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Zapisz się
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sklep.nowaszkola.com
i bądź na bieżąco
ze wszystkimi promocjami!
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Sklep internetowy
– najszybszy i najłatwiejszy
sposób na złożenie zamówienia

Twoja Nowa Szkoła Średnia
Szanowni Państwo.
Nowa Szkoła od ponad 25 lat jest liderem polskiego rynku
edukacyjnego. W roku zmian w systemie edukacji stworzyliśmy unikatowy katalog skierowany do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych. Przedstawiamy w nim kompleksowe rozwiązania dla liceów, techników, szkół branżowych.
Nasze pomysły konsultujemy z dyrektorami szkół, specjalistami i ekspertami by stworzyć najlepszą ofertę spełniającą
oczekiwania kadry pedagogicznej, uczniów i rodziców.
Modyfikujemy technologie, inwestujemy w nowoczesne rozwiązania i wciąż stawiamy sobie nowe cele. Nasza wiedza
poparta jest wieloletnim doświadczeniem, a każdy produkt,
który znajduje się w ofercie spełnia standardy bezpieczeństwa i jakości.
W ofercie Nowej Szkoły znajdą Państwo meble, wyposażenie klas, szatni i stołówek, pomoce dydaktyczne, sprzęt
multimedialny, sportowy i rehabilitacyjny - wszystko, co potrzebne jest do pracy
z uczniem. W najnowszym katalogu znajdują się najwyższej jakości krzesła, ławki, funkcjonalne szafy oraz produkty do aranżacji sal dydaktycznych i specjalistycznych
pracowni. Prezentujemy szeroki wachlarz nowoczesnych
i innowacyjnych pomocy naukowych pogrupowanych w
kategorie zgodne
ze specyfiką danego przedmiotu. Wyboru produktów dokonaliśmy mając na uwadze wymagania nowej podstawy
programowej.
Dla Państwa wygody katalog podzielony jest na intuicyjne działy zaznaczone kolorami oraz czytelny indeks. Na
ostatniej stronie znajdą Państwo pełne dane kontaktowe do
naszych przedstawicieli handlowych. Zamówienia można
składać również za pośrednictwem strony :
www.sklep.nowaszkola.com

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
i życzymy udanych zakupów!
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Facebook

Instagram

Polub nas
na Facebooku!

Znajdź nas
na Instagramie!

www.sklep.nowaszkola.com
Sklep internetowy Nowej Szkoły to:
oszczędność czasu – proces składania zamówienia trwa
dosłownie kilka minut;
łatwość obsługi – aby złożyć zamówienie wystarczy wybrany produkt dodać do koszyka, wypełnić dane adresowe i potwierdzić zakup;
funkcjonalność – założenie konta w sklepie umożliwia
śledzenie stanu realizacji zamówienia;
przejrzystość – produkty pogrupowane w kategorie, opatrzone fotografią i opisem.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące zakupów w naszym
sklepie internetowym, zachęcamy do zapoznania się
z systemem pomocy:
www.sklep.nowaszkola.com/pomoc.html

Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze konta w naszym sklepie internetowym, zapraszamy do odwiedzenia strony:

www.sklep.nowaszkola.com/rejestracja. html
Zamówienia można także składać bez zakładania konta.
Jeżeli jednak chcą Państwo być na bieżąco z aktualnymi
promocjami i ofertami specjalnymi przygotowanymi przez
Nową Szkołę, zachęcamy do zarejestrowania swojego
adresu e-mail w naszym sklepie internetowym i wyrażenia chęci otrzymywania newslettera.
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BEZ
FTALANÓW

PRODUKTY CERTYFIKOWANE

BEZ FTALANOW

MAGNETYCZNE

TYLKO W NOWEJ SZKOLE
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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.

ZAKŁAD
PRODUKCYJNY
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precisely right, czyli dokładnie tak jak trzeba

Grupa TÜV Rheinland jest wiodącym dostawcą usług technicznych
i certyfikujących na całym świecie. Założona w 1872r w Kolonii
w Niemczech, w chwili obecnej zatrudnia blisko 14 000 osób w 61
krajach. Misją Grupy TÜV jest kierowanie się zasadą mająca na celu
osiągnięcie trwałego rozwoju bezpieczeństwa i jakości produktów
oraz usług tak, by sprostać wyzwaniom wynikających ze wzajemnych
relacji pomiędzy c złowiekiem, technologią i środowiskiem.

TÜV Rheinland Polska

to polscy specjaliści i globalne rozwiązania dla jakości i bezpieczeństwa
Działalność TÜV Rheinland Polska skupia się na trzech obszarach:
certyfikacja systemów, bezpieczeństwo i jakość produktów oraz usługi
dla przemysłu. Oznacza to, że charakterystyczny niebieski trójkąt koncernu TÜV Rheinland można znaleźć zarówno na certyfikatach
poświadczających jakość systemów zarządzania w dużych przedsiębiorstwach lub małych firmach, ale także na wyrobach meblowych,
kolejowych, czy spożywczych.
Znak ten jest gwarantem najwyższej jakości usług
i wyrobów budującym zaufanie ostatecznych odbiorców
i jest on uznawany na całym świecie.
Dlatego firma Nowa Szkoła poddaje swoje wyroby analizie jakości
i bezpieczeństwa przez TÜV. Procedura certyfikacji jest prowadzona
przede wszystkim z myślą o Państwa bezpieczeństwie i zadowoleniu.
O posiadanych przez nas certifikatach możecie się Państwo
dowiedzieć ze specjalnie utworzonej przez TUV Rheinland Group
platformy informacyjnej TUV.COM.ID Jest to pomocna baza wiedzy
o certyfikowanych klientach, wyrobach i usługach.
Każde przedsiębiorstwo lub organizacja po pozytywnym zakończeniu
wybranego procesu certyfikacji systemu zarządzania lub wyrobu w TUV
Rheinland Group zostaje wpisane do ogólnoświatowej bazy TUV.COM
otrzymując jednocześnie indywidualny numer ID.
Z przyjemnością informujemy że otrzymaliśmy numer ID:

0000033278

Numer ten, zamieszczany jest na okrągłym znaku graficznym.
Posługując się tym numerem, możecie Państwo uzyskać rzetelne
informacje na temat uzyskanych przez naszą firmę certyfikatów w TUV
Rheinland Group.

www.tuv.com.pl
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Instytut Nadzoru Technicznego Sp. Z o.o. (INT) jest
renomowanym dostawcą usług badawczych oraz
certyfikacyjnych dla branży sportowej, meblowej,
edukacyjnej i architektonicznej. To firma z polskim
kapitałem, której misją jest działalność na rzecz poprawy
bezpieczeństwa urządzeń technicznych.
INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów
oraz kontroli i odbiorów technicznych. Eksperci Instytutu
i Nadzoru Technicznego pracują na rzecz przys złości
polskiej normalizacji w Komitetach Technicznych
działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Dzięki swemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakość
usług i profesjonalizm, INT zyskało wielu wiodących
producentów, dystrybutorów i importerów z różnych
dziedzin przemysłu, w tym czołowych przedstawicieli
branży rekreacyjnej i sportowej. Przyznane firmie Nowa
Szkoła cert yfikat y Inst ytutu Nadzoru Technicznego
stanowią gwarancję bezpieczeństwa i potwierdzają, że
produkowane przez nią wyroby spełniają wymagane
standardy normatywne i jakościowe.
Wiarygodność, bezstronność i rzetelność działalności
Instytutu Nadzoru Technicznego potwierdza akredytacja
Polskiego Centrum Akredytacji. To dowód w ysokiej
jakości usług, etyki i kompetencji personelu INT. Dzięki
niej certyfikaty sygnowane przez INT są – zgodne z
unijnym rozporządzeniem nr 765/2008-uznawana na
obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171
dla INT jako jednostki Certyfikującej Wyroby obejmuje
wiele norm na urządzenia spor towe, meble oraz
wyposażenie placów do zabaw i gier. Oznacza to, że
INT dysponuje szerokim akredytowanym zakresem
certyfikacji tego typu wyrobów.
Dlatego firma Nowa Szkoła poddaje swoje wyroby
analizie jakości i bezpieczeństwa przez TÜV. Procedura
certyfikacji jest prowadzona przede wszystkim z myślą
o Państwa bezpieczeństwie i zadowoleniu.
Autentyczność i aktualność certyfikatów wydawanych
przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na
www. Instytut-nadzoru.com

meble

używamy
PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA
(gr. 18, 25 mm)

meble, blaty, biurka, szatnie

brzoza

buk

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

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

PWC
bez ftalanów

SKADEN / PCW
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Wszystkie wymiary
podawane są w kolejności
szerokość x głębokość x wysokość

G

S

Zestaw narzędzi NS
NS 9000

39 zł

W skład zestawu wchodzi:
• młotek z gumowanym trzonkiem i dwiema wykręcanymi końcówkami
• klucz z końcówkami nr 13 i 16
• wkrętak o wymiennych końcówkach
• wkrętak kątowy o wymiennych końcówkach
• 15 końcówek wkrętakowych (płaskie,
krzyżakowe, gwiazdkowe, sześciokątne)
• praktyczne etui z uchwytem, zapinane
na suwak
• 19 elem.

39 zł

Ze względów bezpieczeństwa
do wszystkich mebli
z
zalecamy
stosowanie kotwicy
Kotwica meblowa
TBZ 0001

20 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.

OZNACZENIA
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Meble do samodzielnego montażu

Możliwość doboru koloru drzwi

Możliwość montażu nadstawki

Regulowana wysokość półek

Drzwi dostępne w wariantach
z zamkami

Zestawy kółek sprzedawane osobno
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cubo

MEBLE SERII CUBO

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 74 cm, 37 x 112 cm)
• 4 rodzaje szuflad: wąskie (wym. 37 x 37 x 18 cm),
szerokie (wym. 74 x 37 x 37 cm),
głębokie (wym. 37 x 37 x 37 cm),
płytkie (wym. 74 x 37 x 15 cm)
• 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

meble

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.
• 23 meble bazowe w różnych wymiarach

stelaż

brzoza
płyta laminowana

fronty
mdf

m
23 meble
bazowe

CECHY
SERII

Szuflady,
id
drzwi d
dostępne są w 5 kkolorach
fl d skrzynie
k
l
h

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

ergonomiczne
plasikowe uchwyty

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

skyrzynie na kółkach

3 rozmiary drzwi
zwi
montowanych dowolnie

sklep.nowaszkola.com

4 rodzaje szuflad:
wąskie, szerokie, głębokie i płytkie

nadstawek
4 rodzaje nadstawe
ek
do mebli
d
bli 2 kkolumnowych
l
h

2 rodzeje
rodzeje półek: szeroka
i wąska
k
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cubo

MEBLE
BAZOWE
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meble

REGAŁ 2
Dokładne wymiary
mebli znajdują się
na stronie 10.

Mały 2

Średni 2s

NC 2101

Wysoki 2+2s
NC 2321

255 zł

Wysoki 3s
399 zł

NC 2331

NADSTAWKA

NC 2221

Średni 4
299 zł

NC 2311

360 zł

Wysoki 6

Wysoki 4+1s
369 zł

NC 2201

459 zł

NC 2301

469 zł

+ DOWOLNY REGAŁ 2 = JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI

Mebel niesamodzielny.

Niska 1s

Niska 2

Wysoka 2s

Wysoka 4

NC 0411 119 zł

NC 0401 149 zł

NC 0521 210 zł

NC 0501 249 zł

Do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje bazy w postaci
innego mebla

32 KOMBINACJE
sklep.nowaszkola.com
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REGAŁ 1
cubo

AKCESORIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STR. 16–19.

Mały 1
NC 1101

Średni 2
195 zł

NC 1201

Wysoki 3
255 zł

NC 1301

310 zł

NA SKRZYNIE

Mała 2
NC 1261

Średnia 4
269 zł

NC 2261

Duża
D
ż 6
379 zł

NC 3261

469 zł

REGAŁ 3

Mały 3
NC 3101

339 zł

Wysoki 7+1s
NC 3311

14

Wysoki 9

Średni 6
NC 3201

459 zł

Wysoki 4+2s
615 zł

NC 3321

NC 3301

619 zł

Wysoki 3+3s
579 zł

NC 3331

535 zł

meble

Dokładne wymiary mebli znajdują się na stronie 10.

Biurko Cubo
NC 7001

Szuflady
Szuflady

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.

sklep.nowaszkola.com

NC 001 Z

349 zł

195 zł

• 37 x 37 x 18 cm, 2 szt., z zamkiem
• stelaż modułu wykonany jest z laminowanej płyty w kolorze
brzozy,
• 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

Drzwi
NC 007 Z

72 zł

• 37 x 37 cm, z zamkiem

=

2

3

4

5

6

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

15

cubo

SZUFLADY I PÓŁKI
fronty dostępne w 5 kolorach

175
5 zł

119 zł

Wąska
niska

Wąska
wysoka

Szeroka
niska

Szeroka
wysoka

• 2 szt.

• 1 szt.

• 2 szt.

• 1 szt.

cm
37

48 zł

• wym. 35 x 36 cm

74
cm

cm
37

74
cm

cm
37

58 zł

Półka mała
NC 0051

cm
37

N
NC 0043
NC 0042
N
NC 0045
N
NC 0046
N
NC 0044
N

37 cm

37 cm

37
cm

159 zł

NC 0033
NC 0032
NC 0035
NC 0036
NC 0034

18 cm

37
cm

N
NC 0023
NC 0022
N
NC 0025
N
NC 0026
N
NC 0024
N

18 cm

NC 0013
NC 0012
NC 0015
NC 0016
NC 0014

229 zł

Półka duża
48 zł

NC 0061

58 zł

• wym. 73 x 36 cm

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

=
16 16

meble
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17 17

cubo

DRZWI

82 zł
N 0093
NC
NC 0092
N
NC 0095
N
NC 0096
N
NC 0094
N

Wysokie wym. 112 x 37 cm, 1 szt.

18

fronty dostępne w 5 kolorach

72 zł
N 0083
NC
NC 0082
N
NC 0085
N
NC 0086
N
NC 0084
N

Średnie wym. 74 x 37 cm, 1 szt.

53 zł
N 0073
NC
NC 0072
N
NC 0075
N
NC 0076
N
NC 0074
N

Niskie wym. 37 x 37 cm, 1 szt.

meble

Drzwi i skrzynie dają wiele możliwości
konfiguracji mebla.
74
cm

cm
36

Wąska 1 szt.

112
cm

Szeroka 1 szt.

cm
36

185 zł

Średnia 1 szt.

34 cm

37
cm

34 cm

34 cm

SKRZYNIE na kółkach

cm
36

sklep.nowaszkola.com

NC 9303
NC 9302
NC 9305
NC 9306
NC 9304

165 zł
NC 9203
NC 9202
NC 9205
NC 9206
NC 9204

140 zł
NC 9103
NC 9102
NC 9105
NC 9106
NC 9104
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GOTOWE MEBLE
cubo

Dokładne wymiary mebli znajdują się na stronie 10.

Modul 1

ZC 1100

wym. 39 x 40 x 49 cm

Modul 8

552 zł

ZC 2201

wym. 76 x 40 x 87 cm

Modul 11

757 zł

ZC 2302

wym. 76 x 40 x 124 cm

Modul 12

ZC 2500

20

370 zł

1 356 zł
wym. 76 x 40 x 199 cm

Modul 2

ZC 1200

Modul 9

ZC 2300

Modul 4

ZC 2600

Modul 13

ZC 2501

483 zł
wym. 39 x 40 x 97 cm

1 519 zł
wym. 76 x 40 x 124 cm

736 zł
wym. 76 x 40 x 113 cm

1 006 zł
wym. 76 x 40 x 199 cm

Modul 3

ZC 1300

Modul 10

ZC 2301

Modul 5

ZC 2601

Biurko

BC 0001

657 zł
wym. 39 x 40 x 124 cm

533 zł

Modul 7

ZC 2200

Modul 6

wym. 76 x 40 x 124 cm

ZC 2602

746 zł

Modul 17

wym. 76 x 40 x 113 cm

616 zł
wym. 115 x 48 x 77,5 cm

ZC 3601

Modul 19

ZC 3602

1 060 zł
wym. 76 x 40 x 87 cm

878 zł
wym. 76 x 40 x 113 cm

1 155 zł
wym. 114 x 40 x 113 cm

942 zł
wym. 114 x 40 x 113 cm

meble
Modul 14

ZC 3100

Modul 21

ZC 3301

696zł
wym. 114 x 40 x 49 cm

981 zł
wym. 114 x 40 x 124 cm

sklep.nowaszkola.com

Modul 15

ZC 3200

Modul 22

ZC 3302

675 zł
wym. 114 x 40 x 87 cm

1 096 zł
wym. 114 x 40 x 124 cm

Modul 16

ZC 3201

Modul 23

ZC 3303

1 173 zł
wym. 114 x 40 x 87 cm

1 029 zł
wym. 114 x 40 x 124 cm

Modul 18

ZC 3300

Modul 20

ZC 3600

957 zł
wym. 114 x 40 x 113 cm

1 279 zł
wym. 114 x 40 x 124 cm

21

cubo

ZESTAWY CUBO
4 718

CUBO 0001

W podanych poniżej cenach
zestawów mebli CUBO
uwzględniono 10% rabatu.

CUBO 0004

457 cm

4524 zł

CUBO 0007

382 cm

418 cm

4 010 zł

CUBO 0005

419 cm

3 734 zł

3 790 zł

380 cm

CUBO 0003

3 588 zł

zł

CUBO 0006

418 cm

1 941 zł

CUBO 0011

380 cm

CUBO 0012

229 cm

2 771 zł
2 155 zł
CUBO 0010

304 cm

CUBO 0009

2 541 zł

2 430 zł

CUBO 0008

22

380 cm

532 cm

CUBO 0002

456 cm

1 446 zł

meble

sklep.nowaszkola.com
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seria +

66
cm

56
cm

cm
66

102 cm

Na zestaw Seria+ składają się funkcjonalne meble
w przyjemnej kolorystyce, łączącej pastelowe barwy
z kolorem naturalnego drewna. Dzięki dużej ilości szafek, szuflad i półeczek ekspozycyjnych meble mogą
pomieścić wszystkie potrzebne pomoce edukacyjne.

102 cm

102 cm

SZAFKI NAROŻNE

40
cm

cm
56

cm
40

Elementy zestawu dają możliwość tworzenia kolorowych aranżacji i projektowania własnych układów,
co pozwala na perfekcyjne zagospodarowanie każdego wnętrza.

REGAŁY – ŁĄCZNIKI

płyta laminowana

buk

mdf

58
cm

cm
38

58
cm

cm
38

30
cm

cm
38

72 cm

fronty

72 cm

102 cm

biały

102 cm

stelaż

30
cm

cm
38

cm
40

132 cm

102 cm

72 cm
90
cm

90
cm

cm
40

192 cm

REGAŁY

90
cm

cm
40

90
cm

cm
40

90
cm

24

cm
40

90
cm

cm
40

90
cm

cm
40

90
cm

cm
40

72 cm

102 cm

132 cm

132 cm

192 cm

SZAFKI

90
cm

cm
40

meble

sklep.nowaszkola.com
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seria +

w środku 1 półka

w środku

w środku

Szafa wysoka
1 półka
z dwoma parami drzwi

Regał z półkami
i przegrodą

Regał
z drzwiczkami

NS 1673

NS 1676

NS 1675

• wym. 90 x 40 x 192 cm

26

w 4 wysokościach
z szufladami lub szafkami

625 zł

359 zł

• wym. 90 x 40 x 102 cm

1 półka

425 zł

• wym. 90 x 40 x 132 cm

Regał z szufladami
NS 1674

720 zł

• wym. 90 x 40 x 132 cm

meble

Zestaw Seria +
NS 1678

2 249 zł

W skład zestawu wchodzą
• NS 1673, NS 1674, NS 1675, NS 1676, NS 1677,
• dł. zestawu 452 cm

Regał z półkami
NS 1677

Regały ażurowe
w 4 wysokościach

285 zł

• wym. 90 x 40 x 72 cm

Regał mini
NS 1667

Regał mały
199 zł

• wym. 90 x 40 x 72 cm

sklep.nowaszkola.com

NS 1668

Regał średni
285 zł

• wym. 90 x 40 x 102 cm

NS 1669

Regał wysoki
320 zł

• wym. 90 x 40 x 132,5 cm

NS 1684

455 zł

• wym. 90 x 40 x 192 cm

27

seria +

POJEMNIKI
Ekologiczne, tekturowe pojemniki w naturalnym kolorze. Lekkie
i wytrzymałe. Posiadają miejsce
na podpisanie zawartości lub
imię właściciela

Drewno: buk

Drewno: topola

Drewniany głęboki

Drewniany głęboki

NS 7914 żółty

NS 7714 żółty

Kartonowe głębokie

NS 7913 zielony

NS 7713 zielony

NS 7912 niebieski

NS 7712 niebieski

NS 7911 czerwony

NS 7711 czerwony

NS 7910 buk
• 1 szt., wym. 35 x 25 x 17 cm

NS 7710 drewno
• 1 szt., wym. 35 x 25 x 17 cm

Drewniany płytki

Drewniany płytki

NS 0718

47 zł

• 8 szt., wym. 35 x 25 x 17 cm,

Kartonowe płytkie
NS 0717
• 12 szt., wym. 35 x 25 x 8 cm,

miejsce na podpis

28

39 zł

50 zł szt.

40 zł szt.

38 zł szt.

27 zł szt.

NS 7934 żółty

NS 7734 żółty

NS 7933 zielony

NS 7733 zielony

NS 7932 niebieski

NS 7732 niebieski

NS 7931 czerwony

NS 7731 czerwony

NS 7930 buk
• 1 szt., wym. 35 x 25 x 8 cm

NS 7730 drewno
• 1 szt., wym. 35 x 25 x 8 cm

Kartonowe głębokie 8
NS 1715

79 zł

• 8 szt.,
• wym. 35 x 25 x 17 cm,
• w 4 kolorach

Kartonowe płytkie 12
NS 1714
• 12 szt.,
• wym. 35 x 25 x 8 cm,
• w 4 kolorach

69 zł

meble

SZAFKI NAROŻNE
pozwalają na pełniejsze wykorzystanie przestrzeni

widok
z góry

widok
z góry

widok
z góry

Szafka narożna
księżyc

Szafka narożna
ćwiartka

Szafka rogowa

NS 1686

NS 1687

NS 1685

225 zł

• wym. 56 x 56 x 102 cm

169 zł

REGAŁY – ŁĄCZNIKI

Regały – łączniki dostarczają dodatkowego miejsca
na półkach a jednocześnie
maksymalnie zaoszczędzają zajmowaną powierzchnię.
Nie stanowią samodzielnego
mebla, lecz wymagają usta-

miejsce na

miejsce na

miejsce na

miejsce na

18 pojemników płytkich

12 pojemników płytkich

lub 8 głebokich i 2 małe

lub 6 głebokich

9 pojemników
płytkich

6 pojemników
płytkich

Podwójny mały

Pojedynczy duży

Pojedynczy mały

NS 1839

NS 1840 299 zł

NS 1841

NS 1842

• 12 półek
• wym. 58 x 38 x 72 cm

• 9 półek,
• wym. 30 x 38 x 102 cm

• 18 pólek,
• wym.58 x 38 x 102 cm

sklep.nowaszkola.com

299 zł

wienia ich pomiędzy dwoma
standardowymi regałami. Ściany boczne regałów-łączników
wpasowują się idealnie w przestrzenie pomiędzy filarami regałów podstawowych i razem
tworzą stabilną konstrukcję.

M
Mebel
niesamodzielny. Przeznaczony
do montowania pomiędzy regałami.
d

Podwójny duży
309 zł

235 zł

• wym. 66 x 66 x 102 cm

• wym. 40 x 40 x 102 cm

235 zł

• 6 półek
• wym. 30 x 38 x 72 cm
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prima

Możliwość montażu modułów w szafkach
z drzwiami
wys. 190 cm – wszystkie szafy w jednakowym wymiarze

Silik
z dr

Drzwi wykonane ze szkła
hartowanego

Zamek drzwi szklanych stanowi jednocześnie uchwyt
drzwi

90 cm

30

meble
Stonowane kolory i mnogość kombinacji to myśl przewodnia
ekonomicznej serii Prima. Minimalizm formy w połączeniu z funkcjonalnością czynią z Prima uniwersalną serię mebli, doskonałą
zarówno do sali lekcyjnej, 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
moduły na dzienniki
wym. 90 x 40 x 190 cm
stelaż i fronty

płyta laminowana

brzoza

Silikonowe amortyzatory we wszystkich modułach
z drzwiami szklanymi

Wszystkie drzwi posiadają zamki

buk

Drzwi szklane montowane
na górze lub dole mebla

szkła

sklep.nowaszkola.com
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prima

CECHY MEBLI PRIMA
gł. 40 cm
33 cm

wys. 190 cm

Drzwi małe, montowane na górze lub dole mebla

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, montowane na dole mebla
90 cm

32

meble

439 zł
429 zł

brzoza NB 2011
buk
NB 2012

539 zł
529 zł

brzoza NB 2021
buk
NB 2022

639 zł
629 zł

brzoza NB 2211
buk
NB 2212

669 zł
659 zł

brzoza NB 2221
buk
NB 2222

739 zł
680 zł

brzoza NB 2111
buk
NB 2112

589 zł
529 zł

brzoza NB 2131
buk
NB 2132

639 zł
629 zł

brzoza NB 2231
buk
NB 2232

729 zł
699 zł

brzoza NB 2031
buk
NB 2032

549 zł
539 zł

buk

brzoza

brzoza NB 2001
buk
NB 2002

sklep.nowaszkola.com

33

prima

Moduł na dzienniki
NB 3001

195 zł

buk
b
bu
uk

b
br
brzoza
zzo
oza
za

• 14 skrytek

Biurko prima prawe

Biurko prima lewe

brzoza NB 6201
buk
NB 6202

brzoza NB 6101
buk
NB 6102

449
9 zł
439 zł

449 zł
439 zł

• 155 x 110 x 75 cm

brzoza NB 5001
buk
NB 5002
• 70 x 180 x 73 cm

Szafa ubraniowa

Szafa ubraniowa
niowa
brzoza NB 4041
buk
NB 4042
• 46 x 40 x 190

34

drążek na wieszaki

drążek na wieszaki

• 155 x 110 x 75 cm

Stół konferencyjny

429 zł
410 zł

brzoza NB 3041
buk
NB 3042
• 90 x 40 x 190

589 zł
579 zł

289 zł
279 zł

meble

PRACOWNIA

POKÓJ
NAUCZYCIELSKI
sklep.nowaszkola.com
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36

fresh

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 uczniowie 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 sal przedmiotowych,
gdzie obserwacje, badania i eksperymentowanie
są najczęstszą formą nauczania.
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.

sklep.nowaszkola.com

meble

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)
kolorowe półki: pomarańczowa, zielona, brzoza
możliwość montażu drzwi w kolorach pomarańczowym, zielonym
i brzozowym lub drzwi szklanych
wygodne uchwyty w kolorze drzwi, szuflad i półek
łatwy montaż
gr. płyty 18mm
niezbędne dodatki do wyboru (sprzedawane osobno):
nogi plastikowe w kolorze pomarańczowym, zielonym i brzozowym (4 szt., wys. 10 cm) w komplecie z meblami
kółka (4 szt. w tym: 2 x kółka obrotowe i 2 x kółka obrotowe
z blokadą, wys. 10 cm), sprzedawane osobno
mobilny mebel z szufladami i blatem na menzurki i sprzęt chemiczny - wózek laboratoryjny

37

cm
45

53 cm*

10 cm

47
cm

cm
45

10 cm

7 cm

84 cm*

84 cm*
92
cm

cm
45

7 cm

cm
35

84 cm*

92
cm

47
cm

cm
35

166 cm*

92
cm

92
cm

45 cm

*Wysokość podawana bez nóg i kółek.
Po montażu wysokość mebla
zwiększa się o 10 cm.

52 cm

52 cm

fresh

MODUŁY

92
cm

45 cm

KOLORY

DRZWI I PÓŁKI
POMARAŃCZOWE

CECHY

SZKLANE*

NOGI I UCHWYTY
POMARAŃCZOWE

*dotyczy tylko drzwi
ZIELONE

STELAŻ

Drzwi dostępne w wariantach z zamkami

Zestawy nóg w kolorze sprzedawane
w komplecie
Zestawy kółek sprzedawane osobno

BRZOZOWY

38

Zestaw narzędzi na str. 6.
Regulowana wysokość półek

ZIELONE
BRZOZOWE

Meble do samodzielnego montażu.

BEŻOWE

Stelaż brzozowy z płyty
meblowej laminowanej

meble

CECHY
Drzwiczki szklane zamykane na
zamek

Drzwi w trzech kolorach
z zamkiem lub bez

Regulowana
wysokość półek

Drzwi ze szkła
hartowanego

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

sklep.nowaszkola.com
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fresh

SZAFY
WYSOKIE
92 x 45 x 176 cm

(wys. z nogami)

Duże szafy to dobre rozwiązanie, gdy trzeba
znaleźć miejsce na pomoce naukowe lub dokumenty. Wszystko co dobrze
jest schować a jednocześnie mieć w zasięgu ręki,
warto umieścić w szafPółki zawsze
dopasowane kolorem do koloru
drzwi i szuflad

Regulowane
półki

Z półkami

NM 3001
NM 3002
NM 3003

Z drzwiami i półkami

NM 3011
NM 3012
NM 3013

40

615 zł

pomarańczowy
zielony
brzozowy

719 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

kach i szufladach. Książki
można wygodnie ustawić
na otwartych półkach natomiast pomoce naukowe
będą doskonale prezentować się za szklanymi
drzwiami z zamkiem.

Z półkami
i podwójnymi szklanymi drzwiami

NM 3331
NM 3332
NM 3333

Z szufladami i półkami

NM 3021
NM 3022
NM 3023

1049 zł

pomarańczowy
zielony
brzozowy

969 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

Szklane drzwi
z zamkiem

Z szufladami
i szklanymi drzwiami

NM 3321
NM 3322
NM 3323

Z półkami
i szklanymi drzwiami

NM 3301
NM 3302
NM 3303

1149 zł

pomarańczowy
zielony
brzozowy

899 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

meble
Drzwi
z zamkiem
lub bez

Z półkami,
drzwiami drewnianymi i szklanymi

NM 3311
NM 3312
NM 3313

pomarańczowy
zielony
brzozowy

Wersja z drzwiami na zamek

NM 3341
NM 3342
NM 3343

899 zł

945 zł

pomarańczowy
zielony
brzozowy

sklep.nowaszkola.com

845 złł
8

Z drzwiami i półkami

NM 3111
NM 3112
NM 3113

pomarańczowy
zielony
brzozowy

Wersja z drzwiami na zamek

NM 3441
NM 3442
NM 3443

925 zł

pomarańczowy
zielony
brzozowy

Z szufladami,

1060 zł

drzwiami i półkami

NM 3121
NM 3122
NM 3123

pomarańczowy
zielony
brzozowy

Wersja z drzwiami na zamek

NM 3421
NM 3422
NM 3423

1130 zł

pomarańczowy
zielony
brzozowy
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fresh

749 zł

Z szufladami

NM 2021
NM 2022
NM 2023

NM 2011
NM 2012
NM 2013

pomarańczowy
zielony
brzozowy

We wszystkich dużych szafkach można
zamontować kółka (sprzedawane osobno) lub nogi

m

42
c

31 cm

31 cm
42
c

m

15 cm

m

mieszczą
zczą
czą
format A4
4

prowadnice w zestawie

31 cm

42

Z półkami

pomarańczowy
zielony
brzozowy

NM 2051
NM 2052
NM 2053

pomarańczowy
zielony
brzozowy

520 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

m

7 cm

42
c

NM 2041
NM 2042
NM 2043

499 zł

7 cm

mieszczą
zą
format A4
4

miejce
na tekst

329 zł

NM 2001
NM 2002
NM 2003

Z drzwiami i półkami

pomarańczowy
zielony
brzozowy

Z półkami

15 cm

42
c

459 zł

Z drzwiami i półkami

31 cm

PO
JEM
NI
KI

Pojemniki

Plastikowe

Tekturowe

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

12 szt. Płytkie Pomarańczowe

NS 2471 75 zł

12 szt. Płytkie Zielone

NS 2472 75 zł

meble

DUŻE
SZAFKI
(wys. z nogami)

94 cm

92 x 45 x 94 cm

Szafki w zestawach z głębokimi lub płytkimi plastikowymi pojemnikami dostępne są w wersji
z drzwiami lub bez drzwi. Półki zawsze dopasowane są kolorem do koloru drzwi i szuflad.

NM 2061B
NM 2062B
NM 2063B

SZAFKI

92
cm

615 zł

Z 4 pojemnikami i półkami

pomarańczowy
zielony
brzozowy

szafki w kolorze brzoza
zawsze z pojemnikami
pomarańczowymi

Z PLASTIKOWYMI POJEMNIKAMI

699 zł

Z 8 pojemnikami, drzwiami i półkami

NM 2081P
NM 2082P
NM 2083P

pomarańczowy
zielony
brzozowy

SZAFKI

NA POJEMNIKI

655 zł

Z 4 pojemnikami, drzwiami i półkami

NM 2081B
NM 2082B
NM 2083B

cm
45

pomarańczowy
zielony
brzozowy

Z 8 pojemnikami i półkami

NM 2061P
NM 2062P
NM 2063P

620 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

miejsce na 4 duże lub
8 małych pojemników
Do wyboru różne rodzaje i kolory plastikowych
i kartonowych pojemników (sprzedawane
(p
z prop
wadnicami), nóżki lub kółka.
ółka
ka.

435 zł

Z półkami, na pojemniki

NM 2061
NM 2062
NM 2063

pomarańczowy
zielony
brzozowy

sklep.nowaszkola.com

Z drzwiami,
półkami, na pojemniki

NM 2081
NM 2082
NM 2083

559 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

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

43

52 cm

fresh

SZAFKI
WISZĄCE
c
35

Z półką

m

NM 5001
NM 5002
NM 5003

187 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

Z półką

NM 6001
NM 6002
NM 6003

215 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

52 cm

47
cm

92
cm

c
35

m

Z drzwiami i półką

NM 5011
NM 5012
NM 5013

44

199 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

Z drzwiami i półką

NM 6011
NM 6012
NM 6013

285 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

92 x 45 x 94 cm
(wys. z nogami)

Półki zawsze dopasowane kolorem do koloru drzwi i szuflad

339 zł

Z drzwiami i półkami

NM 1011
NM 1012
NM 1013

pomarańczowy
zielony
brzozowy

sklep.nowaszkola.com

meble

94 cm

MAŁE
SZAFKI

Małe szafki zajmują tylko
0,5 m2 podłogi, ale są w stanie pomieścić naprawdę sporo.
Wersja z szufladami lub półkami
oraz z drzwiami lub bez - do
wyboru.

47
cm

Z szufladami

NM 1021
NM 1022
NM 1023

We wszystkich małych
szafkach można zamontować nogi lub kółka.

cm
45

489 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

Z półkami

NM 1001
NM 1002
NM 1003

259 zł
pomarańczowy
zielony
brzozowy

45

Dostępne w dwóch wielkościach oraz 3 wersjach
kolorystycznych półek

obustronny dostęp
do zawartości półek
półki z regulowaną
wysokością

100

cm

45 cm

365 zł

Duża

NM 7001
NM 7002
NM 7003

94 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.

