szt; 6,5 x 10,0 mm / 10 szt; 7,0 x 12,5 mm / 10 szt; 7,0 x
19,0 mm / 10 szt; 9,0 x 35,0 mm / 8 szt; 9,5 x 16,0 mm / 6 szt; 9,5 x 19,0 mm / 12 szt
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Model do prezentacji siły
odśrodkowej
QH 0051

69 zł

Doświadczenie polega na uwalnianiu kulki na samej

Równia pochyła
HG 0740

Ruch jednostajnie zmienny.
Zestaw demonstracyjny

• wym. 41,5 x 10 x 50 cm

QH 0032

zmianie kąta nachylenia i obciążenia na szalce.

Przyrząd do badania ruchu
jednostajnego i zmiennego

139 zł • regulowany kąt nachylenia (0-45°); kątomierz ze skalą kątową i linio-

Przyrząd umożliwia pokaz spoczynku i ruch ciał na
pochyłej powierzchni, wpływu wagi i powierzchni
na siłę tarcia, zmiany zachowań ciał na równi przy
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górze prowadnicy i obserwacji toru jej drogi – wbrew
sile ciążenia kulka nie spada po dotarciu do górnej części
pętli, lecz pokonuje ją i opuszcza „trzymając się” toru,
co dowodzi działania siły odśrodkowej.

wą; w zestawie: 2 drewniane deski , kątomierz, metalowy bloczek,
metalowa szalka , sznurek, haczyk, dwie płytki drewniane, jedna
płytka metalowa; wym.: 83 x 23 x 34 cm

QH 0053

Zestaw demonstrujący zasady działania ruchu jednostajnie zmiennego.

37 zł • wym. 49 x 8,5 x 25 cm

124 zł

Przyrząd służy do demonstracji badania wła-

sności ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego. Znajduje zastosowanie na lekcjach fizyki
i przyrody.

• wym. 110 x 20 x 24 cm

Zestaw do doświadczeń
uczniowskich z mechaniki

Nitynol. Drut
z pamięcią kształtu

QH 0052

TS 21492

509 zł

Zestaw do doświadczeń uczniowskich
z mechaniki.

36 zł

Ten niezwykły stop dwóch
metali: niklu i tytanu, posiada
oszałamiającą właściwość możemy go dowolnie powyginać, a on po podgrzaniu (przez np. wrzucenie do
gorącej wody, podgrzanie
w płomieniu świeczki, zapalniczki...) powróci do pierwotnego kształtu!

• plastikowy pojemnik, pistolet balistyczny, narzędzie
zachowania energii, pojemnik laboratoryjny, stalowa
kulka, stojak laboratoryjny, poziomica laboratoryjna,
odważniki 6 szt po 100 g, tribometr, dynamometr,
linijka pomiarowa, wahadło matematyczne, 3 ciała
o różnych masach

UWAGA: NiTiNOLu nie
należy podgrzewać w zbyt
wysokiej temperaturze! Nie
należy dopuszczać do podgrzania do czerwoności, ponieważ uszkadza to jego budowę krystaliczną i pamięć
kształtu!

Żyroskop
NV 6020

26 zł

Model żyroskopu wprawiony w ruch przy pomocy załączonej linki zachowuje swoje pierwotne położenie osi obrotu.

• wym. 6 x 6 x 6 cm, śr. 6,5 cm, kolor wybierany losowo,
• wiek: 6+

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

P
Pomaga
uczniom zrozumieć jak i dlaczego
zego
żżyroskopy są używane w wielu systemach
ch naprowadzania. Jest to dobrze wyważony żyrop
sskop wysokiej jakości z regulowanymi łożyskażyskami. Akcesoria obejmują plastikowe przeguby,
m
guby,
wahacz i obrotową obudowę. Ten wysokiej
w
sokiej
jakości żyroskop ma swobodne łożyska, które
ja
p
ie mipozwalają
mu pracować dłużej niż dwie
nuty
n od pojedynczego rozruchu z linką i mają
okrągłe tarcze ochronne na osi, które zapobieo
pobiegają uwięzieniu linki rozruchowej w łożysku.
żysku.
175-gramowy metalowy wirnik ma moment
oment
bezwładności około 2 x 10-5 kg/ m2. Żyroskop jest zamontowany na pierścieniu przegubowym i ma dwa stojaki, jeden z obrotową
otową
ramą, a drugi z wahaczami. Dostarczany
ny jest
również 60-cm przewód startowy i uchwyt.
wyt.
• wysokiej jakości żyroskop laboratoryjny
• solidny metalowy wirnik
• pojedyncze zaciski rozruchowe i tarczowe
• zamontowany na pierścieniu przegubowym
• dwa stojaki (obrotowa rama i stopki)
• wym. 10,7 x 10 x 17 cm; ø kulki 10 cm

Żyroskop. Model demonstracyjny
HG 0094

95 zł
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hydrostatyka i aerostatyka

Komora próżniowa
VO 4731

Prawo
Archimedesa.
Zestaw
demonstracyjny

Rozszerz
Rozszerzalność
rza
al
temperaturowa.
Zestaw demonstracyjny

QH 0031
62 zł
• wym. 17,5 x 4 x 7 cm
• 2 cylindry i sprężyna wagowa

Zestaw do demontracji rozszerzalności cieplnej
ciał stałych, pomiary objętości.

QH 0038
• z metalu

Zestaw
Zest
Ze
staw
aw a
aerometrów
erom
er
omet
etró
rów
w
HG 0029

299 zł

Zestaw zawiera 5 areometrów do pomiaru gęstości cieczy, w których wykorzystuje się siły
wyporu, z jaką ciecz działa na zanurzone
w niej ciało stałe. Przyrząd składa się z długiej
szklanej rurki, której górna część posiada skalę,
a dolna w postaci bańki wypełniona jest cieczą.
• 5 szt.; zakresy: 0,700 - 0,800 g/ cm3; 0,800 - 0,900 g/cm3;
0,900 -1,000 g/ cm3; 1,000-1,100 g/cm3; 1,100-1,200 g/ cm3
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35 zł

Kula Pascala
HG 0099

95 zł

Kulę Pascala można wykorzystać do zademonstrowania, jak zmiany ciśnienia płynu przenoszą
się równomiernie we wszystkich kierunkach.Składa się z mocnego metalowego korpusu i kuli.
• ø kuli 8 cm; 250 ml pojemności kuli; długość 35–53 cm

Zestaw rurek do demonstracji
zjawiska konwekcji
QH 2264

28 zł

Pomoc dydaktyczna w kształcie wygiętej prostokątnej rurki szklanej z wlewem od góry,
za pomocą której można demonstrować efektownie zjawisko konwekcji w cieczach.
• 3 szt.; wym.: 15,5 x 15,5 cm (ø 1,2 cm), 1,5 x 24 cm (ø 1,4
cm), 14,5 x 23,5 cm (ø 1,4 cm)

• wym. pojemnika : ø 12 cm, wys. 7 cm

Próżniowa rura
Newtona

Pieluszka jednorazowa
TS 14894

112 zł

Hermetyczny pojemnik z pompką, przy pomocy której wypompowuje się powietrze, tworząc
warunki próżniowe. Z pomocą komory można wykonywać różnorodne doświadczenia:
porównywać wielkość balonu, badać wpływ
na żywność, porównywać dźwięk dzwonka
telefonu komórkowego, demonstrować zasadę
oporu powietrza za pomocą piórka.

3 zł

Do wykorzystania w doświadczeniach z zakresu absorpcji i analizy stopnia zanieczyszczenia powietrza
• 1 szt.; rozmiar 5

HG 0125

159 zł

Przyrząd do demonstracji ruchu
ciał na podstawie drugiej zasady
dynamiki Newtona.
• wym. ø 5,8 x 95 cm
• zawiera magnes, metalową monetę, pióro

pomiary objętości

Kostka pomiarowa
TY 8401

Menzurki
zurki
13 zł

99 zł

Przezroczyste pojemniki służące do pomiaru.
Wykonane z tworzywa sztucznego.

• poj. 1 l.

• 7 szt. o poj. od 10 ml (10:5 ml) do 1000 ml (1000:10 ml)

Zestaw pojemników do pomiaru
objętości cieczy

Zestaw jednolitrowy
IV 1205

105 zł

Przezroczyste pojemniki o poj. 1 litra do zabaw badawczych i doświadczeń chemicznych.
Ciekawy kształt oraz podziałki na ściankach
pojemnika ułatwiają obserwację.

• 4 pojemniki o poj. 1 litr; 1 pojemnik o poj. 1/2 litra; 100
ml podziałka na każdym pojemniku

•

VO 8543

Przezroczysta kostka z pokrywką i podziałką
do pomiarów objętości cieczy.

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

CM 3967

Metr sześcienny. Zestaw
demonstracyjny
TY 8411

95 zł

Składany zestaw do demonstracji jednego
metra sześciennego.

• 12 słupków i 7 plastikowych łączników; 12 elem. słupków
100 cm, 8 łączników; wiek: 4+

155 zł

Zestaw edukacyjny do pomiaru i porównywania objętości cieczy składający się z pojemników i miarek o różnym kształcie i wielkości. Naczynia oznaczone zarówno miarami
w układzie metrycznym (litr, ml), jak i układzie
imperialnym (uncja, kwarta, galon).

• 19 elem.

Bryły porównawcze.
Pojemniki do pomiaru objętości
LR 1206

119 zł

Przezroczyste pojemniki z w formie figur geometrycznych z podziałką do pokazania relacji między objętością, pojemnością, masą
i kształtem.

• 6 szt. w trzech kształtach, wys. 11 cm, poj. 2 x 1000ml,
3 x 500ml, 1 x 250 ml, wiek: 8+
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magnetyzm

Pierwsze kroki z magnesem

Magnetyczne podkowy
LR 0790

Kolorowe kulki magnetyczne

Kulki magnetyczne

EI 0002
• 12 magnetycznych kulek w 12 kolorach

CM 0299
• 100 szt., ø 15 mm

16 zł

105 zł

122 zł

Zabawa podkowami pozwala w przystępny
i aktywny sposób poznawać zasady zjawiska
magnetycznego, jakie występują w przyrodzie.

• 6 szt.; wym. 6–12,7 cm

VO 8687
115 zł
• 1 duży magnes w kształcie podkowy, 1 mmagnes w kształcie podkowy, 4 magnetyczne różdżki, 14 magnetycznych
kulek, 40 przeźroczystych żetonów z magnetyczną obręczą dookoła

Zestaw magnetycznych atrakcji
EI 0052

Neomag. Figury puste
NS 4305

Smartrod. Duże klocki
k
magnetyczne
NS 4304

155 zł

• 36 elem.; wym. kula ø 4,5 cm, krótki elem. 7,1 x 2,4 cm, długi
elem. 11,9 x 2,4 cm
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120 zł

Klocki z wbudowanymi silnymi magnesami
neodymowymi. Wystarczy zbliżyć do siebie
ściankami dwa klocki, a one natychmiast się ze
sobą połączą. Za pomocą klocków wzorowanych na kształt figur geometrycznych można
zbudować wspaniałe trójwymiarowe budowle.
• 30 elem.; wym. trójkąta 5 x 5,5 cm, wym kwadratu 6,5 x
6,5 cm

109 zł

Gra składa się z zestawu różnych magnesów
oraz z samochodzików. Materiał został podzielony na kategorie według stopnia skomplikowania zadań.