63 cm

fresh

SZAFKI PÓŁOKRĄGŁE

100

cm

45 cm

292 zł

Mała

pomarańczowy
zielony
brzozowy

NM 7071
NM 7072
NM 7073

pomarańczowy
zielony
brzozowy

AKCESORIA
PÓŁKI
w zestawie 2 półki w tym samym kolorze

99 zł
NM 2201
NM 2202
NM 2203

Duże półki
• 2 szt.; wym. 88 x 42 cm

pomarańczowy
zielony
brzozowy

Małe półki
• 2 szt.; wym. 43 x 42 cm

NM 1201
NM 1202
NM 1203
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Szklane drzwi

69 zł

pomarańczowy
zielony
brzozowy

NM 0030

Półki o regulowanej wysokości

•
•
•
•

80 x 44 cm
z zamkiem
2 szt.
silikonowe bumpery

199 zł

meble

Nóżki
• wym. 7 x 7 x 10 cm, 4 szt..
zł

42

Kółka
Kółk
NJ 0904

NJ 0901
NJ 0902
NJ 0903

80 zł

• kółka kauczukowe
• 4 szt., 2 z blokadą
• wys. 10 cm

pomarańczowe
zielone
beżowe

tekturowe

Głebokie

Płytkie

• 42 x 31 x 15 cm

• 42 x 31 x 7 cm

POJEMNIKI

prowadnice w zestawie

plastikowe

Głębokie

Płytkie

• 42 x 31 x 15 cm

• 42 x 31 x 7 cm

Pojemniki

Plastikowe

3 szt. Głebokie Pomarańczowe
3 szt. Głebokie Zielone
4 szt. Głębokie Pomarańczowe
4 szt. Głębokie Zielone
6 szt. Głębokie Pomarańczowe
6 szt. Głębokie Zielone
6 szt. Pytkie Pomarańczowe
6 szt. Płytkie Zielone
8 szt. Płytkie Pomarańczowe
8 szt. Płytkie Zielone
12 szt. Płytkie Pomarańczowe
12 szt. Płytkie Zielone

NS 2300
NS 2301
NS 2302
NS 2303
NS 2306
NS 2307
NS 2304
NS 2305
NS 2308
NS 2309

sklep.nowaszkola.com

Tekturowe
96 zł
96 zł
129 zł
129 zł
169 zł
169 zł
145 zł
145 zł
195 zł
195 zł

NS 2478
NS 2479
NS 2473
NS 2474

42 zł
42 zł
65 zł
65 zł

NS 2476
NS 2477
NS 2471
NS 2472

52 zł
52 zł
75 zł
75 zł
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biblioteki

REGAŁY WOLNOSTOJĄCE
Regały wolnostojące posiadają wytrzymały
metalowy stelaż. Półki wykonane są z płyty
wiórowej laminowanej w kolorze drewna
bukowego i posiadają ograniczniki zapobiegające zsuwaniu się książek.
Dostępne:

– 1 modułowe regały dwustronne (NL 0491),
– dostawki dwustronne (NL 0492).
• idealne do użytku w szkołach i bibliotekach publicznych
• wym. 254 x 49 x 189 cm
• 36 półek o wys. 31 cm

REGAŁY WOLNOSTOJĄCE

– 3 modułowe dwustronne (NL 0493)

48

3 modułowy dwustronny

1 moduł dwustronny

Dostawka dwustronna

NL 0493

NL 0491

NL 0492

• wym. 254 x 49 x 189 cm
• 36 półek o wys. 31 cm

1489 zł

• wym. 87 x 49 x 189 cm
• 12 półek o wys. 31 cm

569 zł

• wym. 85 x 49 x 189 cm
• 12 półek o wys. 31 cm

499 zł

meble

REGAŁY
BIBLIOTECZNE

REGAŁY PRZYŚCIENNE
Regały przyścienne posiadają wytrzymały metalowy stelaż. Półki wykonane
są z płyty wiórowej laminowanej w kolorze drewna bukowego.
Dostępne

REGAŁY PRZYŚCIENNE

– 3 modułowe (NL 0343)

– 1 modułowe regały (NL 0341)
– dostawka (NL 0342).
• idealne do użytku w szkołach i bibliotekach
publicznych
• wym. 254 x 34 x 189 cm
• 18 półek o wys. 31 cm

3 modułowy
NL 0343
• wym. 254 x 34 x 189 cm
• 18 półek o wys. 31 cm

sklep.nowaszkola.com

1 moduł
1179 zł

NL 0341
• wym. 87 x 34 x 189 cm
• 6 półek o wys. 31 cm

Dostawka
455 zł

NL 0342

410 zł

• wym. 85 x 34 x 189 cm
• 6 półek o wys. 31 cm
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REGAŁY

Regał Fresh
NM 3003
• 92 x 45 x 176 cm
• brzoza

50

615 zł

Regał Prima brzoza

Regał Prima buk

Regał Seria+

NB 2001

NB 2002

NS 1684

• 90 x 40 x 190 cm
• brzoza

439zł

• 90 x 40 x 190 cm
• buk

429 zł

• 90 x 40 x 192 cm
• buk

Regał Klasyczny
455 zł

NW 8004
• 84 x 40 x 200 cm
• buk

540 zł

meble

WIESZAKI
NA MAPY

Wieszak jest łatwy w montażu, wytrzymały i nie zajmuje dużo miejsca w klasie.

Wieszak
k na mapę
ę
ANW 600
00

219 zł

Wieszak przeznaczony
rzeznaczony do
d zawieszania mapy lub planszy.
t l
j rurki
ki osadzonej
d
j na stabilnej,
t bil j plal
Wykonany z metalowej
stikowej, pięcioramiennej podstawie. Wieszak w postaci
haczyka umieszczony w górnej części konstrukcji. Łatwa
regulacja wysokości dzięki teleskopowej rurce wyposażonej w blokadę o maksymalnej wysokości 220 cm. Wieszak
jest łatwy w montażu i nie zajmuje dużo miejsca w klasie.
• łatwa regulacja wysokości (max 220 cm), dzięki rurce teleskopowej wyposażonej w
blokadę; produkt wymaga złożenia

Ścienny wieszak na mapy
ANW 200

169 zł

Pojemny wieszak naścienny do przechowywania 18 map czy plansz dydaktycznych. W zależności od sposobu zwinięcia
na jednym poziomie swobodnie mieszczą
się dwie mapy. Całość wykonana z prętów metalowych w kolorze szarym. Produkt mocowany jest do ściany za pomocą
6 wkrętów (brak w zestawie).
• wym. pojedynczego wieszaka: 8 x 13 x 120 cm

Na hakach można przechowywać
więcej niż jedną mapę. Każda mapa
Nowej Szkoły na odwrocie posiada
dwie etykiety z nazwą i rodzajem
mapy. Dzięki temu każdą z nich
można szybko i łatwo odnaleźć bez
konieczności jej rozwijania.

um
na minim ap
18 m

Mobilny stojak na mapy
ANW 440

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 40 map

sklep.nowaszkola.com
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BOGATY WYBÓR
ŁAWEK I STOŁÓW
SZKOLNE

METALOWY STELAŻ
Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

TABELA
ROZMIARÓW

DOBIER Z ROZMIAR Ł AWKI
I KRZESEŁ DO WZROSTU UCZNIA

S 120 cm

S 60 cm

G 50 cm

G 50 cm

STR. 54

Rozmiar krzesła/ławki/stołu
Wzrost ucznia w cm
Wysokość siedziska krzesła +/– 1 cm
Wysokość blatu ławki/stołu +/– 1 cm
Kolory odpowiadające rozmiarom

ŁAWKA CLASSIC

SZKOŁA ŚREDNIA
nr 6
nr 7
159–188
174–207
46
51
76
82

6

7

ŁAWKA
ASO
Z BLATEM POKRYTYM HPL

ŁAWKA
CLASSIC PLUS

S 130 cm

S 69 cm

S 130 cm

S 69 cm

S 130 cm

S S6969cmcm

G 50 cm

G 50 cm

G 50 cm

G 50 cm

G 50 cm

GG5050cmcm

STR. 56

STR. 59

STR. 58

DUŻA
ŁAWKA
Z BLATEM POKRYTYM HPL

BANKO

BANAN
PÓŁOKRĄGŁY

S 138 CM

S 120 cm
G 80 cm

STR.60

G 69 CM

STR.62

STR. 63

KLASYCZNE
Z METALOWYMI NOGAMI

Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

S 138 cm

S 123 cm

S 75 cm

S 90 cm

G 138 cm

G 75 cm

G 75 cm

G 90 cm

STR. 64

KLASYCZNE
Z METALOWYMI NOGAMI
Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
I BEZ REGULAC

52

S 142 cm

S 123 cm

S 134 cm

S 82 cm

S 67 cm

G 142 cm

G 82 cm

G 67 cm

G 82 cm

G 67 cm

STR. 66

meble

BOGATY WYBÓR KRZESEŁ
DREWNIANE
KRZESŁA REGULOWANE str. 54
CLASSIC
str. 56
KAROLEK
str. 61

KRZESŁA REGULOWANE

CLASSIC

KAROLEK

PLASTIKOWE
PLASTIK
MUSZELKA
TABORET
DOBRE KRZESŁO

MUSZELKA

TABORET

str. 68
str. 69
str. 70

DOBRE KRZESŁO

OBROTOWE
I BIUROWE
SHAPE
KRZESŁA BIUROWE
KRZESŁO ISO

SHAPE

sklep.nowaszkola.com

OBROTOWE, TWIST, RAPID

str. 69
str. 72
str. 72

ISO
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ŁAWKI I KRZESŁA
Z REGULOWANĄ
WYSOKOŚCIĄ
54

ławki kompletne jedno i dwuosobowe

dostępne kształty blatu
2 os.

1 os.

120 x 50 cm

60 x 50 cm

dostępne kolory laminatu
buk

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

169
ŁAWKA
JEDNOOSOBOWA

meble

rodzaj ławki

postawę, wspomaga kształtowania kręgosłupa i zapobiega powstawianiu wad postawy.
Podwieszany pod blatem koszyk pozwala na
segregację przyborów szkolnych oraz utrzymanie porządku podczas lekcji.

zł

• wym. blatu 60 x 50 x 1,8 cm; blat w kolorze buk

Ławka z regulacją 3-6

dostępne kolory stelaża

• wys. blatu regulowana 3-6 (59 – 76 cm)

NS 0749 169 zł
NS 7049 169 zł
NS 6049 169 zł

blat ławki
• skeljka pokryta warstwą odpornego laminatu HPL
(gr. 18 mm)

249
ŁAWKA
DWUOSOBOWA

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

zł

• wym. blatu 120 x 50 x 1,8 cm; blat w kolorze buk

dodatkowe wyposażenie

Ławka z regulacją 3-6

koszyk do ławki, uchwyt na plecaki (sprzedawane osobno)

• wys. blatu regulowana 3-6 (59 – 76 cm)

NS 0750 249 zł

siedzisko i oparcie
krzesła

NS 7050 249 zł

• skeljka pokryta warstwą odpornego laminatu HPL

NS 6050 249 zł

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

KRZESŁA

Stabilne, wygodne, solidne, z regulacją
wysokości. Osadzone są na stelażu metalowym. Siedzisko i oparcie wykonane
ze sklejki pokrytej warstwą odpornego laminatu HPL. Dodatkowo siedzisko posiada wyprofilowanie zwiększające komfort
użytkowania.
• wzmocnione trwałym laminatem HPL
• metalowy stelaż malowany proszkowo
• zaślepki

DODATKI

Koszyk
do ławki
NS 0058

135 zł
wys. 5-6

43 – 46 cm
• głębokość siedziska 41 cm
• wysokość całkowita 82,3 – 85,3 cm
• szerokość krzesła 38,5 cm

NS 0748 135 zł
NS 7048 135 zł
NS 6048 135 zł

Uchwyt
na plecak
32 zł

NS 0052

12 zł

• 45 x 34 x 12 cm,1 szt.
• przeznaczony do ławki
jednoosobowej, ławka
dwuosobowa wymaga
2 koszyków

sklep.nowaszkola.com
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ŁAWKI I KRZESŁA

CLASSIC

Classic to seria charakteryzująca się nowoczesną
stylizacją i estetycznym wybarwieniami oklein.
Seria zaprojektowana została z myślą o funkcjonalnej przestrzeni sal lekcyjnych.

Ławki i dopasowane do nich krzesła spełniają
wszystkie normy wymagane w placówkach edukacyjnych. Możliwość wyboru pojedynczej lub
dwuosobowej ławki pozwala dowolnie kształtować przestrzeń. Seria Classic to estetyka
w połączeniu z wysoką jakością wykonania
i wytrzymałością.

rodzaj ławki
ławki kompletne jedno i dwuosobowe

dostępne kształty blatu
2 os.

1 os.

130 x 50 cm

69 x 50 cm

kolory

kolory

laminatu

obrzeży

buk

certyfikaty i normy
INT CERT

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

siedzisko i oparcie
• skeljka pokryta warstwą odpornego laminatu HPL

nogi ławki
• bez regulacji
6 (76 cm)
• metalowe
• nogi o przekroju kwadratowym - 25 mm

stelaż krzesła
• 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.

dodatkowe
wyposażenie
plastikowy haczyk
na tornistry w komplecie

56

KRZESŁO
S 43 cm
G 37 cm
W 46-51 cm (siedzisko)

wys. 6
NS 0016

94 zł

wys. 7
NS 0017

110 zł

meble

ŁAWKA JEDNOOSOBOWA
wys. 6
AJE 160

sklep.nowaszkola.com

125 zł

uchwyt na plecak

ŁAWKA DWUOSOBOWA
wys. 6
AJE 260

152 zł
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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.

regulacja poziomu ławki

Blat 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

solidna metalowa rama

haczyk na plecaki

ŚRÓD ŁAWEK SZ
W
KOLNYCH
AS
Ławki z blatem pokrytym laminatem HPL
w kolorze bukowym

Ławka jednoosobowa

Ławka dwuosobowa

rozmiar 6
ASO 1600

rozmiar 6
240 zł

• wym. 69 x 50 cm
• wys. 6 (76 cm)

• wym. 69 x 50 cm
• wys. 7 (82 cm)

58

290 zł

• wym. 130 x 50 cm
• wys. 6 (76 cm)

rozmiar 7
ASO 1700

ASO 2600

rozmiar 7
240 zł

ASO 2700
• wym. 130 x 50 cm
• wys. 7 (82 cm)

290 zł

meble

sklep.nowaszkola.com
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Duża ławka
z blatem
pokrytym HPL

laminat HPL
płyta wiórowa
laminat HPL

80 x 120 cm

wysokość 6
NS 0063

349 zł

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 ucznió, w pracowniach przyrodniczych
i labolatoriach szkolnych. Blat ławki o wymiarze
80 x 120 cm. Stelaż ławki wykonany jest z metalowej ramy i nóg o przekroju kwadratowym o
wymiarze 40 mm w kolorze szarym.
Regulowany poziom ławki.

zaokrąglone rogi

regulowany
poziom ławki

60

meble

Krzesło
Karolek
Pasują do stołów z metalowymi nogami o regulowanej i nieregulowanej wysokości. Przeznaczone do klas szkolnych, stołówek i sal
bibliotecznych. Siedzisko i oparcie ze sklejki
brzozowej. Metalowe nogi w kolorze szarym
o wyjątkowo stabilnej konstrukcji.

rodzaj krzesła
wieloelementowe

kolory siedzisk
brzoza

kolory stelaża

siedzisko
i oparcie
• sklejka brzozowa lakierowana (gr. 8 mm)

nogi
• bez regulacji
6 (46 cm)
• metalowe
• nogi ø 22 mm

sztaplowane

certyfikaty
i normy
PN-EN 1729-1:2007
PN-EN 1729-2:2007

NS 6779/SZ

76

89 zł

sklep.nowaszkola.com

172

172

9-1:2

N-E

N

N-E

N

P

Kolor

7

46

Wysokość blatu stołu +/- 1 cm

00

Wysokość siedziska krzesła +/- 1 cm

P

INT CERT

159-188

7

Wzrost ucznia w cm

nr 6

00

Rozmiar krzesła/stolika

9-2:2
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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.
Ławki szkolne Banko, pojedyncze i podwójne
przeznaczone są do klas szkolnych, dedykowane uczniom poruszających się na wózkach
inwalidzkich.

•
•
•
•
•
•
•
•

regulacja wysokości oraz kąta nachylenia blatu
ustawienie pochylenia blatu w 2 położeniach 0o lub 15o
stelaż (nogi ławki) – stal malowana proszkowo (kolor niebieski)
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

Banko jednoosobowa (3-6)

Banko dwuosobowa (3-6)

DB 4001

DB 4002

• wymiary blatu: 50 x 69 cm,
• regulowana wysokość blatu: 59 - 76 cm

325 zł

429 zł

• wymiary blatu: 50 x 130 cm,
• regulowana wysokość blatu 59 - 76 cm

15o

0o
regulacja kąta nachylenia blatu
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wyprofilowane progi zapobiegające
zsuwaniu sie podręczników, zeszytów
i przyborów szkolnych

haczyk na plecak

meble

rodzaj stołu
blaty i nogi sprzedawane osobno

dostępne kształty blatu

138 x 69 cm

dostępne kolory blatów
buk

dostępne kolory obrzeży

blat
• płyta laminowana (gr. 25 mm)

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

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.
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.

stabilna konstrukcja
(pochył nóg 5°)

regulacja
wysokości

Stół
Banan
Blaty
NS 3733BU
NS 3733CZ
NS 3733ZL
NS 3733ZI
NS 3733NI

4 nogi metalowe rozmiar 3 – 6
Bukowy
Czerwony
Żółty
Zielony
Niebieski

152 zł
172 zł
172 zł
172 zł
172 zł

NS 0079

142 zł

• wys. blatu 59 – 76 cm
• metalowenogi
• o przekroju okrągłym - ø 48 mm

nogi sprzedawane osobno

bezpieczne,
zaokrąglone rogi

zwiększona
stabilność

3-6

sklep.nowaszkola.com

nierysująca,
antypoślizgowa
stopka
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W 59-76 cm

W 59-76 cm

W 59-76 cm

kolorowy blat

kolorowy blat

kolorowy blat

kolorowy blat

obrzeże multiplex

305

zł

NS 3795NI

obrzeże multiplex

182

zł

obrzeże multiplex

169

zł

BLATY PROSTOKĄTNE

G 75 cm

W 59-76 cm

BLATY

G 75 cm

obrzeże multiplex

199 zł

NS 3742NI

NS 3741NI

NS 3742CZ

NS 3741CZ

NS 3742ZI

NS 3741ZI

NS 3795ZL

NS 3742ZL

NS 3741ZL

blat w kolorze buk

blat w kolorze buk

blat w kolorze buk

blat w kolorze buk

obrzeże multiplex

obrzeże multiplex

obrzeże multiplex

obrzeże multiplex

NS 3795CZ
NS 3795ZI

279

175

zł

165

zł

NS 3740NI
NS 3740CZ
NS 3740ZI
NS 3740ZL

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

305

182

zł

NS 3795B
5B

169

zł

NS 3742B

4 nogi metalowe
rozmiar 3 – 6

6 nóg metalowych
h
rozmiar 3 – 6

NS 0079

NS 0080

142 zł

stabilna konstrukcja
(pochył nóg 5°)

zł

199 zł

NS 3741B

NS 3740B

215 złł

• wys. blatu 59 – 76 cm

• wys. blatu 59 – 76 cm

64

S 123 cm

ø 90 cm

BLATY OKRĄGŁE

BLATY SZEŚCIOKĄTNE

S 75 cm
ø 138 cm

bezpieczne,
zaokrąglone rogi

regulacja wysokości 3-6

zwiększona stabilność

nierysująca,
antypoślizgowa stopka

meble

STOŁY

KLASYCZNE
Z METALOWYMI NOGAMI
O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI
Stoły klasyczne doskonale sprawdzą się
w pracowni przedmiotowej, bibliotece, sali
konferencyjnej lub pokoju nauczycielskim.
Idealne jako miejsce do pracy dla kilku osób
przy realizacji projektów oraz jako miejsce
spotkań w klubie uczniowskim, redakcji gazety
szkolnej i w pokoju samorządu.
Stabilne dzięki metalowym nogom solidnie
przymocowanym do blatu pod kątem 5 stopni.
Wykonane z niezwykle trwałej płyty w kolorze bukowym są odporne na zniszczenia
i wytrzymałe.

rodzaj stołu

blat

blaty i nogi sprzedawane osobno

• płyta laminowana (gr. 25 mm)
• mocowanie do blatu

dostępne kształty blatu

75 x 75 cm

123 x 75 cm

ø 90 cm

ø 138 cm

dostępne kolory blatów
buk

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

certyfikaty i normy
N-E

00

172

7

N

P

dostępne kolory obrzeży

9-1:2

BLATY I NOGI
SPRZEDAWANE OSOBNO
S

sklep.nowaszkola.com
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STOŁY

KLASYCZNE
Z METALOWYMI NOGAMI
Z REGULACJĄ I BEZ REGULACJI
WYSOKOŚCI

rodzaj stołu
stoły kompletne

dostępne kształty blatu

67 cm

67 x 134 cm

82 x 123 cm

82 cm

ø 142 cm

kolory
blatów
buk

kolory
obrzeży

blat
• płyta laminowana (gr. 25 mm)

nogi
• regulowane wysokości:
3 – 6 (59, 64, 71, 76 cm)
• bez regulacji: 6 (76 cm)
• metalowe
• nogi o przekroju okrągłym - ø 45 mm

66

meble

Duży, wygodny stół, przy którym może usiąść 8 osób. Solidny
blat o gr. 25 mm i metalowe nogi
o wzmocnionej konstrukcji, monto-

wane pod kątem 5°, zapewniają
stabilność i wytrzymałość. Ślizgacze ułatwiają przesuwanie, a zaokrąglone rogi – bezpieczeństwo.

8

dla sób
o
nogi bez regulacji
76 cm wys. 6

TH 6008

339 zł

TH 9008

385 zł

regulowana wysokość

Stół ośmiokątny ø 142 cm

59-64-71-76 cm (W 3-6)

nogi bez regulacji
76 cm wys. 6

Prostokątne
134 x 67 cm

Kwadratowe
67 x 67 cm

TH 6004 - 259zł

regulowana wysokość

Stoły szerokość 67 cm

59-64-71-76 cm (W 3-6)

nogi bez regulacji
76 cm wys. 6

TH 9004 - 309zł

Prostokątne
123 x 82 cm

TH 9001 - 269zł

Kwadratowe
82 x 82 cm

TH 6005 - 279zł

TH 6002 - 239zł

TH 9005 - 319zł

TH 9002 - 289zł

regulowana wysokość

Stoły szerokość 82 cm

sklep.nowaszkola.com

59-64-71-76 cm (W 3-6)
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rodzaj krzesła

KRZESŁA

MUSZELKI
Krzesło Muszelka wykonane jest z twoorzywa w 2 kolorach do wyboru. Posiaada wygodne profilowane oparcie i soolidny metalowy stelaż. Idealnie pasuje
je
a
zarówno do stołów w kolorze drewna
jak i do tych z kolorowymi blatami.

wieloelementowe
(metal i tworzywo sztuczne)

dostępne kolory siedzisk

dostępne kolory nóg

NS 5053 NS 5062
Nazwa i rozmiar 5

6

Cena

112 zł

Wzrost ucznia

146-176,5 cm 159-188 cm

Wys. siedziska

43 cm

46 cm

Wys. blatu

71 cm

76 cm

Kolor

siedzisko

122zł

• profilowane oparcie
• posiada uchwyt ułatwiający przenoszenie
• tworzywo sztuczne

Rozmiar 5
NS 5053 112 złł

Rozmiar 6
R
NS 5062 122 zł
N

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

certyfikaty i normy
INT CERT

sztaplowane

samopoziomujące
nogi

ergonomicznie wyprofilowane
siedzisko

ochrona
w transporcie

68

uchwyt do
przenoszenia

meble

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.
• wys. siedziska 38 - 50 cm

• gł. siedziska 49 cm
• szer. siedziska 45 cm
• wysykość oparcia 44 cm

Szare

Pomarańczowe

YC 0008

279 zł

YC 0009

279 zł

279 zł

TABORET

Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
YC 0007

249
49 zł

iałe
wspan nie
aza
roz wi
eli
ucz yci
dla na

Taboret Nauczyciela doskonale zastąpi krzesło.
o. Wymusza postawę wyprostowaną zapewniając jednocześnie komfort siedzenia. Cylindryczna podstawa
awa Taboretu powoduje zaangażowanie mięśni pleców
ów oraz
brzucha. Aktywne siedzenie wspomaga prawidłową
widłową
postawę ciała oraz wzmacnia mięśnie kręgosłupa.
słupa.
Stabilny, wykonany z wysokiej jakości tworzywa.
zywa.
Siedzisko wzmocnione gumowym pokryciem. Regulowana wysokość. Cylindryczna podstawa.
• śr. 34 cm, wysokość regulowana 40,5 - 55,5 cm

antypoślizgowa

gumowe miękie

gumowa podstawa

siedzisko

bardzo łatwe
w przenoszeniu
pomiędzy ławkami
łatwa regulacja
wysokości

wygodny uchwyt
do przenoszenia

sklep.nowaszkola.com

249 zł
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Dobre Krzesło
rodzaj krzesła

siedzisko

wieloelementowe

• wklęsło-wypukła forma oparcia
wypukła forma siedziska
• tworzywo sztuczne

145 zł

145 zł

Wzrost ucznia

159-188 cm

174-207 cm

nogi

Wys. siedziska

46 cm

51 cm

• bez regulacji wysokości
6 (46 cm), 7 (51 cm)
• o przekroju okrągłym ø 23 mm
• metalowe

Wys. blatu

76 cm

82 cm

Kolor i kod

DB 0006

DB 0007

DB 0016

DB 0017

7
00

9-2:2

Krzesło 7

kolory

kolory
145 zł
145 zł
145 zł
145 zł

N

172

9-1:2

N-E

Krzesło 6
DB 0006
DB 0016
DB 0026
DB 0036

70

N

PN-EN 1729-2:2007

N-E

172

PN-EN 1729-1:2007

P

certyfikaty i normy
7

dostępne kolory nóg

Cena

00

dostępne kolory siedzisk

6

P

(metal i tworzywo sztuczne)

Dobre Krzesło
Nazwa i rozmiar

DB 0007
DB 0017
DB 0027
DB 0037

145 zł
145 zł
145 zł
145 zł

7

DB 0026

DB 0027

DB 0036

DB 0037

meble

Dobra Ławka
Linia ergonomicznych i funkcjonalnych zestawów siedziskowych zaprojektowanych w oparciu o konstrukcję Dobrego Krzesła. To idealne w yposażenie każdego korytarza i szatni
szkolnej, gdzie oczekującym należy zapewnić odpowiednie warunki spędzenia czasu.
Oferowane zestawy występują w wariantach 3
oraz 4-osobowych.

ŁAWKA DLA 3 OSÓB

ŁAWKA DLA 4 OSÓB

Nazwa i rozmiar 5

Nazwa i rozmiar 6

Cena

589 zł

Cena

Wzrost dziecka

146-176,5 cm

Wzrost dziecka 159-188 cm

Wys. siedziska

43 cm

Wys. siedziska

46 cm

Wys. blatu

71 cm

Wys. blatu

76 cm

Kolor i kod

DB 2005

Kolor i kod

DB 2006

819 zł

DB 2025

DB 2016

DB 2035

DB 2026

148 cm

39 cm

36 cm

DB 2036

214 cm

Ławka 5
dla 3 osób

Ławka 6
dla 4 osób

kolory

kolory

sklep.nowaszkola.com
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DB 3005

519 zł

• rozmiar 6 (146-176,5 cm), lamówka czerwona,
stelaż czarny

Krzesło RAPID 6
DB 3006

529 zł

• rozmiar 6 (159-207 cm), lamówka czerwona,
stelaż czarny

Dobre Krzesło obrotowe
bez podłokietników

DB 3000

turkusowe 6

zielone 6

DB 3020 289 zł

DB 3021 289 zł

DB 3030

319 zł

25 zł

Rozmiar 5 zielony

Rozmiar 6 niebieski

DB 3015

DB 3016

Dobre Krzesło obrotowe
z podłokietnikami

zielone 6

265 zł

Parametry krzesła:
• Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie.
• Wkład siedziska wykonany z tworzywa sztucznego.
• Siedzisko osadzone jest na kolumnie gazowej w kolorze
czarnym (wykonany ze stali) z możliwością regulacji
wysokości siedziska.
• Podstawa krzesła pięcioramienna wykonana z tworzywa
sztucznego .
• Kółka miękkie - gumowe, średnica trzpienia fi 11.
turkusowe
k
6
• Krzesło posiada podłokietniki nieregulowane wykonane
DB 3031 319 zł z tworzywa sztucznego .
• Produkt zaprojektowany i produkowany w Polsce.

Krzesło obrotowe

SZ 0113

SZ 0072

100 zł

275 zł

Krzesło posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335-1:2004 i PN-EN 13352:2009
• wys. siedziska 49,5 - 62 cm
• gł. siedziska 40,5 cm
• szer. siedziska 43,5 cm
• wys. oparcia 42,5 cm

Krzesło ISO
• wys. 82 cm, wys. siedziska
47 cm, szer. 54 cm,
gł. siedziska 42 cm

72

Podłokietniki 2szt.

podłokietniki sprzedawane osobno

Krzesło RAPID 5

Twist to połączenie ergonomicznego siedziska z tworzywa sztucznego z obrotowym stelażem w kolorze czarnym. Model Twist występuje
w rozmiarach dostosowanych do
o
wzrostu użytkownika dla zachowania prawidłowej postawy siedzącej.
Twist w rozmiarze 5 i 6 posiada nieregulowane podłokietniki wykonaniee
z tworzywa sztucznego umożliwiające szybkie wsunięcie krzesła pod blatt
biurka. Model Twist posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 17291:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F
06009:2001. 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
• kółka – gumowe 50 mm, średnica trzpienia ø 11
• wzrost użytkownika rozmiar 5: 146 – 176,5 cm
• wzrost użytkownika rozmiar 6: 159 - 188 cm

Tw
Twist

biurka

KRZESŁA
BIUROWE

205 zł

• wys. 115 cm, szer. 63 cm, szer. siedziska 46 cm, gł. siedziska 45 cm,
masa 16 kg

meble

BIURKA INFO
brzoza

otwór na przewody elektryczne

ana
wysuw da
a
fl
u
z
s

ana
wysuw da
a
szufl

Biurko na komputer małe
NS 2510

Biurko na komputer duże
239 zl

Biurko posiada wysuwaną szufladę na klawiaturę
oraz półkę na komputer stacjonarny. Z brzegu blatu
znajduje się otwór na przewody elektryczne.
• wym. 76 x 55 x 76 cm

NS 2511
możliwość zamontowania od środka lub
z zewnątrz

Kontenerek na kółkach
z szufl
szufladam
adami
NS 2512

339 zł

Moblina szafec
szafeczka na obrotowych kółkach
z trzema szuflad
szufladami zamykanymi na zamek.
Dostawiona do biurka zapewnia jeszcze więcej miejsca na ważne
w
dokumenty.
• wym. 34 x 45 x 60 cm
centralny zamek

sklep.nowaszkola.com

310 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
• 120 x 55 x 76 cm

Biurko duże z półką
NS 2513

359 zł

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

73

biurka

biurko prof
dostepne w kolorach
buk
buk – biały

brzoza – zielony

brzoza – pomoarańcz

Biurko dla nauczyciela wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk lub brzoza z kolorowymi frontami. Biurka dostępne są w wielu kombinacjach w gotowych zestawach kolorystycznych i pasują do kolekcji
naszych mebli. Dodatkowo szafka z drzwiczkami oraz
szuflady mogą być montowane zarówno prawo- jak
i lewostronnie a zamontowane w nich zamki zapewniają
ograniczony dostęp do nauczycielskich dokumentów.
• wym. 120 x 60 x 77 cm.
Biurko Prof

Brzoza - zielony
NS 2506

Brzoza - zielony
245 zł

Brzoza
oza pomarańczowy
marańczowy
NS 2503

242 złł
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NS 2504

219 zł

NS 2501

NS 2520

NS 2508

545 zł

Brzoza
oza pomarańczowy
marańczowy
469 złł

NS 2505

545 złł

Buk
k - biały
429 zł

Buk
k
219 zł

Biurko Prof
z drzwiczkami i szufladami

Brzoza - zielony
469 zł

Buk
k - biały

Buk
k
NS 2522

NS 2507

Brzoza
oza pomarańczowy
marańczowy

Buk
k - biały
NS 2500

Biurko Prof
z drzwiczkami i szufladą

NS 2502

520 zł

Buk
k
429 zł

NS 2521

520 zł

meble

biurko
Cubo
NC 7001

349 zł

Biurko zostało zaprojektowane
owane 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
• 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

72 zł

• 37 x 37 cm
• z zamkiem
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drzwi i szuflady
d dostepne
d t w 5 kkolorach
l h (np.
( 4 dla
dl zielonego,
il
2 dla szarego, itp.)

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

Prawe brzoza

Lewe brzoza

NB 6201 449 zł

NB 6101 449 zł

Prawe buk

Lewe buk

NB 6202 439 zł

NB 6102 439 zł

sklep.nowaszkola.com
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szatnie

wewnątrz
wew
nątrz
ą drążek
drrą
ążek na wieszak
wiesz
szzakk

otwory zapewniające
zapewniają
ące cyrkulację
cyrkkulację powietrza
a

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

wym. skrytki: 33 x 42 x 84 cm

SZATNIE METALOWE

Klucz master do szatni
NG 6010W

10 zł

4 skrytki
NG 6012

4 skrytki
585 zł

• żółta

NG 6011

4 skrytki
k ki
585 zł

• niebieska

• szara

Wieszak z uchwytami
NS 2925

72 zł

Wieszak pozwala wykorzystać miejsce do
wieszania ubrań w szatni lub fartuchów w
pracowni. Wykonany z płyty MDF w kolorze niebieskim, wykończony metalowymi
wieszakami dwustanowiskowymi.
• wym.: 124 x 12 x 4 cm
• 10 podwójnych wieszaków

76

NG 6010

585 zł

meble
miejsce na umieszczenie
identyfikatora
indywidualne
kluczyki

wym. skrytki:
33 x 42 x 40 cm

8 skrytek

8 skrytek
NG 7011

NG 7010

595 zł

595 zł

• szara

• niebieska

325 zł

325 zł
drążek na ubrania

wym. skrytki:
33 x 42 x 170 cm

półka na buty

2 skrytki

2 skrytki
NG 8011

NG 8010

325 zł

325 zł

• szara
• do wyczerpania zapasów

• niebieska
• do wyczerpania zapasów

Szafa na dokumenty
NG 9010

649 zł

• 2 zamki
• 2 półki
• 90 x 40 x 185 cm

sklep.nowaszkola.com
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siedziska piankowe

SIEDZISKA
PIANKOWE
Wypoczynek jest kluczowy dla zachowania efektywności pracy, dlatego powstało rozwiązanie zapewniające uczniom moment wytchnienia.
Wygodne siedziska piankowe, pufy, fotele i kostki
to elementy z funkcją relaks pozwalające stworzyć
idealną przestrzeń wypoczynku. Meble korytarzowe i rekreacyjne można komponować w różnych
zestawieniach kolorystycznych a bogactwo i różnorodność kształtów pozwoli zaaranżować nawet
najmniejszą przestrzeń.

699 zł

Sofa
NS 1538SZ

Gruszka z uchwytem
uch
hw ytem
t

699 zł

NS 2230

• 134 x 59 x 69 cm
• wys. siedziska 38 cm
• kolor szary

249 zł

99 zł

Fotelik
NS 1537ZI
• 44 x 59 x 69 cm
• wys. siedziska 38 cm
• kolor zielony
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110 zł

Puf
249 zł

NS 1539NI
• ø 35, wys. 38 cm
• wys. siedziska 38 cm
• kolor niebieski

Kostka
99 zł

NS 1540PO
• 36 x 36 x 38 cm
• wys. siedziska 38 cm
• kolor pomarańczonwy

399 zł

• 150 x 60 cm; 4 kg; wygodny uchwyt do
przenoszenia

110 zł

meble

EKSPOZYCJA
tablice korkowe

– pomarańczowa

– zielona

NS 2095

NS 2094

119 zł

• wym. 120 x 90 cm

– niebieska
159 zł

NS 2093 259 zł

• wym. 150 x 100 cm

• wym. 200 x 100 cm

– naturalna
NS 1510

– naturalna
115 zł

NS 2099

• wym. 150 x 100 cm

175 zł

• wym. 200 x 100 cm

gabloty
b

Gablota ekspozycyjna
k
korkowa
k k

Gablota ekspozycyjna suwana tekstylna

YC 9007

YC 9006

599 zł posażone w zamek. Środek gabloty

Gablota ekspozycyjna z drzwiami
otwieranymi do góry, wykonanymi
ze szkła hartowanego. Drzwi wy-

wykonany z korka.
• wym. 150 x 12 x 103 cm
• otwierana do góry
• z zamkiem

599 zł wyściełanego filcem w kolorze gra-

Gablota ekspozycyjna z trójdzielnymi szklanymi drzwiami przesuwnymi.
Środek gabloty wykonany z korka

natowym.
• wym. 200 x 8,8 x 107 cm

Gablota ekspozycyjna
suchościeralnomagnetyczna
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.
• wym. 70 x 8,8 x 100 cm

sklep.nowaszkola.com

Gablota na puchary
NM 6300
•
•
•
•

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

480 zł

79

wyposażenie
yp
sal

Tablice suchościeralne mobilne
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

Tablica suchościeralna
mobilna duża
YC 9001

mała

579 zł

dwustronna, magnetyczna, suchościeralna
• wym. tablicy 180 x 100 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
• półeczka na przybory

YC 9005 399 zł
• wym. 70 x 100 cm
• tablica suchościeralna ze
spinaczem na papier
• mazak suchościeralny,
4 magnesy, gąbka

Tablice suchościeralne
alne
l ścienne
ne
Duża
YC 9000

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

Wycierak magnetyczny
TS 21652

Wymienne wkłady
do wycieraka

39 zł

TS 21651

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.

tablice
tradycyjne
Tablica tryptyk zielona
BD 1501

629 zł

• wym 340 x 100 cm; właściwości magnetyczne
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Tablica pojedyncza zielona

Tablica tryptyk zielona z linią i kratką

BD 1504

BD 0502

329 zł

• wym 170 x 100 cm; właściwości magnetyczne

• wym 340 x 100 cm; właściwości magnetyczne

25 zł

Wymienne wkładu do wycieraka
magnetycznego 2 x 3 z filcu.

679 zł

meble

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 polipropylenowe 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.

2x3m
ø2m

2x3m
DL 0012

Jasny beż
ø 2m

Jasny szary

DL 0122

399 zł

DL 0162

399 zł

DL 0142

DL 0152

475 zŁ

399 zł

DL 0042

475 zł

DL 0052

DL 0023

DL 0033

475 zł

DL 0043

DL 0053

z kolorowym wiekiem 50l

Papier
54 zł

Metal
PR 0014

PR 0013
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PR 0015

1 529 zł

4x5m
949 z

DL 0034

1 529 zł

4x5m
949 zł

DL 0044

1 529 zł

4x5m
949 zł

DL 0054

1 529 zł

Szkło
54 zł

Inne
54 zł

DL 0024

Lekkie i wygodne w użyciu kosze do segregacji śmieci i odpadków o pojemności 25 litrów.
Pojemniki wyposażone są w uchylne pokrywy,
które można w razie potrzeby zablokować.
• kolor pokryw pozwala na odpowiednią segregację śmieci (żółty – plastik, niebieski – papier, zielony – szkło).
• wym.: 24 x 39 x 50 cm

• wym.41 x 41 x 59,5 cm
• wykonany z tworzywa sztucznego
• pokrywa w formie lejka

PR 0011

1 529 zł

z uchylną pokrywką 25l

kosze do sortowania śmieci

Plastik

949 zł

3x4m
475 zł

DL 0014

4x5m

3x4m

2x3m
399 zł

4x5m
949 zł

3x4m

2x3m

ø 2m

Pomarańczowy

DL 0032

DL 0013

3x4m

2x3m

ø 2m

Jasny zielony

DL 0022

4x5m

3x4m
475 zł

2x3m

ø 2m

Turkus

3x4m

PR 0012

54 zł

PR 0016

Plastik

BQ 2510 36 zł

BQ 2541 36 zł

Szko

Bio
54 zł

Papier

54 zł

BQ 2572 36 zł
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meble labolatoryjne

MEBLE LABORATORYJNE

W naszej ofercie znajdą Państwo profesjonalne meble laboratoryjne, a także specjalistyczne wyciągi chemiczne, czyli dygestoria. Możecie Państwo wybrać spośród
rozbudowanego asortymentu dokładnie te

elementy, których potrzebujecie w swoim
laboratorium. W celu dokładnej wyceny
naszych usług prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta.

Szafa do pracowni fizycznochemicznej
NS 3139

3 999 złł

z wentylatorem chemoodpornym
Szafa przeznaczona jest do przechowywania
odczynników chemiczych w szkolnych pracowniach fizyczno-chemicznych. Szafa posiada
wbudowany wentylator chemoodporny i wymaw
ga podłączenia do otworu kominowego. Szafa
wykonana jest z blachy stalowej malowanej ekow
logicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu
i ołowiu) w kolorze jasny popiel.
Wyposażona jest w cztery półki z regulowaną
W
wysokością, o nośności 50 kg każda. Drzwi pow
siadają wzmocnioną konstrukcję, zamykane są
trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami.
• wym. 80 x 38 x 190 cm

Szafa na odczynniki chemiczne
NS 3140

2 449 złł

wentylowana grawitacyjnie
w
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
w
(bez kadmu i ołowiu) w kolorze jasny popiel.
Wyposażona jest w cztery półki z regulowaną
Wyposażon
W
wysokością, o nośności 50 kg
w
g każda. Drzwi
posiadają w
wzmocnioną
ą konstrukcję, zamykane są trzyp
trzypunktowo na
a zamek cylindryczny
z dwoma kluczami.
kl
• wym. 80 x 38 x 190 cm

Stół laboratoryjny dla ucznia
2-osobowy
NS 3131
• wym. 125 x 60 x 76 cm
• blat laminowany HPL 25 mm
• dodatkowe kolory na specjalne zamówienie
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Stół laboratoryjny dla ucznia
3-osobowy
529 zł

NS 3132
• wym. 180 x 60 x 76 cm
• blblatt llaminowany
i
HPL 25 mm
• dodatkowe kolory na specjalne zamówienie

679 zł

meble

Stanowiska Laboratoryjne
Meble Laboratoryjne Nowa Szkoła to idealne rozwiązanie dla pracowni przedmiotowych. Wykonane wg nowoczesnej technologii spełniają normy
i standardy bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych.
Blaty wykonane są ze wysokogatunkowej specjalistycznej płyty chemoodpornej o grubości 25
mm, która zapewnia Stanowiskom Laboratoryjnym

wyjątkową wytrzymałość na większość substancji i odczynników chemicznych, przede wszystkim
kwasów. Surowiec ten posiada dużą odporność
na zarysowania, uderzenia, ścieranie i zaplamienia oraz jest odporny na wilgoć i niepodatny na
działanie wysokiej i niskiej temperatury.
Stanowiska i stół laboratoryjny wykonane są na
konstrukcji płyty wiórowej laminowanej o grubo-

płyta
chemoodporna
płyta
chemoodporna

ści 18mm w kolorze bukowym i osadzone są
na 13–centymetrowym cokole zakończonym
ślizgaczem zapewniającym stabilność mebla.
Atrakcyjne zestawienie kolorystyczne: kremowy
blat w połączeniu z bukowym korpusem mebla
sprawia, że są nie tylko bezpieczne i wyjątkowo
odporne, ale również estetyczne i łatwe do utrzymania czystości.
Na specjalne zapotrzebowanie pracowni przedmiotowych Stanowiska laboratoryjne powstały
w dwóch rozmiarach, wyposażonych w małe
i duże zlewy oraz krany. Serię uzupełnia Stolik
uczniowski z dwoma szafkami umieszczonymi
symetrycznie po bokach stołu.

Stanowisko laboratoryjne duże
jednokomorowe

Stanowisko laboratoryjne małe
jednokomorowe

Stół laboratoryjny uczniowski

NS 3233

NS 3234

NS 3235

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 PP odporny na chemikalia, 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

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 PP odporny na chemikalia, o wymiarach 38 x 28 cm
z kranem, umieszczony w blacie
• korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm
w kolorze bukowym

Dygestorium szkolne
NS 3142

6 999 zł

Dygestorium szkolne serii SKL przeznaczone jest
do ogólnych prac z substancjami chemicznymi
w ramach zajęć szkolno-dydaktycznych. Konstrukcja dygestorium wykonana jest z 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=125mm.

sklep.nowaszkola.com

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

Okno: szkło bezpiecznie unoszone bezstopniowo
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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Stanowisko laboratoryjne
do mycia jednokomorowe
NS 3133

Stół
tółł laboratoryjny duży
z sz
szafką i szufladami
3 899 zł NS 3137

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji
płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi
kwasoodpornymi, jeden duży zlew 40 x 40 cm,
baterię handlowa, parę drzwi.
• Dodatkowe kolory na specjalne zamówienie.
• wym. 120 x 60 x 85 cm

Stół
tół laboratoryjny
ekonomiczny
NS 3136

Stół demonstracyjny do
pracowni fizyczno-chemicznej
6 499 złł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcjiji
płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wypo-sażony w blat pokryty płytkami ceramicznyymi chemoodpornymi, szafkę z jedną szufla-dą. Szafka służy do przechowywania butlili
gazowej małej, do której podpinana jest za-montowana na blacie bateria gazowa. Stolikk
wyposażony jest także w panel elektrycznyy
2 x 230V. Stolik dostępny w kolorach biały,
y,
popiel, buk. Dodatkowe kolory na specjalnee
zamówienie.
• wym. 140 x 70 x 85 cm
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2 349 zł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji
płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi, 1 szafkę.
Dodatkowe kolory na specjalne zamówienie.
• wym. 60 x 60 x 85 cm

Stolik laboratoryjny
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

NS 3141

Stanowisko
i k llaboratoryjne
b t j
do mycia jednokomorowe

NS 3138

NS 3134

3 199 zł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji
płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi, jeden mały zlew
30 x 15 cm, baterię handlowa, 1 szafkę.
• Dodatkowe kolory na specjalne zamówienie.
• wym.
y 60 x 60 x 85 cm

Stół laboratoryjny uczniowski
1 649 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.
• wym. 140 x 60 x 85 cm

NS 3135

2 849 zł

Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji
płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi oraz 2 wąskie szafki.
Dodatkowe kolory na specjalne zamówienie.
• wolna przestrzeń między szafkami: 800 mm.
• wym. 125 x 60 x 85 cm

szklane drzwi

centralny zamek

centralny
zamek

Szafka
Szafk
k k
kartotekowa
k

Szafa lekarska
dzielona
biała d
ielona
NG 3002

NG 30
3004
969 zł

Korpus szafy wykonany z blachy
0.7mm malowanej proszkowo.
Drzwi szafy przeszklone. Półki metalowe przestawne. Uchwyt drzwiowy
z zamkiem. Dolna półka zabudowana. Dolne drzwi wykonane z blachy.
• 90 x 40 x 185 cm

Kozetka
2 częściowa
•
•
•
•
•

wym. 185 x 55 x 50 cm
waga: 20 kg
rama metalowa lakierowana proszkowo
4 nózki z regulacją poziomu
regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu
zapadkowego w zakresie 0º - 30º

meble

MEBLE
MEDYCZNE

Metalowe szafy z przeszklonymi drzwiami zamykanymi na klucz, oraz metalowe biurko z blatem z płyty pokrytej ognioodpornym laminatem,
znajdą swoje zastosowanie w sali przyrodniczej,
laboratorium i gabinecie lekarskim. Metalowe części mebli malowane proszkowo charakteryzuje
podwyższona odporność na korozję, chemikalia,
wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

Biurko medyczne białe
850 zł NG 5001

• wym. 45 x 62 x 133 cm
• 4 pojemne szuflady
• centralny zamek

999 zł pornego w kolorze białym o grubo-

Biurko metalowe białe z trzema
szufladami oraz wysuwaną szufladą na klawiaturę. Blat wykonany
z MDF’u laminowanego, ogniood-

ści 2.5 cm. Pozostałe elementy metalowe o grubości blachy 0.7 mm,
malowane proszkowo.
• Wymiar: 120 x 70 x 75 cm.

Dobre Krzesło obrotowe
z podłokietnikami

Zielona
TS 12088BI/ZI
559 zł

zielone 6
DB 3030

Niebieska
TS 12088BI/NI
559 zł

turkusowe 6
319 zł

DB 3031

319 zł

Dobre Krzesło obrotowe
bez podłokietników

Fotel na kółkach typ K11
TS 13789

249 zł

Fotel obrotowy do gabinetu lekarskiego.
• skaden w kolorze zielonym

turkusowe 6

zielone 6
DB 3020

sklep.nowaszkola.com

289 zł

DB 3021

289 zł
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meble medyczne

Waga osobowa
TS 13019L
•
•
•
•
•

W
Wieszak
ubraniowy
y
m
metaliczny

1 499
zł

SZ 0011
S

WPT 60/150OW z legalizacją
waga mechaniczna ze wzrostomierzem
odczyt po obu stronach wagi
wykonana ze stali nierdzewnej
pomiar wagi wykonywany jest z dokładnością do 100g,
pomiar wzrostu - do 1 mm.

•
•
•
•

255
5 zł

wieszak stojący
wym. 175 x 57 x 57 cm
kolor metalik
uchwyt na ubrania i parasole

Stolik
olik zabiegowy z miskami
TS 13807

615 zł

Stolik zabiegowy do odkładania i przemieszczania na niewielkie odległości instrumentów
medycznych oraz aparatury medycznej.
• wyposażony w dwie szklane półki, uchylne miski z tworzywa,
cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą
• wym. 42 x 84 x 72 cm

Mankiet pediatryczny do
ciśnieniomierza elektronicznego
Omron M2
TS 13794

109 zł

Ciśnieniomierz elektroniczny
Omron M2

Termometr
ermometr
bezdotykowy
ezdotykowy
TM-F03BB
M F03BB na podczerwień
d
i ń

TS 13793

TS 13800

145 zł

• wyświetlacz: cyfrowy LCD
• metoda pomiaru: oscylometryczna
• automatyczny zawór uwalniania powietrza Funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca
• wielkość mankietu 22-32 cm
• Pamięć: 21 pomiarów

145 zł

• termometr do pomiaru temperatury na czole, temperatury
przedmiotów (np.mleka w butelce)
• czas pomiaru: 0,5 sekundy
• podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD
• w zestawie: termometr, 2 baterie AA, instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja 24 miesiące

Parawan 1-skrzydłowy
• Parawan metalowy 1- częściowy z płótnem bawełnianym.
• wys. 190 cm, szer. 100 cm
• możliwość stworzenia połączonych pparawanów
w poprzez system łączników

Zielony
TS 13791ZI
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Niebieski
255 złł TS 13791NI

2
265 zł

Tablica Snellena.
Cyfry - obraz prosty

Tablica Snellena

TS 13033

• dwustronna tablica do badania ostrości
wzroku
• wym. 22,5 x 15 cm

• nadruk cyfrowy
• wym. 48 x 27,5 cm

TS 13031
75 zł

75 zł

meble

Fantom dziecięcy Little
e
Junior
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
zwrottna
o prawidłowym
wykonaniu
ucisku
dł
k
k („klikklllik-k
-klak”); specjalistyczne sprężyny symulujące
ulujące
realistyczny opór klatki piersiowej przyy ucisku;
torba, która może z powodzeniem posłużyć
służyć
jako mata do ćwiczeń; dogodny demontaż
ntaż
i montaż części wymiennych (drogi oddechowe
dechowe
i części twarzy); technologia QCPR informuormująca o poprawności wykonania ucisków
w 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

Fantom osoby dorosłej
RR 0003

1 749 zł

Idealny fantom do nauki RKO /
AE i usuwania ciała obcego z dróg
oddechowych.
Najważniejsze funkcje:
• realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii
człowieka; widoczne i wyczuwalne anatomiczne
punkty orientacyjne (żebra, mostek, sutki),
szybkie i łatwe odnalezienie właściwego miejsca
ucisku i przyklejenia elektrod AED; konieczność
odchylenia głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych; widoczne unoszenie i
opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji;

Wymienne drogi oddechowe
do fantoma dziecięcego

Wymienne drogi oddechowe
do fantoma dorosłego

RR 0008

RR 0009

26 zł

Apteczka przemysłowa
DIN 13157+

Apteczka Szkolna 2
TS 13013

140 zł TS 13011

W skład apteczki wchodzą:
• kompres zimny 1 szt.
• kompres na oko 2 szt.
• kompres 10x10a2 3 szt.
• opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt.
• opaska elastyczna 4 m x 8 cm 2 szt.
• plaster 10x6 cm (8 szt.)
• plaster (14 szt.)
• plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt.
• opatrunek indywidualny M sterylny 3 szt.
• opatrunek indywidualny G sterylny 1 szt.
• opatrunek indywidualny K sterylny 1 szt.
• chusta opatrunkowa 60 x 80 1 szt.
• chusta trójkątna 2 szt.
• chusta z flizeliny 5 szt.
• koc ratunkowy 160x210 cm 1 szt.
• nożyczki 19 cm 1 szt.
• rękawice winylowe 4 szt.
• chusteczka dezynfekująca 6 szt.
• ustnik do sztucznego oddychania 1 szt.
• instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów
alarmowych 1 szt.
• wyposażenie w plecaku z tkaniny wodoodpornej

sklep.nowaszkola.com

Skład apteczki:
• 3 kpl. Kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny
• 2 szt. Kompres na oko 56 x 72 mm sterylny
• 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm
• 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm
• 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.)
• 10 szt. Plaster mały 19 x 72 mm
• 1 kpl. Plaster (10szt.)
• 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm
• 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny
• 2 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny
• 1 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60 sterylna
• 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna
• 1 szt. Chusta trójkątna
• 1 szt. Opaska siatkowa 4m rozm. 2
• 1 kpl. Chusta z fliseliny (10 szt.)
• 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm
• ustnik do sztucznego oddychania
• stelaż mocujący do ściany
• 1 szt. Nożyczki 19 cm
• 4 szt. Rękawice winylowe
• 2 szt. Worek foliowy
• 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania
• 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
• rozmiar opakowania: 255 x 165 x 85 mm

rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza - możliwość
nauki udzielenia pomocy przy zadławieniu; unikalny mechanizm pomagający w dostosowaniu
siły ucisku; interaktywny mechanizm weryfikacji
widzi, słyszy i czuje popraw
poprawćwiczącego - uczeń widzi
ność wykonywanego ćwiczenia; sygnał świetlny
(kolorowe diody) informujący prawidłowości
częstotliwości uciśnięć; sygnał dźwiękowy (klik-klak) oraz relaksacja klatki piersiowej potwierdzająca poprawną głębokość masażu; szybsze
samodzielne opanowanie umiejętności.
• Zestraw zawiera fantom PRESTAN ze wskaźnikiem, 10 dróg oddechowych, torbę transportową / matę do ćwiczeń
• wym.60 x 36 x 17 cm; waga 4kg

32 zł

Apteczka pierwszej pomocy
HACCP
99 zł TS 13012

199 zł

W skład apteczki wchodzą
• opatrunek indywidualny G 2 szt.
• opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt.
• opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt.
• chusta trójkątna 2 szt.
• zestaw plastrów wykrywalnych 1,9x7,2 cm 10 szt.
• zestaw plastrów wykrywalnych 2,5x7,2 cm 10 szt.
• rękawiczki jednorazowe nitrylowe 10 szt.
• zestaw do płukania oka 1 szt.
• koc ratunkowy 1 szt.
• ustnik do sztucznego oddychania 1 szt.
• kompres 10x10 (pak po 2 szt.) 3 szt.
• uhusta opatrunkowa 60x80 cm 2 szt.
• opatrunek Hydrożelowy 3 szt.
• płyn do odkażania rąk Skinman Soft 1 szt.
• worek foliowy 5 szt.
• nożyczki 14,5cm 1 szt.
• opatrunek/siatka opatrunkowa typu codofix 1 szt.
• instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów
alarmowych 1 szt.
• rozmiar opakowania: 280x200x115 mm
• spełnia wymagania norm Unii Europejskiej CE
• apteczka zawiera stelaż mocujący do ściany
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stołówki

WYPOSAŻENIE
STOŁÓWKI

Badania wykazują, że uczniowie,
którzy jedzą regularnie lepiej się
rozwijają, uczą oraz mają lepszą
koncentrację. Szkolna stołówka to
nie tylko miejsce spożywania posiłków, to również przestrzeń, w której

uczniowie wspólnie spędzają czas.
W ofercie Nowej Szkoły znajduje się
kompleksowe wyposażenie stołówek
i jadalni szkolnych tak dobrane by
stały się one miejscem funkcjonalnym
i jednocześnie przyjemnym.

laminat HPL

Stół
stołówkowy

płyta wiórowa
laminat HPL

80 x 120 cm

wysokość 6
NS 0063

349 zł

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 szkolnych.
Blat stołu o wymiarze 80 x 120 cm.

zaokrąglone rogi

Stelaż stołu wykonany jest z metalowej ramy i nóg
o przekroju kwadratowym o wymiarze 40 mm w
kolorze szarym.
Regulowany poziom stołu.
regulowany

od

poziom stołu

340 zł

Sztućce
1

Nóż
NS 9146

4 zł

• dł. 22,9 cm

2

Widelec
NS 9136

3 zł

• dł. 20,7 cm

3

Łyżka
NS 9156

3 zł

• dł. 20,4 cm

4

Łyżeczka
NS 9096

3 zł

• dł. 13,5 cm

1
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2

3

4

meble

Kredens stołówkowy
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

Kredens stołówkowy
NM 4030

699 zł

Pełna propozycja i gotowe aranżacje
szkolnych kuchni i stołówek znajdują
się w naszym dedykowanym katalogu
STOŁÓWKA oraz na stronie internetowej
www.nowaszkola.com

Drzwi do kredensu stołówkowego
NM 4031

sklep.nowaszkola.com

120 zł
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akcesoria

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

Podajnik na mydło
NS 9513
•
•
•
•
•
•
•

Podajnik na papier
toaletowy

Dozownik łokciowy
59 zł

materiał: tworzywo ABS
kolor: biały
wym. 105 x 195 x 108 mm
odporny mechanicznie
kontrola poziomu zawartości wkładu
zamykany na kluczyk
pojemność zbiornika 1000 ml

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
wym. 240 x130 x 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
wym. 270 x 30 x 270 mm
odporny mechanicznie
kontrola poziomu zawartości wkładu
zamykany na kluczyk
pojemność do 400 szt. ręczników

AKCESORIA

Zegar ścienny
NS 2008
• śr. 30 cm
• 1 bateria AA nie dołączona
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Gablota na 48 kluczy
33 zł

PC 0482

Godło Polski
77 zł

Zamykana skrzyneczka do przechowywania
kluczy o solidnej stalowej konstrukcji. Mocowana do ściany za pomocą dwóch śrub montażowych z kołkami.
• w zestawie naklejki z numerkami oraz 2 klucze.
• miejsce na 48 kluczy
• wym: 25 x 18 x 8 cm, kolor szaro-zielony

NS 1662
• wym. 40 x 30 cm, w drewnianej ramie

82 zł

Wózek z tworzywa sztucznego

Wózek z tworzywa sztucznego

EP 0001

EP 0004

375 zł

189 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

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

Uchwyt Klik

Mop

NI 4024

89 zł

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

meble

AKCESORIA
I ŚRODKI SANITARNE

Kij aluminiowy do mopa

NI 4000

16 zł

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

NI 1400

20 zł

• dł. drążka: 140 cm, dł. plastikowej rączki: 12 cm,
śr. drążka: 23 mm

dezynfekcja

Major spryskiwacz
CT 0005

Major
M
j SC 5L
16 zł CT 0007
• zapach cytrynowy

sklep.nowaszkola.com

Major SC saszetki
175 zł CT 0006

12 zł

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

• 5 szt. po 20 ml
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podkateg
podkategoria
g ri
go
ria

pracownie
przedmiotowe

pracownie przedmiotowe
język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 zestawy doświadczalne
edukacyjne filmy DVD

pracownia językowa . . . . . . . . . . . 96 wydawnictwa
historia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 plansze i plakaty
plansze
mapy
stojaki na mapy

101
102
103

matematyka . . . . . . . . . . . . . . . 104
bryły
plansze
tablice
przyrządy tablicowe

104
109
110
111

geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
mapy Nowej Szkoły
mapy Polski
mapy świata

mapy tematyczne
stojaki na mapy
mapy konturowe
globusy
astronomia
minerały
obserwacje
kompasy
klimat i pogoda
ekologia
edukacyjne filmy DVD
zestawy doświadczalne

112
112
113

116
117
118
119
120
121
122
123
124
126
127
128

Powietrze. Zestaw doświadczalny
Gleba. Zestaw doświadczalny

128
129

plansze i wydawnictwa
Pracownia geograficzna. Pakiety

132
134

biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
rośliny
zwierzęta
mikrobiologia
człowiek
ochrona zdrowia
obserwacje
mikroskopy
preparaty mikroskopowe
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136
138
140
142
147
149
150
158

Pracownia biologiczna. Pakiety

160
162
163
165
174

chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
cząsteczki molekularne
odczynniki i wskaźniki
substancje
szkło labolatoryjne
cylindry miarowe i kolby
probówki, stojaki i statywy
zlewk i butelki
szalki i szkiełka laboratoryjne

akcesoria laboratoryjne
meble laboratoryjne
sprzęt ochronny
plansze i wydawnictwa
Pracownia chemiczna. Pakiety

176
178
180
182
182
184
186
187

188
192
193
194
196

fizyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
przyrządy pomiarowe
pomiary długości
pomiary objętości
pomiary wagi
pomiary siły
pomiary temperatury, wiatru, dźwięku
pomiary prądu

mechanik
termodynamika
optyka
magnetyzm
elektrostatyka i elektryczność
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język polski

język polski

Polskie godło barwy i hymn.
Plakat edukacyjny
NS 8282
• wym. 50 x 70 cm

94

Polscy nobliści. Plakat
20 zł NS 8281
• wym. 50 x 70 cm

Polscy nobliści
20 zł VS 0085
• wym. 70 x 100 cm

42 zł

• foliowana jednostronnie
• aluminiowe listwy z zawieszką
• wymiary 70 × 100 cm

Rodzaje i gatunki literackie
VS 0169

VS 0176

Epoki i prądy w literaturze

42 zł VS 0170

Renesans. Litratura

42 zł VS 0175

Oświecenie. Literatura
42 zł VS 0174

Młoda Polska. Literatura
42 zł VS 0184

sklep.nowaszkola.com

Świat starożytny. Literatura

42 zł VS 0178

Barok. Literatura

Pozytywizm. Litratura
VS 0183

pracownie
przedmiotowe

plansze

Dwudziestolecie

Średniowiecze. Literatura

42 zł VS 0177

42 zł

Romantyzm. Literatura
42 zł VS 0173

42 zł

Literatura współczesna

1945-2000
42 zł międzywojenne. Literatura
VS 0172
42 zł VS 0171

42 zł
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pracownia
językowa

pracownia
językowa
kostki

Rozwijają sprawność mówienia, stanowią inspirację do tworzenia historyjek. Po rzuceniu trzema kostkami
uczeń ma wszystkie elementy potrzebne, aby rozpocząć opowiadanie lub pisanie historyjki. Dla uatrakcyjnienia zajęć i zwiększenia stopnia

trudności mogą być użyyte w połączeniu z innymi kostkami z serii. Ich
użytkownikiem może być jed
eden uczeń,
grupa i cała klasa.
• kostki z trwałej pianki
• wym. 4,2 x 4,2 cm
• instrukcja z ćwiczeniami

– początek historiii
LR 7020

– do konwersacji

– obrazkowe
LR 7021

96

72 zł

72 zł

LR 7300
• 36 pytań, wiek: 6+

72 zł

pracownie
przedmiotowe

plansze
• wym. 70 x 100 cm

Język angielski - czasowniki
nieregularne cz.1
VS 0188

Język angielski - czasowniki
nieregularne cz.2
42 z

Język niemiecki - Das Verb
VS 0166

42 zł

VS 0189

42 zł

Język niemiecki - Das Adjektiv

Język niemiecki - Die Präposition

VS 0185

VS 0165

42 zł

Język niemiecki - czasowniki
nieregularne cz.2

Język niemiecki - czasowniki
nieregularne cz.1
VS 0186
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42 zł

42 zł

VS 0187

42 zł
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pracownia
językowa

język angielski

Angielski Fiszki Plus 1000 najważniejszych
słów dla początkujących, CD

ER 0015

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

Wielka gramatyka języka angielskiego

ER 0023

Angielski nie gryzie!
A

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.

j. francuski

j. rosyjski

Francuski nie gryzie!

Rosyjski nie gryzie!

Wielki zbiór ćwiczeń z języka angielskiego

ER 0016

35 zł

Praktyczne kompendium ćwiczeń i zadań, przygotowujących
do egzaminu. Zadania ćwiczą określone w rozdziałach
zagadnienia gramatyczne i leksykalne na wszystkich
poziomach.

• 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.

ER 0019

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.

• 200 str.

Wielka gramatyka języka
hiszpańskiego

ER 0024

ER 0020

36 zł

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.

• 222 str.
Hiszpański nie gryzie!

50 złł

Gramat yka jęz yka 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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36 zł

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.

pracownie
przedmiotowe

język niemiecki

Niemiecki Fiszki Plus. 1000 najważniejszych
słów dla początkujących, CD

ER 0014

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.

• 1000 fiszek, CD-ROM z programem i nagraniami MP3,
kolorowe przegródki + etui

Wielka gramatyka języka niemieckiego

ER 0025

Niemiecki nie gryzie!
N

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.

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.

• 192 str.

Wielki zbiór ćwiczeń z języka niemieckiego

ER 0017

35 zł

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.

• 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.

sklep.nowaszkola.com
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historia

historia

129 zł

Poczet królów polskich
NS 8283

129 zł

• 150 x 170 cm
• wytrzymały materiał banerowy

Atlas historii Polski
AE 0001

Szkolny atlas historyczny
48 zł

Zawiera mapy ukazujące historię
ziem polskich od pradziejów do
współczesności, ilustrujące historię
polityczną, konflikty zbrojne, rozwój gospodarki itp. 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.
• wym. 202 x 290, 192 str., oprawa miękka
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AE 0002

38 zł

Obejmuje 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

pracownie
przedmiotowe

Dynastia Piastów cz. 1

Dynastia Piastów cz. 2

Dynastia Jagiellonów

VS 0081

VS 0082

VS 0083

42 zł

• wym. 70 x 100 cm

Królowie elekcyjni
VS 0084

42 zł

• wym. 70 x 100 cm

Twórcy niepodległej
Polski
VS 0181

42 zł

• wym. 70 x 100 cm
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42 zł

42 zł

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

Czas rozbiorów i powstań
narodowych

Walka o niepodległość i
granice Rzeczpospolitej

VS 0179

VS 0180

42 zł

42 zł

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

II wojna światowa
na terytorium Polski

Instytucje Unii Europejskie

VS 0158

42 zł

VS 0182

42 zł

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm
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mapy historyczne

Europa wczesnośredniowieczna
ID 0131

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

Historia Polski
AE 0003

31 zł

Mapy administracyjne Polski. 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. Mapa pokryta jest laminatem,
dzięki czemu można po niej pisać dołączonym
mazakiem suchościeralnym.
• wym. 68 x 48 cm, oprawa: laminowana w metalowych listwach
z zawieszką marker w zestawie

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 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

II Wojna Światowa 1939-41/1942-45.
Mapa dwustronna
ID 0130

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
Północnej 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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pracownie
przedmiotowe
Wieszak jest
łatwy w montażu,
wytrzymały i nie
zajmuje dużo
miejsca w klasie.

na minim
um 18 m
ap
Ścienny stojak na mapy
ANW 200

169 zł

Pojemny wieszak naścienny do przechowywania
18 map czy plansz dydaktycznych. W zależności
od sposobu zwinięcia na jednym poziomie swobodnie mieszczą się dwie mapy. Całość wykonana
z prętów metalowych w kolorze szarym. Produkt
mocowany jest do ściany za pomocą 6 wkrętów
(brak w zestawie).
• wym. pojedynczego wieszaka: 8 x 13 x 120 cm

Na hakach można przechowywać więcej niż jedną mapę. Każda mapa Nowej
Szkoły na odwrocie posiada dwie etykiety z nazwą i rodzajem mapy. Dzięki temu
każdą z nich można szybko i łatwo odnaleźć bez konieczności jej rozwijania.

Wieszak na mapę
ANW 600

Mobilny stojak na mapy
ANW 440

na minimum
40 map

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 40 map
m

Wskaźnik
Ws
W
ska
k źnik teleskopowy
BD
D 5160

16 zł

• dł. 24–100 cm
• przydatny w czasie zajęć lekcyjnych do wskazywania elementów na tablicy
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219 zł

Wieszak przeznaczony do zawieszania mapy lub
planszy. Wykonany z metalowej rurki osadzonej
na stabilnej, plastikowej, pięcioramiennej podstawie. Wieszak w postaci haczyka umieszczony
w górnej części konstrukcji. Łatwa regulacja wysokości dzięki teleskopowej rurce wyposażonej
w blokadę o maksymalnej wysokości 220 cm.
Wieszak jest łatwy w montażu i nie zajmuje dużo
miejsca w klasie.
• łatwa regulacja wysokości (max 220 cm), dzięki rurce teleskopowej
wyposażonej w blokadę; produkt wymaga złożenia

Stojak wielofunkcyjny
ny
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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bryły

matematyka
bryły
1

7

6

1

Sześcian z przekątnymi
HG 0030

55 zł

4

49 zł

5

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

3

• wym. 16 x 25 cm; gr. 0,3 cm; akryl
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Graniastosłup pięciokątny
HG 0034

49 zł

6

49 zł

• wym. 10 x 20 cm; gr. 0,3 cm; akryl

HG 0036

49 zł

8

Walec
HG 0037

49 zł

• wym. 15 x 18 cm; ocynkowany drut biały

Graniastosłup prosty trójkątny
HG 0035

Stożek
• 19 x 23 cm; ocynkowany drut biały

• wym. 10 x 20 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Ostrosłup czworokątny
HG 0032

49 zł

7

• wym. 23 x 25 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Prostopadłościan z przekątnymi
HG 0031

Ostrosłup trójkątny
HG 0033

5

9

8

• wym. 13 x 20 cm; gr. 0,3 cm; akryl

2

4

3

2

49 zł

9

Kula
HG 0038
• wym. 19 x 19 cm; ocynkowany drut biały

49 zł

pracownie
przedmiotowe

Bryły ścięte
BD 7011

Bryły.
B
ł Wielościany
Wi l ś i
nieregularne
i
l
192 zł

BD 7009

• 4 szt. wys. 12–17 cm

• 6 szt., wys. 16 cm

Bryły wpisane

Bryły obrot
obrotowe
tow
we

BD 5700

265 zł

279 zł

BD 0032

• 6 szt., wys. 17 cm

289 zzł

• 6 szt., wys. 17 cm

W
Wielkie
bryły
ttransparentne
LLR 3208

379 zł

• 10 szt, wys. 15 cm

Zestaw brył pełnych do
mierzenia i porównań
objętości
VO 6294

109 zł

• 17 szt., wys. 6 cm

Bryły geometryczne
transparentne
TY 0405

163 zł

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

sklep.nowaszkola.com
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bryły

Bryły geometryczne pełne
TY 0406

Bryły wykonane są z estetycznego i trwałego
tworzywa.
• 17 szt.; 4 kolory; bok najmniejszego sześcianu 5,3 cm; bok największego sześcianu 10, 4 cm

147 zł

Magnetyczne
trójwymiarowe bryły ułamkowe
LR 1911

147 zł

Bryły.
Wielościany pełne prawidłowe

245 zł

CM 5132

• 20 elem.: 4 kostki ( 1 cała 1/2, 1/3 i 1/4 ) i 4 kule
• wym. ok 7,5 cm

162 zł

• 12 szt., wys. 8 cm

Bryły drewniane
TY 0029

Bryły geometryczne.
Zestaw 25 szt.
TR 3610

182 zł

• zestaw 25 żółtych brył z tworzywa o wysokiej jakości
• wys. bryły 5-10 cm

Przyrząd do demonstracji
powstawania brył obrotowych
BD 5050

619 zł

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

106

259 zł

Praktyczny zestaw przestrzennych kształtów geometrycznych, które świetnie sprawdzą sie jako
pomoc edukacyjna do pracy podczas zajęć z geometrii. Bryły zostały wykonane z drewna, więc są
trwałe i posłużą przez wiele lat.
• 29 elementów; wysokość brył od 2,5 (półkula) - 7,5 cm

pracownie
przedmiotowe

Bryły geometryczne z siatkami
LR 0921

139 zł

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

Siatki geometryczne
do składania
PP 0494

33 zł

• 36 szt. o wym ok. 15 cm, 6 wzorów do składania
• wykonane z kartonu

55 zł
Siatki brył

Siatki brył

HB 0861

99 zł

• 6 siatek brył z półprzeźroczystego tworzywa
• wym. 35 x 35 cm

TY 8410

55 zł

• 10 plastikowych kształtów różnych brył.

69 zł
Geometryczny zestaw 3D
IV 7859

Geometryczny łamaniec
IV 4159

69 zł

• 17 figur transparentnych: trójkąt równoramienny,
równoboczny, różnoboczny, kwadrat, prostokąt,
elipsa, koło, romb, trapez, deltoid, sześciokąt,
siedmiokąt, ośmiokąt, równoległobok
• materiał: tworzywo sztuczne
• wym. 17 x 13 x 4,5 cm

Tabliczki suchościeralne
do kreślenia figur
przestrzennych

Zestaw do budowania ruchomych modeli figur płaskich. Umożliwia również demonstrację
i objaśnienie zagadnień z zakresu geometrii:
mierzenie obwodów, tworzenie i nazywanie
kątów. Każdy odcinek posiada kilka równomiernie rozłożonych otworów, które łączy się
metalowymi zatyczkami. Do zestawu dołączono karty pracy.
• 68 plastikowych odcinków o różnych długościach w czterech
kolorach: czerwonym, żółtym, białym, granatowym, kątomierz
• 11 kart pracy

EU 0430

189 zł
sklep.nowaszkola.com

25 zł

Zestaw pomaga zrozumieć różnice i zapamiętać podstawowe cechy poszczególnych figur, mierzenia obwodu czy też obliczania pola
powierzchni. Każda figura posiada
nadruk nazw w języku angielskim.

25 zł

189 zł

Mała, dwustronna tablica suchościeralna formatu A4. Po obu stronach
posiada punkty, które ułatwiają rysowanie, np. figur przestrzennych,
plansz do gier, czy szlaczków grafomotorycznych.
• 30 szt. wyk. z wytrzymałego tworzywa
sztucznego
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plansze
matematyczne

Zestaw elementów
do budowy szkieletów brył
OX 2511

599 zł

Zestaw klasowy do budowania wielokątów. Duża
ilość elementów stwarza nieograniczone możliwości podczas zajęć lekcyjnych jak i podczas
zajęć dodatkowych. Możliwość tworzenia modeli
szkieletów 2D i 3D.