Klocki magnetyczne
VO 0786
110 zł
• 244 szt.; magnesy w kształcie kulek (ø 1,3 cm) i prostokątów (wym. od 1,5 do 2,5 cm); wiek: 4+

• 2 magiczne szpatułki (2,3 x 1,4 x 16 cm); 1 linijka
(3 x 0,3 x 20 cm); 1 stojak (śr. 4 cm, wys. 11 cm); 2 samochodziki, (10,5 x 6 x 3,3 cm); 2 ludziki (3 x 3 x 8,2 cm);
2 pudełeczka z drobinkami żelaza (6,8 x 9,3 cm); 8 dwukolorowych pierścieni z magnesem (ø 3,5 cm); instrukcja
• wiek: 8+

Mały
ł zestaw magnetyczny
CM 5020

Odkrywca magnetyczności.
Zestaw do eksperymentów
VO 8416

209 zł

Obserwuj, jak magnesy wpływają na różne
materiały i inne magnesy i odkryj podstawowe
pojęcia z teorii magnetyzmu.

• 2 magnesy podkowiaste, magnesy okrągłe z otworem
na trzpieniu (2x czerwony i 4x czerwony / niebieski),
6 kompasów, opiłki żelaza, 4 magnesy sztabkowe o dł.
7,5 cm, 2 magnesy sztabkowe o dł. 3,7 cm, 10 kart pracy,
w wygodnej plastikowej skrzynce o wym. 28 x 17 x 11 cm

Megazestaw do magnetyzmu
TG 7532

Zestaw magnesów i materiałów do badania
właściwości pola magnetycznego. Stanowi zbiór
pomocy niezbędnych w prowadzeniu doświadczeń z fizyki.
• 29 akcesoriów: 3 magnesy pierścieniowe o wym.: 2,5 x 2 cm;
1,2 x 2 cm i 1,2 x 1,2 cm; 4 folie magnetyczne o wym.: 5 x 5 cm;
2 kompasy o wym.: 2 x 0,8 cm; 2 kompasy o wym.: 1,5 x 0,6 cm;
magnes - podkowa o wym.: 2,8 x 0,8 x 2,8 cm; magnes - podkowa
o wym.: 4,8 x 0,6 x 10,3 cm; 2 magnesy sztabkowe o wym.:
8 x 1 x 2,3 cm; 5 magnesów ferrytowych okrągłych o wym.:
2,5 x 0,5 cm; 5 magnesów ferrytowych kwadratowych o wym.:
2 x 0,5 x 2 cm; 2 magnesy cylindryczne o wym.: 10 x 0,5 cm; naturalny magnes - magnetyt o wym.: 2 cm; w plastikowym pudełku

przyciąganie ziemskie, nawigacja, prąd indukcyjny.
Dołączona instrukcja.

999 zł • duże i małe podkowy, kulki magnetyczne, magnesy podłużne
i okrągłe, a także duży wybór materiałów do wykorzystania
w eksperymentach, np. kompasy, opiłki żelaza, metalowe krążki,
szpilki, spinacze i gwoździe

Zestaw umożliwia uczniom odkrywanie zjawiska
magnetyczności i jej zastosowań, m. in. wyznaczanie linii pola magnetycznego przy użyciu kompasu,

•

210 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Okno eksperymentów
magnetycznych
CM 0437

212 zł

Opiłki żelaza zanurzone w wodzie pozwalają
na obserwację zjawisk magnetycznych. Okno
można umieścić na rzutniku prezentując działanie pola magnetycznego wszystkim uczniom
jednocześnie.

• wym. okna 23 x 13 cm, 2 magnesy dwubiegunowe o dł.
4 cm, dwa magnesy dwubiegunowe w obudowie plastikowej o dł. 8 cm, 2 magnesy walcowe o dł. 2,5 cm i śr. 0,7 cm
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Prostokąt eksperymentów
magnetycznych
Magnesy sztabkowe. Zestaw
CM 0207
• 20 szt. o wym. 5 x 1,5 x 1 cm

Magnes sztabkowy z biegunami
CM 0028
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czone do badań i zobrazowania właściwości pola
magnetycznego.
• wym. 8 x 2,2 x 1 cm, 2 szt.

Zastaw magnesów

Magnesy neodymowe
CM 0029
• 10 szt.; wym.: 1 x 0,4 cm

10 zł

Pudełko z opiłkami żelaza do obserwacji oddziaływania pola magnetycznego.

• wym. 9,5 x 6,8 x 1,2 cm, wytrzymałe tworzywo sztuczne

i S (kolor niebieski). Każdy magnes zamknięty jest

32 zł w wytrzymałej plastikowej obudowie. Przezna-

Zestaw dwóch silnych magnesów sztabkowych,
wykonanych z materiału ferromagnetycznego,
z oznaczonymi biegunami N (kolor czerwony)

82 zł

CM 0190

42 zł

CM 5010
• 3 szt.: 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm

105 zł

Pólkule Magdeburskie
QH 2115

Opiłki żelaza
AM 6018
• 63,5 g w fiolce (wys. 5cm; śr. 3,2cm)

Magnes U-kształtny
31 zł

QH 0034
• w kształcie litery „U”; stal chromowana

67 zł

•
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Półsfery z uchwytami służące przedstawieniu
siły, wytworzonej przez dociśnięte do siebie
dwie przyssawki w kształcie półkul. Przyłożone
do siebie gumowe powierzchnie przyssawek
pozwalają zademonstrować instnienie cisnienia
atmosferycznego.

• ø 12 cm; wykonane z tworzywa sztucznego i gumy

Linie pola magnetycznego
w przestrzeni
QH 0030
• wym. 18 x 18 x 21 cm
• w zestawie z magnesem podkowiastym

65 zł

144 zł

Linie pola
magnetycznego w przestrzeni
QH 2030
• wym. 17,5 x 17,5 x 20,5 cm
• w zestawie z magnesem sztabkowym;

99 zł

Zestaw cylindrów
drów
AM 1867
• 4 szt. o wym. 13 x 0,50 cm
• z aluminum, mosiądzu, stali i miedzi.

64 zł

Metalowe płytki magnetyczne
CM 0147
79 zł
• 12 szt. o wym. 5 x 2,5 cm; miękkie aluminium, mosiądz,
miedź, stal, magnetyczna stal nierdzewna, niemagnetyczna
stal nierdzewna, stal galwanizowana, twarde aluminium,
brąz fosforowy, nikiel srebrny, miękka stal cynkowana, cynk

331

Kompas zi
zielo
zielony
elony
elo
ny
y
HG 0007

2
24
4 zzłł

Wypełniony olejem
ole
lejeem
lej
em mineralnym.
minera
min
eralny
era
lny
nyym.
• wym. 7,5 x 6 x 3 cm,
cm, miarka
miarka
mi
rkaa (1:50
(1:5
(1
:500 tys.)
t s.)) z fluorescencyjnymi
ty
uore
oresce
scencyjny
nymi
mi
oznaczeniami

Magnes a kula ziemska. Model
CM 0417

Kompas mały
Przyrząd nawigacyjny przydatny w terenie, na
wycieczkach oraz do odczytywania kierunku
na mapach.

• ø kompasu 4,8 cm

• ø kuli 10 cm; wym. wskaźnika 12,5 x 3,5 cm

VO 9996

Pole
l magnetyczne przewodu
d
prostoliniowego
QH 0119

Igły magnetyczne. Zestaw
QH 0050
• 10 szt; stal nierdzewna; 3 x 2,5 x 3,7 cm
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25 zł

225 zł

Zestaw zawiera trzy akrylowe urządzenia do
prezentacji linii pola magnetycznego wokół przewodników (prostoliniowego, kołowego i zwojnicy).
• zestaw 3 sztuk; wym. 107 x 97 x 10 mm

135 zł

Model kuli ziemskiej z umieszczonym wewnątrz
magnesem wraz z dwubiegunowym magnesem
trójwymiarowym z rączką, który przesuwany po
powierzchni modelu globu ziemskiego prezentuje magnetyzm kuli ziemskiej.

18 zł

Igła magnetyczna
VO 8678

21 zł

Najprostszy model kompasu do doświadczeń
magnetycznych, testowania pola magnetycznego oraz wyznaczania kierunków geograficznych.

• dł. igły 7,5 cm

Przewodniki i izolatory
EB 0948
210 zł
• 8 rodzajów: pręt żelazny, pręt aluminiowy, pręt miedziany,
pręt stalowy, pręt drewniany, pręt szklany, pręt z tworzywa sztucznego, sznurek bawełniany, dł. 20cm; waga: ok.
200g; instrukcja; plastikowe pudełko

Gwoździe omiedziowane
CD 0031A

Pałeczki z akrylu i PVC
3 zł

• 5 szt.

Właściwy kierunek. Gra

Gra ćwicząca orientację kierunkową na płaszczyźnie. Gracz ma za zadanie przemieszczać się po

kowej i liczbowej.

• plansza; 4 pionki; 2 kostki; całość w plastikowej torbie

Gwoździe ocynkowane
CD 0030A
• 5 szt.

Kamienna kostka

•

82 zł

60 zł planszy zgodnie ze wskazaniem 2 kostek: kierun-

TR 1398

CD 0014
• 1 szt.

EB 2709
• długość 25 cm; ø 10 mm
• waga 0,058 kg

Śruba mosiężna
5 zł

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

CD 0022
• 1 szt.

Pałeczki
ł k szklane
kl
1 zł

Pałeczki ebonitowe
nitowe

Gwoździe stalowe
2 zł

CD 0032A
• 5 szt.

RV 6012
44 zł
• 2 szt., dł. 30 cm., ø 1,3 cm; wym
wym. jedwabnej tkaniny
36 x 36 cm

1 zł

RV 6013
44 zł
• 2 szt., dł. 30 cm., ø 1,3 cm; wym. tkaniny
i 36 x 36 cm
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elektryczność
Prąd. Panel manipulacyjny
NS 3096

319 zł

Na jego przykładzie można obserwować zależności w przepływie prądu. Za pomocą przełączników dziecko zmienia drogę przepływu
ładunków elektrycznych i pozwala zaświecić
się wybranym światełkom.

• płyta laminowana biała, wym. 50 x 45 x 3 cm; montowany
do ściany za pomocą uchwytu NS 3073, zasilany przez
3 baterie AAA – nie dołączone

VO 3673

Uchwyt na panel
NS 3073

99 zł

Uchwyt do zawieszania wymiennych paneli
ściennych. Bezpieczna i ergonomiczna konstrukcja z drewna i blachy. Sprzedawany osobno.

• biała blacha 0,2 cm, oraz surowe drewno olcha 2 cm
• wym. 53 x 45 x 6 cm

Sekrety
k
elektroniki.
l k
k Samochód
h d
z napędem elektrycznym
DR 0035

39 zł

Wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu są
zaprojektowane w sposób umożliwiający ich bezproblemowe łączenie za pomocą zaciskanych złą-
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Owocowy zegar.
Zestaw do eksperymentów

czek. W oparciu o szczegółową instrukcję w języku
polskim, dziecko w prosty sposób buduje zestawy
elektroniczne: np. urządzenie, które po zapadnięciu
zmroku włącza światło.
• wymagane 4 baterie AA (nie dołączone)
• wym. opakowania: 16 x 4,5 x 24 cm
• wiek: 6+

54 zł

Samodzielnie zbuduj elektroniczny zegar napędzany przez… sok, colę albo ziemniaka!

Zestaw elektronika 1

• 5 metalowych zworek, moduł elektroniczny, duża baza
z tworzywa, mała baza z tworzywa, 2 walcowate pojemniki, 2 cynkowe elektrody, 2 miedziane elektrody.
zestaw w plastikowej skrzynce o wym. 14,5 x 12,5 x
6 cm, wiek: 6+

VO 5479
210 zł
• 10 baterii słonecznych, 10 silniczków, 48 kabli o dł. 1
m. z końcówką krokodylową, 10 elektronicznych piszczków, 30 żarówek 2,5 V, 0,3 A, 10 oprawek żarówkowych,
10 kwadratowych baterii, plastikowe pudełko

Samochód z napędem wodnym

Zestaw elektronika 2

EI 0369

VO 8189

25 zł

165 zł

W jaki sposób przekształcić słoną wodę
w energię elektryczną i wykorzystać ją do
napędzania samochodu? Interesująca lekcja
ekologii i kreatywności.