Matematyczne dyski
TY 3001

26 zł

Zestaw dysków z nadrukowanymi wartościami do nauki odczytywania i zapisywania liczb dziesiętnych, ułamków, procentów, ustalania kierunków geograficznych,
rysowania miar kątów oraz posługiwania
się czasem.
• 6 dysków o ø 14 cm z transparentnego tworzywa
sztucznego

Karty pracy do
matematycznych dysków
TY 3011W

30 zł

Karty pracy dopasowane do dysków matematycznych i opracowane zgodnie z wymogami edukacyjnymi dla poziomu szkoły
średniej. Zawierają pojęcia z dziedziny wyznaczania kierunków świata, kątów wierzchołkowych i przyległych, środkowych i
wpisanych oraz odczytywania danych statystycznych z diagramów kołowych.
• wym. karty: 11,5 x 11,5 cm; 24 szt. w tekturowym
pudełku

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.
Zestaw konstrukcyjny

Pakiet do rachunku
prawdopodobieństwa
IV 3159

VO 8151W
339 zł

Pakiet zawiera elementy widoczne obok
na zdjęciu, w tym model Binostat przeznaczone do demonstracji zagadnień
z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, w tym m.in. próby losowe/rozkład
losowy, rozkład dwumianowy.
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Karty pracy do przestrzennych
modeli. Zestaw konstrukcyjny

30 zł VO 8152W

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

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

pracownie
przedmiotowe

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

plansze
matematyczne

• Interpretacja geometryczna rozwiązań nierówności kwadratowej
ax2 + bx + c > 0
• Interpretacja geometryczna rozwiązań nierówności kwadratowej
ax2 + bx + c < 0
• Monotoniczność funkcji różniczkowalnej
• 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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

• format 70 x 100 cm; karton kredowy o gramaturze 250g,
• ofoliowane i wyposażone w listwy metalowe i zawieszki

1 Bryły obrotowe

VS 0028

42 zł

2 Ostrosłupy

VS 0030

42 zł

3 Wielościany foremne

VS 0031

42 zł

4 Procenty

VS 0022

42 zł

5 Potęgowanie

i pierwiastkowanie
VS 0023

42 zł

6 Wzory skróconego mnożenia

VS 0024

42 zł

7 Funkcja liniowa

VS 0025

42 zł

8 Funkcje trygonometryczne

VS 0026

42 zł

9 Twierdzenie Pitagorasa

VS 0027

sklep.nowaszkola.com

42 zł
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tablice
i akcesoria

Tablice suchościeralne mobilne

Mobilna tablica duża
YC 9001

Tablica suchościeralna mobilna
duża
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 399 zł
• wym. 100 x 70 cm
• tablica suchościeralna ze
spinaczem na papier
• mazak suchościeralny,
4 magnesy, gąbka

579 zł

dwustronna, magnetyczna, suchościeralna
• wym. tablicy 180 x 100 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
• półeczka na przybory

Nakładki
suchościeralne

Tablice suchościeralne
ścienne

doskonale przylegają
do wszelkiego rodzaju tablic
szkolnych i flipchartów wykonanych na bazie blach.

Duża
YC 9000

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

Duo.
Układ współrzędnych
i Diagram kołowy
Kratka
ID 0006

225 zł HL 0275

• 140 x 100 cm

• wym. 80 cm x 96 cm

Wycierak magnetyczny
TS 21652

TS 21651

Tablica tryptyk zielona
629 zł

• wym 340 x 100 cm; właściwości magnetyczne
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Tablica pojedyncza zielona

Tablica tryptyk zielona z linia i kratką

BD 1504

BD 0502

• wym 170 x 100 cm; właściwości magnetyczne

• wym 340 x 100 cm; właściwości magnetyczne

25 zł

Wymienne wkładu do wycieraka
magnetycznego 2 x 3 z filcu.

tablice
tradycyjne

329 zł

199 zł

• wym. 80 cm x 96 cm

Wymienne wkłady
do wycieraka

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.

BD 1501

Układ współrzędnych
199 zł HL 0279

679 zł

pracownie
przedmiotowe

Szablon do kreślenia
śl i
TS 12188

145 zł

• w miękkim plastikowych etui
• wym. 20,5 x 20,5 cm

Zestaw geometryczny
KW 1602

W k
Wykonany
z przezroczystego pomarańczowego plastiku o grubości 1,5mm. Można przy nim wykreślić parabole, hiperbole, elipsy,
sinusoidy, cosinusoidy

Linijka niełamliwa
12 zł

• zestaw zawiera 4 transparentne elementy: linijka 20 cm;
ekierka 9 cm; ekierka 13 cm; kątomierz 10 cm

KW 1813

4 zł

• elastyczna; dł. 20 cm; kolor wybierany losowo

przyrządy
tablicowe
Przybory do tablicy
TY 1040

189 zł

• 5 szt. magnetycznych przyborów: cyrkiel, kątomierz, 2 ekierki (40
cm), linijka (dł. 100 cm); tworzywo sztuczne

Linijka drewniana
z uchwytem 1 m

Kątomierz drewniany
PC 2712

31 zł PC 2012

Kątomierz
drewniany, magnetyczny
PC 2702

Linijka drewniana,
magnetyczna 1 m

57 zł PC 2002

sklep.nowaszkola.com

Ekierka drewniana
z uchwytem 60 cm
20 zł PC 2612

Ekierka drewnina
magnetyczna 60 cm
59 zł PC 2602

30 zł

Cyrkiel drewniany
z przyssawką
59 zł PC 2942

20 zł
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mapy
Nowej Szkoły

geografia
mapy Nowej Szkoły
seria map ściennych
Nowej Szkoły
Seria dużych ściennych szkolnych map Nowej Szkoły obejmująca wszystkie kontynenty i Świat. Wysoka jakość druku
zapewnia doskonałą czytelność. Mapy w przejrzysty sposób
prezentują aktualne terytoria oraz roszczenia terytorialne
państw ze stolicami i najważniejszymi miastami oraz zaznaczone reliefem uksztaltowanie powierzchni. Wykonane z bardzo trwałego materiału banerowego oraz oprawione w listwy
z zawieszeniem sznurkowym.
• Projekt: Andrzej Laszak

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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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.

pracownie
przedmiotowe

Polska. Mapa administracyjna
NS 8260

Polska.
l k Ochrona
h
przyrody
d
169 zł

NS 8262

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.

169 zł

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważniejsze formy
ochrony przyrody w Polsce. Na mapie uwzględnione zostały
parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody
oraz fauna i flora wystepująca na ich terenach.
• wykonana z tkaniny banerowej, oprawa z listwy z zawieszeniem sznurkowym;
wym.: 160x160 cm; skala: 1:400 000

Świat. Mapa krajobrazów
i stref klimatycznych
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 towarzyszą 32 fotografie
ilustrujące różne strefy klimatyczne: las deszczowy, las równikowy suchy,
pustynia piaszczysta, pustynia skalista, oaza pustynna, sawanna, uprawy
rolne, pastwiska, las liściasty, las namorzynowy, las iglasty, tundra, góry,
kaniony, fiordy, góry stołowe, wyspy oceaniczne, atole koralowe, góry
lodowe, lądolód, wielka rafa koralowa, bieguny, wyspy arktyczne i oceaniczne. Dodatkowo ukazane są typowe wiatry oraz obszary niżów/
wyżów atmosferycznych.
• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 20 mln.

sklep.nowaszkola.com

Świat. Geologia i tektonika
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.
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mapy
Nowej Szkoły

seria map fizycznych
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.

Ameryka
Ameryk
ka Pó
P
Północna
łnoccna
NS 8233
• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 5,5 mln.

Ameryka Południowa
NS 8232
• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6,5 mln.
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Świat
NS 8237

169 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 20 mln.

Europa
169 zł NS 8236
• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 3,5 mln.

Afryka
Afry
A
yka
169 zł NS 8231
• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6,5 mln.

Azja
A
169 zł NS 8235

169 zł

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 7,5 mln.

Australia, Oceania, Antarktyda
A
169 zł NS 8234
• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 8,3 mln.

169 zł

pracownie
przedmiotowe

seria map politycznych
Seria obejmuje wszystkie kontynenty i Świat. Kolorami zaznaczone są 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.

Świat
NS 8247

169 zł

• wym. 15w0 x 170 cm, skala 1 : 20 mln.

Ameryka Północna
NS 8243
• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 5,5 mln.

Ameryka Południowa
NS 8242
• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6,5 mln.

sklep.nowaszkola.com

Europa
169 zł NS 8246
• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 3,5 mln.

Afryka
169 zł NS 8241
• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6,5 mln.

Azja
169 zł NS 8245

169 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 7,5 mln.

Australia, Oceania, Antarktyda
169 zł NS 8244

169 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 8,3 mln.
• na mapie zaznaczono stacje badawcze i roszczenia terytorialne państw
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mapy ścienne

mapy ściennne
tematyczne
• wym. 160 x 120 cm
• oprawa: laminowana dwustronnie folią
strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie

Hydrografia 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

Mapa gospodarcza
świata - rolnictwo i
użytkowanie gleby (2014)
ID 0021

219 zł

Gospodarcza mapa tematyczna
przedstawiająca strukturę użytkowania ziemi na świecie. Sygnatu-

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.

Degradacja środowiska
na świecie
Mapa przedstawia aktualną problematykę wielostronnej degradacji
biosfery spowodowanej działalnością człowieka. Dotyczy to zarówno zanieczyszczania atmosfery,

kompendium wiedzy o największych
i najbardziej katastrofalnych w skutkach wyciekach ropy naftowej, skażeniach promieniotwórczych, chemicznych.

rami ukazane jest rozmieszczenie
upraw istotnych ekonomicznie roślin,
hodowli zwierząt gospodarczych
oraz rybołówstwa. Główni producenci opisani są wartościami procentowego udziału w produkcji światowej i przykłady produkcji rolnej
i formy użytkowania ziemi. Wydanie
drugie, aktualizowane na 2014 r.

Mapa gospodarcza
świata - surowce,
przemysł i energetyka

kartogramu konsumpcji energii
elektrycznej (kWh/1 mieszk.) ukazane jest rozmieszczenie i wydobycie najważniejszych surowców
naturalnych, główne ośrodki poszczególnych gałęzi przemysłu
oraz lokalizacje największych
elektrowni różnych typów. Wydanie
drugie, aktualizowane na 2014 r.

ID 0022

Opracowanie to stanowi syntetycz-

219 zł ne, aktualizowane na 2012 rok,

219 zł

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca zróżnicowanie gospodarcze świata - na podkładzie

Polska.
k
M
Mapa d
dwustronna
t
fi
fizyczna i hi
hipsometryczna

Strefy klimatyczne świata

ID 0062

ID 0084

Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Polski. Umieszczone są na niej parki narodowe,
parki krajobrazowe, ostoje wodno-błotne objęte Konwencją Ramsarską oraz rezerwaty
biosfery wpisane na światową listę UNESCO.
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ID 0087

hydrosfery jak i pustynnienia oraz
wylesiania obszarów lądowych.

239 zł
Na rewersie znajduje się mapa konturowo-hipsometryczna do ćwiczeń.
• wym. 140 x 100 cm, skala: 1:700 tys., oprawa laminowana
dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie; w drewniane półwałki z zawieszeniem
sznurkowym

219 zł

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca strefową klasyfikację klimatów wg Wincentego Okołowicza oraz
podział na typy klimatów w obrębie tych stref. Dodatkowo uwzględnia astrefowe odmiany klimatów

pracownie
przedmiotowe
Wieszak jest
łatwy w montażu,
wytrzymały i nie
zajmuje dużo
miejsca w klasie.

na minim
um 18 m
ap
Ścienny stojak na mapy
ANW 200

169 zł

Pojemny wieszak naścienny do przechowywania
18 map czy plansz dydaktycznych. W zależności
od sposobu zwinięcia na jednym poziomie swobodnie mieszczą się dwie mapy. Całość wykonana
z prętów metalowych w kolorze szarym. Produkt
mocowany jest do ściany za pomocą 6 wkrętów
(brak w zestawie).
• wym. pojedynczego wieszaka: 8 x 13 x 120 cm

Na hakach można przechowywać więcej niż jedną mapę. Każda mapa Nowej
Szkoły na odwrocie posiada dwie etykiety z nazwą i rodzajem mapy. Dzięki temu
każdą z nich można szybko i łatwo odnaleźć bez konieczności jej rozwijania.

Wieszak na mapę
ANW 600

Mobilny stojak na mapy
ANW 440

na minimum
40 map

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 40 map
m

Wskaźnik
Ws
W
ska
k źnik teleskopowy
BD
D 5160

16 zł

• dł. 24–100 cm
• przydatny w czasie zajęć lekcyjnych do wskazywania elementów na tablicy

sklep.nowaszkola.com

219 zł

Wieszak przeznaczony do zawieszania mapy lub
planszy. Wykonany z metalowej rurki osadzonej
na stabilnej, plastikowej, pięcioramiennej podstawie. Wieszak w postaci haczyka umieszczony
w górnej części konstrukcji. Łatwa regulacja wysokości dzięki teleskopowej rurce wyposażonej
w blokadę o maksymalnej wysokości 220 cm.
Wieszak jest łatwy w montażu i nie zajmuje dużo
miejsca w klasie.
• łatwa regulacja wysokości (max 220 cm), dzięki rurce teleskopowej
wyposażonej w blokadę; produkt wymaga złożenia

Stojak wielofunkcyjny
ny
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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mapy konturowe
i globusy

mapy
konturowe
czarno-białe B1
• wym. 100 x 70 cm; 5 szt.

Polska

Świat
Ś
NS 1009

25 zł

NS 1003

Europa
24 zł

NS 1004

24 zł

mapy konturowe
czarno-białe A4
• wym. 21 x 29,7 cm; 10 szt.

Świat
NS 1008
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Europa
6 zł

NS 1006

Polska
6 zł

NS 1005

6 zł

pracownie
przedmiotowe

globusy

Fizyczny mały
RI 0218

22 zł

• śr. 22 cm, wys. 30 cm

Fizyczny duży
RI 0423

219 zł

• śr. 42 cm, wys. 62 cm

Fizyczno-polityczny
RI 3584

Indukcyjny
127 zł

Globus polityczny, który zmienia się w fizyczny po zapaleniu umieszczonej w nim
żarówki.
• śr. 32 cm, wys. 48 cm

RI 1215
• śr. 25 cm, wys. 38 cm; instrukcja

Globus konturowy
45 zł

• śr. 25 cm wys. 38 cm
• kolor biały z rysunkiem konturów kontynentów i granic
państw, bez napisów
• w zestawie : gąbka i ścieralne flamastry

- z objaśnieniem
RI 3269A

67 zł

- podświetlany
RI 0331

85 zł

Trasami odkrywców
RI 1017

53 zł

Globus polityczny Trasami odkrywców 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, Polinejczycy i inni.
• śr. 22 cm, wys. 38 cm; globus w wersji polskiej

sklep.nowaszkola.com
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astronomia

astronomia

Tellurium
AM 0152

1 539 zł

Profesjonalny model Słońce, Ziemia, Księżyc
to doskonała pomoc edukacyjna, która może
być wykorzystana podczas zajęć w zakresie
geografii i astronomii. Pozwala znakomicie
zademonstrować oraz wytłumaczyć pojęcia związane z porami roku, dniem i nocą,
godzinami oraz przypływami.
• model Ziemi śr. 10 cm, model Słońca śr. 36 cm, ramię
modelu 38 cm

Model sklepienia niebieskiego

Obrotowa mapa nieba

AM 0300

TS 8658

499 zł

Oryginalny model sklepienia niebieskiego
to trójwymiarowy atlas nieba. Zrozumiale prezentuje związek pomiędzy Ziemią
a gwiazdami i innymi ciałami niebieskimi.
Wewnątrz modelu znajduje się globus ziemski i Słońce. Oba obiekty mogą zmieniać
położenie. Wewnątrz modelu wytłoczono
skalę ekliptyczną (daty) oraz współrzędne
astronomiczne. Po powierzchni modelu można pisać flamastrami.
• model sklepienia niebieskiego o śr. 30,5 cm, wewętrzny
globus Ziemi o śr. 8,5 cm; przewodnik z 9 ćwiczeniami

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. Planety nie
są naniesione na mapie, gdyż z upływem
czasu zmieniają swe położenia względem
gwiazd. Gwiazdy zostały nadrukowane specjalną farbą fosforescencyjną, która świeci
w ciemności.
• wym. 22,5 x 25 cm

Ziemia i Kosmos
LJ 0017

3 990 zł • materiały drukowane: rozbudowany przewodnik metodyczny pt.

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 lub
l 30-osobowej grupy. W
Wyposażenie
yposażenie zestawu dostarczane
cz ne w w
cza
wytrzymałej
ytrzymałej skrzyni z tworzywa
two
w rzy
rz waa sztucznego
szttucz
u nego (o wymiarach:
rac
ach: 50x60x30
5 60x30 cm). W skład wchodzi 133 eks
50x
eksperymetów
k per
p ymetów
ó

„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)

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.

Układ Słoneczny. Plakat
NS 1103
• wym. 100 x 70 cm; dwustronny polsko-angielski
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42 zł

pracownie
przedmiotowe

minerały

Minerały
Mi
inerały
QH 0039

195 zł

• 42 minerały, plas
plastikowe pudełko

Minerały, kamienie szlachetne

Skały metamorficzne

MO 0036

LR 5206

72 zł

• format: 13cm x 19cm; 448 str.

Skały magmowe
95 zł

LR 5205

• 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

Minerały. Kolekcja

Skały osadowe

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

LR 5208

Skamieliny. Kolekcja

VS 0008

LR 5204

42 zł

sklep.nowaszkola.com

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

Minerały i kamienie szlachetne
• wym. 70 x 100 cm, plansza ofoliowana i wyposażona
w listwy metalowe i zawieszkę

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

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

121

obserwacje

obserwacje

Lupa ręczna z podświetleniem
LED

Lupa z podświetleniem LED 65 mm

TS 17926

• powiększenie: 2,5x, 25x, 55x

26 zł

• 2 diody LED
• okrągłe pole widzenia (2,5x) z udoskonalonym obiektywem
wypukłym (6x)
• wymagane 2 baterie AA (nie dołączono do zestawu)

HG 0065

6 zł

Lupa kieszonkowa

28 zł

QH 2711

Lupa z podświetleniem LED 90 mm
HG 0090

6 zł

Podwójna, składana lupa akrylowa ze szklanymi soczewkami.
• powiększenie 10x, śr. obiektywu: 3 cm

29 zł

• powiększenie: 2,5x, 25x, 55x

Lornetka 10 x 25
TS 3000

Zestaw sześcianów z lupkami
VO 8618

112 zł

• powiększenie 10x25
• średnica obiektywu 2,5cm
• kąt widzenia 5,5 stopnii, pryzmat BK7, ROOF, regulowana
ostrość
• pasek, torba

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. sześcianu z okazem: 3,8 x 3,8 x 3,8 cm
• wym. pudełko: 8,1 x 27 x 24,6 cm

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

Teleskop
EI 0780

Lornetka
Lornet
Lo
etka
ka 8-21 z zoomem
LV 0001
•
•
•
•
•
•
•
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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)

Lornetka
k 7-21x40
7 21 40
0 z zoomem
105 zł

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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ogniskowa 91cm (36”)
aluminiowy statyw
miękkie gumowe okulary
schowek na akcesoria
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

177 zł

pracownie
przedmiotowe

kompasy
Kompas zielony
y
HG 0007

2
24
4 zzłł

Wypełniony olejem mineralnym.
min
neralnym.
• wym. 7,5 x 6 x 3 cm, miarka
kaa (1:50
(1:50 tys.)
(1:5
(1
tys.)) z fluorescencyjnymi
uoresce
cency
n jnym
jnyymi
oznaczeniami

Kompas g
geologiczny
eologiczny
CO 4074

Kompas z llusterkiem
t ki
99 zł

HG 0100

• metalowy; wym. 65x95mm.

• wym. 6,4x11,8 cm

Kompas mały
19 zł

VO 9996

18 zł

• śr. kompasu 4,8 cm

GPS eTrex Touch
Urządzenia 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

GPS eTrex Touch 25 EE
GG 0025

GPS eTrex Touch 35 EE

929 zł GG 0035

1 200 złł

Dodatkowe opcje:
• powiadomienia z telefonu
• śledzenie na żywo przy użyciu Garmin Connect™ Mobile
• posiada wysokościomierz barometryczny

sklep.nowaszkola.com
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klimat i pogoda

klimat
i pogoda

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

Termometr elektroniczny
z ruchomą głowicą
GZ 0010

89 zł

• sonda 21 cm, sprzedawany bez baterii (A76 lub LR44), temperatura -50÷280 °C

TTermometr panelowy
CD 0038
C

Termometr zaokienny
CM 0095

32 zł

• na przyssawkę

Panelowy miernik temperatury
P

Termometr w obudowie
ze znacznikami
VO 3304

CD 0044
C
•
•
•
•

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 oC,
umieszczony w plastikowej obudowie zabezpieczającej, możliwość zawieszenia,
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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

Mobilna stacja pogodowa
LR 2940

199 zł

144 zł

wyświetlacz LCD; -50÷150°C
z sondą o dł. 45 mm
funkcja MIN/MAX
źródło zasilania: 1 bateria 1,5 V LR44

Zestaw trzech pogodowych urządzeń pomiarowych w poręcznej walizce z rączką. Barometr do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, higrometr
- do pomiaru wilgotności, termometr - do pomiaru
temperatury powietrza w stopniach Celsjusza
i Fahrenheita. Z tyłu zamykany schowek z 3
podstawkami, na których opiera się urządzenia
po wyjęciu ich z walizki.

pracownie
przedmiotowe

Deszczomierz
IV 8405

39 zł

• dokładny pomiar opadów; skala w mm; pokrywka na czas
przenoszenia; wym: 16 x 8 cm

Wiatromierz elektroniczny
HG 0004

222 zł

Przyrząd umożliwiajacy pomiar kierunku
i prędkości wiatru.
• zakres pomiaru 0-30m/s, wym. 40 x 100 x 10 x cm

Pogoda i klimat
LJ 0018

2 990 zł

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 ukształtowa-

sklep.nowaszkola.com

nia 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)
• 14 działań badawczych i eksperymentów podczas 22 lekcji
geografii, przeznaczony do pracy w klasie 30-osobowej

• 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
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Badanie składu wody
AM 0029

294 zł

Zestaw dydaktyczny, który za pomocą doświadczeń zapoznaje uczniów ze skutkami zanieczyszczenia wody i możliwościami
oczyszczania jej. Pozwala sprawdzić poziom
bakterii w wodzie, zawartość chlorków, poziom pH i inne.
• instrukcja

Ekologiczny zestaw
do badania wody
EB 3785

920 zł

Zestaw do przeprowadzenia testów i badań wody
sprawdzi się jako pomoc naukowa szczególnie
podczas lekcji biologii i ekologii. Zawiera niezbędne odczynniki i akcesoria do określenia zawartości azotanów (NO3)-, azotynów (NO2)-, fosforanów (PO4)3- oraz amonu (NH4)+ w wodzie.
Zestaw umożliwia również badanie odczynu pH
i twardości wody. Analizę można przeprowadzić

Walizka Ekobadacza
MX 0046

szybko i łatwo, porównując kolory z szablonem
załączonych kart. Odczynniki chemiczne umożliwiają przeprowadzenie 50 testów każdego parametru. 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

kie elementy zestawu znajdują się w plastikowej

512 zł walizce.

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. Wszyst-

• zestaw zawiera: szczegółową instrukcję, 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 odczynników sypkich, 3 próbówki analityczne płaskodenne
z korkami, skale barwne do odczytywania wyników, 15lastikowych
buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników, siateczka do
usuwania zanieczyszczeń

Krążek Secchiego
RV
R
V 3087

57 złł

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

Cy
Cykl
ykl wody.
Model demonstracyjny
M
VO
O 5864

Filtracja wody.
wody Zestaw
Zesstaw
t
doświadczeń
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+

126

286 zł

Dz
Dzięki
niemu możesz wywołać
deszcz w swojej klasie, obserwode
wać proces parowania, skraplania
wa
oraz opadów.
or

• w zestawie: plastikowy pojemnik z makietą terenu 3D, pokrywka, podpórka, chmura, instrukcja;
wym. 41,4 x 30 x 16 cm
• wiek: 6+

pracownie
przedmiotowe

Badanie wody.
Zestaw dla 10 uczniów
AM 0002

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.
• nie zawiera inkubatora
• plastikowe pudełko

Zanieczyszczenia.
Zestaw do eksperymentów
AM 0858
A

744 zł

Zestaw doświadczalny, który umożliwia określenie wpływu temperatury i ścieków na jakość
wody.
w
Przy pomocy zgromadzonych materiałów 30 uczniów może indywidualnie badać m.
in.: trujące działanie ścieków w organizmach
w
wodnych, biologiczne zapotrzebowanie tlenu
i zmiany biochemiczne. Wyposażenie pozwala
na gromadzenie i obserwowanie próbek wody.
Materiały umieszczono w plastikowym pudełku.
Zawiera przewodnik dla nauczyciela i arkusz
roboczy ucznia.

filmy DVD
Alternatywne źródła energii. Słońce Alternatywne źródła energii. Wiatr
TS 6467

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 Czy zasypią nas śmieści?

TS 15335

72 zł TS 6468

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.

sklep.nowaszkola.com

72 zł FE 0004

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 baseny geostrukturalne z
licznymi zbiornikami wód geotermalnych.

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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zestawy
doświadczalne

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?

pracownie
przedmiotowe

Gleba

zestaw materiałów
i scenariuszy do doświadczeń
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
b
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 - porówrównanie
wpływ dżdżownic na użyźnienie gleby
i inne
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28 scenariuszy doświadczeń
35 akcesoriów niezbędnych
do wykonania doświadczeń
łatwe i bezpieczne eksperymenty do
samodzielnego wykonania w laboratorium szkolnym i w terenie
zestaw substancji chemicznych
i produktów pozwala na wielokrotne
wykonywanie doświadczeń

NS 6080

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.

sklep.nowaszkola.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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zestawy
doświadczalne

Zmieniająca się
planeta Ziemia
LJ 0016

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:

badawcze pracownie
przyrodnicze

S T E M

science

technology engineering

maths

• 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)

Badanie środowiska
AM 0010

319 zł

Profesjonalny zestaw do badania jakości
wody i powietrza umożliwia przeprowadzenie doświadczeń podobnych do tych,
z których korzystają agencje rządowe. Bogaty skład zestawu pozwala przeprowadzić
9 różnych testów analizy parametrów wody:
rozpuszczonego tlenu, twardości, poziomu
chlorku, fosforanów i pH oraz jakość powietrza pod kątem ilości pyłu, gęstości dymu,
stężenia substancji chemicznych i dwutlenku węgla.
• instrukcja laboratoryjna

Okulary ochronne
QH 0058

7 zł

• 1 szt.

Zestaw gleb
RV 0303

173 zł

Zestaw zawiera 8 rożnych próbek gleb umieszczonych w drewnianym pudełku. Każdy okaz
zamknięto w odrębnym słoiczku i odpowiednio opisano. Zestaw umożliwia nauczycielowi
demonstrację oraz przeprowadzenie doświadczeń na różnych rodzajach gleb.
• 8 elem. w drewnianym pudełku: gleba gliniasta; gleba piaszczysto-ilasta; gleba purpurowa; czarnoziemy; gleba ryżowa;
gleba brunatna; próchnica gleby; gleba piaszczysta

Kwasomierz glebowy typu Helliga
z płytką ceramiczną
CD 1638
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69 zł

pracownie
przedmiotowe

Model wulkanu 3D
Mo
AM 3022

149 zł

Two
Tworzenie
mapy topograficznej wulkanu poprzez stopniowe dolewanie wody do plastikoprze
wego modelu i oznaczanie jej poziomu marweg
kere
kerem.
• pr
przezroczysta plastikowa forma wulkanu Capulin (Nowy Meksy
syk), plastikowa pokrywa, miarka, specjalistyczny pisak, mapa
• m
może korzystać jednocześnie 4 uczniów
• wym.
w 33 x 19 x 9 cm

Model Ziemi
LR 2436

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

75 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.
• śr. 15 cm

Zestaw do recykli
recyklingu
IV 7359

359 zł

Innowacyjny zestaw dla nauczycieli i uczniów
zaprojektowany w celu przeprowadzania
p
eksperymentów. Pojemniki idealnie
id
sprawdzą się
w testach
ach materiałów biodegradalnych.
bio
• 6 pojemników
pojemni o wym.. 14,5 x 12 cm; 6 próbek miedzi, cyny,
plastiku i aluminium; 6 kartoników;
ka
przewodnik dla nauczyciela

sklep.nowaszkola.com
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plansze
i wydawnictwa

Dbaj o naszą planetę,
Zjawiska pogodowe

Gleba. Plansza
NS 8280

43 zł VS 0015

Obieg wody w przyrodzie
42 zł VS 0010

42 zł

• 50 x 70 cm; dwustronne

• wym. 61 x 86 cm, dwustronna, laminowana

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

Krążenie powietrza
w troposferze

Współrzędne geograficzne

Atmosfera, wnętrze Ziemi

Rzeźba powierzchni Ziemi

TS 21586
45 zł • wym. 100 x70 cm

45 zł KR 1001

45 zł VS 0009

• wym. 100 x70 cm
• krawędź górna i dolna wykończone stalowymi
wzmocnieniami; obustronnie foliowane

• krawędź górna i dolna wykończone stalowymi
wzmocnieniami; obustronnie foliowane

• wym. 100 x70 cm
• krawędź górna i dolna wykończone stalowymi
wzmocnieniami; obustronnie foliowane

Budowa wulkanu

Dzieje geologiczne Ziemi

Parki Narodowe w Polsce

KR 1000

TS 5280
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36 zł HR 0115

Chmury i ich rodzaje

42 zł TS 1465

42 zł TS 4620

42 zł

• wym. 70 x 100 cm

W trosce o środowisko

42 zł VS 0021

42 zł

pracownie
przedmiotowe

Ekologia. Zestaw 20 tablic
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
• 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

wydawnictwa i multimedia
Atlas geograficzny dla szkół
ponadgimnazjalnych
NE 0191

Atlas geograficzny
TS 13735

33 złł

Charakterystyka środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne
i gospodarcze, bieżące zmiany polityczne nowe podziały wprowadzane
przez naukowców działania gospodarcze.
• wym. 202 x 290 mm
• 200 str., oprawa miękka
• dołączono płytę CD z mapami konturowymi

ORBITA. Niezwykła
podróż Ziemi

Parki narodowe
i ochrony przyrody
ID 0004

TS 21361

160 zł

Interaktywny atlas i przewodnik
po polskich parkach narodowych
zawiera:
• Moduł poglądowy: formy ochrony przyrody
w Polsce, ich definicje i rozróżnienie; zasady
zachowywania się i ograniczenia w obrębie
różnych obszarów chronionych, znaczenie
tablic informacyjnych i znaków zakazów;
opis poszczególnych parków narodowych, ich
historii, położenia, najważniejszych walorów
i chronionych gatunków; projektowane
parki narodowe - gdzie i dlaczego powinny
powstać; interaktywny mini-atlas z zazna-

sklep.nowaszkola.com

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

czonymi parkami narodowymi, ich otulinami,
parkami krajobrazowymi, rezerwatami
biosfery MAB, obiektami wpisanymi na listę
światowego dziedzictwa UNESCO;
• Moduł atlasowy i ćwiczeniowy, zawierający
pakiet interaktywnych map ćwiczeniowych
oraz serię ćwiczeń.
• Moduł obudowy metodycznej, zawierający
opis atlasu i przewodnika, wskazówki metodyczne, przykładowe scenariusze lekcji.

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 wiecz-

ną spiekotę, a bieguny polarne
byłyby zawsze zamarznięte na
kość. W tym serialu prześledzimy wszystkie etapy niesamowitej rocznej podróży 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.
• czas projekcji 180 min.
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pakiety edukacyjne

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 wyposażenia szkolnej pracowni geograficznej,
która umożliwia realizację założeń nowoczesnej
edukacji. W zależności od predyspozycji i poziomu edukacyjnego uczniów oferujemy trzy
rodzaje zestawów pomocy naukowych:
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• 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.

pracownie
przedmiotowe

Pakiet Geografia Starter
NS 6109

Pakiet Geografia Premium
4 500 zł NS 6110

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

sklep.nowaszkola.com

Pakiet Geografia Gold
6 000 zł NS 6111

Pakiet Geografia PREMIUM obejmuje rozszerzoną
ofertę przeznaczoną dla pracowni geograficznej.
W jego skład wchodzą:
• 1 x Minerały 42 szt
• 4 x Polska. Mapy konturowe czarno-białe B1
• 4 x Europa. Mapy konturowe czarno-białe B1
• 4 x Świat. Mapy konturowe czarno-białe B1
• 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 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
• 2 x Polska. Symbole narodowe i regionalne. Gra edukacyjna
• 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 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

9 000 zł

Pakiet Geografia GOLD obejmuje najszerszą ofertę wyposażenia, przeznaczoną dla pracowni geograficznej. W jego skład wchodzą:
• 2 x Minerały 42 szt
• 6 x Polska. Mapy konturowe czarno-białe B1
• 6 x Europa. Mapy konturowe czarno-białe B1
• 6 x Świat. Mapy konturowe czarno-białe B1
• 6 x Polska. Mapy konturowe czarno-białe A4
• 6 x Europa. Mapy konturowe czarno-białe A4
• 6 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
• 5 x Globus fizyczny, śr. 220 mm, wys. 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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rośliny

biologia
rośliny

S T E M

modele

science

Łodyga jednoliścienna

Łodyga dwuliścienna

QH 0009

QH 0010

• wym. 38,5 x 38,5 x 12 cm

110 zł

maths

135 zł

• wym. 36 x 24 x 17 cm

Struktura liścia
RV 4007
• wym. 42 x 13 x 41 cm
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technology engineering

Chloroplast
149 zł QH 0007

83 zł

• trójwymiarowy, ø podstawy 15 cm.; wys. 30 cm

pracownie
przedmiotowe

Z t
Zestaw
elementów
l
tó
komórek organicznych
QH 0008

Komórka
K
ó k roślinna.
śli
P
Przekrój
k ój
QH 0012
185 zł

215 zł

• wym. 27 x 10 x 50 cm (wys. z podstawą)

• wym. 27 x 20 x 17 cm, chloroplast, mitochondrium, aparat
Golgiego, wnętrze komórki i jądro komórkowe

Cykl życia fasoli. Okazy
HG 0064

81 zł

Model obrazuje 6 naturalnych 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; akryl; instrukcja obsługi

89 zł
Komórka
mórka
ó k roślinna
śli
RV 4001

79 złł

Pokazuje typowe struktury komórki
mórki roślinnej jak:
ściana komórkowa, błona komórkowa
a i jądro.
• wym. 33 x 23 x 6 cm

Korzeń
Korz
K
z ń rośliny.
rośliny Model
QH 0
0011

72 zł

• wym
wym.
m. 11 x 7 37,5 cm, podstawy 12 x 12 cm

Kukurydza.
K
uk
kuryd
dza O
Okazy
kazy zbóż
ka
bóż
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

79 zł

Pszenica. Okazy
zbóż
RV 2017

Zboże
Zboż
Zb
oże
oż
e
QH 0045
• wym. 29 x 16 x 9 cm, model demonstracyjny
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Kwiat
wia
wia
at
79 zł

RV
V4
4018

174 zł

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 cm x 7,8cm x 2cm;
materiał: akryl

• wym. 17 x 17 x 17 cm; model posiada zdejmowane płatki
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zwierzęta

zwierzęta

Ryba.
b Szkielet
k l zatopiony
HG 0013

225 zł

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 ponumerowano, a klucz zamieszczono
w instrukcji. W trwałym opakowaniu.
akryyl
• wym. 20 x 9 x 4 cm; akryl

Ropucha. Szkielet zatopiony
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. W trwałym opakowaniu.
• wym. 13,5 x 9 x 3,5 cm; akryl

Żółw.
Żółw
Żó
łw. Szkielet
Szki
kiiel
kiel
elet
et zatopiony
HG 0016

295 zł

Szkielet żółwia prezentuje charakterystyczne cech budowy szkieletowej gadów. Poszczególne elementy układu szkieletowego
zostały ponumerowane, a klucz zamieszczono w instrukcji.
• wym.: 13,5 x 9 x 2,4 cm; akryl

Królik. Szkielet zatopiony
HG 0015

Jaszczurka. Szkielet zatopiony

Gołąb. Szkielet zatopiony

HG 0009

HG 0010

221 zł

• wym. 8 x 2 x 16,5

Szczur. Szkielet zatopiony
HG 0012
• wym. 20 x 9 x 4 cm
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405 zł

Szkielet gołębia wykazuje wiele cech układu
kostnego, które umożliwiają mu lot. Tak jak
u innych kręgowców wyróżnia się szkielet
osiowy oraz szkielet kończyn. Wymienione
elementy zostały ponumerowane, a klucz
zamieszczono w instrukcji.
• wym. 18 x 14 x 8 cm; akryl; w trwałym opakowaniu

305 zł

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.
W trwałym opakowaniu.
• wym.: 20 x 9 x 4 cm; akryl, kości z tworzywa sztucznego

pracownie
przedmiotowe

Mózgi zwierząt - porównanie

Serca zwierząt - porównanie

UK 0603

UK 0602

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

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

Cykle życia pasikonika. Model
HG 0046

141 złł

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

Ryba. Szkielet
RV 3009

Żaba.
Żaba
Ża
ba.. Sz
Szk
Szkielet
kiellet
249
249 zł
z

• wym. 15 x 13 x 21 cm
• naturalne kości, akrylowa pokrywa

RV 3016

222 zł

• wym. 15 x 13 x 21 cm
• plastikowe kości, akrylowa pokrywa,

Jaszczurka. Szkielet
RV 3017

243 zł

• wym. 15 x 13 x 21 cm
• naturalne kości, akrylowa pokrywa

Królik. Szkielet
HG 0017
• wym. 15 x 13 x 21 cm
• plastikowe kości, akrylowa pokrywa
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Gołąb.
ołą
ąb.
ą
b Szkielet
303 złł

RV 3006

264 zł

• wym. 15 x 13 x 21 cm
• plastikowe kości, akrylowa pokrywa
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mikrobiologia

wirusy – modele

AIDS/HIV
QH 0043

82 zł

• wym. elementu: 20 x 15 x 8 cm

Adenowirus
QH 0041

Bakteriofag
62 zł

• wym. elementu: 20 x 15 x 8 cm

• wym. elementu: 20 x 15 x 8 cm

Pantofelek. Model
QH 0006
• wys. 12 cm, dł. 37 cm
• wym. podstawy 12 x 12 cm,
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QH 0042

83 zł

RNA mozaika tytoniu
82 zł

QH 0044

62 zł

• wym. ok. 20 x 15 x 8 cm

Model komórki
zwierzęcej. Przekrój
QH 0004
• wym. 30 x 20 x 51 cm

259 zł

pracownie
przedmiotowe

Model RNA, 12 zasad,
biosynteza białek
EB 5299

Model DNA
RV 4011

249 zł

Model złożony z segmentów powstałych z elementów: cytozyny, guaniny,
adeniny i tyminy.
• wym. 12 x 12 x 46 cm

M d l porównawczy
Model
ó
struktury DNA
RV 4013

109 zł

6 rodzajów elementów reprezentujących różne części struktury DNA
• wym. 12 x 12 x 38 cm

139 zł

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)

filmy DVD
Seria filmów DVD ukazuje zwierzęta od momentu poczęcia, narodzin i pierwszych chwil
życia. Film pomaga poznawać otaczający
świat. W subtelnej i rzeczowej formie ułatwia
zrozumienie problemów związanych z powstawaniem nowego życia na różnych szczeblach
rozwoju organizmów.