Wprawisz w ruch małe śmigło, zobaczysz jak
świeci żarówka lub dioda, wydobędziesz dźwięk
z głośnika. Elementy łączone na wygodne zatrzaski.

• do samodzielnego złożenia; silniczek, części montażowe:
auto, kroplomierz, płytki magnetyczne, obrazkowa instrukcja; wym: 7,5 x 4 x 2cm; wiek: 8+

• 350 eksperymentów; 42 elem., podstawka, instrukcja,
wym. opakowania 42 x 28,5 x 4 cm, wymaga 4 baterii
AA (nie załączone), wiek: 6+

Obwody elektryczne. Zestaw
HG 0005
• wym. 36 x 36 x 5,5 cm

309 zł

Eksperymenty z elektrycznością
QH 0033

Komplet
l urządzeń
d do
d przeprowadzania
d
różnych doświadczeń z elektrycznością.

256 zł • pudełko o wym. 24,5 x 14,5 x 4,5 cm

Megazestaw
do elektryki
TG 7533

Solarny konik polny
EI 0012

26 zł

Za sprawą światła konik polny przemieszcza się
po gładkich powierzchniach: podskakuje, wibruje.

• wym. 2,5 x 5 x 1,5 cm

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

999 zł

Zestaw do zgłębiania tajników
prądu elektrycznego. Dołączona broszura opisująca 24
propozycje eksperymentów
zawiera także arkusze pracy,
które pomogą zrozumieć korzyści i zagrożenia płynące z elektryczności.

• baterie, uchwyty na akumulatory, żarówki z uchwytami, brzęczyki, drut,
ściągacze izolacji

Podstawowe obwody elektryczne
CM 7210

310 zł

Elementy mocowane są magnetycznymi stykami na przezroczystych płytkach.

• w zestawie: 6 płytek, 3 żarówki i podstawki, brzęczyk,
włącznik przyciskowy, 2 przewody krokodylkowe, łączniki
baterii, druty; wymagane 3 baterie C
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Ma
Maszyna
elektorstatyczna
elek
BZ 8
8002

259 zł

Przy kręceniu pokrętłem, maszyna
może wytworzyć pioruny do dłumoż
gości 6 cm. Pioruny wytwarzane
gośc
są po
poprzez statyczne naładowanie
przy kręceniu tarczą.

• wym.
wy płyty głównej: 29 x 18 cm, łączna
wysokość 34 cm, zakres dostawy: maszywy
na influencji elektrostatycznej (maszyna
Wimshursta), łącznie z instrukcją obsługi
Wi
i pr
propozycjami do wykorzystania na lekcji

Generator
van de Graaffa
HG 0008

SONDa. Fizyka, elektryczność
i magnetyzm.
PN 0081

6 999 zł

Gotowe zestawy kilkudziesięciu czujników do przeprowadzania doświadczeń na przedmiotach ścisłych.

• mobilne – możliwość przenoszenia SOND między salami oraz
prowadzenia zajęć poza budynkiem szkolnym
• wykorzystanie zalet technologii informacyjno-komunikacyjnej
w nauczaniu – możliwość wykonywania ćwiczeń równolegle
z wizualizacją ich wyników na ekranie komputera
• ekonomiczne rozwiązanie – nieograniczona możliwość przeprowadzenia eksperymentów
Wyróżnienie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla projektu
„Fizyka jest ciekawa” jako przykład realizowania dobrych praktyk
edukacyjnych, w której wykorzystano SONDy.
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Zestaw 1 SONDa Fizyka Elektryczność i Magnetyzm SONDa
zestaw 1 składa się z 13 elementów pomiarowych wraz z programowaniem do wizualizacji ćwiczeń:

• Matryca uniwersalna do budowania obwodów, Moduły zasilające
do budowania obwodów, Moduły pomiarowe
• Koncentrator pomiarowy do łączności z komputerem, Żarówki,
Włączniki i wyłączniki, Potencjometr, Oprawka do baterii R6,
R20, Rezystory, Tranzystory, Diody LED (czerwona, zielona),
Kondensatory, Diody prostownicze
Zestaw 2 SONDa Fizyka Elektryczność i Magnetyzm jest uzupełnieniem Zestawu 1.

• SONDa zestaw 2 składa się z 13 elementów pomiarowych wraz
z programowaniem do wizualizacji ćwiczeń:
• Przewody pomiarowe czerwone i czarne, Sonda oscyloskopowa,
Krokodyliki, Pojemnik do elektrolizy, Kompas, Komplet rdzenie
do budowy transformatora, Zwojnice, Przekaźnik, Magnesy,
Elektromagnes, Silnik, Prądnica, Czujniki temperatury

1 309 zł

W zestawie znajduje się konduktor stożkowy
i kulisty z kolcem (wraz ze statywem), konduktor kulisty na izolowanej rączce oraz młynek
Franklina i miotełka.

• wys. 740 mm, ø czaszy. 265 mm
• konduktor stożkowy (śr.100, x 150 mm) i kulisty z kolcem
(śr. 100 mm) ze statywem
• konduktor kulisty na izolowanej rączce (śr. 9,5 x 39,5 cm)
• młynek Franklina i miotełka
• napęd ręczny; efekty świetlne wyładowań

Elektromagnes duży
QH 2411

Cewki indukcyjne
56 zł

QH 2410

Elektromagnes zbudowany z cewki nawiniętej
na rdzeniu ferromagnetycznym z otwartym
obwodem magnetycznym. Na wierzchniej
warstwie znajduje się kilka zwojów gumowych, wskazujących kierunek nawijania cewek. Umieszczone na elektromagnesie zaciski
umożliwiają połączenie szeregowo lub równolegle. Urządzenie pozwala zaprezentować
zależność pomiędzy magnetyzmem a elektrycznością. Służy do wytwarzania pola magnetycznego w wyniku przepływu przez nie
prądu elektrycznego.
• wym.: 15 x 12 x 3,5 cm

49 zł

Pomoc do badania indukcji elektromagnetycznej i zasad transformatora. Cewka pierwotna
jest nawijana emaliowanym drutem miedzianym o dużej grubości o przybliżonej rezystancji
0,5 . Cewka wtórna jest nawijana drobnym
emaliowanym drutem miedzianym o przybliżżonej oporności 100 omów. Obie cewki wyposażone w gniazda 4 mm
p
• wym. 6,5 x 4 x 9 cm

Żarówki na mini podstawkach
AM 7916

29 zł

Gniazdo lampy mini ze sprężynowymi
łącznikami.

• moc żarówek 1,5 V

Silnik elektryczny.
Model demonstracyjny
QH 0035

Wahadło elektrostatyczne
QH 0029

103 zł

Przyrząd do doświadczeń z elektrostatyki, do
demonstracji siły przyciągania (odpychania)
między ładunkami różnoimiennymi (równoimiennymi) oraz do wykrywania pola elektrostatycznego

• 2 elem., wys. 30 cm

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Wykrywacz metalu
EI 0938

80 zł

Wykrywacz metalu z powiadomieniem dźwiękowym oraz diodami LED.

• składana aluminiowa konstrukcja
• wym. od 58 cm do 96 cm; wiek: 8+; wymaga baterii 9V

265 zł

Pomoc naukowa, która została zaprojektowana
w celu zademonstrowania zasady działania
silnika i generatora prądu, jako maszyn prądu zmiennego i stałego. Specjalna konstrukcja
umożliwia obserwację wszystkich elementów
budowy urządzenia. Model zbudowany jest
z podstawy, na której umieszczono dwukolorowy stojan wewnątrz którego znajdują się cewki,
oś z wirnikiem, komutator i korbka.
• wym. 9 x 6 x 27 cm
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POMIARY PRĄDU
Cyfrowy miernik uniwersalny
CD 0039

114 złł

Kieszonkowy miernik z funkcjami: automa-tycznej zmiany zakresów pomiarowych,,
sygnalizacją polaryzacji przy pomiarach
h
prądu i napięcia stałego oraz sygnalizacją
ą
dźwiękową ciągłości obwodu, automatycz-nym wyłączaniem miernika (po ok. 30 mi-nutach), wskaźnikiem słabej baterii.Rodzajee
pomiarów:
• pomiary napięcia stałego (DC); pomiary napięcia przemiennego (AC); pomiary natężenia prądu stałego (DC);
pomiary natężenia prądu przemiennego (AC); pomiar
rezystancji; pomiary hFE tranzystorów; pomiary napięcia
przewodzenia diod; kontrola ciągłości obwodu
Dane techniczne:
• wskaźnik: wyświetlacz krystaliczny o wym.16 x 48
mm; maksymalne wartości napięcia mierzonego: 500V
DC,500V AC (wartość skuteczna); ilość odczytów: 2...3
odczyty na sekundę; zakres temperatur pracy: 0...40°C;

dokładność miernika przedstawiona jest w form
formie: ±(%
odczytu+liczba cyfr); dokładność ta gwarantowana jest
dla temperatury pracy 23± 5°C i wilgotności względnej
powietrza mniejszej od 75%
• zestaw zawiera: miernik, komplet przewodów pomiarowych, instrukcję obsługi, 2x bateria 1,5V AAA, wym.:130
x 73,5 x 35mm, masa: 156g

Amperomierz DC
-0,2~0~0,6A; -1~0~3A
Elektrometr
QH 0028
• 1 szt., wym. 20,5 x 15 x 37 cm

155 zł

RV 1001
47 zł RV 1008
47 zł
• zakres pomiarowy: -0.2~0~0.6A; • zakres pomiarowy: 0~3V; 0~5V ~15V,
dokładność: ± 2.5%f. S, rozmiar: 133 x
-1~0~3A, dokładność: ± 2.5%f. S, potencjalny spadek/ubytek mocy: 75mV,
97x 100-mm, waga: 0,3 kg, podstaworozmiar: 133 x 97 x 100 mm, waga:
we zakresy mierzenia natężenia prądu:
0,3 kg, podstawowe zakresy mierzenia
0~5V; 0~3V~15V; 0~5V ~15V
natężenia prądu: 0~1A, 0~5A

Amperomierz AC 0~1A
Miernik elektryczny
TS 15090

99 zł

Miernikk uniwersalny
iwersalny z osobnym gniazdem 10 A.Zawiera: woltomierz i amperomierz szkolny

• zasilanie baterią (nie dołączono)
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Elektroskop
AM 0113
• wym. 21 x 9 x 24 cm

Elektroskop dwulistkowy
175 zł

AM 0113Z
• wym. 21 x 9 x 24 cm

139 zł

Woltomierz AC 0~3V;
0~5V~15V

Woltomierz DC 0~1~5V

RV 1002
47 zł RV 1007
42 zł
• zakres pomiarowy: 0~1A, dokładność: • zakres pomiarowy: 0~1~5V, dokładność:
±2.5%f. S, potencjalny spadek/uby± 2.5%f. S, czułość: 1mA, rozmiar: 133 x
tek mocy: 30mV, rozmiar: 133 x 97x
97x 100-mm, waga: 0,3 kg, podstawo100 mm, waga: 0,4 kg, podstawowe zawe zakresy mierzenia natężenia prądu:
kresy mierzenia natężenia prądu: 0~1A,
0~5V; 0~3V~15V; 0~5V ~15; -1~0~3V;
-5~0~15V
0~5A, 0~0.6A~3A

Diody LED 5mm
TS 18729

Klipsy Krokodylki
k d lk
CM 3016
• 10 szt. po 2 z każdego koloru, dł. 36 cm

24 zł

Zacisk
krokodylkowy
wy czarny
ny
CD 0006

2 zł

• 60VDC; zakr.chwyt: max.15mm;
5mm; 11szt.

• typ diody: LED; soczewka
dyfuzyjna kolor niebieski
• ø 5mm
• jasność 40-60mcd
• napięcie pracy 3,8-4,5V

5 zł
•
•
•
•
•

długość fali 455nm
prąd diody LED 20mA
kąt świecenia 60°
montaż THT
czoło wypukłe

Oporniki demonstracyjne
NS 8202

185 zł

• 10, 50, 100, 500, 1000, 1500 Ohm

Zacisk sprężynowy
CD 0041

19 zł

• 100 mm

Zacisk krokodylkowy czerw
czerwony

Baterie alkaliczne LR44

CD 0005

CD 0045

2 zł

• 60VDC, zakr.chwyt: max.15mm,
5mm, 1szt.

12 zł

• 1,5V; 2szt.

Opornik 1 OM
TS 20858

3 zł

• rezystancja 1 om; tolerancja 5%; czas rozłączenia 15s dla 32xP
• max napięcie robocze 300 V DC; moc 0,5W

Opornik 2 OM
TS 20859

1 zł

• rezystancja 2 om; moc 0,25 W przy +70 st.C
• max napięcie robocze 300 V DC
• zakres temperatur -55 do +155 st.C; tolerancja +/- 5%

Przewód pomiarowy czerwony

Wtyk bananowy czarny

CD 0036

CD 0003

32 zł

• 0,5m, PVC, 16A, przekrój przewodu 1 mm2

9 zł

• ø 4mm, 10A, 60VDC, z poprzecznym gniazdem

Bateria
t i płaska
ł k cynkowo-węglowa
k
l

Opornik 5 OM

CD 0001

TS 20860

8 zł

• 4,5V,
5V, 2000 mAh

3 zł

• rezystancja 4,7om; napięcie robocze 350 V
• wysoka stabilność niezależnie od warunków środowiskowych;
tolerancja +/- 5%; max napięcie przeciążenia 600 V; moc 3 W

Opornik 10 OM
TS 20863

1 zł

• rezystancja 10 om; moc 1W
• tolerancja 5%; max napięcie robocze 350 V DC

Przewód pomiarowy czarny
CD 0037

Wtyk bananowy czerwony
31 zł

• 0,5m, PVC, 16A, przekrój przewodu 1 mm2

•

Przetwornik dźwięku: sygnalizator (brzęczyk) piezoelektryczny

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

CD 0004
• ø 4mm, 10A, 60VDC, z poprzecznym gniazdem

9 zł

CD 0002
• 12mA, 3kHz

18 zł

Opornik 100 OM
TS 20908

1 zł

• rezystancja 100 om; tolerancja 10%
• max napięcie robocze 350 V DC; moc 1W
• czas rozłączenia 15s dla 32xP
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optyka

Optyka. Panel

Uchwyt na panel

NS 3095

319 zł

NS 3073

99 zł

Demostruje działanie efektów złudzeń optycznych za
pomocą 3 wymiennych ruchomych elementów.

Uchwyt do zawieszania wymiennych paneli ściennych.
Bezpieczna konstrukcja z drewna i blachy.

• płyta laminowana biała, wym. 50 x 45 x 3 cm; montowany do ściany
za pomocą uchwytu NS 3073

• biała
biał blacha o gr. 0,2 cm oraz surowe drewno olcha o gr. 2 cm; wym. 53
x 45 x 6 cm; sprze
sprzedawany osobno

Kolorowe okulary
LR 2446

45 zł

Okulary z wymiennymi szkłami. Można
umieszczać dwa szkła w jednym okular
okularze dzięki czemu dziecko może porównywać i m
mieszać
barwy. Dodatkowo dołączone jest szk
szkło zniekształcające, które daje efekt obrazu widzianego okiem owada.

• oprawka, cztery pary szkieł czerwone, żółte, nniebieskie,
przeźroczyste, zniekształcające i instrukcję; wie
wiek: 3+
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Kalejdoskop
FO 0977

Wskaźniki barw. Zestaw

34 zł

Przezroczyste tabliczki w kolorach podstawowych służą do obserwacji skutków łączenia
poszczególnych barw.

Do samodzielnego skonstruowania i ozdobienia. Bezpieczne elementy, takie jak: tekturowe, wytrzymałe rurki, plastikowe lusterko, soczewki z przezroczystej folii, plastikowe
pierścienie oraz kolorowe koraliki, po połączeniu stworzą
wyjątkową zabawkę.

• 6 szt., dł. 15 cm, tworzywo sztuczne

• wym. ø 5 cm, dł. 21 cm, wiek: 6+

VO 1840

20 zł

KOŁA ZŁUDZEŃ
OPTYCZNYCH
Wpraw koło w ruch
a zobaczysz ukryty obrazek.
• ø 40 x 2 cm

Tarcza
cza Newtona
RV 3035

135 zł

Dysk podzielony na sektory w kolorach tęczy,
których kolejność i wielkości są tak dobrane,
aby przy szybkim obracaniu się krążka obserwator widział go jako jednolicie biały.

• śr. 7 cm, statyw oraz dodatkowy pasek

Lupa ręczna
z podświetleniem LED
TS 17926
26 zł
• 2 diody LED; okrągłe pole widzenia (2,5x) z udoskonalonym obiektywem wypukłym (6x)
• wymagane 2 baterie AA (nie dołączono do zestawu)

Lupa z podświetleniem LED 65 mm
HG 0065

28 zł

• powiększenie: 2,5 x, 25 x, 55 x

Powietrze. Panel ścienny

Lupa z podświetleniem LED 90 mm

BU 2381

HG 0090

219 zł

29 zł

• powiększenie: 2,5 x, 25 x, 55 x

Woda. Panel ścienny
BU 2380

Zestaw soczewek
AM 0914

37 zł

• 6 różnych soczewek szklanych ø 38 mm: podwójno - wypukłe,
plano (zerówki) - wypukłe, podwójnie wklęsłe, plano - wklęsłe,
wklęsłe-wypukłe i wypukłe-wklęsłe

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Soczewki kuliste wklęsłe
i wypukłe
QH 0056
47 zł
• 2 szt., wypukłe i wklęsłe; regulowana wysokość; ø 10 cm

219 zł

Lupa kieszonkowa
QH 2711

6 zł

Podwójna, składana lupa akrylowa ze szklanymi soczewkami.
• powiększenie 10x, ø obiektywu: 3 cm

Ziemia. Panel ścienny
enny
BU 2382

219 zł
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Optyka geometryczna.
Zestaw
QH 0049

509 zł

Narzędzie do eksperymentów
optycznych z zakresu optyki geometrycznej, np. załamanie, odbicie
światła, krótkowzroczność, dalekowzroczność.Umożliwia przeprowadzenie bazowych doświadczeń,
wyposażony w wolnostojącą tablicę
magnetyczną, na której montowany
jest dysk optyczny z podziałką kątową (tarcza Kolbego) oraz oświetlacz
laserowy zasilany bateryjnie. Zestaw
zawiera również soczewki akrylowe różnych kształtów i zwierciadło
o regulowanej krzywiźnie. Akcesoria montowane są na tablicy dzięki
ęki
magnesom neodymowym. Zasilanie
anie
bateryjne sprawia, że wyrób jest
st całkowicie bezpieczny.

• wym. 75 x 24 x 37 cm

Siatki dyfrakcyjne
HG 0127

39 zł

Zestaw przyrządów optycznych, które służą do demonstracji zjawiska dyfrakcji i interferencji światła oraz uzyskania jego widma.
Doskonale sprawdzą się w działaniach pomiarowych. Analiza
położeń jasnych i ciemnych prążków dyfrakcyjnych umożliwia
wyznaczenie długości fali, padającej na siatkę. Wszystkie siatki
dyfrakcyjne o wymiarach 5 x 5 cm. ) zbudowane są z plastikowej
ramki i folii (wym. 35 x 23 mm) z otworami o różnych kształtach i odmiennych odległościach między szczelinami. Można je
montować na specjalnych statywach czy ławach optycznych.

Ława optyczna z wyposażeniem
QH 0019
265 zł
• wym. 101 x 6,5 x 20 cm; latarka z żarówką, 5 uchwytów, zestaw 3 diagramów, ekran z uchwytem, 4 soczewki wypukłe, 2 soczewki wklęsłe
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Komplet składa się z 5 siatek, wśród których znajdują się:
• płytka z trzema pojedynczymi szczelinami o szerokości odpowiednio: 0,05 ; 0,1 i 0,2
mm;
• płytka z trzema podwójnymi szczelinami o szerokości 0,05 mm i odstępami odpowiednio: 0,2; 0,3; 0,45 mm;
• płytka z : pojedynczymi szczelinami, podwójnymi szczelinami, trzema szczelinami, czterema szczelinami, wieloma liniami (30 i 60 linii/mm), otworami w kształcie: koła (śr.
0,36 mm), trójkąta (wym. boku 0,3 mm), kwadratu (wym. boku 0,2 mm) i prostokąta
(wym. 0,6 x 0,28 mm); szerokość wszystkich szczelin wynosi 0,06 mm, a odstępy
0,05 mm;
• płytka z trzema otworami w kształcie prostokątów, a każdy składa się z 90-stopniowego
przecięcia linii, odpowiednio 20, 40 i 60 linii.
• płytka z okrągłymi otworami o średnicy odpowiednio: 0,2, 0,3, 0,4 mm,

Wskaźnik laserowy
Zestaw do eksperymentów
ze światłem
VO 0025

Pryzmat
285 zł

Dlaczego niektórzy ludzie potrzebują okularów? Co się dzieje patrząc w dal i dlaczego
obraz rzutowany na siatkówce jest do góry nogami? Dzieci mogą odnaleźć odpowiedzi na te
i inne pytania korzystając z zestawu Science Kit.

• reflektor LED, 7 soczewek optycznych, 4 plansze z poleceniami, instrukcja; wymagania: baterie 1,5V x 3; wiek: 6+

AM 0972

34 zł

Pryzmat jest niezbędnymi narzędziem do przeprowadzania doświadczeń fizycznych z zakresu optyki. Używając pryzmatu można badać
rozszczepienie i załamanie światła, całkowite
wewnętrzne odbicie, czy też określić kąt graniczny.

• równoboczny; wym. 2,5 cm x 10 cm

• wym. 112 × 25 × 12 mm
• obudowa plastikowa,
czarna
• długość fali 650 nm
• napięcie robocze 3 V

•
•
•
•
•

klasa lasera 2M
zasięg lasera do 200 m
bateria 2× AAA
waga (z baterią) 42,7 g
gwarancja 2 lata

– czerwony
TS 20862

75 zł

– zielony
TS 20862A

129 zł

Latarka LED
ze wskaźnikiem laserowym
ym
TS 15866

49 zł

• metalowa obudowa; źródło światła - 8 super-jasnych LED;
strumień świetlny 45 lm; wbudowany wskaźnik laserowy; laser
class II; P < = 1 mW; l = 650 nm (DIN 60825-1:2008-05); dwu
funkcyjny włącznik soft-touch (latarka / wskaźnik laserowy); zasilanie - 3 baterie AAA (w zestawie); czas świecenia: ok 12 godz
na 1 komplecie baterii; wym. latarki: fi 28 x 110 mm

Zestaw pryzmatów
QH 2079

115 zł

Zestaw pryzmatów i soczewek, wykonanych z akrylu
z zatopionymi stykami magnetycznymi, które umożliwiają mocowanie do tablicy magnetycznej. Elementy
zestawu można wykorzystać do poznawania i badania
natury światła (załamanie, rozszczepienie, wewnętrzne
odbicie). Plastikowej tarczy ze skalą kątową i pozostałymi
elementami można użyć do eksperymentowania i wyjaśniania zjawisk związanych z optyką.