Narodziny i życie zwierząt cz.1
FE 0010

72 zł

• 11 filmów, czas projekcji 56 min.
• płyta zawiera odcinki: bielinek kapustnik, szarańcza, żuk gnojarz,biedronka, mącznik szklarniowy, szerszeń turkuć podjadek
cykada, szyce, korowódka sosnowa, pantofelek

Narodziny
y i ży
życie
ycie zwierząt
ą cz.2
FE 0011

72 zł
zł

• 11 filmów; czas projekcji 51 min.
• płyta zawiera odcinki: żaba,, rrzekotka
zek
ekoot
otkka ttorbowa,
orbowa, żmija,
żmij
mija,
a żółw grecki,
flamin
fla
aming,
mingg, pingwin,
pingwi
pin
gwinn, dzi
dzik,
k,, m
mara
ara (zając
(zzajając
ą patagoński),
paa agońskki), foka,
pat
f ka,
fo
k , ciernik,,
gambuzja

Model mejozy
ejo
jozy i mitozy
komórek zw
zwierzęcych
wierzęcych
QH 0005

599 zł

• mitoza: 10 elem.,
m., mejoza:
m
10 elem.
• wym. pojedyńczej
czej km
kmórki
mórki 8,5
, x 2 x 13 cm,,
wym. podstawy: 52 x 3 x 32 cm
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człowiek

człowiek
szkielety

Model kręgosłupa
QH 0022

Mały szkielet człowieka
wieka
a
251 zł VO 6188

• rozmiar rzeczywisty: 90 x 20 x 20 cm

205
5 zł

• wys. 80 cm; tworzywo sztuczne

Szkielet
l t człowieka
ł i k
S ki t człowieka
Szkielet
Szkie
ł i k 170 cm
z zaznaczonymi częsciami mięśni BD 5302
869 zł
999 zł • naturalnej wielkości, wys. 170 cm

QH 3302

• naturalnej wielkości, wys. 170 cm
• tworzywo sztuczne, stojak metalowyy na obrotowych
y
kołach

M d l rdzenia
Model
d
i k
kręgowego
z nerwami
QH 3308

Przekrój kości ludzkiej.
kiej.
Tablica
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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HG 0001

405 zł

Tablica składa się z 4 elementów:
mentów:
okostnej, naczyń krwionośnych,
ośnych,
kości gąbczasnej, kości zwartej
z systemem krzepnięcia
• wym. 53 x 38 x 8 cm; wykonany z PVC,
malowany ręcznie

• tworzywo sztuczne, stojak metalowy na obrotowych
kołach

Czaszka
C

Model anatomiczny

EEI 0013

HG 0041

pracownie
przedmiotowe

Czaszka.

62 zł

• wym: 9 cm; elem: 39 części modelu czaszki, stojak, obrazkowa instrukcja; materiał: tworzywo
sztuczne; wymaga złożenia
• do wyczerpania zapasów

121
21 zł

Klasyczny model czaszki ludzkiej
dzkiej
ze szczegółową reprodukcją struktur (stawy, szwy, bruzdy, perforarforacje itp.) oraz zachowaniem naturalnej wielkości. Czaszka składa
da się
z trzech elementów, a jej sklepienie
pienie
jest zdejmowane, w celu zobrazowazowania wewnętrznej budowy. Ruchoma
homa
żuchwa z możliwością demontażu.
ntażu.
Model wykonany jest z tworzywa
zywa
sztucznego.
g.
• wym. 22 x 14 x 16cm, waga: około 950g.

modele anatomiczne
Korpus człowieka
EI 0050

329 zł

Przekrój wewnętrzny człowieka. Wykonany ze 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.
• 11 elem.; 50 cm

Układ krwionośny 3D Układ trawienny 3D
QH 0017

359 zł QH 0018

• wym. 87 x 34 x 5 cm

359 zł

• wym. 87 x 34 x 10 cm
• 3 ruchome elementy

159 zł

Części człowieka
EI 1100

Korpus człowieka
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)
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HG 0003

1209 zł

Korpus człowieka unisex.
• 44 elementy, wym. podstawy 34 x 23 cm, wys. 85 cm
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człowiek

169 zł

Łuk odruchowy - schemat
działania. Przekrój na tablicy
TS 15411

399 zł

Model prezentuje schemat drogi, jaką przebywa impuls nerwowy od receptora, poprzez
neuron czuciowy, aż do efektora
• wym. 42 x 30 cm

Komórka nerwowa. Przekrój

Mózg
Móz
zg

QH 0020

AM 1414

284 zł

169 zł

• wym. 36 x 23 x 10 cm

Mod w naturalnych rozmiarach, wykonany
Model
z tworzywa
two
sztucznego.
• 8 eelem., wym. 16 x 13 x 10 cm

Ucho
h
ho

Oko
Ok
ko
o

VO 6376

194 zł

Składany model ucha ludzkiego w czterokrotnym powiększeniu.
• wym. 44 x 28 x 14 cm

VO 6192

175 zł

Szczegółowy model oka złożony z 6 ruchomych części na statywie.
• śr. 16 cm, wys. 21 cm

89 zł

Klatka
k piersiowa
i i
i narządy
d
QH 0016

313 zł

• ktrań, otchawicę z oskrzelami, 2-częściowe serce, tętnicę
podobojczykową, żyłę główną, tętnicę płucną, przełyk, wyjmowane płuca, przepona
• wymiary: 34 x 23 x 18 cm
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M d l budowy
Model
b d
pęcherzyków płucnych człowieka

Jak działają
i ł j płuca?
ł ?
Zestaw edukacyjny

QH 3306

AM 7120

70 zł

Model przedstawiający część płatu płucnego z
pęcherzykami płucnymi doskonale sprawdzi się
jako pomoc szkolna w liceum. Schemat obrazuje detale budowy anatomicznej pęcherzyków
płucnych, oskrzelików, sieć naczyń włosowatych, tętniczek i żył.
• wym. 21 x 15 x 23 cm

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, zamknięty od spodu gumową
membraną zastępującą przeponę.
• słój z tworzywa (śr. 20 cm), gumowy krążek, 2 balony

pracownie
przedmiotowe

Serce
VO 6178

182 zł

Składany model w trzykrotnym powiększeniu.
• złożony z 3 części na statywie, wym. 28 x 28 cm

Bijące serce. Model
demonstracyjny
CM 3017

Serce człowieka. Model
demonstracyjny
82 zł

Pokazuje wyraźnie w jaki sposób serce pompuje
krew po całym organizmie.
• wymaga montażu; wym. 30 x 22 cm

LR 3535

Struktura
uktura
ktura tętnicy
199 zł

Interaktywny model z pompką. Wyraźnie oznaczone komory, przedsionki i tętnice.
• wym. 30 x 7 x 28 cm

Żołądek człowieka
QH 0047
• 2 elem., wym. 12 x 12 x 18 cm
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QH 0013

99 zł

• 100 x powiększenie, model na podstawce.

Wątroba z trzustką
90 zł

QH 0015

209 zł

• wym. 17 x 17 x 22 cm
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359 zł

Układ moczowy unisex
QH 0014

Nerka i model kłębuszków
259 zł

HG 0002

Miednica kobiety w ciąży
Mie
309
9 zł

QH 0021

359 zł

• 4 elem.; wys
wys. modelu 30 cm
cm, wy
wym
wym.
w
m podstawy 17 x 13 ccm

• 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

2 elementowy model przekroju macicy kobiety
2-elementowy
w 40. tygodniu ciąży
• wym. 40 x 24 x 35 cm, długość modelu dziecka 27 cm
• do wyczerpania zapasów

Noga. Model mięśniowy

Układ
d mięśniowy
i ś i
człowieka
ł i k

Dłoń

QH 0048

EI 0014

QH 0023

999 zł

• 23 elem.
• wym. 35 x 288 x 114 cm

• wym. 20 x 17 x 85 cm

509 zł

62 zł

• elem.: 23 części modelu ręki, podstawka, obrazkowa instrukcja
obsługi; wym: 16,5 cm; tworzywo sztuczne; wymaga złożenia;

739 zł

Ręka. Model mięśniowy

Skóra. Przekrój
rzekrój
RV 3132
• wym. 22 x 21 x 11.5 cm, powiększenie x 70
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225 złł

QH 0024
• 7 elementów
wym. 70 x 30 x 32 cm

739 zł

pracownie
przedmiotowe

299 zł

Negatywne skutki
spożywania alkoholu.
Zestaw doświadczalny

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

AM 3574

299 zł ści alkoholu we krwi oraz uświada-

Zestaw doświadczalny, który pozwala na przeprowadzenie testu na
obecność alkoholu we krwi za pomocą alkomatu z jednorazowymi
wkładami wymiennymi. Przybliża
uczniom sposób mierzenia objęto-

mia 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

edukacyjne filmy DVD
Niebezpieczna moda

Wpływ alkoholu
na organizm człowieka
FE 0007

119 zł

Założeniem filmu jest pokazanie reakcji młodego organizmu na alkohol oraz skutków zdrowotnych, jakie niesie spożywanie go przez
młodzież. Film kładzie nacisk na konsekwencje
psychiczne i fizyczne picia alkoholu, nie ucieka
też od tak ważnych tematów, jak naprzykład
FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).
• czas projekcji 19 min.

FE 0002
119 zł

Film w formie fabularyzowanego dokumentu
oparty na prawdziwej historii dziewczyny, która
nie potrafi sobie poradzić z typowymi problemami etapu dorastania. Bohaterka filmu czuje
się zagubiona w środowisku rówieśniczym. Nie
radzi sobie również ze stresem związanym z
nauką. Koleżanka proponuje jej dopalacz jako
remedium na wszystkie problemy. Dziewczyna
przyjmuje propozycje koleżanki i niestety skutki
okazują się być tragiczne.
• czas projekcji 14 min.
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• czas projekcji 27 min.
• scenariusz lekcji

122 zł

FE 0006

130 zł

Wpływ dopalaczy
na organizm człowieka

Papierosy i e-papierosy
FE 0005

Filmy dostarczają młodemu człowiekowi informacje na temat konsekwencji prawnych, psychologicznych oraz zdrowotnych, jakie wynikają ze spróbowania i zażywania dopalaczy.
Filmy kładą nacisk na przekazanie w klarowny
i atrakcyjny sposób wiedzy, jaką ma nauka na
temat tzw. nowych narkotyków, czyli dopalaczy. Wiedza ta ma uświadomić, a jednocześnie
pozwolić młodemu człowiekowi dokonać wyboru, czy chce spróbować dopalaczy, świadom
zagrożeń, jakie za sobą niosą.
• czas projekcji 20 min.

Uzależnienie od dopalaczy

Napoje energetyczne

Fałszywa pomoc.
Narkotyki, dopalacze
FE 0001

Ciekawość, kolekcjonowanie doświadczeń, a
także moda oraz potęga reklamy sprawiają,
że młodzi ludzie próbują używek, alkoholu,
sięgają po e-papierosy, czy też piją napoje
energetyczne. Niewiedza sprawia, że nie
znają konsekwencji związanych z korzystaniem
z tych produktów, a w szczególności z
ich nadużywaniem. Film stanowi próbę
dostarczenia wiedzy na temat tych popularnych
używek i zagrożeń związanych z nimi.

FE 0008

109zł

119 zł
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obserwacje

Pierwsza pomoc

Stetoskop
Stetosk
EI 0001

39 zł

• metalowy; dł. 75 cm

Defibrylator AED Philips HS1
RR 0005

5 999 zł

Prosty w obsłudze, pozwala na przeprowadzenie
szkolenia z zakresu ratowania życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Wyraźne, głosowe polecenia wyjaśniają każdy krok i kolejność
postępowania. Funkcja instruktażu RKO na żądanie
pozwala przypomnieć użytkownikowi szczegóły .
zasilany długowieczną baterią (5 lat przydatności i
4 lata gwarancji na 200 wyładowań od pierwszego
użycia). W trakcie automatycznych codziennych auto-testów urządzenie weryfikuje obwody elektroniczne,
stan baterii i elektrod. Migająca zielona kontrolka
stanowi zapewnienie, że aparat jest zawsze gotowy
do użycia. defibrylacja mogła być wykonana tylko
wówczas, gdy rytm serca pacjenta stanowi wskazanie
do takiego działania.
• w zestawie torba, bateria, elektrody

Materiały eksploatacyje
do AED HS1
Kaseta z elektrodami
RR 0006

Gablota na AED
wykonana z Plexi
RR 0004

940 zł

Gablota wykonana z plexi, skutecznie chroni defibrylator przed czynnikami zewnętrznymi. Przeznaczona
jest do montażu wewnątrz budynków.
• wym. 28 x 14,5 x 27,5 cm
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450 zł RR 0007

Uniwersalne elektrody do terapii dorosłych
pacjentów i dzieci w każdym wieku.
Uniwersalne, jednorazowe, samoprzylepne elektrody defibrylacyjne o nominalnej,
aktywnej powierzchni 85 cm2 każda, dostarczane we wkładzie na zatrzask z dołączonym fabrycznie, standardowym kablem
o długości 137,1 cm.
Przeznaczone dla ratowania osób o masie
ciała powyżej 25kg.
W przypadku pacjentów w wieku poniżej 8
lat lub wagi 25 kg, rekomendowane jest zastosowanie elektrod pediatrycznych.
Okres przydatności: 2 lata
• w zestawie kaseta do przechowywania

Bateria litowo-manganowa do
defibrylatora
999 zł

Bateria do defibrylatora o pojemności min.
200 wyładowań lub 4 godzin pracy w temperaturze 25°C. Czas działania w trybie
szkoleniowym: ok. 10 godzin.
Okres przydatności: 4 lata pod warunkiem
magazynowania i konserwacji zgodnie z
zaleceniami zawartymi w Podręczniku użytkownika.
• typ: 9 VDC, 4,2 Ah
• dwutlenek litowo-manganowy.

pracownie
przedmiotowe

Fantom dziecięcy
y

Fantom osoby dorosłej

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

RR 0003

1 749 zł

Wymienne drogi
oddechowe do fantoma
dziecięcego

Idealny fantom do nauki RKO / AE i usuwania
usuwan
ciała obcego z dróg oddechowych.
Najważniejsze funkcje:
• realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka; widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne (żebra, mostek,
sutki), szybkie i łatwe odnalezienie właściwego miejsca ucisku i
przyklejenia elektrod AED; konieczność odchylenia głowy w celu
prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych; widoczne unoszenie
i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji; rękoczyn uciśnięcia
nadbrzusza - możliwość nauki udzielenia pomocy przy zadławieniu;
unikalny mechanizm pomagający w dostosowaniu siły ucisku; interaktywny mechanizm weryfikacji ćwiczącego - uczeń widzi, słyszy
i czuje poprawność wykonywanego ćwiczenia; sygnał świetlny
(kolorowe diody) informujący prawidłowości częstotliwości uciśnięć;
sygnał dźwiękowy (klik-klak) oraz relaksacja klatki piersiowej
potwierdzająca poprawną głębokość masażu; szybsze samodzielne
opanowanie umiejętności

RR 0008

26 zł

Wymienne drogi
oddechowe do fantoma
dorosłego
RR 0009

32 zł

Zestraw zawiera:
• fantom PRESTAN ze wskaźnikiem, 10 dróg oddechowych, torbę
transportową / matę do ćwiczeń
• wym. 60 x 36 x 17 cm; waga 4kg

obserwacje
6 zł
Lupa z podświetleniem LED 65 mm

Lupa ręczna z podświetleniem
LED

Lupa
pa kieszonkowa
kieszonk
kowa

• powiększenie: 2,5x, 25x, 55x

TS 17926

Lupa z podświetleniem LED 90 mm

• 2 diody LED; okrągłe pole widzenia (2,5x) z udoskonalonym
obiektywem wypukłym (6x); wymagane 2 baterie AA (nie
dołączono do zestawu)

Podwójna, składana lupa akrylowa ze szklanymi soczewkami.
• powiększenie 10x, śr. obiektywu: 3 cm

HG 0065

HG 0090

28 zł

29 zł

26 zł

QH 2711

6 zł

• powiększenie: 2,5x, 25x, 55x

Latarka
atarka LED
ze wskaźnikiem laserowym
TS 15866

Latarki kieszonkowe LED
CM 8012

105 zł

• 12 szt., 4 kolory, dł. 15,5 cm. Wymagają 2 baterii AA (nie
załączone)

sklep.nowaszkola.com

Zestaw sześcianów z lupkami
VO 8618
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 2,8 x 11 cm

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
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S T E M

science

technology engineering

maths

m
mikroskopy
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 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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MX 0063

MX 0063
1 100 zł

100x–1000x

A
B
C
D
152

Okular WF10X
Binokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
Obiektywy achromatyczne
10X, 40X, 100X OIL
Metal

E
F
G
H

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

J
K
L
X

Zasilanie A/C
Metal
Mechanizm przesuwania
preparatu z noniuszem
Kompatybilny z kamerą cyfrową

pracownie
przedmiotowe

64x–640x

MX 0080
399 zł

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
X

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

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
X

sklep.nowaszkola.com

40x–400x
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

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
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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

pracownie
przedmiotowe

TS 14933

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

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

sklep.nowaszkola.com

40x–1280x

X
100x
zawiera
kamerę
cyfrową
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MX 0020
229 zł

A
B
C
D
E
F
H
J
K
L
X

20x

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

MX 8010
39 zł

C
D
H
J
K

Powiększenie 20x-40x
Z tworzywa sztucznego
Światło górne
3 baterie LR43
Z tworzywa sztucznego

MX 0901
229 zł

C
D
H
J
K
X
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Powiększenie 50x–500x
Z tworzywa sztucznego
Źródło światła: 8 LED (regulowane pokrętłem)
USB
Z tworzywa sztucznego
Microskop 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)

pracownie
przedmiotowe

USB 2.0

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

akcesoria dla mikroskopów

MX 0088

MX 0047

MX 0048

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)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

99 zł

sklep.nowaszkola.com

165 zł

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.

39 zł

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

preparaty mikroskopowe
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 c

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)

Przyroda
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)

Biologia przekrojowo
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
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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,
Protisty, pierwotniaki
9. jajnik, kur bankiwa, młody ptak – przekrój poprzeczny, 10. rozmaz
TS 18188
84 zł krwi - kur bankiwa, młody ptak)
10 preparatów (1. Pełzak odmieniec (Amoeba proteus), korzenionózki
(Rhizopoda), c.o.; 2. Promienice (Radiolaria), mieszane gatunki,
Komórki i tkanki zwierzęce
skamielina; 3. Otwornice (Foraminifera) z Morza Śródziemnego,
CO 4986
182 zł
mieszane gatunki; 4. Euglena zielona (Euglena viridis), wiciowce, c.o.;
25
preparatów
(1.
nabłonek
płaski
płaza,
2.
nabłonek
płaski
wielowar5. Bruzdnica (dinoflagellata), 6. Świdrowiec gambijski (Trypanosostwowy, 3. nabłonek sześcienny, 4. nabłonek jednowarstwowy walcoma gambiense), powodujący śpiączkę afrykańską, rozmaz krwi, 7.
waty, 5. nabłonek dwurzędowy migawkowy walcowaty, 6. nabłonek
Zarodziec (Plasmodium), powodujący u ludzi malarię, rozmaz krwi;
8. Eimeria stiedae, zainfekowana wątroba, różne stadia rozwoju, p.s.; migawkowy, 7. nabłonek przejściowy, 8. tkanka włóknista (ogon szczura),
9. tkanka siateczkowa, 10. tkanka tłuszczowa, 11. chrząstka szklista,
9. Pantofelek (Paramecium), barwiony markonukleus i mikronukleus,
12. chrząstka sprężysta, 13. chrząstka włóknista, 14. kość ludzka, 15.
pospolity orzęsek; 10. Wirczyk (Vorticella), orzęsek kolonijny
chrząstka stawu palca płodu – rozwój kości, 16. krew ryby, 17. krew
ptaka, 18. krew ludzka, 19. mięsień prążkowany (widoczne włókna,
Pasożyty zwierzęce
jądra), 20. mięsień gładki (niepodlegający woli), 21. mięsień poprzecznie
CO 4918
84 zł prążkowany serca, 22. mięsień i ścięgno – przekrój, 23. komórki nerwu
10 preparatów (1. tasiemiec (taenia) - poprzeczny przekrój, 2. jaja
(rdzeń kręgowy) - przekrój, 24. nerw - różne przekroje, 25. zakończenia
tasiemca (taenia) – przekrój poprzeczny, 3. włosień kręty (larwy) –
nerwu ruchowego mięśni międzyżebrowych)
przekrój poprzeczny, 4. świdrowce - rozmaz krwi, 5. zarodziec malarii
– rozmaz krwi, 6. kokcydioza (wątroba królika) - przekrój poprzeczny, Budowa człowieka, organy i tkanki
7. motylica wątrobowa (fascicola) - przekrój poprzeczny, 8. samiec
CO 4987
182 zł
i samica przywry schistosoma – przekrój poprzeczny, 9. torbiel bąblow25
preparatów
(1.
gruczoły
potowe
i
mieszki
włosowe
skóry
(pacha), 2.
ca(echinococcus) - przekrój poprzeczny, 10. glista (ascaris) – przekrój
mieszki włosowe i gruczoły łojowe skóry głowy, 3. paznokieć (łożyska papoprzeczny)
znokcia) – przekrój poprzeczny, 4. ślinianka przyuszna, gruczoł surowiczy,
5. ślinianka podjęzykowa, 6. przełyk i tchawica – przekrój poprzeczny, 7.
Owady
ściana żołądka, 8. jelito, 9. wyrostek robaczkowy – przekrój poprzeczny,
CO 4980
182 zł 10. wątroba, 11. wątroba (beleczki), 12. pęcherzyk żółciowy, 13. trzust25 preparatów (1. komar (culex) – samica, 2. komar (culex) – samiec, ka – pęcherzyki wydzielnicze, wyspy Langerhansa, 14. płuco, 15. aorta
3. mucha domowa, 4. muszka owocowa (drosophyla), 5. komar (samica (wybarw. tkanek, eozyna i in.) – przekrój poprzeczny, 16. żyła i tętnica
i samiec) – głowa, 6. komar (samiec) - aparat gębowy, 7. komar (samica) (tkanki sprężyste wybarwione), 17. nerka, przekrój przez warstwę korową,
- aparat gębowy, 8. motyl – aparat gębowy (ssawka), 9. mucha domowa 18. moczowód – przekrój poprzeczny, 19. pęcherz moczowy, 20. jajowód
– trąbka ssąca (proboscis), 10. pszczoła miodna – aparat gębowy, 11. - przekrój, 21. jądro męskie – przekrój poprzeczny, 22. plemniki - rozmaz,
odnóże owada – grzebiące, 12. odnóże muchy domowej, 13. odnóże 23. gruczoł krokowy (prostata), 24. szpik kostny z powstającymi krwinowada – pływne, 14. odnóże owada – skoczne, 15. odnóże owada – kami, 25. tarczyca)
z pyłkiem, 16. skrzydła świerszcza – aparat strydulacyjny, 17. skrzydło
muchy domowej, 18. skrzydło motyla z łuskami, 19. czułki owadów Tkanki człowieka zdrowe I
– różne, 20. oko złożone owada, 21. oko krewetki (porównawczo) –
CO 4910
84 zł
przekrój poprzeczny, 22. rogówka oka owada (fasetki), 23. pszczoła
10
preparatów
(1.
krew
człowieka
rozmaz,
2.
komórki
nabłonkowe
jamy
miodna – jajnik królowej, 24. tchawka owada, 25. konik polny - cewki
ustnej człowieka, 3. mięsień prążkowany, 4. mózg człowieka – przekrój
Malpighiego (układ wydalniczy)
poprzeczny, 5. migdałek ludzki z guzkami limfatycznymi - przekrój poprzeczny, 6. płuco człowieka - przekrój poprzeczny, 7. skóra człowieka
Kręgowce
– przekrój boczny , 8. żołądek człowieka - przekrój poprzeczny, 9. szpik
CO 4978
182 zł kostny człowieka (czerwony), 10. jądro człowieka – przekrój poprzeczny)
25 preparatów (1. skóra żaby, 2. jelito cienkie żaby, 3. żaba - rozmaz
krwi, 4. jądra żaby - przekrój, 5. wątroba żaby – przekrój, 6. serce żaby Tkanki człowieka zdrowe II
- przekrój, 7. wątroba królika - przekrój, 8. jądro królika - przekrój, 9. jajCO 4911
84 zł
nik królika - przekrój, 10. rdzeń kręgowy królika - przekrój poprzeczny,
11. zakończenie nerwu ruchowego królika, 12. tkanka kostna - zbita, 13. 10 preparatów (1. skóra człowieka z torebkami włosowymi - przekrój
ściana żołądka ssaka - przekrój, 14. jelito cienkie ssaka, 15. jelito grube poprzeczny, 2. gruczoł ślinowy człowieka - przekrój poprzeczny, 3. móżssaka, 16. trzustka ssaka, 17. śledziona ssaka - przekrój, 18. pęcherzyk dżek ludzki - przekrój poprzeczny, 4. bakterie jelitowe człowieka, 5.
żółciowy ssaka – przekrój, 19. płuca ssaka - przekrój, 20. tętnica i żyła rozmaz plemników człowieka, 6. mięsień sercowy człowieka - przekrój
ssaka, 21. nerka ssaka – przekrój poprzeczny, 22. plemniki ludzkie poprzeczny i boczny, 7. kość człowieka - przekrój poprzeczny, 8. tkanka
- rozmaz, 23. skóra człowieka (gruczoł potowy) - przekrój, 24. gałka wątroby człowieka - przekrój poprzeczny, 9. ściana jelita człowieka - przeoczna ssaka - przekrój poprzeczny, 25. żeńskie i męskie chromosomy krój poprzeczny, 10. warstwa korowa nerki ludzkiej - przekrój poprzeczny)
we krwi człowieka)
Tkanki człowieka zmienione

Ryby i płazy
CO 4855

chorobotwórczo

84 zł CO 4915

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)

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)

pracownie
przedmiotowe

Megazestaw prep
preparatów
paratów
RV 2016

414 zł

• 5 szt.: nabłonek, tkankaa łączna
łączna,
a, nerwowa, mięśniowa - 5 szt.;
nabłonek ludzkiej skóryy - 5 sz
szt.;
zt.; komórki bakteryjne (kuliste,
pałeczkowate, spiralne) - 5 szt.;; mitoza w komórkach korzeni cebuli - 5 szt., komórki roślinne
inne i zwierzęce
zw
wierzęce - 5 szt., krew człowieka
rętnica - 5 szt., przekrój podłużny łodygi
i krew żaby - 5 szt., skrętnica
kukurydzy - 5 szt., struktura
uktura korzenia
k
- 5 szt., stułbia - 5 szt.,
pantofelek - 5 szt.; plastikowe
tikowe pudełko
p

Tkanki ssaków
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)

Botanika

Bezkręgowce
UK 0011

69 zł

MX 2925

• dżdżownica, wirek, mrówka, noga komara, głowa pszczoły

• m. in. kukurydza, słonecznik, mech, cebula, bawełna
łna

Skrzydła owadów

Zoologia

UK 0014

69 zł

MX 1925

85 zł

99 zł

• pszczoła, motyl, muszka owocówka, mucha domowa, komar

• m. in. pióro gołębia, język pszczoły, sierść królika,
ólika, noga muchyy

Rośliny jadalne

Anatomia człowieka

UK 0013

69 zł

• korzenie cebuli, łodyga kukurydzy, liść pomidora, korzeń
marchwi, liść ryżu

sklep.nowaszkola.com

MX 0009

85 zł

• m. in. jądro, jajnik, plemnik, błona śluzowa jamy ustnej; krew
ludzka, krew żaby, język,trzustka, tchawica, płuco
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zestawy
doświadczalne

99 zł

Podziemny
P
od iemn odkr
odkrywca
wca
CS 6003

72 zł

Małe laboratorium do obserwacji rozwoju podziemnej części rośliny. Umożliwia porównywanie rozwoju
korzeni w stosunku do wzrostu części zielonej oraz
obserwację dżdżownic i innych organizmów.
• wym. 40 x 18 x 6 cm

Prasa do roślin zielnych
NS 1206

99 zł

Wykonana z dwóch drewnianych płyt, które łączy sie za pomocą czterech śrub. Użyte wkręty
zapewniają regulowany nacisk.
• 30 x 45 x 4 cm

Akwarium
TS 13739

419 zł

Zestaw akwariowy z wyposażeniem. Pokrywa
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.
• akwarium z prostą szybą przednią o wym. 40 x 25 x 25
cm, objętość 25 l; zfiltr wewnętrzny PAT-min, automatyczna
grzałka COMFORTZONE 25 W; opatentowany system otwierania pokrywy SMART OPEN (eliminuje konieczność stosowania
zawiasów i podpórek)

S T E M

science

Życie w ekosystemach
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,
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dyskusję i aktywne rozwiązywaniee
problemów. Dokonują obserwacji
cji
i przewidywań, analizują i zapisują
ą
dane, opracowują twierdzenia pooparte dowodami i wnioskowaniem
m
oraz oceniają związane z ekosysstemami problemy i ich rozwiązania.
a.
Finalnie uczniowie zapoznają sięę
z procesem projektowania techniczznego. Pracując w grupach, analizuują problemy środowiska i sugerują
ą
ich możliwe rozwiązania. Następniee
wspólnie oceniają zaproponowanee
koncepcje, określając czy pomagaają one rozwiązać problem, czy też
eż
szkodzą ekosystemowi, wywołując
ąc
negatywne zmiany w jego obrębie.
e.

technology engineering

maths

pracownie
przedmiotowe

Materia
M
i i energia
i w ekosystemach
k
h
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,
ą, gdy czynniki biotyczne konkurują o uzyskanie tych
ych
h za
zasobów.
sobów.
b

Uczniowie dyskutują,
d k
jakk czynniki
kb
biotyczne zalel
żą 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
h
śśrodowiska
rodowi
d ska
k natur
naturalnego.
alnego.
l

Struktury roślin i zwierząt
LJ 0013

4 990 zł

Podczas
d
pracy z modułem
d ł Struktury
k
roślin
l 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.
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Dyskusję tę wspiera dostępna dla uczniów sekcja
kalmara
kalmar
kal
mara
a i kwiatu.
kwiat
kw
iatu
u. W rama
rramach
amach
ch pra
pracy
cy z modu
m
modułem
odułem
łem
omawia
omaw
om
awia
ia ssię
ię rrównież
ówni
ów
nież
eż p
pięć
ięćć zm
ię
zmys
zmysłów
ysłó
łów
w i ba
bada
da iich
ch
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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wydawnictwa

filmy edukacyjne DVD
Stres - wróg czy sprzymierzeniec
FE 0003

Uzależnienie od telefonu
122 zł komórkowego

Film poruszający tematykę radzenia sobie ze stresem w życiu ucznia. Omówione zostały przyczyny powodujące powstawanie stresu i sposoby na
jego rozładowywanie. Szczególna uwaga została
zwrócona na pokazanie samego mechanizmu
stresu, jako czegoś naturalnego, na określonym
poziomie; motywującego do działania. W filmie
pokazane zostały również niebezpieczeństwa,
związane z próbami radzenia sobie ze stresem
za pomocą substancji psychoaktywnych.
• film popularnonaukowy (czas trwania ok. 15 minut)
• wypowiedź psychologa dotycząca niebezpieczeństwa radzenia
sobie ze stresem za pomocą alkoholu (czas trwania ok. 5 minut)
• wypowiedź dietetyczki i edukatorki żywieniowej dotycząca produktów żywnościowych, które wzmacniają organizm w warunkach
stresowych oraz tych, których działanie jest antystresowe (czas
trwania ok. 4 minut)

Hejt - przemoc w internecie
FE 0012
• część popularnonaukowa (ok. 15 minut)
• wypowiedzi ekspertów (ok. 6 minut)
• scenariusz lekcji
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119 zł

FE 0013

122 zł

Film został zrealizowany w konwencji filmu popularnonaukowego.Został wzbogacony wypowiedzią eksperta: psychologa Małgorzaty Reiter
z Free Mind Centrum Psychoterapii Indywidualnej
i Grupowej. Film zawiera:
• wypowiedź psychologa przeznaczoną dla uczniów (ok. 5-6 minut)
• wypowiedź psychologa przeznaczoną dla rodziców, opiekunów
dzieci, które są uzależnione od telefonu komórkowego. Wypowiedź zawiera wskazówki, jak należy postępować w takiej
sytuacji. (ok. 4-5 minut)
• czas projekcji ok. 20 min.

Zagrożenia cyfrowego świata
FE 0014

299 zł

Zagrożenia cyfrowego świata to pakiet 3
filmów edukacyjnych, mówiący o zasadach
bezpiecznego posługiwania się portalami
społecznościowymi, siecią internetową 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

pracownie
przedmiotowe

wydawnictwa
Spotkania z przyrodą
• format: 13cm x 19cm ; oprawa miękka w obwolucie PCW

Drzewa
MO 0008

Las
49 zł

MO 0060

Grzyby
59 zł

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 rysunkach i portretach drzew.
• 288 str.

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.
• 336 str.

Minerały, kamienie szlachetne

Owady

MO 0036

MO 0062

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.
• 448 str.
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MO 0063

49 zł

Uczy jak skutecznie szukać grzybów,
odróżnić gatunki jadalne od trujących,
o jakiej porze roku 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.
• 304 str.

72 zł

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 krajowych pajęczakach.
• 448 str.

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
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Atlas zwierząt chronionych

Klucz do oznaczania roślin
naczyniowych Polski niżowej
TS 8636

MO 0055

Przewodnik rośliny i zwierzęta
199 zł MO 3405

99 zł Atlas pozwala lepiej poznać zwierzęta ze wszyst- Opisy 1000 gatunków zwierząt i roślin podane

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.
• ilość stron: 816

kich 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

TS 18734

NE 9770

45 zł

Publikacja zawiera interaktywne zasoby oraz funkcjonalności, które umożliwiają poznanie anatomii
i fizjologii człowieka. Umożliwia skuteczne przygotowanie do lekcji, sprawdzianów oraz do egzaminu gimnazjalnego.
• płyta DVD
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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.