Maszyna do mieszania barw
QH 0055

369 zł

Demonstracyjny przyrząd w postaci specjalnego
projektora wykorzystującego trzy niskonapięciowe silne diody LED (czerwona, zielona, niebieska) zamontowane w specjalnych obudowach
i gniazdach umożliwiających regulację kąta
padania każdej barwnej plamy na biały ekran.

• wym. 22 x 17 x 16 cm,instrukcję obsługi; baterie nie wchodzą w skład zestawu

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

Zestaw zawiera osiem akcesoriów optycznych. Wśród
nich znajdują się następujące soczewki i pryzmaty :
• płasko - wypukła o wym.: 4 x 8 x 1 cm
• pryzmat - trójkąt prostokątny o wym.: 6 x 6 x 1 cm
• dwuwypukła o wym.: 4,5 x 13 x 1 cm
• dwuwklęsła o wym.: 5 x 13 x 1 cm
• wypukło - wklęsła o wym.: 4,5 x 13 x 1 cm
• płasko - wklęsła o wym.: 1 x 6,5 x 1 cm
• wypukło - płaska o wym.: 1 x 6,5 1 cm
• pryzmat - prostopadłościan o wym.: 2 x 13 x 1 cm
• plastikowa tarcza z naniesioną skala kątową ø 13 cm

Latarki kieszonkowe LED
CM 8012
• 12 szt., 4 kolory, dł. 15,5 cm
• wymagają 2 baterii AA (nie załączone)

105 zł
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Nieskończoność. Panel świetlny
RV 0012

Lusterko zamykane
NS 8329

7 zł

Podwójne okrągłe lusterko. Jedno lusterko powiększające drugie standardowe.
• wym. : 6,5 x 1,3 cm; waga: 0.038 (kg); kolor: czerwony; materiał: plastik; 1 szt.

Lustrzane kształty
AP 4010

• wym. 35 x 35 x 13 cm, wiek: 3+

35 zł

CM 8013

Panel lustrzany akrylowy
CM 2406

345 zł

Bezpieczny, odporny na zarysowania panel z 4 wypukłościami.
Odbicie z efektem rybiego oka.
• wym. 78 x 78 cm

Lustrzane kamyki

Lustra wypukło-wklęsłe

Dwustronne lustrzane kształty w arkuszach. Każdy arkusz składa
się z kilku lusterek o różnych kształtach.
• 36 elem.; wym. 8 – 11 cm

344

699 zł

Miedzy dwiema taflami zwierciadeł montowane są pod odpowiednim kątem ledowe profile oświetleniowe. Punkty świetlne
odbijają się w tafli lustra tworząc w ten sposób iluzję świetlistej
głębi i nieskończonej przestrzeni. Panel charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, elegancją formy i szerokim spektrum
zastosowania materiałów, kolorów i efektów wewnątrz.

45 zł

10 dwustronnych bezpiecznych i nietłukących się lusterek wykonanych z plastiku.
• wym. 10 x 10 cm

TG 4238

520 zł

Błyszczące bryły o opływowych kształtach i gładkiej powierzchni. Działają jak lustro odbijając twarze i faktury na których leżą.
• 20 szt. w 4 wielkościach: ø od 4,5 do 15 cm

PLANSZE

Fizyka. Zestaw 21 tablic

• wym. 70 x 100 cm

WU 0003
21 tablic dydaktycznych:
• Ruch postępowy.
• Ruch jednostajny zmienny (I).
• Ruch jednostajny zmienny (II).
• Ruch obrotowy.
• II zasada dynamiki dla ruchu
obrotowego.
• Statyka.
• Zderzenia niesprężyste.
• Zderzenia częściowo sprężyste.
• Zderzenia sprężyste.
• Siły w ruchu po okręgu.
• Siły w ruchu harmonicznym.

580 zł
• Moment bezwładności.
• Moment bezwładności niektórych
ciał.
• Drgania harmoniczne.
• Składanie drgań równoległych.
• Krzywe Lissajous.
• Tłumienie, rezonans.
• Rzuty.
• Schemat doświadczenia Younga.
• Idealny schemat rozszczepiania
jąder.
• Rodziny pierwiastków promieniotwórczych.

Światła i kolory
TS 5273

42 zł

Zasady dynamiki
VS 0131

Jednostki układu SI
42 zł VS 0130

Optyka geometryczna
VS 0132

•

42 zł

Jednostki miar

42 zł TS 5424

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

42 zł
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BADAWCZE PRACOWNIE PRZYRODNICZE

S T E M

science

Energia. To działa!
LJ 0019

4 999 zł

Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z fizyki, przeznaczony do
przeprowadzenia i omówienia 19 działań badawczych i eksperymentów podczas 23 lekcji fizyki.
Uczniowie poznają rodzaje energii i zachodzące
pomiędzy nimi przemiany. Analizują, w jaki sposób
energia jest dostarczana do ich organizmów oraz
rozpoznają jej źródła w otaczającym ich świecie.
Poznają koncepcję transportu i przemian energii.
Zajmują się ruchem falowym jako sposobem przenoszenia energii i informacji. Poznają pojęcia odnawialnych i nieodnawialnych zasobów energii,
a także analizują wady i zalety alternatywnych
źródeł energii. Tworzą modele turbin wiatrowych
i kół wodnych oraz omawiają ich funkcje.
• Sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole.
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Wyposazenie zestawu dostarczane w wytrzymałej skrzyni z tworzywa sztucznego (o wymiarach: 50 x 60 x 30 cm) stanowią: materiały
drukowane:rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze
scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji drukowanej oraz
materiały drukowane dla 30 uczniów; bezterminowa licencja szkolna
na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających
na pracę z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej: rozbudowany
przewodnik metodyczny pt. „Energia. To działa!” dla nauczyciela ze
scenariuszami lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej, książka
dla uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia interaktywne,
symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji; materiały
tradycyjne, m.in.: elektroskop i pałeczki do elektryzowania, miernik
uniwersalny - 2 szt., zestaw przewodników i izolatorów, przewód na
rolce (dł.30 m), baterie alkaliczne R20 - 36 szt.; uchwyt na baterie - 45
szt., mini żarówka 2V 0,06A - 20 szt.; oprawki do żarówek - 30 szt.,
brzęczyk elektryczny- 5 szt, ogniwo słoneczne - 5 szt., piłeczki pingpongowe- 16 szt., kulki szklane- 40 szt., termometr zanurzeniowy- 30
szt., duży zestaw pojemników z tworzywa sztucznego, ścienna plansza
dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)

maths

Siły i oddziaływania
LJ 0020

5 490 zł

Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z fizyki, przeznaczony do
przeprowadzenia i omówienia 15 działań badawczych i eksperymentów podczas 17 lekcji fizyki.
Moduł pozwala uczniom przeprowadzić szereg
doświadczeń z zakresu sił fizycznych i oddziaływania.
Realizując zadania badawcze, uczniowie dowiedzą się, czym jest siła i masa oraz jaki jest wpływ
tych wielkości na ruch ciał wynikający z zasad
dynamiki Newtona. Uczniowie będą badać oddziaływania grawitacyjne, opory ruchu, a także
oddziaływania magnetyczne i elektrostatyczne.
Będą mieli także możliwość rozwijania umiejętności inżynierskich podczas projektowania i wykonywania modeli.

• Sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole;
wyposazenie zestawu dostarczane w wytrzymałej skrzyni z tworzywa
sztucznego (o wymiarach: 50 x 60 x 30 cm): materiały drukowane:
rozbudowany przewodnik metodyczny pt. „Siły i oddziaływania” dla
nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji drukowanej oraz materiały drukowane dla 30 uczniów; bezterminowa
licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych,
pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej:
rozbudowany przewodnik metodyczny pt. „Siły i oddziaływania” dla
nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej; książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia
interaktywne; symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji;
materiały tradycyjne, m.in.: waga elektroniczna, zakres 2kg- 2 szt., siłomierz (dynamometr) 250g- 8 szt., zestaw obciążników (11x10g)- 8 szt.,
modele samochodu - 8 szt., stoper- 12 szt., poziomice i równoważnie -po
8 szt., opiłki żelaza (600 g) - 1 szt., szalki Petriego - 10 szt., magnesy
sztabkowe i pierścieniowe -po 16 szt., kule styropianowe- 18 szt., arkusze filcu i papieru ściernego- po 5 szt., ścienna plansza dydaktyczna
„Metoda badawcza” (70x100 cm)

ZESTAWY
KLOCKÓW
KONSTRUKCYJNYCH
Zestawy klocków konstrukcyjnych to znakomita zabawa połączona z nauką, rozwijająca wyobraźnię i myśl konstrukcyjną małych budowniczych.
Dzięki prostocie elementów połączonej z różnorodnością kolorów można konstruować niesamowite pojazdy, roboty i fantastyczne konstrukcje.
Klocki są wstępem do wspaniałego świata techniki.
Zestawy pozwalają budować ruchome konstrukcje, dzięki czemu zabawa staje się jeszcze bardziej
ciekawa. Klocki są cenną pomocą dydaktyczną
w nauczaniu dzieci geometrii i myślenia przestrzennego, mogą być też wykorzystywane na
lekcjach fizyki czy astronomii w starszych klasach.

Energia wodna i wiatrowa

Mosty i ich
h konstrukcje
k
k

Energia słoneczna

KX 7051
269 zł
• 7 modeli, 288 elem., w plastikowej skrzynce o wym. 35 x 22
x 19 cm, wiek: 9+

KX 8640
151 zł
• 7 typów mostów, 13 modeli, 207 elem., plastikowy pojemnik
o wym. 31,5 x 31,5 x 6 cm, wiek: 8+

KX 7075
269 zł
• 3 modele. 128 elem. w plastikowej skrzynce o wym. 35 x 22 x 19
cm, wiek: 9+

Koła zębate z łańcuchem
Ko

Dźwignie

Koła zębate
b t i pasowe

MP 4210
M

289 zł

Ze
Zestaw
klocków z kołami zębatymi i łańcuchem. Dodatkowe instrukcje oraz łańcuch pozwalają na buda
dowanie
do
całkiem nowych modeli. Zabawa rozwija
umiejętności
um
matematyczno-inżynieryjne.

• 600 klocków, 700 ogniw łańcucha; 9 ulotek

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

MP 4112

119 złł

Konstruuj proste mechanizmy, obserwuj, wyciągaj
wnioski i poznawaj zasady działania dźwigni.

• 430 elem.; gumowe obręcze, 2 komplety kart pracy dla nauczyciela
z 8 modelami i 2 zestawy kart pracy dla uczniów z 8 modelami;
do wyczerpania zapasów;

MP 4220

219 zł

Zestaw klocków z kołami zębatymi i kołami pasowymi wraz z instrukcjami pozwalają na budowanie
bardziej zaawansowanych modeli. Zestaw zawiera
także gumowe obręcze.
• 490 elem.; 12 instrukcji; wiek: 3+
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PRACOWNIA FIZYCZNA. PAKIETY
Fizyka jest dziedziną nauki wyjaśniającą zasady funkcjonowania świata. Zagadnienia
te powinny zostać przedstawione uczniom
w ciekawy i przystępny sposób. Do realizacji tego celu przygotowaliśmy bazę nieza
zbędnych pomocy. Wśród nich są modele,
zbędny
urządzenia o
oraz zestawy eksperymentalne.
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W ofercie posiadamy również przyrządy • Pakiet Fizyka STARTER oferuje niezbędne, podstawowe
służące do wykonywania pomiaróworaz szewyposażenie pracowni fizycznej.
roki wachlarz narzędzi TIK.Katalog wzboga- • Pakiet Fizyka PREMIUM jest rozszerzoną propozycją,
cono o kolorowe plansze dydaktyczne, które
przeznaczoną dla pracowni fizycznej.
wspierają proces zapamiętywania. Zgodnie • Pakiet Fizyka GOLD stanowi najszerszą ofertę wyposażez wymaganiami nowej podstawy programonia, umożliwiającą uczniom realizację własnych zaintewej opracowaliśmy trzy zestawy produktów:
resowań, wykraczających poza podstawę programową.

Pakiet Fizyka Gold
NS 6105

Pakiet Fizyka Premium
NS 6104

Pakiet Fizyka Starter
NS 6103

3 500 zł •

Pakiet Fizyka STARTER obejmuje
podstawowe, niezbędne wyposażenie pracowni fizycznej. W jego
skład wchodzą:
• 2 x Miara zwijana 30 m
• 3 x Suwmiarka tradycyjna
• 2 x Stoper
• 2 x Termometr bagietkowy
• 1 x Odważniki z haczykami
• 1 x Waga szkolna metalowa, 2 kg
• 1 x Sprężyny zestaw klasowy
• 1 x Dynamometry
• 1 x Miernik elektryczny
• 1 x Maszyna elektrostatyczna
• 1 x Pałeczki szklane
• 1 x Pałeczki ebonitowe
• 1 x Przewodniki i izolatory
• 1 x Klipsy krokodylki
• 2 x Amperomierz DC -0,2 ~ 0 ~ 0,6A; -1 ~
0~3A
• 2 x Amperomierz AC 0 ~ 1 A
• 2 x Woltomierz DC 0 ~ 1 ~ 5 V
• 2 x Woltomierz AC 0 ~ 3V; 0 ~ 5V ~ 15V

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 000 zł •

Pakiet Fizyka PREMIUM obejmuje
rozszerzoną ofertę przeznaczoną
dla pracowni fizycznej. W jego
skład wchodzą:
1 x Zestaw elektronika 1
• 3 x Miara zwijana 30 m
1 x Metalowe płytki magnetyczne
• 5 x Suwmiarka tradycyjna
1 x Cylindry. Zestaw
• 3 x Stoper
1 x Magnesy sztabkowe. Zestaw
• 3 x Termometr bagietkowy
1 x Zestaw magnesówpodkowiastych
• 3 x Szklany termometr
1 x Prostokąt eksperymentów magne• 1 x Odważniki z haczykami
tycznych
• 1 x Waga elektroniczna
1 x Magnesy neodymowe. Zestaw
• 1 x Sześciany o równych objętościach
1 x Igła magnetyczna
• 1 x Sprężyny zestaw klasowy
1 x Wahadło Maxwella
• 1 x Dynamometry
1 x Zestaw soczewek - 6 sztuk
• 3 x Miernik elektryczny
1 x Zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe
• 1 x Maszyna elektrostatyczna
1 x Pryzmat
• 1 x Pałeczki szklane
1 x Tarcza Newtona
• 1 x Pałeczki ebonitowe
1 x Latarka LED ze wskaźnikiem laserowym • 1 x Przewodniki i izolatory
1 x Kamerton 440 Hz w etui
• 1 x Klipsy krokodylki
1 x Komora próżniowa
• 1 x Silnik elektryczny. Model demonstra1 x Równia pochyła do doświadczeń z tarcia
cyjny
1 x Przyrząd do badania ruchu jednostajnego • 1 x Elektroskop dwulistkowy
i zmiennego
• 3 x Amperomierz DC -0,2 ~ 0 ~ 0,6A; -1 ~
1 x Plansza - Jednostki układu SI
0~3A
1 x Plansza - Zasady dynamiki
• 3 x Amperomierz AC 0 ~ 1 A
1 x Plansza - Optyka geometryczna
• 3 x Woltomierz DC 0 ~ 1 ~ 5 V
1 x Jednostki miar. Plansza
• 3 x Woltomierz AC 0 ~ 3V; 0 ~ 5V ~ 15V

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0~3A

8 500 zł • 5 x Amperomierz AC 0 ~ 1 A

Pakiet fizyka GOLD obejmuje najszerszą ofertę wyposażenia, prze1 x Generator Van de Graaffa
znaczoną dla pracowni fizycznej.
1 x Zestaw elektronika 1
W jego skład wchodzą:
1 x Metalowe płytki magnetyczne
• 3 x Miara zwijana 30 m
1 x Cylindry. Zestaw
• 5 x Suwmiarka tradycyjna
1 x Magnesy sztabkowe. Zestaw
• 1 x Suwmiarka elektroniczna
1 x Zestaw magnesówpodkowiastych
• 5 x Stoper
1 x Prostokąt eksperymentów magne• 5 x Termometr do pomiaru cieczy i ciał
tycznych
stałych
1 x Magnesy neodymowe. Zestaw
• 5 x Termometr bagietkowy
1 x Igła magnetyczna
• 5 x Szklany termometr
1 x Wahadło Maxwella
• 1 x Waga szkolna metalowa, 2 kg
1 x Zestaw soczewek - 6 sztuk
• 1 x Odważniki z haczykami
5 x Lusterko dwustronne czerwone
• 1 x Waga elektroniczna
3 x Zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe
• 1 x Sześciany o równych objętościach i róż2 x Pryzmat
nych masach
1 x Tarcza Newtona
• 1 x Sprężyny zestaw klasowy
2 x Latarka LED ze wskaźnikiem laserowym • 1 x Zestaw aerometrów 5szt.
1 x Kamerton 440 Hz w etui
• 1 x Dynamometry
1 x Komora próżniowa
• 5 x Miernik elektryczny
1 x Rozszerzalność temperaturowa. Zestaw • 1 x Maszyna elektrostatyczna
1 x Prawo Archimedesa. Zestaw demon• 1 x Pałeczki szklane
stracyjny
• 1 x Pałeczki ebonitowe
1 x Równia pochyła do doświadczeń z tarcia • 1 x Przewodniki i izolatory
1 x Przyrząd do badania ruchu jednostajne- • 1 x Klipsy krokodylki
go i zmiennego
• 1 x Silnik elektryczny. Model demonstra1 x Plansza - Jednostki układu SI
cyjny
1 x Plansza - Zasady dynamiki
• 1 x Elektroskop dwulistkowy
1 x Plansza - Optyka geometryczna
• 1 x Podstawowe obwody elektryczne
1 x Jednostki miar. Plansza
• 5 x Amperomierz DC -0,2 ~ 0 ~ 0,6A; -1 ~

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 x Woltomierz DC 0 ~ 1 ~ 5 V
5 x Woltomierz AC 0 ~ 3V; 0 ~ 5V ~ 15V
1 x Generator Van de Graaffa
1 x Zestaw elektronika 1
1 x Metalowe płytki magnetyczne
1 x Cylindry. Zestaw
1 x Magnesy sztabkowe. Zestaw
1 x Zestaw magnesów podkowiastych
1 x Prostokąt eksperymentów magnetycznych
1 x Magnesy neodymowe. Zestaw
1 x Igła magnetyczna
1 x Wahadło Maxwella
1 x Zestaw soczewek - 6 sztuk
10 x Lusterko dwustronne czerwone
5 x Zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe
5 x Pryzmat
1 x Tarcza Newtona
5 x Latarka LED ze wskaźnikiem laserowym
1 x Ława optyczna z wyposażeniem
1 x Kamerton 440 Hz w etui
1 x Komora próżniowa
1 x Rozszerzalność temperaturowa. Zestaw
demonstracyjny
1 x Prawo Archimedesa. Zestaw demonstracyjny
1 x Równia pochyła do doświadczeń z tarcia
1 x Przyrząd do badania ruchu jednostajnego
i zmiennego
1 x Plansza - Jednostki układu SI
1 x Plansza - Zasady dynamiki
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formularz zamówienia
Zamówienie
Kod

Adres odbiorcy

Nazwa artyku³u

Cena

Iloœæ

Wartoœæ

.AZWISKO I IMIÆ  
.AZWA PLACÏWKI 

5LICA 

+OD  -IEJSCOWOxÂ



4EL  E MAIL 

.)0 
 
data

podpis

pieczęć

Adres zamawiaj¹cego – p³atnika

JEELI JEST RÏNY OD ADRESU ODBIORCY

.AZWISKO I IMIÆ 
.AZWA PLACÏWKI 
5LICA



+OD  -IEJSCOWOxÂ 
4EL

 E MAIL 

.)0 
 
data

podpis

pieczęć
POLA OBOWIZKOWE

+UPUJCY PRZYJMUJE DO WIADOMOxCI I AKCEPTUJE TERMIN REALIZACJI ZAMÏWIENIA
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pieczęć

TEL        
FAX    
E MAIL POCZTA NOWASZKOLACOM
WWWNOWASZKOLACOM

/FERUJEMY BEZPATNY TRANSPORT NA TERENIE 0OLSKI PRZY KADYM ZAMÏWIENIU POWYEJ 450 zł.

Razem

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
firma Nowa Szkoła Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( 90-248 ), ul. POW 25, zwana dalej Spółką, • Pani/Pana dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane wyłącznie
w celu obsługi i realizacji zamówień produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania, • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

ogólne warunki gwarancji
§1
Firma Nowa Szkoła z siedzibą w Łodzi przy ul. POW 25 zwana dalej
Gwarantem udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty, zapewnia sprawne działanie
oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie
z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi
w dokumentacji czy też w instrukcji użytkowania.
Okres gwarancji na produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest
od daty dostawy do kupującego/zamawiającego i wynosi:
dla placówek publicznych i niepublicznych (definiowanych
zgodnie z Regulaminem i warunkami współpracy Gwaranta) 12 miesięcy
dla konsumentów (definiowanych zgodnie z Regulaminem
i warunkami współpracy Gwaranta)- 24 miesiące

§2
Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne
powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancja
nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie
w wyniku:
nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,
nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących
w miejscu przeznaczenia (np. stosowanie wyrobów z pianek na
podłożach szorstkich)
nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania
i dalszego transportu produktu z wyłączeniem transportu od
Gwaranta do Kupującego
uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub
celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady,
uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników
noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania
atmosferyczne itp.),

Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu,
oraz nie obejmuje produktu, którego na podstawie przedłożonych
dokumentów i cech znamionowych produktu nie można
zidentyfikować jako produktu zakupionego u Gwaranta

§3
Ponadto Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty
w przypadku stwierdzenia:
jakiejkolwiek modyfikacji produktu,
jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby
nieuprawnione,
nieprzestrzegania obowiązków dokonywania okresowych
przeglądów jeśli są one wymagane (np. w placach zabaw).

§4

1. Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyny określonych w § 2 i §
3 jest podstawą do nie uznania reklamacji produktu. W przypadku nie
uznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony reklamującemu
pod warunkiem uprzedniego pokrycia Gwarantowi kosztów przesłania
produktu do Kupującego. Nieodebrany towar po upływie 60 dni od dnia
zawiadomienia kupującego o nieuznaniu gwarancji z jednoczesnym
wezwaniem go do pokrycia kosztów przesyłki produktu, będzie
zutylizowany. z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu
2. W przypadku Konsumentów, którzy nie odbiorą towaru, we
wskazanym powyżej terminie , Gwarant wzywa klienta w formie
pisemnej do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego
terminu, Gwarant jest uprawniony do naliczania opłat za
bezumowne przechowywanie produktu. Opłata ta wynosi 5%
aktualnie obowiązującej stawki za odpowiednią ilość m2
powierzchni magazynowej w mieście siedziby Gwaranta
naliczanej za każdy miesiąc przechowania

§5

§7

Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie
następujących warunków:
pisemnego za pośrednictwem poczty, faxu, poczty elektronicznej
serwis@nowaszkola.com czy też ze strony www.nowaszkola.
com/serwis zgłoszenia reklamacji przez Kupującego
zawierającego: nazwę towaru, numer katalogowy, numer
dokumentu którego dotyczy reklamowany produkt, opis
uszkodzenia, wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi
powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego produktu.
w przypadku wad, które można usunąć tylko u Gwaranta, na
koszt Gwaranta taki produkt zostanie odebrany i naprawiony
w jego siedzibie. Reklamowany produkt powinien być
odpowiednio zabezpieczony na czas transportu do Gwaranta.
Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu
wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia
produktu przez Kupującego.