37 zł

Atlas zawiera treści, które ułatwią zrozumienie
zagadnień omawianych na lekcjach biologii.
• wym. 21x27,5 cm, oprawa miękka, ilość stron: 76

Multimedialny atlas anatomiczny

w krótkiej formie zrozumiałe są nawet dla początkującego miłośnika przyrody. Zawierają podstawowe informacje oraz ciekawostki przyrodnicze.
• format: 11cm x 18 cm; 456 stron
• oprawa miękka ze skrzydełkami

Przewodnik do rozpoznawania
drzew i krzewów

Tajemnice ciała.
Atlas anatomiczny

NE 9768

45 zł

pracownie
przedmiotowe

plansze i plakaty
plakaty NS
• wym. 50 x 70 cm

Gleba
NS 8280

Drzewa
36 zł

• dwustronny

Grzyby

NS 8286

20 zł

Drzewa liściaste, iglaste i warstwy lasu.

1

NS 8287

20 zł

Grzyby jadalne i niejadalne.

zoologia
plansze

2

• wym. 100 x 70 cm

3

4

1 Pierwotniaki, gąbki,

4 Szarłupnie

VS 0110

3 Skorupiaki. Budowa

pierścienice. Budowa
anatomiczna

42 zł

42 zł

VS 0111

anatomiczna
VS 0088

42 zł

42 zł

5 Mięczaki. Budowa

6 Gady. Budowa anatomiczna

anatomiczna
VS 0087
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6

2 Płazińce, obleńce,

jamochłony. Budowa
anatomiczna
VS 0112

5

VS 0109

42 zł

42 zł
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Budowle i mieszkania zwierząt
TS 1298

42 zł

Muszle ślimaków i małż
VS 0118

42 zł

Pajęczaki. Budowa
anatomiczna
VS 0050

42 zł

42 zł

Owady szkodniki
VS 0116

42 zł

Owady. Budowa anatomiczna
VS 0049

42 zł

Motyle. Polska przyroda
VS 0117

42 zł

Płazy. Budowa anatomiczna
VS 0053

2

3

Owady. Polska przyroda
TS 1300

1

42 zł

1

4

2

5

6

7

8
4

• karton kredowy o gramaturze 250g, każda plansza
jest ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe
i zawieszkę

Gady i płazy chronione.
Polska przyroda
TS 5279

42 zł

42 zł

Ryby. Budowa anatomiczna
TS 1301

42 zł

10

11
6

9
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5

9

Ryby. Polska przyroda
TS 13665

3

7

10

8

11

13

Ptaki wodne. Polska przyroda
VS 0114

42 zł

Ptaki śpiewające. Polska
przyroda
VS 0115

14

42 zł

Ptaki drapieżne. Polska
przyroda
VS 0063

12

13

15

16

18

14

15

19

42 zł

Ptaki. Budowa anatomiczna
VS 0006

42 zł

Ssaki chronione i łowne.
Polska przyroda
VS 0113

17

pracownie
przedmiotowe

12

42 zł

Ssaki. Budowa anatomiczna
TS 3769

42 zł

Zwierzęta zagrożone
VS 0119

42 zł

Niebezpieczne zwierzęta
i rośliny w Polsce
ID 0110

149 zł

• 90 x 120 cm, dwustronna
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16

17

18

19
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plansze

Zoologia dla szkoły średniej.
Zestaw 18 tablic
WU 0002

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.

Botanika dla szkoły średniej.
Zestaw 20 tablic
WU 0004

550 zł

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
• 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 dwu- i jednoliściennych.
• Okrytonasienne – Kwiat
• Okrytonasienne – Schematy głównych typów kwiatostanów
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pracownie
przedmiotowe

1

2

4

5

6

8
1 Piętrowość w lesie

TS 1275

2 Piętrowość w górach

TS 1273

3 Rośliny ogrodowe

TS 1284

4 Systematyka roślin

VS 0020

42 zł

5 Systematyka zwierząt

VS 0120

9

42 zł

42 zł

fotosyntezy
VS 0018

42 zł

42 zł

• karton kredowy 250g; ofoliowana; listwy metalowe
i zawieszka

7 Mchy i paprocie. Cykl rozwoju

42 zł

VS 0016

7

10
8 Porosty. Budowa i skala

porostowa
VS 0042

6 Budowa rośliny. Proces

• karton kredowy o gramaturze 250g; plansza ofoliowana, wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę
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3

42 zł

• karton kredowy o gramaturze 250g; plansza ofoliowana, wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę

42 zł

9 Budowa i rodzaje korzeni

VS 0002

42 zł

10 Budowa kwiatu,

zapylenie, zapłodnienie
(okrytozalążkowe)
VS 0001

42 zł
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plansze

7
1 Rośliny lecznicze i zioła

VS 0019

TS 7481

3 Rośliny uprawne

TS 1277

2

3

4

5

6

8

42 zł

• karton kredowy o gramaturze 250g; plansza ofoliowana, wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę

2 Rośliny pospolite

1

4 Rośliny chronione

TS 1280

5 Drzewa liściaste

TS 4482

42 zł

6 Drzewa iglaste

TS 4481

42 zł

42 zł

10
8 Sosna zwyczajna. Cykl

rozwojowy (nagozalążkowe)
VS 0017

42 zł

42 zł

42 zł

42 zł

5 Grzyby trujące i niejadalne

ID 0119

7 Glony i grzyby. Cykl rozwojowy

TS 3141

170

9

149 zł

• 90 x 120 cm, dwustronna

10 Grzyby jadalne, trujące,

chronione
TS 1299

42 z

pracownie
przedmiotowe

• karton kredowy o gramaturze 250 g; każda
plansza jest ofoliowana i wyposażona w listwy
metalowe i zawieszkę

11

14

12

15

13

11

Układ pokarmowy

12

Układ mięśniowy

13

Szkielet człowieka

14

Czaszka człowieka

15

Układ oddechowy

16

Transport tlenu

17

Układ moczowy

18

Żeński i męski układ
rozrodczy

16

TS 6048

TS 6050

VS 0005

TS 6051

TS 6049

TS 5057

VS 0060

TS 6053
19

42 zł

42 zł

42 zł

42 zł

42 zł

42 zł

42 zł

42 zł

Zapłodnienie
VS 0058

42 zł

20 Ciąża, rozwój płodu

ludzkiego
VS 0003

21

Układ krwionośny
VS 0054

22 Serce człowieka

VS 0052

17

18

19

20

21

22
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42 zł

42 zł

42 zł
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Mózg człowieka
VS 0121

Układ nerwowy
42 zł

Skóra, włosy, paznokcie
VS 0059

VS 0055

Zmysły człowieka
42 zł

VS 0004

42 zł

Mikroelementyi makroelementy
w organizmie człowieka

Gruczoły i hormony
42 zł

VS 0122

TS 16282

Narządy zmysłów
VS 8011
• 100 x140 cm, dwustronna
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399 zł

42 zł

42 zł

Witaminy w organizmie
człowieka
VS 0048

42 zł

pracownie
przedmiotowe

Budowa i replika DNA
VS 0007

42 zł VS 0107

Pasożyty człowieka
VS 0106

Mejoza i dziedziczenie cech Bakterie i wirusy
42 zł VS 0105

Komórki i tkanki
42 zł TS 15325

42 zł

Zasady zdrowego żywienia
42 zł VS 0108

42 zł

Pierwsza pomoc
w zagrożeniu życia
VS 0013

42 zł
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pakiety
edukacyjne

Pracownia biologiczna. Pakiety
Nowa Szkoła chcąc ułatwić realizację założeń
nowej podstawy programowej w zakresie biologii starannie wyselekcjonowała sprawdzone
pomoce dydaktyczne, które zachęcą uczniów
do zgłębiania tajników funkcjonowania organizmów żywych, stawiania pytań badawczych
i poszukiwania odpowiedzi. Kompleksowa oferta zawiera modele anatomiczne, okazy naturalne i preparaty biologiczne.Wśród produktów
znalazły się również specjalistyczne przyrządy
i sprzęt laboratoryjny do badania oraz monitorowania środowiska naturalnego, a także
do
o obserwacji organizmów w nim funkcjonująfun
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cych.Prezentowane przez nas produkty zostały
zebrane w trzy pakiety, które pozwalają na
stworzenie odpowiednich warunków edukacyjnych, sprzyjających prawidłowemu procesowi
nauczania – uczenia się:
• - pakiet Biologia STARTER,zawiera podstawowe, niezbędne
wyposażenie pracowni biologicznej;
• - pakiet Biologia PREMIUM,który uwzględnia rozszerzoną ofertę
pomocy dydaktycznych do nauki biologii;
• - pakiet Biologia GOLD obejmuje najszerszą ofertę wyposażenia,
która sprzyja wzbogacaniu wiedzy i umiejętności wykraczających poza założenia programowe.

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
• 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

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
• 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

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 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x Mikroskop binokularowy 20x
1 x Zoologia. Preparaty mikroskopowe
1 x Botanika. Preparaty mikroskopowe
1 x Anatomia człowieka. Preparaty biologiczne
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 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 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 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
(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 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

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 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
(okrytozalążkowe)
1 x Budowa i rodzaje korzeni
1 x Obieg wody w przyrodzie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pakiet Biologia Starter

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 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

175

cząsteczki

chemia

S T E M

science

technology engineering

maths

Zestaw konstrukcyjny 1
RV 9003

Zestaw konstrukcyjny 2
139 zł RV 9005

Zestaw stanowi pomoc do nauki chemii poprzez
samodzielne budowanie struktur molekularnych.
Z zestawu można skonstruować do 8 struktur.
• 13 kulek żółtych o śr. 1,6 cm (z 1 otworem), 2 pomarańczowe
z 1 otworem, 4 zielone z 1 otworem, 2 fioletowe z 1 otworem,
4 czerwone z 2 otworami, 2 niebieskie z 3 otworami, 5 czarnych
z 4 otworami, 12 sprężyn o dł. 3,8 cm, 18 sprężyn o dł. 2,3 cm,
w drewnianej skrzyneczce o wym. 17 x 3 x 13 cm
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93 zł

Zestaw składa się z 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

Model 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

pracownie
przedmiotowe

Zestaw molekularny
AM 1864

154 zł

Zestaw modeli molekularnych, który pozwawala uczniom budować przestrzenne struktury
ury
chemiczne związków organicznych i nieorgaganicznych. Modele atomów w postaci kulek
lek
wykonane z kolorowanego plastiku łączy się
za pomocą łączników - wiązań. Z elementów
ó
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

Struktury molekul
molekularne.
larne.
Zestaw konstrukcyjny
QH 0026

cząsteczki
molekularne

Budowa atomu

d
dór, siarka)
k reprezentowane są
ą przez

165 zł kolorowe kule z różną liczbą otworów

Zestaw pozwala zbudować modele
związków chemicznych. Atomy pierwiastków (m.in. węgiel, tlen, chlor, wo-

TS 18056

demonstrujących wartościowości pierwiastków.
• 150 elem., w plastikowym pudełku

154 złł

Zestaw magnetyczny do budowania
modeli atomów, izotopów i jonów.
• 20 atomów, 20 izotopów, 20 jonów; ø 20 cm

Zestaw do chemii
organicznej
i nieorganicznej
OX 0047

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 chemii 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, do-

sklep.nowaszkola.com

ciętych do odpowiednich długości. Wszystkie elementy zestawu
umieszczono w plastikowym pudełku z przegródkami.
• 820 elementów, w tym 500 atomów i 320
wiązań, instrukcja
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Struktura i właściwości materii
LJ 0015

5 990 zł

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
• zawiera 17 działań badawczych i eksperymentów podczas 21 lekcji
chemii w klasie 30-osobowej
• 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; 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)

wskaźniki i odczynniki
Odczynniki i chemikalia. Zestaw 1

Odczynniki i chemikalia. Zestaw 2

Odczynniki i chemikalia.Zestaw 3

TS 16503

TS 30040

TS 30039

1 759 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
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1 279 zł

• alkohol etylowy, aluminium, atrament niebieski, benzyna ekstrakcyjna, chlorek kobaltu(ii), chlorek magnezu,
chlorek sodu, chlorek wapnia, fenoloftaleina, fosforan
sodu, fruktoza, 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

1 429 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

pracownie
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Uniwersalny zestaw
23 wskaźników pH 0–14
TS 30042

Zestaw 26 odczynników
TS 30041
579 zł
499 zł • bibuła filtracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 arkuszy, błękit

• opakowanie roztworów stanowią buteleczki z korkiem
i wkraplaczem
• paski uniwerslane 100 szt. i 22 butelki po 100 ml

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 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

Kwasomierz glebowy typu
Helliga z płytką ceramiczną

Paski wskaźnikowy
do specjalnych zastosowań - Ozon

Papierki lakmusowe

CD 1638

BN 2090

RV 6005

69 zł

• zestaw zawiera: ceramiczna płytka, plastikowa
łyżeczka do pobierania próbki gleby, 40 ml
płyma Helliga

Paski wskaźnikowe
uniwersalne pH 1-14
TS 16802

99 zł

• 12 pasków o wym.: 10 x 95 mm

26 zł

• 10 bloczków po 20 papierków

Paski lakmusowe
obojętne
28 zł

TS 16803

26 zł

• 2 x 100 szt.

• 2 x 100 szt.

Papierki wskaźnikowe

Papierki fenoloftaleinowe

RV 6004

RV 6006

18 zł

• pH: 1~14, szer. 7 mm, dł. 5 m

sklep.nowaszkola.com

26 złł

• zakres pH: 8.3~10.0
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substancje

substancje

Podstawowe
d
substancje
b
chemiczne
h
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

Węglan sodu bezwodny
CD 0040

Tlenek wapnia

20 zł CD 1600

• 50 g

Chlorek wapnia 6hydrat
35 zł CD 0013

• 100 g (czysty)

• 50 g

• 250 g (czysty)

Węgiel aktywny kokosowy Nadmanganian potasu
CD 1602

14 zł

• 25 g

Skrobia ziemniaczana

Siarczan miedzi 7 hydrat

TS 16793
• waga: 100 g
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29 zł CD 0016

• 460 g (0,9l)

19 zł CD 0023
• 25 g

Siarczan miedzi 5 hydrat

14 zł CD 0024
• 25 g

Chlorek sodu

16 zł CD 1603

16 zł

12 zł

Glukoza
TS 16823

Sacharoza
18 zł TS 16801

• waga: 50 g

15 zł

• waga: 100 g

pracownie
przedmiotowe

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
TS 19380

18 zł

• 100ml

Odczynnik Fehlinga B
TS 30260

29 zł

• 100ml

Barwnik spożywczy w płynie
Oranż metylowy
TS 16805

CD 0011

Błękit tymolowy
16 zł TS 30030

20 zł

CD 0012

• poj. 100 ml

• 100 ml

• niebieski; 20 ml

Woda destylowana

Woda odmineralizowana

Woda wapienna

CD 0090

8 zł TS 30001
• 1 litr

• 0,5 l

TS 1651

10 zł

14 zł CD 0092

22 zł

R
Roztwór
ó jodu
j d w jodku
j dk
potasu (płyn Lugola)
17 zł TS 30002

• klarowny roztwór wodorotlenku wapnia 0,1%;
• 500 ml

• 5l

24 zł

• 50 ml

TS 16512

36 zł

• roztwór 1%; 100 ml

Bibuła filtracyjna
jakościowa średniosącząca Sączki jakościowe
TS 30000

22 zł

• czerwony; 20 ml

31 zł TS 16800

• 50 arkuszy, ark. 22 x 28 cm
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• śr. 10 cm, 2 x 100 szt

Sączki laboratoryjne
28 zł LB 0015
• 100 szt., śr. 12,5 cm

Torebki strunowe
28 zł CD 0043

1 zł

• 5szt.; wym. 16 x 25cm
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odmierzanie
cylindry miarowe
cylindry miarowe 1 szt.

cylindry miarowe 12 szt.

• stopa szlana sześciokątna

• do wyczerpania zapasów

25 ml

50 ml

TS 16002

18 zł

LB 0009

17 zł

100 ml (plastikowy)

50 ml
TS 17012

69 zł

CD 0035

14 zł

100 ml

250 ml
TS 16013

21 zł

LB 0007

23 zł

250 ml

500 ml
TS 17013

39 zł

LB 0008

29 zł

1 litr
TS 17014

72 zł

2 litry
TS 17019

143 zł

Szczotka do cylindrów 100 ml
CD 0025
• ø 35 mm

Menzurki

Miarki
ki
TY 7160
60

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, wyk. z trwałego
tworzywa.

VO 8543

99 zł

Przezroczyste pojemniki służące do
pomiaru z tworzywa sztucznego.
• 7 szt. o poj. od 10 ml (10:5 ml) do 1000 ml
(1000:10 ml)

Bryły porównawcze.
Pojemniki do pomiaru
objętości
LR 1206

119 zł

Przezroczyste pojemniki w formie figur geometrycznych z podziałką do
o
pokazania relacji między objętością,
ą,
pojemnością, masą i kształtem.
• 6 szt. w trzech kształtach, wys. 11 cm, poj. 2 x
1000 ml, 3 x 500ml, 1 x 250 ml, wiek: 8+

Zestaw jednolitrowy
IV 1205

Kostka pomiarowa
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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TY 8401

13 zł

Przezroczysta kostka z pokrywką
i podziałką do pomiarów objętości
cieczy.
• poj. 1 l.

9 zł

pracownie
przedmiotowe

kolby
kolby stożkowe
z szeroką szyją
• skalowane z pierścieniem wzmacniającym
ze szkła borokrzemowego

25 ml
TS 30123

7 zł

50 ml
TS 30124

9 zł

100 ml
TS 30125

kolby stożkowe z wąską szyją
• skalowane z pierścieniem wzmacniającym ze szkła borokrzemowego

10 zł

• kołnierz wywinięty

25 ml

200 ml

TS 30118

TS 30126

10 zł

LB 0027

21 zł
11 zł

TS 30128

26 zł

TS 30129

18 zł

TS 30119

26 zł

2 litry
10 zł

TS 30120

40 zł

3 litry
13 zł

300 ml
CD 1601

2 litry

26 zł

200 ml
LB 0010

1 litr

TS 17703

1 litr

100 ml
TS 17038

300 ml
TS 30127

50 ml
TS 17037

250 ml

500 ml
5
8 zł

TS 30121

58 zł

5 litrów
10 zł

TS 30122

94 zł

40 zł

Kolba płaskodenna z wąską szyjką
zyjką Kolba okrągłodenna
LB 0026
• 50 ml
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29 zł BN 1828

29 zł

• 100 ml; szkło borokrzemianowe
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probówki
szklane

okrągłodenna
bakteriologiczna

okrągłodenna
bakteriologiczna
z kołnierzem

CD 3014

TS 30142

1 zł

• ø 14, dł. 100 mm

1 zł

• ø 12 mm, dł. 100 mm

NS 8201

1 zł

TS 30147

• ø 16, dł. 160 mm

1 zł

• ø 15 mm, dł. 100 mm

TS 30150

2 zł

TS 30152

• ø 16, dł. 180 mm

Probówka szklana
LB 6055

1 zł

2 zł

• ø 18 mm, dł. 180 mm

• ø 18 cm, dł. 200 mm

Probówki szklane
LB 0028
• 1000 szt., ø 16 mm, dł. 125 mm
• szkło borokrzemowe

z tworzywa
worzy
Probówka 15
CD 0020
C

2 zł

• 15 ml; 1 szt.; sterylna; z nakrętką

Probówka 50
CD 0018
C

2 zł

• 50 ml; 1 szt.; stojąca; niebieska; skalowana;
z nakrętką

Probówki małe plastikowe
TY 3950

35 zł

• 24 szt. o poj. 12 ml

korki do probówek
Korek plastikowy 14 mm
LB 0079

3 zł

• 1 szt.; ø 14 mm

Korek plastikowy 16 mm
BN 2091

2 zł

• 1 szt.; ø 16 mm

Korek gumowy 12 mm
TS 30252

2 zł

• 1 szt.; ø 12 mm

Korek gumowy 18 mm
LB 0087
• 1 szt.; ø 18 mm
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7 zł

Zestaw korków do
probówek 12 mm
TS 30073

25 zł

• 100 szt.; ø 12 mm; polietylen; zakres temp.: od
-50°C do +100°C

559 zł

pracownie
przedmiotowe

stojaki
do probówek

Stojak z tworzywa sztucznego
ucznego
HG 0042

15 zł HG 0039

• na 24 probówki ø przegródek 25 mm

HG 0019

15 zł

• na 60 probówek ø przegródek 16 mm

15 zł LB 0006

• na 40 probówek ø przegródek 20 mm

44 zł

Stojak
na probówki
HG 2204

19 zł

• plastikowy statyw na 8 probówek ø 16 mm

• na 90 probówek ø przegródek 13 mm

6 zł
Łapa do probówek
LB 0004

6 zł

• dł. 18 cm; drewniana

Szczotka do probówek Lux
TS 16176

13 zł

• ø 10 mm, dł. rączki 16 cm
• główka bawełniana

Szczotka do probówek

Suszarka
laboratoryjna

LB 0005

RV 2053

9 zł

77 zł

• wy
wym
wym.
ym. 30 x 40 cm,
cm 32 miejsca
ij

• ø 20 mm, dł. 20 cm

statyw
statywy

Statyw laboratoryjny
yjny

Statyw. Zestaw

AM 7066

LB 0038

63 zł

• stalowy statyw o wym. podstawy
wy 4 x 6 cm

465 zł

• z łącznikiem, łapą uniwersalną oraz dwoma
d
pierścieniami o różnych średnicach (z łącznikiem);
łącz
wys. min. 50 cm

Statyw
QH 0025

135 zł

• podstawa, pręt, duży pierścień, mały pierścień, zacisk do probówek
x 2, zaciski pionowe x 2, zacisk poziomy
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zlewki niskie

zlewki

• szkło borokrzemowe

50 ml
TS 16695

9 zł

100 ml
TS 16077

800 mll
9 zł TS 30102

250 ml
TS 16075

1 litr
9 zł TS 30103

300 ml
TS 30099

12 zł TS 30104

TS 16076

Zlewka 250 ml

CD 0028

600 ml
6 zł

6 zł CD 0029

• 100 ml; skala niebieska; materiał: PP

TS 30101

• 250 ml; skala tłoczona; materiał: PP

41 zł

3 litry
10 zł TS 30105

500 ml
Zlewka 100 ml

21 zł

2 litry

400 ml
TS 30100

14 zł

57 zł

5 litrów
13 zł TS 30106

80 zł

10 litrów
14 zł TS 30107

266 zł

zlewki wysokie

zlewki miarowe

• szkło borokrzemowe

50 ml

25 ml
TS 30108

7 zł

50 ml
TS 30109

7 zł

100 ml
TS 30110

8 zł

LB 0013

10 zł

100 ml
LB 0044

18 zł

250 ml
LB 0012

12 zł

Bu
Butla
utl na wodę
destylowaną
de
est
z kranem

butelki

TS 3
30192

127 zł

• 100 llitrów, śr. 210 mm, wys. 414 mm, szyja
gw
gwintowana
win
55 mm z nakrętką

Butelka do roztworów
z korkiem
BN 1700

19 złł

• 250 ml

TS 17962

19 złł

• 1 litr
• wykonana ze szkła sodowo wapniowego

Tryskawka
LB 0016
0

16 zł

• 2250 ml

z zakraplaczem
30 ml

na roztwory

LB 0031

250 ml
LB 0035

20 zł

500 ml
LB 0036
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25 zł

60 ml
LB 0032

100 ml
18 zł LB 0033

21 zł

120 ml
20 zł LB 0078

23 zł

250 ml
LB 0034

27 zł

pracownie
przedmiotowe

szalki
Szalki Petriego
trójdzielne
VO 2105

16 zł

Transparentne plastikowe płytki z wysoką odpornością cieplną idealne do szkolnych eksperymentów.
• 3 szt.; śr. 9 cm, wys. 1,5 cm

szalki Petriego
LB 0023
• wym. 9 x 1,5 cm, szklana

LB 0024

• wym. 10 x 1,5 cm, szklana

LB 0025

szalki
Petriego Anumbra

10 zł

TS 30137

11 zł

TS 16073

14 zł

szkiełka
laboratoryjne

okrągłe szkiełka
nakrywkowe
Najwyższa trwałość hydrolityczna. Wykonane
ze szkła borokrzemowego klasy hydrolitycznej
1. Uwalnianie zasad ok. 15 do 24 μg Na2O/g
szkła: szkło o najwyższej wytrzymałości. Znakomicie 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

Szkiełko zegarkowe 60 mm
4 zł

• 60 mm

śr. 10 mm

Szkiełko zegarkowe 125 mm
CD 1637

8 zł

• 1 szt., wym. 100 x 15 mm, szkło sodowo-wapniowe

• wym. 12 x 2 cm, szklana

LB 0068

6 zł

• 1 szt., wym. 80 x 15 mm, szkło sodowo-wapniowe

TS 17940

5 zł

82 zł

śr. 12 mm

• 125 mm

TS 17941

82 zł

śr. 13 mm
TS 17942

śr. 14 mm

Szkiełko podstawowe z łezką
CD 0026

2 złł

• 1 szt.; wym.: 76 x 25 x 1 mm

TS 17943

82 zł

śr. 15 mm
TS 17944

82 zł

śr. 18 mm

Szkiełka mikroskopowe. Zestaw
LB 0037

82 zł

TS 17945

12 zł

82 zł

śr. 20 mm

• 50 szt., podstawowe cięte; wym.: 7,5 x 2,5 cm

TS 17946

86 zł

śr. 22 mm
TS 17951

136 zł

• 22 mm, 50 szt., klasa grubości 3

śr. 24 mm
TS 17948

Pudełko na szkiełka mikroskopowe

Szkiełko
zkiełko nakrywkowe
nakrywko
k we
TS 11693
• 100 szt., wym 22 x 22 mm,
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11 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

120 zł

śr. 25 mm
TS 17949

119 zł

śr. 30 mm
TS 17950

130 zł
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5

1

6

7

2

8

3

9

10

11

4

akcesoria laboratoryjne
pipety Pasteura
1

2

3

5

0,5 ml
TR 1201

2 zł

• 1 szt.
0,5 ml

TS 30239

TR 1200

23 zł

LB 0002

3 ml

• dł. 16 cm

LB 0003

93 zł

7 Łyżeczka szpatułka

HG 0205

Bagietka szklana
LB 0001

10 Pęseta metalowa

TS 11694

11

Pęseta plastikowa
NS 8203
• dł. 13 cm; odporność do 130 °C

• 20 cm; materiał: PP

5 ml
349 zł

• 500 szt., z gruszką owalną lub harmonijkową

8

Igła preparacyjna
TS 14735

6 zł

• oprawa: stal nierdzewna

LLejek
ejek
laboratoryjny szklany

Lejek plastikowy
LB 0011
• śr. 75 mm

11 zł

TS 30209

11 zł

• śr. 80 mm

Parowniczka porcelanowa Parownica
ica
głęboka z wylewem
z wylewem
wem szklana
CD 0017
• 22 ml
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9 zł TS 30232
• 320 ml, śr. 120 mm, wys. 60 mm

19 zł

• ze stali nierdzewnej

18 zł

1 zł

5 zł

• śr. 0,5 cm, dł. 20 cm

31 zł

6 Łyżka-rynienka

• 12 szt

LB 0040

9

• 1 szt., dł. 200 mm, stal nierdzewna

• 500 szt., z gruszką owalną

4

Łyżeczka dwustronna
medyczna

23 zł

24 zł

pracownie
przedmiotowe

Zestaw przyrządów do
samodzielnego wykonania
preparatu
VO 6529

Narzędzia laboratoryjne
QH 2078
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

Zestaw preparacyjny do badań
naukowych
MX 0047

165 zł

• 16 elementów

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

Łyżka do spalań
z kołnierzem
ochronnym
LB 0076

44 zł

• dł. pręta 35 cm; śr. łyżki 18 mm;
śr. kołnierza 90 mm.; konierz z
aluminium

Sitko metalowe
z rączką

Strzykawka jednorazowa
owa

CD 1604

TS 16570

8 złł

1 zł

• 20 ml

• 11,5 cm

Krystalizator
z wylewem
160 ml

60 ml
TS 17046

19 zł TS 17048

• śr. 6 cm, wys. 4 mcm

23 zł

• śr. 9 cm, wys. 4,5 cm

Taca laboratoryjna
HG 1910

Szklany termometr
VO 8575

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

18 zł

• zakres od -10 oC do +110 °C, zamknięty w plastikowej tubie

Termometr bagietkowy
do płynów
TS 30186
• 1 szt., zakres od -10 do +200 °C, dł. 30 cm
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Moździerz szorstki
z tłuczkiem i wylewem
34 zł

LB 0017
• śr. 8,1 cm, porcelana

Podkładka elastyczna
TS 13155
19 zł

9 zł

• wym. 17,3 x 0,2 x 24,5 cm, waga ok. 79 g
• z tworzywa sztucznego; kolor wybierany losowo
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Podnośnik z aluminium
TS 30203

Rurki laboratoryjne

253 zł LB 0080

Wężyk
W
ż k elastyczny
l t
249 zł RV 0514

• szer. platformy: 150 x 150 mm
• wys. podnoszenia: 250 mm

Do tworzenia układów aparatury
chemicznej.
• 16 różnych szklanych rurek oraz 10 korków
gumowych; wym. ogólny: 33x22x15 cm, waga:
0,41 kg

Zestaw do destylacji

Rozdzielacz gruszkowy

LB 0019

409 zł TS 30228

• wys. 70 cm

Zestaw zacisków do węży
10
0 zł LB 0030

• dł. 96 cm, śr. 3 mm

Elektrolizer wody
Rozdzielacze cylindryczne HG 0130

55 zł
61 zł W formie przezroczystego naczynia

84 zł TS 30220

• 1 litr, kran szklany, korek z polipropylenu

• 250 ml

TS 30222

95 zł

• 1 litr, kran szklany, korek z polipropylenu

CD 3022

135 zł

• 500 ml; kran szklany, korek z polipropylenu

369 zł TG 0819

• wym. 17 x 24 x 4 cm, 1 g / max. 5200 g,
zasilana bateriami 9V (w zestawie)

219 zł

• zakres pomiaru: do 1000 g. wym. 17 x 24 x 3,5
cm; wymaga 2 bat
baterii AA (nie załączone)

Termometr do pomiaru
cieczy i ciał stałych
QH 0003
• zakres temperatur: -50 – 1200 °C
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z tworzywa sztucznego ze skalowanymi probówkami. Urządzenie demonstruje zmiany struktury chemicznej
substancji, zachodzące pod wpływem
przyłożonego do niej zewnętrznego
napięcia elektrycznego.
• wym. 12 x 8,5 cm, instrukcja w zestawie,
wymaga 6-12 V

zł
219
Waga elektroniczna

Waga elektroniczna
l k
RN 0001

143 zł

• 12 szt.

135 zł

Sonda
S
d termiczna
t
i
CD 0009

Zasilacz laboratoryjny
129 zł RV 3005

• z możliwości podłączenia do multimetru
• ø 4 mm, długość 6 m

• 0-30V/5ADC

709 zł

pracownie
przedmiotowe

229 zł

Płyta grzejna
TS 30074

1 359 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

Czasza grzejna
TS 15745

2 009 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

Mały
M
ł palnik
l
Bunsena na gaz
LB 0029

299 zł

• na naboje ciśnien
ciśnieniowe z gazem propan/butan, z gwintem
śrubowym Euro; czas palenia naboju o parametrach 230 g
(410 ml)l wynosi ok. 3–5 godzin; możliwość uzyskiwania
temperatur do 1700°C.
17

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

133 zł

• poj. 150 ml

Wózek labolatoryjny
QH 0027

609 zł

• 2-piętrowy ze stali nierdzewnej do transportu i przechowywania szklanych naczyń i chemikaliów
• 2 hamulce
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Szafa do pracowni fizyczno-chemicznej
NS 3139

3 999 zł

z wentylato
wentylatorem chemoodpornym
Szafa przez
przeznaczona jest do przechowywania odczynników chem
chemiczych w szkolnych pracowniach fizyczno-chemicznych. Szafa posiada wbudowany wentylator
-chemiczny
chemoodporny i wymaga podłączenia do otworu kochemoodpo
minowego. Szafa wykonana jest z blachy stalowej malowanej ekolo
ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu
i ołowiu) w kolorze jasny popiel.
Wyposażo jest w cztery półki z regulowaną wyWyposażona
sokością, o nośności 50 kg każda. Drzwi posiadają
wzmocnioną konstrukcję, zamykane są trzypunktowo
wzmocnion
na zamek ccylindryczny z dwoma kluczami.
• wym. 80 x 338 x 190 cm

Szafa na odczynniki chemiczne
NS 3140

2 449 zł

wentylowana grawitacyjnie
wentylowan
Szafa prze
przeznaczona jest do przechowywania odczynników chemiczych w szkolnych pracowniach fizyczno-chemicznych. Szafa z przewietrzaniem grazyczno-che
witacyjnym.
witacyjnym
Szafa wyko
wykonana jest z blachy stalowej malowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu)
w kolorze jasny
j
popiel. Wyposażona jest w cztery
półki z regulowaną
reg
wysokością, o nośności 50 kg
każda. Drz
Drzwi posiadają wzmocnioną konstrukcję,
zamykane są trzypunktowo na zamek cylindryczny
z dwoma kluczami.
k
• wym. 80 x 338 x 190 cm

sprzęt ochronny
fartuchy
laboratoryjne
• tkanina 50% bawełna, 50% włókno polietsrowe,
temp prania 40 stopni
• 3 kieszonki, uchyt do powieszenia, haft z logo
NS na kieszeni na piersi
• rękawy zakończone gumowymi ściągaczami
• doskonały na zajęcia w laboratoriach

rozmiar S
NS 2653

45 zł

rozmiar M
NS 2654

45 zł

rozmiar L
NS 2655

45 zł

rozmiar XL
NS 2656
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45 zł

Meble Laboratoryjne Nowa Szkoła to idealne rozwiązanie dla pracowni przedmiotowych. Wykonane wg nowoczesnej technologii spełniają normy
i standardy bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych.
Blaty wykonane są ze wysokogatunkowej specjalistycznej płyty chemoodpornej o grubości 25
mm, która zapewnia Stanowiskom Laboratoryjnym

wyjątkową wytrzymałość na większość substancji i odczynników chemicznych, przede wszystkim
kwasów. Surowiec ten posiada dużą odporność
na zarysowania, uderzenia, ścieranie i zaplamienia oraz jest odporny na wilgoć i niepodatny na
działanie wysokiej i niskiej temperatury.
Stanowiska i stół laboratoryjny wykonane są na
konstrukcji płyty wiórowej laminowanej o grubopłyta
chemoodporna

płyta
chemoodporna

Stanowisko laboratoryjne duże
jednokomorowe
NS 3233

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 PP odporny na chemikalia, 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

Na specjalne zapotrzebowanie pracowni przedmiotowych Stanowiska laboratoryjne powstały
w dwóch rozmiarach, wyposażonych w małe
i duże zlewy oraz krany. Serię uzupełnia Stolik
uczniowski z dwoma szafkami umieszczonymi
symetrycznie po bokach stołu.

Stół laboratoryjny uczniowski

NS 3234

NS 3235

1 899 zł

Dygestorium szkolne
NS 3142

6 999 zł

Dygestorium szkolne serii SKL przeznaczone jest
do ogólnych prac z substancjami chemicznymi
w ramach zajęć szkolno-dydaktycznych. Konstrukcja dygestorium wykonana jest z 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=125mm.

sklep.nowaszkola.com

ści 18mm w kolorze bukowym i osadzone są
na 13–centymetrowym cokole zakończonym
ślizgaczem zapewniającym stabilność mebla.
Atrakcyjne zestawienie kolorystyczne: kremowy
blat w połączeniu z bukowym korpusem mebla
sprawia, że są nie tylko bezpieczne i wyjątkowo
odporne, ale również estetyczne i łatwe do utrzymania czystości.

Stanowisko laboratoryjne małe
jednokomorowe
• wym. 60 x 60 x 85 cm
• blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty
chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym
• zlew PP odporny na chemikalia, o wymiarach 38 x 28 cm
z kranem, umieszczony w blacie
• korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm
w kolorze bukowym

pracownie
przedmiotowe

Stanowiska Laboratoryjne

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

Okno: szkło bezpiecznie unoszone bezstopniowo
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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plansze

rękawiczki
lateksowe

Okulary ochronne

rękawiczki
winylowe

Diagnostyczne, jednorazowe. Stanowią niezawodną ochronę przed
szkodliwymi substancjami, mikroorganizmami i wirusami.
• 100 szt., materiał: guma kauczukowa, kolor: biały, 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

QH 0058

• 100 szt., winylowe, bezpudrowe

rozmiar S
TS 13038B

18 zł

rozmiar M
TS 13038A

18 zł

rozmiar L
TS 13038

18 zł

Gaśnica ABC

rozmiar S
TS 14829

TS 9549

21 zł
21 złł

rozmiar L
TS 14736

21 zł

Ściereczka uniwersalna
CD 0033

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

rozmiar M
TS 3215

7 zł

Ramiona posiadają otwory wentylacyjne i są w kolorze szkieł. Dzięki ochronnym
ściankom na górnej części i po
bokach okulary dużo lepiej zabezpieczają przed dostaniem
się do środka odprysków, a
przy tym nie ograniczają widoczności.

3 zł

• 1 szt.; materiał: poliester; wielokrotnego użytku;
wym.: 36 x 36 cm; kolor wybierany losowo

serwisowych. Niezawodna w obsłudze i działaniu. Gaśnica posiada 3 letnią gwarancję pod
warunkiem przechowywania
w warunkach o standardowej
wilgotności.

plansze i wydawnictwa chemiczne

Kwasy nieorganiczne
VS 0127

Węglowodory
42 zł VS 0129

Związki nieorganiczne
42 zł VS 0125

42 zł

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

• wym. 70 x 100 cm

Kwasy nieorganiczne

Skala elektroujemności

Wiązania chemiczne

Tabela rozpuszczalności

VS 0126
• wym. 70 x 100 cm
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Budowa materii
42 zł VS 0128

42 zł VS 0123
• wym. 70 x 100 cm

42 zł VS 0124
• wym. 70 cm x 100 cm

42 zł VS 0091
• wym. 70 x 100 cm

42 zł

pracownie
przedmiotowe

Układ okresowy pierwiastków
NS 8270

169 zł

• wym. 150 x 170 cm, jednostronny
• wytrzymały materia banerowy

Chemia dla szkoły
średniej. Zestaw 22 tablic
WU 0006

Układ okresowy
pierwiastków
VS 0012

42 zł

• format 70 x 100 cm

sklep.nowaszkola.com

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
• 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”
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pakiety
edukacyjne

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 profesjonalne akcesoria do
doświadczeń, zestawy odczynników, plansze,
sprzęt BHP oraz inne pomoce dydaktyczne,
sprzyjające realizacji nowej podstawy programowej.
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W ofercie posiadamy także zestawy doświadczalne do pracy indywidualnej lub w formie pokazu,
narzędzi TIK w postaci m.in. komputera z projektorem czy tablicy interaktywnej, które ułatwią
prezentację różnych zjawisk chemicznych.
• Pakiet Chemia STARTER obejmuje niezbędne, podstawowe
wyposażenie pracowni chemicznej; Pakiet Chemia PREMIUM
zawiera rozszerzoną ofertę przeznaczoną dla pracowni
chemicznej; Pakiet Chemia GOLD stanowi najszerszą ofertę
wyposażenia, która pozwala uczniom wykraczać poza ramy
podstawy programowej

pracownie
przedmiotowe

Pakiet Chemia Starter
NS 6100

Pakiet Chemia Premium
3 500 zł

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
• 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 Sacharoza
• 1 x Glukoza 50g
• 1 x Skrobia ziemniaczana
• 1 x Oranż metylowy
• 1 x Błękit tymolowy
• 1 x Wodny roztwór czystego jodu w jodku potasu (płyn Lugola)
• 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

sklep.nowaszkola.com

NS 6101

Pakiet Chemia Gold
7 000 zł

Pakiet Chemia PREMIUM obejmuje rozszerzoną
ofertę przeznaczoną dla pracowni chemicznej.
W jego skład wchodzą:
• 40 x Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 12 x 100 mm
• 1 x Stojak do probówek 16mm
• 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 Miarki
• 5 x Cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml
• 5 x Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem
• 1 x Mały palnik Bunsena na gaz
• 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
• 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

NS 6102

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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przyrządy
pomiarowe

fizyka

przyrządy pomiarowe

59 zł

Taśma miernicza
CA 0004

Miara zwijana
Mi
M
ij
22 złł

• dł. 5 m

NS 3062

34 złł

Miara zwijana z dużą korbką umożliwiająca szybkie zwijanie taśmy.
• dł. 30 m

Suwmiarka elektroniczna
Suw
QH 0002

Miarki
M
Mi
arki
ki składane
kł d
TY 7201

59 złł

Metrowa miarka dwustronna z podziałką w centymetrach i calach,
składana w dwóch płaszczyznach.
• 5 szt.

Suwmiarka tradycyjna
135 zł QH 0001

• dł. 150 mm; w plastikowej skrzynce

99 zł IV 1464
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47 zł

Duża sztywna linijka z z wyraźną
podziałką co 1, 5 i 10 cm. Wykonana z mocnego tworzywa o zaokrąglonych krawędziach i końcówkach.
• wym. 100 x 5 x 1,5 cm

63 zł IV 1397

• dł. 150 mm; w plastikowejj skrzynce
y

Łatwy w obsłudze przyrząd do odmierzania dużych odległości. Dystansomierz posiada wygodny
uchwyt z regulacją długości.
• śr. tarczy 32 cm; max. długość uchwytu 78 cm

IV 4259
4

Suwmiarka demonstracyjna
40 zł

• zakres:
es: od 1 do 30 cm, wym. 42 x 19,5 cm

Dystansomierz Miarka obwodowa
ob
bwo
odowa
a
TY 1070

Duża miara 1 m
Du

Chyłomierz
łomierz edukacyjny
29 zł
z IV 0659

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

96 zł

Kompaktowe, poręczne urządzenie do odczytywania kątów nachylenia oddalonych obiektów
względem płaszczyzny poziomej.
• wym. 17 x 16,5 x 5 cm; z tworzywa sztucznego
• Ostrzeżenie: nie wolno patrzeć pod słońce!

cylindry miarowe 1 szt.

cylindry miarowe 12 szt.

• stopa szlana sześciokątna

• do wyczerpania zapasów

25 ml
TS 16002

50 ml
18 zł

50 ml
TS 17012

CD 0035
LB 0007

Zestaw jednolitrowy
IV 1205

105 zł

TY 8401

29 zł

72 zł

pomiary objętości

143 zł

Kostka
a po
pomiarowa
mia
i rowa

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

23 zł

LB 0008

2 litry
TS 17019

14 zł

250 ml
39 zł

1 litr
TS 17014

17 zł

100 ml
21 zł

500 ml
TS 17013

LB 0009

100 ml (plastikowy)
69 zł

250 ml
TS 16013

pracownie
przedmiotowe

cylindry miarowe

13 zł

Przezroczysta kostka z pokrywką i podziałką
do pomiarów objętości cieczy.
• poj. 1 l.

Metr sześcienny.
Zestaw d
demonstracyjny
TY 8411

95 zł

Składany zestaw do demonstracji jednego metra sześciennego.
• 12 elem. słupków 100 cm, 8 łączników
• do wyczerpania zapasów

Zestaw pojemników
do pomiaru
d
i
cieczy
i
CM 3967

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.

sklep.nowaszkola.com

Menzurki
VO 8543

Deszczomierz
99 zł

Przezroczyste pojemniki służące do pomiaru.
Wykonane z tworzywa sztucznego.
• 7 szt. o poj. od 10 ml (10:5 ml) do 1000 ml (1000:10 ml)

IV 8405

39 zł

• dokładny pomiar opadów; skala w mm
• pokrywka na czas przenoszenia
• wym: 16 x 8 cm
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pomiary wagi

Waga elektroniczna
z pojemnikiem
TG 2700

Waga szkolna metalowa
VO 5269

359 zł

• wym. 14 x 17 x 40 cm, max. ciężar 2 kg
• nie zawiera odważników

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.
• 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

219 zł
Jubilerska
bilerska waga elektroniczna
Waga elektroniczna
TG 0819

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)

Odważniki
VO 2206

RN 0001

369 zł

• waga elektroniczna, 1g/max. 5200g; baterie 9V, wym. 17 x 24
x 4 cm

Odważniki
d
k zh
haczykami
k

Zestaw obciążników

205 zł nakładanych
Zestaw odważników z haczykami. QH 0037
• 9 odważników o różnych masach: 10g, 20g
x 2, 50g, 100g, 200g x 2, 500g, 1000g,
ppodstawkaa

Odważniki sześciokąty

Zestaw kostek do
Bloki
l k metalil z h
haczykami
k
określenia gęstości

VO 5752

HG 0410

105 zł

125 zł EB 0766

• zestaw sześciu bloczków o jednakowej objętości i zróżnicowanej masie, wykonanych z:
żelaza, miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku, aluminium; wym. jednego bloczku: 2 x 2 x 2 cm

TY 8350
69 zł

Odważnik z haczykiem.
• śr. 5 cm, wy
wys.s. 17 cm

Zestaw odważników
• 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

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)

97 zł HG 0006

• 4 szt: 1 x 500g; 2 x 200g; 1 x 100 g

200

HG 0088

Waga laboratoryjna

47 zł

• 54 elem.; 4 kolory; każdy kolor oznacza inną
wagę:
waggę:
ę czerwonyy – 1 g.
g (20 elem.), niebieski
– 5 g. (20 elem.), zielony – 10 g. (10 elem.)
i żółty
żółtyy – 20 g.
żółt
g. (4 elem.)
elelem
em.))

Zestaw cylindrów
225 zł AM 1323

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

69 zł

• równe masy, różne objętości; zawiera próbki
cyny, ołowiu, cynku i miedzi; zapakowane
w pudełko

pracownie
przedmiotowe

Badanie miary i gęstości
AM 0700

664 zł

Zestaw przyrządów, dzięki którym uczniowie
mogą wykonać 18 doświadczeń polegających
na obserwacji i wykonaniu pomiarów z zakresu:
długość, powierzchnia, objętość, temperatura
i masa. W celu ukierunkowania pracy uczniów
uwzględniono dwa podręczniki do ćwiczeń:
Badanie pomiaru i Badanie gęstości. Wszystkie
elementy umieszczono w plastikowym pojemniku z przykrywką.
• linijka, cylindry miarowe, elementy masy, plastikowe
i drewniane bloki

pomiary siły
Siłomierz 1N
AM 0704

Przyrząd do określenia wartości siły o zakresie pomiarowym 0 – 1N. Posiada
przezroczysty korpus, co
umożliwia poznanie jego wewnętrznej budowy. Regulacja
punktu zerowego zapewnia
dokładność pomiaru.
• wym.: 20 x 4 cm

Sprężyny. Zestaw klasowy
TS 19305

40 zł

• wym. pudełka 10,2 x 20,5 cm
• 200 szt. (4,0 x 79,5 mm /12 szt;
4,5 x 44,5 mm/8 szt; 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;;

36 zł

8,0 x 44,5 mm/12 szt; 8,5 x 36,5 mm/10 szt;
8,5 x 47,0 mm/12 szt; 5,5 x 17,0 mm/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;
, x 35,0
, mm/8
/ szt;; 9,5
, x 16,0
, mm/6
/ szt;;
9,0
9,5 x 19,0 mm/12 szt

Sprężyny. Zestaw 5 szt.
TS 15714

25 złł

Komplet składa się z pięciu sprężyn
yn
n
o różnym współczynniku sprężystoto-ści (0,5N; 1N; 2N; 3N; 5N).

Dynamometry
QH 0036

1

73 zł

• 3 szt.: 1N, 5N, 10N

Dynamometr 1N
QH 1031

Dynamometr 5 N
QH 1035

Dynamometr 10N
QH 1040

2

26 zł

Wagi sprężynowe
we

stosowane do pomiarów
miarów siły
i masy skalibrowanee w newtonach i gramach

3

26 zł

niebieska

4

AM 7058

26 zł

• skala: 250 g - 2,5 N

zielona

Dynamometr 100 N 5
HG 0098

35 zł

• długość 25 cm

sklep.nowaszkola.com

2

3

4

5

AM 7059
• skala: 500 g - 5 N

brązowa
AM 7060

34 zł

• skala:
k l 1 kg
k - 10N

czerwona
34 zł AM 7061

34 zł

• skala: 2 kg - 20N

żółta
34 zł VO 0769

34 zł

• skala: 5 kg - 50 N
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przyrządy
pomiorowe

299 zł

Zestaw
Zest
Ze
staw
aw a
aerometrów
erom
er
omet
etró
rów
w

Zestaw rurek do demonstracji

299 zł zjawiska konwekcji
Zestaw zawiera 5 areometrów do pomiaru gęstości QH 2264
HG 0029

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

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)

Prawo
o Archimedesa
Archimedesa.
Zestaw demonstracyjny
QH 0031

62 zł

• wym. 17,5 x 4 x 7 cm
• 2 cylindry i sprężyna wagowa

pomiary
temperatury
Termometr wodny
Galileusza - termoskop
p

Szklany termometr

TS 21442

• zakres od -10 oC do +110 oC, zamknięty
w plastikowej tubie

VO 8575

82 zł

Termometr Galileo pokazuuje aktualną temperaturę przez
ez
zależność gęstości cieczy od
temperatury, związaną z rozzszerzalnością cieplną cieczy.
• zakres od +18 do +26 °C, 360 g
• tuba szklana, 5 Kul

18 zł

Termometr zaokienny
CM 0095

32 zł

• na przyssawkę
• ø 18,5 cm
• zakres temp. od - 40 do + 60oC

Termometr
w obudowie
ze znacznikami
VO 3304

Termometr
demonstracyjny
NS 0304
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,
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Termometr
bagietkowy
46 zł

Termometr paskowy, idealny do nauki odczytywania
temperatury na skali Fahrenheita oraz Celsiusza.
Posiada przesuwaną taśmę pozwalającą symulować określoną temperaturę.
• wym. 15 x 60 cm

TS 30186

34 zł

• płyn; zakres temp. od - 10 do + 200oC
2/1 L -300; 1 szt.

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

Termometr elektroniczny
z ruchomą głowicą
GZ 0010

89 zł

• sonda 21 cm, sprzedawany bez baterii (A76 lub
LR44), temperatura -50÷280 °C

TTermometr panelowy
CD 0038
C

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

pracownie
przedmiotowe

Elektroniczny termometr
i higrometr

Termometr
bezdotykowy
na podczerwień
TS 13800

145
1 zł

• czas pomiaru: 0,5 sekundy; wyświetlacz
ietlacz LCD;
wybór trybu pomiaru temperatury naa czole
mpperaturze
lub powierzchni przedmiotów o temperaturze
wnnej 0,95;
niższej niż 110°C i emisyjności równej
skala Fahrenheita i Celsjusza; pamięć
ięć 32
wyników; zakres pomiaru: temperatura ciała:
ł
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; automatycz-

ne wyłączenie: po upływie 6 s (tryb oszcz
ędzania
d
energii);) ffunkcja
k alarmu
l
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

Panelowy miernik
temperatury
CD 0044

144 złł

• wyświetlacz LCD; -50÷150°C; z sondą o dł.
45 mm; funkcja MIN/MAX
• źródło zasilania: 1 bateria 1,5 V LR44

Decybelomierz
TS 21211

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.

pomiary prądu
Cyfrowy miernik
uniwersalny
CD 0039

Wiatromierz
atromierrz elektroniczny
ee
el
ek
ktr
tron
oniiczny
HG 0004

222 zł

Przyrząd umożliwiajacy pomiar
kierunku i prędkości wiatru.
• zakres pomiaru 0-30m/s
• wym. 40 x 10 x 10 x cm

114 zł

Kieszonkowy miernik z funkcjami:
automatycznej zmiany zakresów
pomiarowych, sygnalizacją polaryzacji przy pomiarach prądu i napięcia stałego oraz sygnalizacją
dźwiękową ciągłości obwodu, automatycznym wyłączaniem miernika (po ok. 30 minutach), wskaźnikiem słabej baterii.
Rodzaje 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 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

Miernik
elektryczny
TS 15090

99
99 zł
zł

Miernik uniwersalny z osobnym gniazdem 10
0 A.
A.
Zawiera: woltomierz i amperomierz szkolny
olnyy
ol
• zasilanie baterią (nie dołączono)

sklep.nowaszkola.com
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Elektrometr
QH 0028

Elektroskop
155 zł

Przyrząd służący do pomiaru małych napięć
lub małych prądów elektrycznych. Igła elektroskopu wskazuje zmiany prądu.
• wym. 20,5 × 15 × 37 cm

Amperomierz
DC -0,2~0~0,6A; -1~0~3A

175 zł

• wym. 21 x 9 x 24 cm

139 zł

• wym. 21 x 9 x 24 cm

Zasilacz laboratoryjny

Amperomierz
i
AC 0
0~1A
1A
RV 1002

AM 0113Z

47 zł

RV 3005

709 zł

• zakres pomiarowy: 0~1A, dokładność: ±2.5%f. S, potencjalny
spadek/ubytek mocy: 30mV, rozmiar: 133 x 97x 100-mm,
waga: 0,4 kg, podstawowe zakresy mierzenia natężenia prądu:
0~1A, 0~5A, 0~0.6A~3A

Płynnie regulowany zasilacz prądu stałego,
przeznaczony szczególnie do zastosowań w
placówkach edukacyjnych.
• 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

Woltomierz AC 0~3V; 0~5V, 0~15V

Woltomierz
l
i
DC 0
0~1~5V
1 5V

RV 1008

RV 1007

Przetwornik dźwięku: sygnalizator
(brzęczyk) piezoelektryczny

RV 1001

47 zł

• zakres pomiarowy: -0.2~0~0.6A; -1~0~3A, dokładność: ±
2.5%f. S, potencjalny spadek/ubytek mocy: 75mV, rozmiar:
133 x 97 x 100 mm, waga: 0,3 kg, podstawowe zakresy
mierzenia natężenia prądu: 0~1A, 0~5A

47 zł

• zakres pomiarowy: 0~3V; 0~5V ~15V, dokładność: ± 2.5%f.
S, rozmiar: 133 x 97x 100-mm, waga: 0,3 kg, podstawowe
zakresy mierzenia natężenia prądu: 0~5V; 0~3V~15V; 0~5V
~15V

CD 0003

Wtyk bananowy czerwony
• ø 4mm, 10A, 60VDC, z poprzecznym gniazdem

• zakres pomiarowy: 0~1~5V, dokładność: ± 2.5%f. S, czułość:
1mA, rozmiar: 133 x 97x 100-mm, waga: 0,3 kg, podstawowe
zakresy mierzenia natężenia prądu: 0~5V; 0~3V~15V; 0~5V
~15; -1~0~3V; -5~0~15V

CD 0002

18 zł

• 12mA, 3kHz

CM 3016
9 zł

• ø 4mm, 10A, 60VDC, z poprzecznym gniazdem

CD 0004

42 zł

Klipsy Krokodylki

Wtyk bananowy czarny
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AM 0113

Elektroskop
l k
k d
dwulistkowy
li k

9 zł

• 10 szt. po 2 z każdego koloru
• dł. 36 cm

24 zł

pracownie
przedmiotowe

mechanika

Model do prezentacji
M
siły
sił
ły odśrodkowej
QH 0051

Siła odśrodkowa
k
- wirownica
i
i
mechaniczna z probówkami
HG 0093

69 zł

Doświadczenie polega na uwalnianiu kulki na samej 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.
• wym. 41,5 x 10 x 50 cm

450 zł

Ręczna wirownica mechaniczna z probówkami do
demonstracji siły odśrodkowej. Ilekroć napędzają
go eksperymenty obrotowe
gdy jest pionowy, może być używany do napędzania małych generatorów prądu przemiennego
i stałego; lub eksperymenty na płytkach siedmiokolorowych;
w pozycji poziomej może być stosowany do odśrodkowej przepustnicy, odśrodkowej kuli, pierścienia odśrodkowego, separatora odśrodkowego, sprzętu do włosów i innych eksperymentów.
• wym. 23,5 x 11,5 x 47,5 cm

Równia pochyła
HG 0740

139 zł

Przyrząd umożliwia pokaz spoczynku
poczynku i ruch ciał
na pochyłej powierzchni, wpływu wagi i powierzchni na siłę tarcia, zmiany zachowań ciał
na równi przy zmianie kąta nachylenia i obciążenia na szalce.

• regulowany kąt nachylenia (0-45°); kątomierz ze skalą kątową
i liniową; 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

Przyrząd do badania ruchu
jednostajnego i zmiennego
QH 0053

124 złł

Przyrząd służy do demonstracji badania właasności ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennnego. Znajduje zastosowanie na lekcjach fizyki
ki
i przyrody.
• wym. 110 x 20 x 24 cm

Zestaw do doświadczeń
uczniowskich z mechaniki
QH 0052

Wahadło Maxwella
QH 0040
• wym. 23 x 10 x 41 cm

sklep.nowaszkola.com

143 zł

509 zł

Zestaw do doświadczeń uczniowskich z mechaniki.
iki.
• plastikowy pojemnik, pistolet balistyczny, narzędzie zachowaniaa
yjny,
energii, pojemnik laboratoryjny, stalowa kulka, stojak laboratoryjny,
poziomica laboratoryjna, odważniki 6 szt po 100 g, tribometr,
dynamometr, linijka pomiarowa, wahadło matematyczne, 3 ciałała
o różnych masach
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Wahadło rezonansowe
HG 0147

Wahadło
o Newtona
169 zł RV 0243

Pomoc dydaktyczna demonstrująca zjawisko mechanicznego rezonansu drgań. Wahadło rezonansowe wyposażone w 7 kulek zawieszonych
na wspólnej podstawie
• wym. 456 x 100 x 330 mm
• waga netto: 1,5 kg

Wahadło
matematyczne
HG 0146

105 zł

Prosty przyrząd do demonstracji prawa Newtona
dotyczącego zachowania pędu i energii podczas
sprężystego zderzenia kul.
• wym.: 22cm x 22cm x 13cm, śr. kuli: 2cm
• wiek: 7+

Falo
Falownica.
ownica.
Demonstracja
Dem
monstracja fal
poprzecznych
pop
przecznych i podłużn
podłużnych
ż ych

279 zł

Wahadło matematyczne służy
do demomstracji ruchu ciała o
masie punktowej po wprowadzeniu go w ruch wahadłowy
oraz wyznaczania kąta odchylenia od pionu, amplitudy, drgań
i okresu.
• wysokość 122 cm; waga 5,4 kg

HG 0097

199 zł

• wym. 50x 12 x 30 cm; waga 0,85 kg
• model plastikowy

HG 0094

HG 0126
H

279 zł

U
Urządzenie
przeznaczone do prezentacji różnego
typu fal powstających na powierzchni wody (fala
ty
kkolista, fala płaska, interferencja fal kolistych, odbiccie fali od przeszkody, dyfrakcja fali na otworze).
PPrzeznaczona 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

Dźwignia dwustronna.
Zestaw demonstracyjny

37 zł • elementy zestawu: podstawa modelu: 17 x 8,5 x 2 cm; wspornik:

Zestaw do demonstracji zasady równowagi i zależności między masą a odległością od punktu
podparcia. Na obu końcach belki umieszczono
nakrętki do regulacji równowagi.
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95 zł

Pomaga uczniom zrozumieć, jak i dlaczego
żyroskopy są używane w wielu systemach
naprowadzania. Jest to dobrze wyważony
żyroskop wysokiej jakości z regulowanymi
łożyskami. Akcesoria obejmują plastikowe
przeguby, wahacz i obrotową obudowę.

Kuweta drgań
K

QH 0032

Żyroskop - model
demonstracyjny

225 cm; belka z czterema uchwytami i dwiema nakrętkami regulującymi: 48,5 cm; trzpienie mocujące: 2 sztuki; wymiary modelu:
48,5 x 8,5 x 23 cm; całość wykonana z tworzywa sztucznego;
zestaw nie zawiera odważników

Ten wysokiej jakości żyroskop ma swobodne
łożyska, które pozwalają mu pracować dłużej niż dwie minuty od pojedynczego rozruchu z linką i mają okrągłe tarcze ochronne na
osi, które zapobiegają uwięzieniu linki rozruchowej w łożysku. 175-gramowy metalowy
wirnik ma moment bezwładności około 2 x
10-5 kgm2. Żyroskop jest zamontowany na
pierścieniu przegubowym i ma dwa stojaki,
jeden z obrotową ramą, a drugi z wahaczami. Dostarczany jest również 60-cm przewód
startowy i uchwyt. Gorąco polecamy do ustawiania w klasie!
• 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; śr. kulki 10 cm

pracownie
przedmiotowe

Sprężyna

Kamerton rezonujący
Kame
QH 2206

42 zł

Skrzynka rezonansowa ze zdejmowanym kamertonem
wykonana z drewna. Młoteczek w zestawie.
• częstotliwość: 440Hz
• długość widełek: ok. 17 cm

TS 18002

49 zł

Ruchliwa sprężyna płynnie „przelewa” się
z dłoni na dłoń, schodzi po schodach, prezentuje zjawiska związane z ruchem falowym.
• śr. 7 cm

termodynamika
Bimetal z rękojeścią
AM 7309

Rozszerzalność temperaturowa

39 zł

QH 0038

Model do demonstracji zasady termostatycznej poprzez wykazanie
nierównomiernego rozszerzania
dwóch różnych metali (niklu i stali
nierdzewnej). Listwa składa się z bimetalowego paska zamontowanego
w drewnianym uchwycie. Pasek zgina się po podgrzaniu.
• instrukcja

35 zł

Zestaw do demontracji rozszerzalności
cieplnej ciał stałych i pomiarów objętości.
• z metalu

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. Urządzenie zostało
zaprojektowane, aby pomóc uczniom w określeniu elektrycznego odpowiednika ciepła. Słupki
wsporcze i cewka są powlekane, aby zapobiec
elektrolizie. Kalorymetr jest wyposażony w izolowany uchwyt, mieszadło i gumowy korek z pojedynczym otworem.
• wym. 10 x 10 x 18 cm; waga ok 15 kg

sklep.nowaszkola.com
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termodynamika

Pólkule Magdeburskie
b ki

Naczynie do prezentacji efektu
N

65 zł włoskowatości
Półsfery z uchwytami służące przedstawieniu siły, AM 0502
QH 2115

Nitynol - drut z pamięcią kształtu

130 zł TS 21492

36 zł

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

Kapilarne naczynia – 5 różnych – połączonych ze
sobą i umieszczonych na podstawie dobrze obrazują zjawiska kapilarności (włoskowatości), siły adhezji i kohezji, menisk, napięcie powierzchniowe.

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!

Model do demonstrancji
ciśnienia - Kula Pascala
ala

Próżniowa rura
Newtona

HG 0099

HG 0125

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!

95 zł

Kulę Pascala można wykorzystać
do zademonstrowania, jak zmiany
ciśnienia płynu przenoszą się równomiernie we wszystkich kierunkach.

159 złł

Przyrząd do demonstracji ruchu ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona.
• wym. ø 5,8 x 95 cm
• zawiera magnes, metalową monetę, pióro

Składa się z mocnego metalowego
korpusu i kuli.
• ø kuli 8 cm; 250 ml pojemności kuli
• długość 35–53 cm
• instrukcja

Komora próżniowa
VO 4731

Prawo Boyle’a-Mariotte’a
112 zł HG 0096

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.
• wym. pojemnika : śr. 12 cm, wys. 7 cm
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Klosz próżniowy
359 zł HG 0077

Apparatus demonstruje koncepcje prawa Boyle’a.
Pomaga wykazać związek między ciśnieniem i
objętością powietrza w stałej temperaturze. To
urządzenie pozwala użytkownikowi eksperymentować z elastycznymi właściwościami mierzonej
ilości gazu. Wystarczy przekręcić uchwyty, aby
skompresować powietrze i odczytać objętość, temperaturę i ciśnienie z wagi
• wym. pudełka: 24x 19 x 15 cm

140 zŁ

Klosz próżniowy umożliwia przeprowadzenie doświadczeń z ciśnieniem. Wykonany jest z przezroczystej, plstikowej pokrywy, dzwonka elektrycznego i płytki próżniowej z gumową uszczelką oraz
pompy ręcznej.
• wym. podstawy 19 x 25 cm
• klosz wykonany z twortzywa sztucznego, śr. 15 cm

pracownie
przedmiotowe

optyka

Zestaw do eksperymentów
ze światłem
VO 0025

285 zł

Dlaczego niektórzy ludzie potrzebują okularów? Co się dzieje gdy patrzymy w dal
i dlaczego obraz rzutowany na siatkówce
jest do góry nogami?
• reflektor LED, 7 soczewek optycznych, 4 plansze z poleceniami, instrukcja; wymagania: baterie 1,5V x 3

Pryzmat
Pr
AM 0972

34 zł

Ni
Niezbędne
narzędzie do przeprowadzania
doświadczeń fizycznych z zakresu optyki.
do
Używając pryzmatu można badać rozUż
szczepienie
sz
i załamanie światła, całkowite wewnętrzne odbicie, czy też określić kąt
graniczny.
gra
• równoboczny; wym. 2,5 cm x 10 cm

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.

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

sklep.nowaszkola.com

Soczewki kuliste
kl ł i wypukłe
kł
wklęsłe
QH 0056

47 zł

• 2 szt., wypukłe i wklęsłe; regulowana wysokość; śr. 10 cm

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
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optyka

LLustra wypukło-wklęsłe
wypukło
kł wklęsłe
kl łłe

Lusterko
o zamykane
za
amykane
NS 8329

CM 8013

7 zł

10 dwustronnych bezpiecznych i nietłukących
się lusterek wykonanych z plastiku.
• wym. 10 x 10 cm

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.

Siatki
Si
tki dyfrakcyjne
d f k j
HG 0127

K
Komplet
l t składa
kł d 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
topniowego przecięcia linii, odpowiednio 20,
składa się z 90-stopniowego
40 i 60 linii.
• płytka z okrągłymi
ymi otworami o średnicy odpowiednio: 0,2,
0,3, 0,4 mm,

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.

La
Latarka
atarka LLED
ED
ze
e wskaź
wskaźnikiem
źniki
k em
ki
e laserowym
las
a erow
w ym
TS 158
15866
5866

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
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Lustrzane
LLus
an
ne kształty
45 zł

Wskaźnik laserowy
Wskaź
aserrowy (kolor czerwony)
y)
TS 20862
208

75
5 zł

Wskaźnik laserowy
aserowy (kolor zielony)
as
zielon
ny)
TS 20862A
•
•
•
•
•

wym. 112 × 25 × 12 mm
obudowa plastikowa, czarna
długość fali 650 nm
napięcie robocze 3 V
klasa lasera 2M

1
129
29
9 zł
•
•
•
•

zasięg
asięg lasera do 2200
00 m
bateria 2× AAA
waga (z baterią) 42,7 g
gwarancja 2 lata

AP 4010

35 zł

Dwustronne lustrzane kształty w arkuszach.
Każdy arkusz składa się z kilku lusterek o różnych kształtach.
• 36 elem.; wym. 8 – 11 cm

Wskaźniki
iki barw. Zestaw
w
VO 1840

20 zł

Przezroczyste tabliczki w kolorach podstawowych służą do obserwacji skutków łączenia
poszczególnych barw.
• 6 szt., dł. 15 cm, tworzywo sztuczne

pracownie
przedmiotowe

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

Optyka geometryczna. Zestaw
QH 0049

509 zł

Narzędzie do eksperymentów optycznych, np.
załamanie, odbicie światła, krótkowzroczność,
dalekowzroczność. Uniwersalny zestaw do demonstracji i ćwiczeń z zakresu optyki geometrycznej. Dostarczany w komplecie umożliwiającym przeprowadzenie bazowych doświadczeń,
wyposażony w wolnostojącą tablicę magnetyczną, na której montowany jest dysk optyczny z podziałką kątową (tarcza Kolbego) oraz
oświetlacz laserowy zasilany bateryjnie. Pośród elementów zestawu znajdują się również
soczewki akrylowe różnych kształtów i zwierciadło o regulowanej krzywiźnie. Wszystkie
akcesoria montowane są na tablicy dzięki wbudowanym magnesom neodymowym. Zasilanie
za pomocą baterii sprawia, że wyrób jest całkowicie bezpieczny dla uczniów.
• wym. 75 x 24 x 37 cm

Tarcza 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

369 zł
Maszyna
do mieszania barw
QH 0055

369 zł

Demonstracyjny przyrząd w postaci specjalnego projektora wykorzystującego trzy niskonapięciowe
silne diody LED (czerwona, zielona,

sklep.nowaszkola.com

niebieska) zamontowane w specjalnych obudowach i gniazdach
umożliwiających regulację kąta
padania każdej barwnej plamy
na biały ekran
• wym. 22 x 17 x 16 cm, zawiera mocowanie
ścienne i instrukcję obsługi; baterie nie wchodzą w skłąd zestawu
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magnetyzm

magnetyzm
Kulki magnetyczne
CM 029
0299

105 zł

• 100
1 szt., śśr. 15 mm

Magnes U-kształtny
k
ł
QH 0034

67 zł

• w kształcie litery „U”
• stal chromowana

Magnesy neodymowe
CM 0029

42 zł

• 10 szt.; wym.: 1 x 0,4 cm

Magnes sztabkowy z biegunami

Zastaw magnesów
CM 5010

105 zł

• 3 szt.: 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm

CM 0028

32 zł

Zestaw dwóch silnych magnesów sztabkowych,
wykonanych z materiału ferromagnetycznego,
z oznaczonymi biegunami N (kolor czerwony)
i S (kolor niebieski). Każdy magnes zamknięty
jest w wytrzymałej plastikowej obudowie. Przeznaczone do badań i zobrazowania właściwości pola magnetycznego.
• wym. 8 x 2,2 x 1 cm, 2 szt.

Prostokąt eksperymentów
magnetycznych
CM 0190

Magnesy sztabkowe. Zestaw
CM 0207

82 zł

• 20 szt. o wym. 5 x 1,5 x 1 cm

Okno eksperymentów
magnetycznych
CM 0437

212 złł

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
2 magnesy dwubiegunowe o dł. 8 cm w obudowie plastikowej
2 magnesy walcowe o dł. 2,5 cm i śr. 0,7 cm

212

10 zł

Pudełko z opiłkami żelaza do obserwacji oddziaływania pola magnetycznego.
• wym. 9,5 x 6,8 x 1,2 cm, wytrzymałe tworzywo sztuczne

Opiłki żelaza
AM 6018
• 63,5 g w fiolce

31 zł

pracownie
przedmiotowe

Zestaw doświadczalny do badania
właściwości magnetycznych
TG 7532

999 zł

Mały
ł zestaw magnetyczny
CM 5020

210 zł

Zestaw magnesów i materiałów do badania
właściwości pola magnetycznego. Stanowi zbiór
pomocy niezbędnych
ę y w prowadzeniu
p
doświadczeń z fizyki..
• w plastikowym
m pudełku

sklep.nowaszkola.com

Zestaw umożliwia uczniom odkrywanie zjawiska magnetyczności i jej zastosowań, m. in. wyznaczanie linii pola magnetycznego przy użyciu
kompasu, przyciąganie ziemskie, nawigacja, prąd
indukcyjny. Dołączona instrukcja.

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

• 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

Odkrywca magnetyczności.
Zestaw do eksperymentów
VO 8416

209 zł

Obserwuj, jak magnesy wpływają na różne materiały oraz 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
• wygodna plastikowa skrzynka o wym. 28 x 17 x 11 cm
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magnetyzm

Magnes a kula ziemska. Model
CM 0417

135 zł

Model kuli ziemskiej z umieszczonym wewnątrz
magnesem wraz z dwubiegunowym magnesem trójwymiarowym z rączką, który przesuwany po powierzchni modelu globu ziemskiego
ski
ego prezentuje
preze
pr
ezentu
ntuje
je mag
magnet
magnetyzm
netyzm kkuli
ulli ziemskiej.
ziemskkiejj.
• śr. ku
kulili 10 cm; wy
wym.
m. wsk
wskaźn
wskaźnika
aźnika
ika 12,5
12,5 x 3,5 cm

Linie pola
magnetycznego w przestrzeni

Linie pola
magnetycznego w przestrzeni

QH 0
0030
030
03
0

QH 2030

144
144 złł

• w zestawie z magnesem podkowiastym
• wym. 22 x 17,5 x 20,5 cm

IIgła
ł magnetyczna
VO 8678

99 zł

• w zestawie z magnesem sztabkowym
• wym. 17,5 x 17,5 x 20,5 cm

21 zł

Najprostszy model kompasu do doświadczeń
magnetycznych, testowania pola magnetycznego oraz wyznaczania kierunków geograficznych.
• dł. igły 7,5 cm
m

Metalowe płytki magnetyczne

Pole magnetyczne przewodu
prostoliniowego
QH 0119

CM 0147

225 zł

Zestaw zawiera trzy akrylowe urządzenia do
prezentacji linii pola magnetycznego wokół
przewodników (prostoliniowego, kołowego
i zwojnicy).
wojnicy).
staw 3 sztuk
• zestaw
• wym.
ym. 107 x 97 x 10 mm

Kompas
ompas zielony
HG 0007

Igły magnetyczne.
magnetyczne Zestaw
QH 0050
• 10 szt; stal nierdzewna; 3 x 2,5 x 3,7 cm

214

25 zł

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

Kompas mały
24 zł

Lekki, poręczny i dokładny kompas (busola)
w obudowie. Wypełniony olejem mineralnym.
Doskonały do określania pozycji na mapie
i w terenie.
• miarka (1:50000) z fluorescencyjnymi oznaczeniami
• wym. 7,5 x 6 x 3 cm

VO 9996
• śr. kompasu 4,8 cm

18 zł

pracownie
przedmiotowe

SONDa. Fizyka, elektryczność i magnetyzm.
PN 0081

6 999
99
9 zł

Gotowe zestawy kilkudziesięciu czujników do przeprowadzania doświadw
wiadczeń na przedmiotach ścisłych.
• mobilne - łatwe i wygodne przenoszenie SOND między salami orazmożliwość prowadzenia zajęć
jęć
poza budynkiem szkolnym
onyywa• wykorzystanie zalet technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu - możliwości wykonywania ćwiczeń równolegle z wizualizacją ich wyników na ekranie komputera
• ekonomiczne rozwiązanie – nieograniczona możliwość przeprowadzenia eksperymentów
Wyróżnienie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla projektu „Fizyka
izzyka
jest ciekawa” jako przykład realizowania dobrych praktyk edukacyjnych,
n
nych,
w której wykorzystano SONDy.
Zestaw 1 - SONDa Fizyka Elektryczność i Magnetyzm SONDa zestaw
esstaw
1 składa się z 13 elementów pomiarowych wraz z programowaniem
em
m do
wizualizacji ćwiczeń:
• Matryca uniwersalna do budowania obwodów, Moduły zasilające do budowania obwodów, Moduły
odduły
pomiarowe
om
metr,
• Koncentrator pomiarowy do łączności z komputerem, Żarówki, Włączniki i wyłączniki, Potencjometr,
Oprawka do baterii R6, R20, Rezystory, Tranzystory, Diody LED (czerwona, zielona), Kondensatory,
atoory,
Diody prostownicze
Zestaw 2 SONDa Fizyka Elektryczność i Magnetyzm jest uzupełnieniem
en
niem
w
wych
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,
ktrrolizy,
maKompas, Komplet rdzenie do budowy transformatora, Zwojnice, Przekaźnik, Magnesy, Elektromagnes, Silnik, Prądnica, Czujniki temperatury

elektrostatyka
i elektryczność

Pałeczki szk
szklane
kla
RV 6012
601
012
2

44 zł

• 2 szt., dł. 30 cm., śr. 1,3
1, cm
edw
d abn
b ejj tk
tkan
nini 36 x 36 cm
• wym
wym.. jjedwabnej
tkaniny

Pałeczki ebo
ebonitowe
on
RV 6013

Zestaw cylindrów
44 zł

• 2 szt., dł. 30 cm., śrśr.r. 1,3
1 cm
• wym. tkaniny 36 x 36 cm

64 zł

• 4 szt. o wym. 13 x 0,50 cm z aluminum,, mosiądzu, stali i miedzi.