Informacja o przyjęciu reklamacji do ewidencji będzie przekazywana
Kupującemu w drodze takiej samej, w jakiej Gwarant dostał zgłoszenie
reklamacyjne w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zgłoszenia przez Gwaranta.
Realizacja reklamacji poprzez naprawę lub wymianę na nowy produkt
będzie następowała w następujących terminach:

§6
Gwarancja ogranicza się jedynie do bezpłatnej naprawy produktu,
dostawy części zamiennych lub wymiany na nowy produkt. Gwarant
decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze
sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych. Wymienione
wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta tylko wtedy, gdy
ich koszt odbioru od Kupującego jest opłacalny o czym Kupujący
zostanie przez Gwaranta poinformowany.
Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego nie będącego
Konsumentem kosztami manipulacyjnymi związanymi
z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany
produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją.
W takim przypadku Kupujący nie będący Konsumentem zostanie
obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.

do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji w przypadku produktów,
które w danym momencie są na stanie magazynowym Gwaranta
do 60 dni od daty zgłoszenia reklamacji w przypadku produktów,
których w danym momencie nie ma na stanie magazynowym
Gwaranta.

§8
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej.

§9
W przypadku naprawy produktu, czas trwania gwarancji ulega
przedłużeniu o ten okres. W przypadku wymiany produktu na nowy,
produkt ten jest objęty nową gwarancją od dnia wydania nowego
produktu. Po dokonaniu naprawy reklamowany produkt będzie
odesłany do Kupującego na koszt Gwaranta

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami
Gwarancji mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności kodeksu cywilnego.

regulamin i warunki współpracy
Ważność oferty
Treści prezentowane w katalogu a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu
przepisów art. 66 i 66 ze zn.1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem
do składania ofert, które będą oceniane przez pryzmat aktualności
w świetle daty druku katalogu

Ceny
Ceny artykułów podane w niniejszym katalogu są proponowanymi
cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT. Firma Nowa Szkoła zastrzega sobie możliwość modyfikacji cen produktów w przypadku zmiany stawki VAT, cła lub skokowej zmiany kursu walut.

Transport i terminy dostaw

1. Oferujemy bezpłatny transport artykułów do Zamawiającego na terenie
całej Polski przy każdym zamówieniu powyżej 450 zł brutto. Przy zamówieniu o niższej wartości koszty transportu, ponoszone przez Zamawiającego, wynoszą:

•

rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

a. przesyłki do 30 kg – 25 zł (traktowane są jako przesyłki jednopaczkowe);
b. przesyłki powyżej 30 kg – 25 zł za każdą kolejną paczkę
w zakresie od 1 do 30 kg
Koszt przesyłki umieszczany jest na fakturze jako odrębna
pozycja.
2. W chwili otrzymania towaru prosimy o sprawdzenie rzeczy,
w szczególności pod kątem ilości i stanu zewnętrznego dostarczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania, mogących wpłynąć na jakość zawartości przesyłki
lub niezgodność w ilości dostarczonych paczek ze specyfikacją, prosimy o wpisanie tych uwag na liście przewozowym
w obecności przedstawiciela przewoźnika, jako powód rezygnacji z przyjęcia dostawy. Również w przypadku uszkodzenia
taśm z logo firmy Nowa Szkoła zabezpieczających paczkę,
prosimy sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności
przedstawiciela firmy dostarczającej. Adnotacje te są niezbędne
do wszczęcia procedury reklamacyjnej. Prosimy również
o potwierdzenie odbioru przesyłki na dokumentach dostawy
i odesłanie potwierdzonych kopii na adres:

Nowa Szkoła Sp. z o.o.
90-248 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

3. Dostawy większości zamówionych artykułów realizowane
są w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia
(z wyjątkiem zamówień meblowych i placów zabaw). Termin ten dotyczy towarów dostępnych w magazynie firmy
Nowa Szkoła w chwili złożenia zamówienia.
Informacje o dostępności i aktualnych cenach oferowanych
towarów mogą Państwo otrzymać pod numerami telefonów:
+48 42 630 04 88,
+48 42 633 88 25,
Biura Obsługi Klienta
lub Przedstawicieli Handlowych.

Dla ułatwienia kontaktu niezbędne jest podanie przez Państwa
adresu e-mail i numeru telefonu lub faxu. W przypadku chwilowych braków niektórych artykułów, Państwa zamówienie
dostarczane będzie partiami, a dodatkowa dostawa realizowana na nasz koszt. Każdą przesyłkę cząstkową dostarczamy
wraz z odrębnymi dokumentami handlowymi (faktura VAT).
4. Jeżeli adres odbiorcy jest inny niż adres zamawiającego, prosimy
o jego dokładne podanie na zamówieniu.
5. Przy wszystkich zamówieniach mają Państwo możliwość osobistego odbioru towaru w magazynie firmy.

Formy i warunki płatności

1. Jedną z form płatności dla placówek publicznych jest przelew
bankowy na konto lub przekaz pocztowy na adres firmy. Termin
płatności umieszczony jest zawsze na dokumencie dostawy (faktura VAT). Przekroczenie terminu płatności spowoduje automatyczne naliczenie ustawowych odsetek i rozpoczęcie procedury
windykacyjnej. Za każde upomnienie lub wezwanie do zapłaty
firma Nowa Szkoła naliczać będzie i obciążać klienta dodatkowo
kwotą (100 zł) kosztów manipulacyjnych.
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2. Do chwili pełnego uregulowania należności za przesłany towar,
pozostaje on własnością firmy Nowa Szkoła.
3. Faktura znajduje się zawsze na zewnątrz przesyłki, w specjalnie
oznakowanej kopercie doklejonej do paczki (Uwaga! Faktura jest
doklejona do opakowania zewnętrznego).

Formy płatności

1. Klienci indywidualni płacą na podstawie faktury proforma prze-

2.
a.
b.
3.

4.

lewem przed dostawą. Po dokonaniu przelewu na konto Nowej
Szkoły i przesłaniu dowodu wpłaty, następuje wysyłka towaru.
Dopuszczalny jest również odbiór towaru za pobraniem, jednak
po uprzednim ustaleniu tej formy płatności z pracownikiem Biura Obsługi Klienta.
Placówki Publiczne:
przelewem po dostawie 14 dni;
lub gotówką przy odbiorze (na życzenie klienta, forma ta dotyczy
również klientów mających należności przeterminowane powyżej
14 dni w aktualnych rozliczeniach za transakcje dokonane).
Placówki niepubliczne, które są naszym klientem:
a. przelewem po dostawie 7 dni (forma dla klientów współpracujących z Nową Szkołą, tzn. klientów, którzy dokonali
co najmniej dwukrotnie zakupów na kwotę nie mniejszą
niż wartość kolejnego zamówienia);
b. lub gotówką przy odbiorze (na życzenie klienta, forma ta dotyczy
również klientów mających należności przeterminowane powyżej 14 dni w aktualnych rozliczeniach za transakcje dokonane).
Nowe placówki niepubliczne, składające zamówienie pierwszy raz, płacą:
a. przelewem przed dostawą;
b. lub przedpłatę 50 % + przelew po dostawie towaru 50 %;
aby skorzystać z tej formy płatności, zamawiający musi przesłać zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wysyłka towaru, następuje po przesłaniu dowodu wpłaty 50% wartości zamówienia brutto.

Reklamacje i zwroty
Niniejsze postanowienie nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z konsumentem (osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
1. Reklamacje można składać pisemnie na adres
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
90-248 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
lub mailowo na następujący adres e-mail: serwis@nowaszkola.
com, bądź wypełnienie krótkiego formularza na stronie Sprzedającego
www.nowaszkola.com/serwis albo telefonicznie.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dane nabywcy, numer
dokumentu zakupu (faktura, WZ), kod towaru i ilość reklamowanych
artykułów oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Reklamacje złożone przez klienta będącego konsumentem
(osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeżeli nabywca jest konsumentem (osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna doko-
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nująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową),
wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Nowa Szkoła sp. z o.o., bez podania przyczyn,
w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa
po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez komnsumenta weszła w posiadanie
rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane
partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14
dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie
ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest
wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa
po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie
ostatniej z rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument powinien poinformować Nowa Szkoła sp. z o.o o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres poczta@nowaszkola.com
3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od
umowy, zamieszczonego pod adresem
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
90-248 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
z dopiskiem: Biuro Obsługi Klienta.
jednak nie jest to obowiązkowe.
4.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby
konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
5.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem
umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – od
chwili takiego połączenia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Nowa Szkoła sp. z o.o
zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta
w pier wotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili
otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany,
jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
9.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Oświadczenia Sprzedającego

1. Sprzedający oświadcza, iż ze względu na ciągłe poszukiwanie nowych
rozwiązań artykułów umieszczonych w katalogu, zastrzega sobie
prawo wprowadzania zmian modyfikacyjnych oraz że dokłada wszelkich starań, by zdjęcia artykułów prezentowane w niniejszym katalogu, były najbliższe ich wyglądowi rzeczywistemu. Niemniej jednak ze
względu na jakość druku mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne. Również ze względu na długi czas przygotowania materiałów do katalogu, a jednocześnie na nieustannie trwający proces
udoskonalenia produktów mogą wystąpić zmiany w ich rozwiązaniach
technicznych, nie zmieniające jednak ich użyteczności. Z tego powodu zmiany te nie stanowią przyczyny reklamacji w przypadku umów
zawieranych z placówkami publicznymi, placówkami niepublicznymi. Dlatego w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedającego, które
udzieli szczegółowych informacji odnośnie danego produktu.
2. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących wyboru artykułów
oraz rejestracji i realizacji zamówień udzieli Biuro Obsługi Klienta
oraz Przedstawiciele Handlowi Sprzedającego pod wskazanymi
poniżej numerami telefonu, faxu oraz adresami e-mail:
tel.:
801 5555 08
(42) 630 17 28
(42) 630 04 88
fax: (42) 632 73 28
e-mail: poczta@nowaszkola.com
Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 66 par. 1. Szczegóły dotyczące oferty
handlowej zostaną przekazane po kontakcie ze Sprzedającym.
Za błędy powstałe w druku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:
od poniedziałku do piątku
8.00–16.00
Forma telefoniczna nie dotyczy klienta indywidualnego. Klienci indywidualni mogą składać zamówienia wyłącznie w formie pisemnej
(fax, e-mail, Internet, list) lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.
5. za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego numery telefonów
i adresy e-mail Przedstawicieli Handlowych obsługujących dany
region, dostępne są na ostatniej stronie niniejszego katalogu lub na
stronie internetowej: www. nowaszkola. com
Umowa zostaje uznana za zawartą z chwilą złożenia oświadczenia
sprzedającego o potwierdzeniu zamówienia

Korekty faktur VAT
i noty korygujące
W przypadku stwierdzenia pomyłek w nazwie, adresie lub danych kontrahenta na otrzymanych przez Państwa fakturach VAT, prosimy o bezzwłoczne wystawienie noty korygującej i przesłanie jej na adres:
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
90-248 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
z dopiskiem: Biuro Obsługi Klienta.
Prosimy również o niezwłoczne odsyłanie podpisanych, z wpisana datą
odbioru i opatrzonych pieczęcią, faktur korygujących na adres:

Jak zamawiać

Nowa Szkoła Sp. z o.o.
90-248 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
z dopiskiem: Biuro Obsługi Klienta.

W celu zawarcia umowy sprzedaży artykułów oferowanych w niniejszym
katalogu należy złożyć zamówienie w jeden z podanych sposobów:

1. przez Internet: sklep internetowy:
www. nowaszkola. com
e-mail: poczta@nowaszkola.com

Gdańsk

2. listownie:
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
90-248 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

+48 42 632 73 28.
Zamówienie musi być zredagowane zgodnie z formularzem zamówienia w katalogu lub na stronie internetowej. Musi zawierać pieczątkę
placówki, numer NIP (lub REGON), numer telefonu i nazwisko osoby
zamawiającej i/lub kontaktowej oraz adres e-mail. Ze względu na możliwość zdublowania realizacji złożonego przez Państwa zamówienia,
prosimy nie potwierdzać go osobnym listem.
4. telefonicznie (numery telefonów do Biura Obsługi Klienta):

Olsztyn
Bydgoszcz

Szczecin

Białystok

kujawsko-pomorskie

podlaskie
mazowieckie

Poznań

Gorzów
Wielkopolski

3. lub faksem:

warmińsko-mazurskie

pomorskie

zachodniopomorskie

Warszawa

wielkopolskie

lubuskie

dolnoœl¹skie
Wrocław

³ódzkie

lubelskie
Lublin

Kielce

opolskie
Opole

Łódź

œl¹skie

œwiêtokrzyskie
podkarpackie

Katowice
Kraków
ma³opolskie

Rzeszów

tel. +48 5555 08.
Dla zachowania bezpieczeństwa i poprawności transakcji, wszystkie
zamówienia składane telefonicznie będą potwierdzane przez pracowników Biura Obsługi Klienta lub Przedstawicieli Handlowych, poprzez
zwrotne wysłanie do Państwa, wpisanego zamówienia, faxem lub
pocztą e-mail, na wskazany adres lub nr telefonu.

Nasze biuro:

 (42) 630 17 28, (42) 630 04 88
90-248 Łódź,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

dol no œl¹s kie

REZERWA
OŚWIATOWA
2019

 695 040 074

zmiany w systemie oświaty są dla nas
kluczowym przedsięwzięciem i inspiracją do ciągłego poszukiwania rozwiązań, poprawiających jakość oraz
efektywność nauczania. Wśród tegorocznych nowości znajdują się skategoryzowane pomoce dydaktyczne,
których podział zależny jest od nauczanego przedmiotu. Zadbaliśmy również
o propozycje modułów meblowych do
własnej aranżacji i gotowych zestawów
niezbędnych w każdej klasopracowni.
Uzupełnieniem naszej oferty jest
szeroki wybór sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych pomocy naukowych dla przedmiotów matematycznoprzyrodniczych.
Przygotowując dla Państwa ofertę
kompleksowego wyposażenia, kierowaliśmy się założeniami nowej podstawy programowej oraz możliwością
uzyskania dofinansowania w ramach
rezerwy oświatowej. W roku 2019
wartość rezerwy subwencji wynosi
183,6 mln zł. Jak wynika z rozporządzenia MEN wsparcie finansowe można
uzyskać w ośmiu kategoriach, a propozycje naszego katalogu poświęcamy
szczególnie dwóm z nich:

dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia,
geografia, chemia, fizyka) w szkołach
podstawowych publicznych,
dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych
obiektach publicznych szkół oraz pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
prowadzonych (dotowanych) przez JST.
Wnioski dla pierwszego kryterium należy składać do 14 czerwca 2019 r.
Natomiast w przypadku doposażenia
pomieszczeń termin przedłożenia niezbędnych dokumentów podzielono na
dwie tury:
pierwsza tura do 31 maja 2019 r.
dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania lub zaadaptowanych w okresie X-XII roku poprzedniego oraz w I kwartale 2019 r.;
druga tura do 27 września 2019 r.
dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania lub zaadaptowanych w II i III kwartale 2019 r.

http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/50190-kryteria-podzialu-rezerwy-subwencji-oswiatowej
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MATEMATYKA
166–181
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PROGRAMOWANIE
I MULTIMEDIA
128–165

Bolesławiecki
Głogowski
Górowski
Jaworski
Jelenia Góra
Jeleniogórski
Kamiennogórski
Legnica
Legnicki
Lubański
Lubiński
Lwówecki
Polkowicki
Średzki
Świdnicki
Wałbrzych
Wałbrzyski
Wołowski
Zgorzelecki
Złotoryjski

Milicki
Oleśnicki
Oławski
Trzebnicki
Wrocław
Wrocławski

 605 101 940
Dzierżoniowski
Kłodzki
Strzeliński
Ząbkowicki

lubelskie

 603 690 441
Biłgorajski
Chełm
Chełmski
Hrubieszowski
Janowski
Krasnostawski
Kraśnicki
Łęczyński
Parczewski
Tomaszowski
Włodawski
Zamość
Zamojski

³ódzkie

 60
605
5 89
896
6 44
443
3
Kutnowski
Łęczycki
Poddębicki

³ódzkie

 601 232 562
Bełchatowski
Łaski
Opoczyński
Pajęczański

kujawsko-pomorskie

 609 361 009

lubuskie

 691 533 233

Piotrków Trybunalski
Piotrkowski
Radomszczański
Rawski
Sieradzki
Skierniewice
Skierniewicki
Tomaszowski

lubelskie

 607 770 869
Bialski
Biała Podlaska
Lubartowski
Lubelski
Lublin
Łukowski
Opolski
Puławski
Radzyński
Rycki
Świdnicki

Wieluński
Wieruszowski
Zduńskowolski

 601 321 797
Brzeziński
Łowicki
Łódź
Łódzki Wschodni
Pabianicki
Zgierski

ma³opolskie

 607 347 652
Kraków
Krakowski
Miechowski
Proszowicki

 601 701 300
Bocheński
Chrzanowski
Myślenicki
Nowy Sącz
Olkuski
Oświęcimski
Suski
Wadowicki
Wielicki

 661 221 545
Brzeski
Dąbrowski
Gorlicki
Limanowski
Nowosądecki
Nowotarski
Tarnowski
Tarnów
Tatrzański

mazowieckie

 607 432 769
Łosicki
Miński
Siedlce
Siedlecki
Warszawa Bemowo
Warszawa Białołęka
Warszawa Bielany
Warszawa Praga Północ
Warszawa Targówek
Wołomiński

 603 226 323
Garwoliński
Otwocki
Piaseczyński
Warszawa Mokotów
Warszawa Praga Południe
Warszawa Rembertów
Warszawa Wawer
Warszawa Wesoła
Warszawa Wilanów

mazowieckie

 697 993 200
Pruszkowski
Sochaczewski
Warszawa Ochota
Warszawa Śródmieście
Warszawa Ursus
Warszawa Ursynów
Warszawa Włochy
Warszawa Wola
Warszawa Żoliborz
Warszawski Zachodni

 661 484 801
Białobrzeski
Grodziski
Grójecki
Kozienicki
Lipski
Przysuski
Radom
Radomski
Szydłowiecki
Zwoleński
Żyrardowski

 601 630 028
Ciechanowski
Gostyński
Legionowski
Makowski
Mławski
Nowodworski
Ostrołęcki
Ostrołęka
Ostrowski
Płock
Płocki
Płoński
Przasnyski
Pułtuski
Sierpecki
Sokołowski
Węgrowski
Wyszkowski
Żuromiński

opolskie

 605 101 940

podkarpackie

 607 770 482
Dębicki
Kolbuszowski
Leżajski
Mielecki
Niżański
Ropczycko-Sędziszowski
Rzeszowski
Rzeszów
Stalowowolski
Strzyżowski
Tarnobrzeg
Tarnobrzeski

 607 950 039
Bieszczadzki
Brzozowski
Jarosławski
Jasielski
Krosno
Krośnieński
Leski
Lubaczowski
Łańcucki
Przemyski
Przemyśl
Przeworski
Sanocki

podlaskie



601 509 200

Augustowski
Białostocki
Białystok
Grajewski
Kolneński
Moniecki
Sejneński
Sokólski
Suwalski
Suwałki

 510 474 921
Białystok
Białostocki
Bielski
Hajnowski
Łomża
Łomżyński
Siemiatycki
Wysokomazowiecki
Zambrowski

pomorskie

 605 989 831
Bytowski
Chojnicki
Człuchowski
Gdańsk
Gdański
Kościerski
Kwidzyński
Sopot
Starogardzki
Tczewski

 661 519 100
Gdynia
Lęborski
Malborski
Nowodworski
Pucki
Słupsk
Słupski
Sztumski
Wejherowski

œl¹skie

 607 068 675
Bytom
Chorzów
Gliwice
Gliwicki
Katowice
Piekary Śląskie
Siemianowice Śląskie
Świętochłowice
Tarnogórski
Zabrze

 781 990 246
Bielski
Bielsko-Biała
Cieszyński
Jastrzębie Zdrój
Pszczyński
Wodzisławski
Żory
Żywiecki

 607 347 672
Bieruńsko-Lędziński
Mikołowski
Raciborski
Ruda Śląska
Rybnik
Rybnicki
Tychy

œl¹skie

 607 702 124
Będziński
Częstochowa
Częstochowski
Dąbrowa Górnicza
Jaworzno
Kłobucki
Lubliniecki
Mysłowice
Myszkowski
Sosnowiec
Zawiercie
Zawierciański

œwiêtokrzyskie



693 600 677

wielkopolskie

 609 350 038
Gostyński
Grodziski
Kalisz
Kaliski
Kępiński
Krotoszyński
Leszczyński
Leszno
Międzychodzki
Nowotomyski
Obornicki
Ostrowski
Ostrzeszowski
Rawicki
Szamotulski
Wolsztyński

 605 896 443

warmiñsko-mazurskie

 601 212 103
Bartoszycki
Działdowski
Ełcki
Giżycki
Gołdapski
Iławski
Kętrzyński
Lidzbarski
Mrągowski
Nidzicki
Nowomiejski
Olecki
Olsztyn
Olsztyński
Ostródzki
Piski
Szczycieński
Węgorzewski

 661 519 100
Braniewski
Elbląg
Elbląski

wielkopolskie

 603 474 100
Jarociński
Kościański
Pleszewski
Poznań
Poznański
Średzki
Śremski

Chodzieski
Czarnkowsko-Trzcianecki
Gnieźnieński
Kolski
Konin
Koniński
Pilski
Słupecki
Turecki
Wągrowiecki
Wrzesiński
Złotowski

zachodniopomorskie

 695 989 100
Choszczeński
Gryfiński
Kamieński
Myśliborski
Policki
Pyrzycki
Stargardzki
Szczecin
Świnoujście

 601 644 800
Białogardzki
Drawski
Goleniowski
Gryficki
Kołobrzeski
Koszalin
Koszaliński
Łobeski
Sławieński
Szczecinecki
Świdwiński
Wałecki

Adres
90-248 Łódź
ul. POW 25

Infolinia
801 5555 08

Telefon
42 630 17 28
42 630 04 88

poczta@nowaszkola.com

www.nowaszkola.com
www.sklep.nowaszkola.com
www.laboratoriaszkolne.com

Zapisz się
na nasz newsletter
na stronie
sklep.nowaszkola.com
i bądź na bieżąco
ze wszystkimi promocjami

Serwisy społecznościowe:

NowaSzkola1992
nowa_szkola

subwencja oświatowa • laboratoria szkolne • 2 019

Fax
42 632 73 28
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