Pałeczki z akrylu i PVC

Przewodniki i izolatory

EB 2709

EB 0948

82 zł

Dwa pręty do eksperymentów
z elektrycznością cierną, wykonane z PVC i akrylu.
• długość 25 cm; ø 10 mm
• waga 0,058 kg

sklep.nowaszkola.com

AM 1867

210 zł

• 8 rodzajów: pręt żelazny, pręt
ręt aluminiowy, pręt
miedziany, pręt stalowy,
wy, pręt drewniany, pręt
szklany, pręt z tworzywa sztucznego, sznurek
bawełniany, dł.ł. 20cm; waga: ok. 200g; instrukcja; plastikowee pudełko
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elektrostatyka

Maszyna elektorstatyczna
BZ 8002

Reguła
Reg
guła Lenza
259 zł HG 0095

Kręcąc pokrętłem można wytworzyć pioruny do
długości 6 cm. Pioruny wytwarzane są poprzez
statyczne naładowanie przy kręceniu tarczą.
• wym. płyty głównej: 29 x 18 cm, łączna wysokość 34 cm, zakres dostawy: maszyna influencji elektrostatycznej (maszyna Wimshursta),
łącznie z instrukcją obsługi i propozycjami do wykorzystania na lekcji

Składa się z dwóch metalowych pierścieni połączonych aluminiową belką, która może swobodnie
obracać się na wsporniku. Jeden z pierścieni jest
zamkniętą pętlą, drugi ma otwór do porównania. Gdy zmienia się strumień magnetyczny pręta,
zgodnie z prawem Lenza, prąd zostanie zaindukowany w pętli, aby przeciwstawić się zmianie.
kow
Studenci mogą zweryfikować prawo, analizując
Stud
ruch pętli.
• wy
wym. 20,3 x 15,2 x 7,6 cm

Elektromagnes
El
kt
duży
d ż

Cewki
wki indukcyjne

QH 2411

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
rzez
nie prądu elektrycznego.
• wym.: 15 x 12 x 3,5 cm

Silnik elektryczny.
Model demonstracyjny
QH 0035

103 zł

• 2 elem., wys. 30 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 przybliżonej oporności 100
omów. Obie cewki wyposażone w gniazda 4 mm
• wym. 6,5 x 4 x 9 cm

Generator van de Graaffa
HG 0008
265
5 zł

Pomoc naukowa, która została zaprojektowana
na w
celu zademonstrowania zasady działania silnika
nika
i generatora prądu, jako maszyn prądu zmienmiennego i stałego. Specjalna konstrukcja umożliwia
iwia
obserwację wszystkich elementów budowy urządzeń oraz procesów zachodzących w nich. Model
odel
zbudowany jest z podstawy, na której umieszczono
zono
dwukolorowy stojan wewnątrz którego znajduajdują się cewki, oś z wirnikiem, komutator i korbka.
bka.
• wym. 9 x 6 x 27 cm
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Wahadło
Wa
h dł elektrostatyczne
l k
45 zł QH 0029

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, śr. 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. 95, x 395 mm), młynek Franklina
i miotełka; napęd ręczny; efekty świetlne wyładowań

pracownie
przedmiotowe

Obwody
Ob
d elektryczne.
l kt
Z
Zestaw
t
HG 0005

309 zł

• wym. 36 x 36 x 5,5 cm

Eksperymenty
z elektrycznością
QH 0033

256 zł

Zestaw składa się z kompletu urządzeń do przeprowadzania różnych
doświadczeń z elektrycznością.
• pudełko o wym. 24,5 x 14,5 x 4,5

Podstawowe
obwody elektryczne

Megazestaw do elektryki

CM 7210

TG 7533

310 zł • w zestawie: 6 płytek, 3 żarówki i podstawki,

Elementy mocowane są magnetycznymi stykami na przezroczystych płytkach.

sklep.nowaszkola.com

brzęczyk, włącznik przyciskowy, 2 przewody
krokodylkowe, łączniki baterii, druty
• wymagane 3 baterie C

999 zł

Zestaw do zgłębiania tajników prądu elektrycznego. Dołączona broszura opisująca 24 propozycje eks-

perymentów zawiera także arkusze
pracy, które pomogą zrozumieć korzyści i zagrożenia płynące z elektryczności.
• baterie, uchwyty na akumulatory, żarówki
z uchwytami, brzęczyki, drut, ściągacze izolacji
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elektryczność

Diody LED 5mm
TS 18729
• 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

Zacisk sprężynowy
CD 0041

19 zł

• 100 mm

Żarówki
Ż
ó ki na mini
i i podstawkach
d
k h

Pr
Przetwornik
dźwięku: sygnalizator
(brzęczyk) piezoelektryczny
(b

AM 7916

29 zł

CD 0002

Gniazdo lampy mini ze sprężynowymi
łącznikami.

• 12mA, 3kHz

Bateria
B
ateria płaska
płaska,
ka, cynkowo-węglowa
cyn
cy
nkowo-węglowa
a

Baterie alkaliczne LR44
Bat

CD 0001

CD 0045

8 zł

• 4,5V, 2000 mAh

18 zł

12 zł

• 1,5V; 2szt.

Klipsy Krokodylki
CM 3016

24
4 zł

• 10 szt. po 2 z każdego koloru, dł. 36 cm

Przewód pomiarowy czarny
CD 0037

31 zł

• 0,5m, PVC, 16A, przekrój przewodu 1 mm2

Zacissk
Zacisk
krokodylkowy czarny

Wtyk bananowy czarny

CD 0006

2 zł

• ø 4mm, 10A, 60VDC, z poprzecznym gniazdem

Zacisk
krokodylkowy czerwony

Wtyk bananowy czerwony

CD 0005

• ø 4mm, 10A, 60VDC, z poprzecznym gniazdem

CD 0003

9 zł

• 60VDC; zakr.chwyt: max.15mm; 1szt.

Przewód pomiarowy czerwony
CD 0036
• 0,5m, PVC, 16A, przekrój przewodu 1 mm2

32 zł

• 60VDC, zakr.chwyt: max.15mm, 1szt.
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2 zł

CD 0004

9 zł

pracownie
przedmiotowe

Opornik 1 OM
TS 20858

3 zł

Dane techniczne:
• rezystancja 1 om
• moc 0,5W
• tolerancja 5%
• max napięcie robocze 300 V DC
• czas rozłączenia 15s dla 32xP

Opornik 5 OM
TS 20860

3 zł

Dane techniczne:
• rezystancja 4,7om
• moc 3 W
• wysoka stabilność niezależnie od warunków
środowiskowych
• napięcie robocze 350 V
• max napięcie przeciążenia 600 V
• tolerancja +/- 5%

Opornik 2 OM
TS 20859

1 zł

Dane techniczne:
• rezystancja 2 om
• moc 0,25 W przy +70 st.C
• tolerancja +/- 5%
• max napięcie robocze 300 V DC
• zakres temperatur -55 do +155 st.C
• wielkość 0207 (korpus śr.2,4 mm x dł 6,4 mm)

Oporniki demonstracyjne
demonstracyjjne
jne

Opornik 10 OM

Opornik 100 OM

TS 20863

1 zł

NS 8202

185 zł

• 10, 50, 100, 500, 1000, 1500 Ohm

TS 20908

Rezystor bezpiecznikowy

Rezystor bezpiecznikowy.

Dane techniczne:
• rezystancja 10 om
• moc 1W
• tolerancja 5%
• max napięcie robocze 350 V DC

Dane techniczne:
• rezystancja 100 om
• moc 1W
• tolerancja 10%
• max napięcie robocze 350 V DC
• czas rozłączenia 15s dla 32xP

1 zł

S T E M

science

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

sklep.nowaszkola.com

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

technology engineering

maths

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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plansze

S T E M

science

Energia.
Ener
En
ergi
gia.
a To
To działa!
dzia
dz
ała
ła!!
LJ 0019

4 990 złł

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 modelee turbin wiatrowych i kół wodnych oraz
omawiają ich funkcje.

technology engineering

maths

• Sugerowany
S erowan
Sug
w zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole. Wyposazenie zestawu dostarczane w w
ytrz
t
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-y 30 szt., dużyy zestaw ppojemników
z tworzywa
j
y sztucznego,
g ścienna pplansza dydaktyczna
„Metoda badawcza” (70x100 cm)

S T E M

science

Zestaw doświadczalny do badania
bad
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
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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 opakowanie; komparator gęstości dymu - 3 szt.; kompas

technology engineering
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- 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.

pracownie
przedmiotowe

zestawy
doświadczalne

Materia i energia w ekosystemach
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 realizowa-

Struktury roślin 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
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

nia 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.

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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Życie w ekosystemach
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. Pra-

sklep.nowaszkola.com
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cując 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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podkategoria

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 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;

S T E M

science

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.: waga szkolna z odważnikami, zakres do 2 kg - 4 sztuki,

Siły i oddziaływania
LJ 0020

technology engineering

maths

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)

S T E M

5 490 zł

science

Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji
podstawy programowej z fizyki, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia 15
działań badawczych i eksperymentów podczas 17 lekcji fizyki.

technology engineering

maths

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 scenariu-

szami 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 styropianowe18 szt., arkusze filcu i papieru ściernego- po 5 szt., ścienna plansza
dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)

Zmieniająca się
planeta Ziemia
LJ 0016

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.
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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.

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.

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

Sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole. Wyposazenie zestawu dostarczane w dwóch wytrzymałych skrzyniach 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)

pracownie
przedmiotowe
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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.

Pogoda i klimat
LJ 0018

2 990 zł

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.

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.

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)

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.

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.

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.
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 obser-
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wacji; 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)
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pakiety
edukacyjne

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 niezbędnych pomocy. Wśród nich są modele, urządzenia oraz
zestawy eksperymentalne. W ofercie posiadamy również przyrządy służące do wykonywania pomiarów oraz szeroki wachlarz narzędzi
TIK.Katalog wzbogacono o kolorowe plansze
dydaktyczne, które wspierają proces zapa-
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miętywania. Zgodnie z wymaganiami nowej
podstawy programowej opracowaliśmy trzy
zestawy produktów:
• -Pakiet Fizyka STARTER oferuje niezbędne, podstawowe wyposażenie pracowni fizycznej.
• - Pakiet Fizyka PREMIUM jest rozszerzoną propozycją, przeznaczoną dla pracowni fizycznej.
• -Pakiet Fizyka GOLD stanowi najszerszą ofertę wyposażenia,
umożliwiającą uczniom realizację własnych zainteresowań,
wykraczających poza podstawę programową.

pracownie
przedmiotowe

Pakiet Fizyka Starter
NS 6103

Pakiet Fizyka Premium
3 500 zł NS 6104

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 ~ 3 A
• 2 x Amperomierz AC 0 ~ 1 A
• 2 x Woltomierz DC 0 ~ 1 ~ 5 V
• 2 x Woltomierz AC 0 ~ 3V; 0 ~ 5V ~ 15V
• 1 x Zestaw elektronika 1
• 1 x Metalowe płytki magnetyczne
• 1 x Cylindry. Zestaw
• 1 x Magnesy sztabkowe. Zestaw
• 1 x Zestaw magnesówpodkowiastych
• 1 x Prostokąt eksperymentów magnetycznych
• 1 x Magnesy neodymowe. Zestaw
• 1 x Igła magnetyczna
• 1 x Wahadło Maxwella
• 1 x Zestaw soczewek - 6 sztuk
• 1 x Zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe
• 1 x Pryzmat
• 1 x Tarcza Newtona
• 1 x Latarka LED ze wskaźnikiem laserowym
• 1 x Kamerton 440 Hz w etui
• 1 x Komora próżniowa
• 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
• 1 x Plansza - Optyka geometryczna
• 1 x Jednostki miar. Plansza

sklep.nowaszkola.com

Pakiet Fizyka Gold
6 000 zł NS 6105

Pakiet Fizyka PREMIUM obejmuje rozszerzoną
ofertę przeznaczoną dla pracowni fizycznej.
W jego skład wchodzą:
• 3 x Miara zwijana 30 m
• 5 x Suwmiarka tradycyjna
• 3 x Stoper
• 3 x Termometr bagietkowy
• 3 x Szklany termometr
• 1 x Odważniki z haczykami
• 1 x Waga elektroniczna
• 1 x Sześciany o równych objętościach
• 1 x Sprężyny zestaw klasowy
• 1 x Dynamometry
• 3 x Miernik elektryczny
• 1 x Maszyna elektrostatyczna
• 1 x Pałeczki szklane
• 1 x Pałeczki ebonitowe
• 1 x Przewodniki i izolatory
• 1 x Klipsy krokodylki
• 1 x Silnik elektryczny. Model demonstracyjny
• 1 x Elektroskop dwulistkowy
• 3 x Amperomierz DC -0,2 ~ 0 ~ 0,6A; -1 ~ 0 ~ 3 A
• 3 x Amperomierz AC 0 ~ 1 A
• 3 x Woltomierz DC 0 ~ 1 ~ 5 V
• 3 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 magnesówpodkowiastych
• 1 x Prostokąt eksperymentów magnetycznych
• 1 x Magnesy neodymowe. Zestaw
• 1 x Igła magnetyczna
• 1 x Wahadło Maxwella
• 1 x Zestaw soczewek - 6 sztuk
• 5 x Lusterko dwustronne czerwone
• 3 x Zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe
• 2 x Pryzmat
• 1 x Tarcza Newtona
• 2 x Latarka LED ze wskaźnikiem laserowym
• 1 x Kamerton 440 Hz w etui
• 1 x Komora próżniowa
• 1 x Rozszerzalność temperaturowa. Zestaw
• 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
• 1 x Plansza - Optyka geometryczna
• 1 x Jednostki miar. Plansza

8 500 zł

Pakiet fizyka GOLD obejmuje najszerszą ofertę
wyposażenia, przeznaczoną dla pracowni fizycznej. W jego skład wchodzą:
• 3 x Miara zwijana 30 m
• 5 x Suwmiarka tradycyjna
• 1 x Suwmiarka elektroniczna
• 5 x Stoper
• 5 x Termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych
• 5 x Termometr bagietkowy
• 5 x Szklany termometr
• 1 x Waga szkolna metalowa, 2 kg
• 1 x Odważniki z haczykami
• 1 x Waga elektroniczna
• 1 x Sześciany o równych objętościach i różnych masach
• 1 x Sprężyny zestaw klasowy
• 1 x Zestaw aerometrów 5szt.
• 1 x Dynamometry
• 5 x Miernik elektryczny
• 1 x Maszyna elektrostatyczna
• 1 x Pałeczki szklane
• 1 x Pałeczki ebonitowe
• 1 x Przewodniki i izolatory
• 1 x Klipsy krokodylki
• 1 x Silnik elektryczny. Model demonstracyjny
• 1 x Elektroskop dwulistkowy
• 1 x Podstawowe obwody elektryczne
• 5 x Amperomierz DC -0,2 ~ 0 ~ 0,6A; -1 ~ 0 ~ 3 A
• 5 x Amperomierz AC 0 ~ 1 A
• 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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podkategoria

plansze

Zasady dynamiki

Optyka geometryczna

VS 0131

42 zł

• wym. 70 x 100 cm

Jednostki miar

Światła i kolory

TS 5424

42 zł

• wym. 70 x 100 cm

WU 0003

TS 5273
• wym. 70 x 100 cm

Fizyka - zestaw 21 tablic
dla szkoły średniej
580 zł

Zestaw 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.
• 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.
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VS 0132

• wym. 70 x 100 cm

42 zł

Jednostki układu SI
42 zł

VS 0130
• wym. 70 x 100 cm

42 zł

pracownie
przedmiotowe

programowanie
i sprzęt multimedialny
roboty edukacyjne
Zbuduj samodzielnie prawdziwego robota!
Stwórz konstrukcję i zaprogramuj go 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. Samodzielne złożenie

robota zapewni sporo doskonałej zabawy i satysfakcji i będzie doskonałą okazją do nauki podstaw
programowania, poznania podstawowych pojęć
z zakresu robotyki i elektroniki. Zestawy mogą
łączyć się z sobą.
Zestawy opierają się o płytkę programowalną Studuino kompatybilną z Arduino®, polegającą na programowaniu komputerowym
za pomocą ikon lub w języku programowania
blokowego Scratch®. Płytka programowal-

Robot Advanced
AJ 3143

Robot JIMU AstroBot
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 Basic
AJ 3142

na 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

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

DA 2007

899 zł

Wejdź z AstroBotem w interakcję, naucz go
nowych sztuczek, bawcie się i uczcie razem.
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)
• Zalety: aplikacja służąca do kontrolowania robota; modele 3D
z instrukcjami złożenia krok po kroku; środowisko do nauki
programowania dla dzieci i dorosłych; możliwość rozbudowania
o inne zestawy JIMU; dostęp do serwisu społęcznościowego

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

sklep.nowaszkola.com
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robotyka

Robot Codey Rocky
DA 8030

499 zł

Inteligentny robot do nauki programowania STEM
i Internetu Rzeczy.
• 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 pozwalają na rozszerzenie umiejętności robota.
• Czujniki Codey: wyświetlacz LED, głośnik, dioda RGB, 3 przyciski,
potencjometr, czujnik natężenia dźwięku i światła, żyroskop i akcelerometr, nadajnik i odbiornik podczerwieni

Makeblock Neuron Creative lab
kit – programowalna platforma
modułów elektronicznych

Adapter Bluetooth BT 4.0
do DA 8030
DA 8031

89 zł DA 8080

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
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• 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!

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.

Mata edukacyjna do DA 8030
DA 8081

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.

pracownie
przedmiotowe

Seria publikacji dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną

Zajęcia rewalidacyjne.
Koncentracja uwagi
PN 0091

Zajęcia rewalidacyjne.
Orientacja przestrzenna
49 zł

Dwie części: pierwsza zawiera karty odnoszące się do pór roku, druga - karty o zróżnicowanej tematyce.

PN 0092

Zajęcia rewalidacyjne.
Funkcjonowanie społeczne
49 zł

Propozycje ćwiczeń i zabaw ruchowych, które służą kształtowaniu i rozwijaniu u ucznia
orientacji przestrzennej i kierunkowej.

PN 0090

49 zł

Rozwija funkcje percepcyjno-motoryczne,
doskonali procesy emocjonalno-motywacyjne i poznawcze oraz technikę czytania,
pisania i komunikowania się.

Świat wokół mnie
PN 0086

199 zł

Karty demonstracyjne i filmy sytuacyjne pokazujące, jak zachowywać się podczas wyjścia do znajomych, wizytyu lekarza, w kontakcie z osobą nieznajomą.
• 18 kart i 9 filmów

O dojrzewaniu
• zawiera: 25 kart demonstracyjnych, 40 ćwiczeń interaktywnych oraz 3 animacje (w tym ich wersje dla osób niedosłyszących i niesłyszących)

O dorosłości
Chłopcy
PN 0089

199 zł

• Tematy: Dojrzewanie, Intymne części ciała, Budowa
narządów płciowych, Erekcja i wytrysk, Higiena i golenie,
Wizyta u urologa

sklep.nowaszkola.com

PN 0098

Dziewczęta
PN 0088

199 zł

• Tematy: Dojrzewanie, Intymne części ciała, Budowa
narząów płciowych, Miesiączka, Higiena i ubiór, Wizyta
u ginekologa

167 zł

Rozwija kompetencje społeczne osób zaczynających dorosłe życie i wchodzących
na rynek pracy.
• 164 karty pracy, instrukcje zachowań, 7 historyjek
oraz 20 czytanek; etap edukacyjny: szkoła przysposabiająca do pracy
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sprzet
multimedialny

sprzęt multimedialny
tablice interaktywne
myBoard 84” C
DA 0423

3 799 zł

Obszar interaktywny [cm]:
Wymiar zewnętrzny [cm]:
Format:
Grubość [cm]:
Waga [kg]:
Technologia:

159 x 118

System operacyjny:

4:3

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

Oprogramowanie:

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:

Pobór prądu:

169,2 x 128,4

± 1mm

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

Tempo śledzenia:

6 ms – 12 ms

Wym. atmosferyczne:

Zasilanie:

Energia jest pobierana
z komputera za pośrednictwem kabla USB.

Certyfikaty:

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

tak

myBoard 95” C
DA 0393

4 099 zł

Obszar interaktywny [cm]:

195,6 x 116,3

Pobór prądu:

Wymiar zewnętrzny [cm]:

206 x 124,30

System operacyjny:

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

16:10
3
29
podczerwień

Powierzchnia tablicy:

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).

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

Precyzja:

Wyposażenie:

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

Wym. atmosferyczne:

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

± 1mm

Tempo śledzenia:

6 ms – 12 ms

Zasilanie:

Energia jest pobierana
z komputera za pośrednictwem kabla USB.

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

Certyfikaty:

CE, FCC, ROHS

Avtek TT-Board 80 Pro
DA 3098

3 599 zł

Obszar interaktywny [cm]:

168,0 x 118,0

Wymiar zewnętrzny [cm]:

172,0 x 125,0

8 ms – 16 ms
Energia jest pobierana
z komputera za pośrednictwem kabla USB.

Format:

4:3

Zasilanie:

Grubość [cm]:

3,6

Pobór prądu:

Waga [kg]:

19,5

Technologia:

podczerwień

Powierzchnia tablicy:

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

Precyzja:
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Tempo śledzenia:

<0,05 mm

System operacyjny:
Oprogramowanie:
Wyposażenie:

<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

DA 2099

2 999 zł

Obszar interaktywny [cm]:

171,0 x 122,0

Wymiar zewnętrzny [cm]:

177,9 x 128,9

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

System operacyjny:

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

Wyposażenie:

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

4:3
4
18,5
podczerwień
2 mm

Ilość punktów dotyku:

10

Wym. atmosferyczne:

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

6 ms

Komunikacja:

USB 2.0 USB 1.1 USB 3.0

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

<0,5 W
32768 x 32768

myBoard BLACK 4C 84” Nano
DA 3087
D

2 990 zł

Obszar interaktywny [cm]:

159,2x119,5

Zasilanie:

DC5V +/- 5% @500mA

Wymiar zewnętrzny [cm]:

175,4 x 126,1

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)

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

4:3
4
19,5
optyczna
± 3 mm

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%

8 ms

Komunikacja:

USB

Qomo QWB379BW 79”C
DA 2103

3 599 zł

Obszar interaktywny [cm]:

164,1 x 114,8

Wymiar zewnętrzny [cm]:

173,0 x 123,7

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

4:3
4
20

Powierzchnia tablicy:

magnetyczna, suchościeralna, uszkodzenie nie wpływa
na działanie tablicy

System operacyjny:

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

Oprogramowanie:

podczerwień
± 1mm

Wyposażenie:

Tempo śledzenia:

6 ms

Komunikacja:

Zasilanie:

port USB

Rozdzielczość:

Flow! Works Pro
Półka na pisaki, kabel
USB, pisaki (4 sztuki),
CD, uchwyty, wskaźnik

USB
32768 x 32768

Smart SBM680
DA 0639A

5 100 zł

Obszar interaktywny [cm]:

156,5 x 117,5

Tryb pracy tablicy:

Wymiar zewnętrzny [cm]:

166,0 x 131,2

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

Format:
Grubość [cm]:
Technologia:

4:3
4
DViT

dotykowa optyczna

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

Zasilanie:
Komunikacja:

sklep.nowaszkola.com

230 V
USB 2.0

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

Oprogramowanie:

SMART NOTEBOOK

Wyposażenie:
Kabel USB 5m, Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji, Nośnik z oprogramowaniem SMART Board
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myBoard Black 86” Nano

sprzet
multimedialny

ekrany
na trójnogu
Tripod Standard 200
DA 0180

379 zł
Typ ekranu:
Format:

na trójnogu
1:1

Wysokość ekranu:

200 cm

Szerokość ekranu;

200 cm

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

160°
ø 6.5 cm
Ma White
8.6 kg
111 cali
stal

Tripod Standard 175
DA 1222

275 zł
Typ ekranu:
Format:

na trójnogu
1:1

Wysokość ekranu:

175 cm

Szerokość ekranu;

175 cm

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

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

ścienne
Wall 200

Wall 175

DA 1199

329 zł
Typ ekranu:
Format:

rozwijany ręcznie
1:1

Wall Electric 200

DA 1095

289 zł
Typ ekranu:
Format:

rozwijany ręcznie
1:1

DA 0371

710 zł
Typ ekranu:
Format:

Wysokość ekranu:

200 cm

Wysokość ekranu:

175 cm

Wysokość ekranu:

150 cm

Szerokość ekranu;

200 cm

Szerokość ekranu;

175 cm

Szerokość ekranu;

200 cm

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

160°

Kąt widzenia:

7.1 x 7.1 cm

Przekrój kasety:

Ma White

Rodzaj powierzchni:

6.5 kg
111 cali
stal

160°

Kąt widzenia:

160°

6.3 x 6.3 cm

Przekrój kasety:

8.2 x 9.3 cm

Ma White

Rodzaj powierzchni:

Ma White

Waga (ne o):

4.9 kg

Waga (ne o):

7.7 kg

Przekątna obrazu:

97 cali

Przekątna obrazu:

98 cali

Materiał obudowy:

stal

Materiał obudowy:
Czarne ramki boczne:

stal
2.5 cm

Czarny TOP:

4 cm

Czarny dół:

4 cm

Rodzaj sterowania:
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monitory interaktywne
Avtek TouchScreen Lite 55” z Androidem
DA 4135A

6 699 zł DA 4135

Wymiary [cm]:
Grubość [cm]:
Waga [kg]:
Czas reakcji:
Rozdzielczość:
Głośniki:
Kontrast:
Jasność:
System operacyjny:

8 240 zł

• cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %

• cena zawiera podatek VAT 0 %.
• oferta tylko dla placówek oświatowych
126,84 x 76,2

Oprogramowanie:

11,24

Note

Mul touch:

30

20 punktów

Technologia:

8 ms
3840 × 2160
2x8W

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

1 : 4000
280 cd/m2
Android 7.0

Podczerwień (IR)

Złącza:

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

Avtek TouchScreen Lite 65” z Androidem
DA 4140A

8 499 zł DA 4140

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

152,1 x 91,5

10 454 zł

• cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %
Oprogramowanie:

9,8

Mul touch:

44

Technologia:

6 ms
3840 × 2160
2x8W
1 : 4000
280 cd/m2
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

Avtek TouchScreen Lite 75” z Androidem
DA 4166A

11 509 zł

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

sklep.nowaszkola.com

176,3 x 103,4
9
53
8 ms
3840 x 2160
2 x 10 W
1:4000
350 cd/m2
Android 7.0 z obsługą sklepu
Google Play

DA 4166

14 155 zł

• cena zawiera podatek VAT w wysokości 23 %
Technologia:
Mul touch:
Oprogramowanie:

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:
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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projektory
j
y

Epson EB-680
Technologia wyświetlania:

5 399 zł

Epson EB-685W
Technologia wyświetlania:

Przekątna ekranu:

56” - 93”

Przekątna ekranu:

Jasność:

3500 lm

Jasność:

Rozdzielczość:
Moc lampy:
Wymiary:
Format obrazu:
Złącza:
Łączność bezprzewodowa:
Głośniki:

XGA, 1024 x 768

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

Przekątna ekranu:
Jasność:
Rozdzielczość:
Moc lampy:
Wymiary:
Format obrazu:
Złącza:
Łączność bezprzewodowa:
Głośniki:

Moc lampy:

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

Wymiary:

4:3

Format obrazu:

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

Głośniki:

DA 3073

3 499 zł

3LCD

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

Format obrazu:

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

WiFi Ready

Łączność bezprzewodowa:

tak

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

Złącza:

DA 3144

6 999 zł

3LCD
60” - 100”
3500 lm
WXGA, 1280 x 800
250 W
36,7 x 40,0 x 14,9 cm
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
tak

Epson EB-535W
Technologia wyświetlania:

50” – 108”

–

Złącza:
Łączność bezprzewodowa:

tak

Vivitek DX263-EDU
Technologia wyświetlania:

Rozdzielczość:

250 W

Epson EB-530
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DA 0618

3LCD

DA 3535

3 999 zł

3LCD
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

WiFi Ready
tak

pracownie
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mocowanie
Uchwyt sufitowy do projektora

Uchwyt ścienny do projektora

DA 2353D

DA 0782

133 zł

• do projektorów długoogniskowych sufitowych

Statyw mobilny
VIS 46 PLUS
DA 3121

Uniwersalna podstawa jezdna
z wysięgiem i regulacją wysokości
1 499 zł DA 1191

• 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

220 zł

• do projektorów krótkoogniskowych

System mocowania ściennego
uVis-RW100

2 249 zł DA 2143

• statyw na kółkach z regulacją wysokości, swobodny przejazd całego
zestawu przez drzwi, podstawa uniwersalna - regulacja uchwytów
pozwala na instalację większości modeli tablic w wymiarach 77100”, 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 z siłownikiem 250N przeznaczony
dla wagi 23–33 kg (tablica + projektor)

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)

szafy
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

sklep.nowaszkola.com

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
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LabDisc Fizyka
DA 1235

LabDisc Biochem
2 790 zł

DA 1234

Pozwala na przeprowadzenie różnorodnych eksperymentów z zakresu fizyki,
zarówno w szkolnej klasie jak i poza nią (dzięki wbudowanemu akumulatorowi oraz wewnętrznej pamięci). Pomiary przeprowadzone poza klasą
zostają zapisane w pamięci urządzenia a po powrocie do szkoły przesyłane do komputera.
Wbudowane czujniki: napięcia i natężenia prądu, jasności oświetlenia,
natężenia dźwięku, ciśnienia,
temperatury, przyspieszenia oraz odległości. Prawo Lenza, Prawo Boyle’a,
Drugie Prawo Newtona,
Swobodne spadanie ciał.
•ciśnienie powietrza - zakres: 0 do
300 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; dokładność: ±2 %; dystans
(ruch) - zakres: 0.2 do 10 m; dokładność: ±2 %; światło - zakres: 0 do
55,000 lx; dokładność: ±15 %; mikrofon - zakres: 0 do 50 V; dokładność: - akcelerometr - zakres: -8 do 8
g; dokładność: ±3 %; wejście uniwersalne - zakres: -0 do 5 V; dokładność: ±2 %; temperatura otoczenia
- zakres: -10 do 50 °C; dokładność: ±1 °C; temperatura ciał stałych, cieczy - zakres: -25 do 125 °C; dokładność: ±2 °C; wspierane systemy operacyjne : Windows, Linux, Mac, iOS, Android; maksymalna szybkość
pobierania próbek: 24,000/sek; rozdzielczość zbierania próbek: 12-bit; wewnętrzna pamięć urządzenia:
100,000 próbek; bateria LiPO 3.6V; żywotność baterii >150 godzin; wyświetlacz LCD; komunikacja USB;
komunikacja bezprzewodowa Bluetooth; automatyczna kalibracja i test czujników; wymiary: ø132 mm,
wysokość 45 mm; waga: 300 gram; zakres temperatur pracy: -10 do +50 stopnie; certyfikaty: CE, FCC

3 367 zł

laboratoria

Pozwala na przeprowadzenie różnorodnych eksperymentów, doświadczeń
z zakresu biologii i chemii zarówno w szkolnej klasie jak i poza nią np. na
wycieczce (dzięki wbudowanemu akumulatorowi oraz wewnętrznej pamięci). Pomiary przeprowadzone poza klasą zostają zapisane w pamięci urządzenia a po powrocie do szkoły
przesyłane do komputera. Wbudowane czujniki:
jasności oświetlenia, pulsu, ciśnienia barometrycznego, temperatury otoczenia, oznaczania
tlenu w wodzie (elektroda nie zawarta w zestawie), kolorymetrii, pomiaru mętności, pH,
przewodności, termoelementów, współrzędnych GPS oraz wilgotności.
• ciśnienie powietrza - zakres: 0 do 300 kPa; dokładność: ±2.5
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 90% przezroczytości (3 kolory);
dokładność: ±5 %; przewodność - zakres: 0 do 20 ms; dokładność:
±2 %; tlen rozpuszczony - zakres: 0 do 14mg/l; dokładność: ±8 %; temperatura ciał stałych, cieczy - zakres: -25 do 125 °C; dokładność: ±2°C; GPS - zakres:
-; dokładność: ±3m; puls - zakres: 0 do 200 bpm; dokładność: ±1 digit; światło - zakres: 0 do 55,000 lx;
dokładność: ±15%; PH - zakres: 0 do 14 pH; dokładność: ±2%; termoelementy - zakres: -200 do 1200°C;
dokładność: ±2%; mętność - zakres: 0 do 1000 NTU; dokładność: ±10%; wejście uniwersalne - zakres: 0
do 5 V; dokładność: ±2%; maksymalna szybkość pobierania próbek: 24,000/sek; rozdzielczość zbierania
próbek: 12-bit; wewnętrzna pamięć urządzenia: 100,000 próbek; bateria LiPO 3.6V; żywotność baterii >150
godzin; wyświetlacz LCD; komunikacja USB 2.0; Bluetooth V2.0; automatyczna kalibracja i test czujników;
wymiary: średnica 132 mm, wysokość 45 mm; waga: 300 gram; certyfiakty CE, FCC; wspierane systemy
operacyjne: Windows, Linux, Mac, iOS, Android

głośniki

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 myBoard
DA 2083

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.)
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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

pracownie
przedmiotowe

wizualizery

Wizualizer AVER U50
DA 2147

Wizualizer LUMENS DC125
1 050 zł DA 2148

• Sensor: CMOS, Ilość pikseli: 5 mln., Rozdzielczość: Full
HD 1080p (1920 x 1080), Zoom cyfrowy x 8, gęsia
szyja, Oświetlenie zewnętrzne LED.

• Sensor: CMOS, Ilość pikseli: 2,07 mln mln., Rozdzielczość: QXGA (2.048 x 1.536 pikseli), Zoom cyfrowy x 8,
gęsia szyja, Oświetlenie zewnętrzne LED.

Aktywn
Aktywna
Akty
wna
a pó
półk
półka
łka
a
myBoard Silver
TS 20583

472 zł

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

Aktywn
Aktywna
Akty
wna
a pó
półk
półka
łka
a
myBoard Black
279 zł

TS 20609

199
19 zł

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

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

Zestaw klawiatura + mysz

Windows 10 OEM

DA 0919

DA 0711

100 zł

590 zł

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

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

Z
Zewnętrzny
napęd
optyczny USB
o

M
Minikomputer
do tablic
i monitorów interaktywnych

DA 6993
D

120 zł

DA 3140

649 zł

• zewnętrzny napęd; podłączany przez USB;
CD, DVD

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

Przewód HDMI 10 m

Przewód zasilający 10 m
P

TN 0042

sklep.nowaszkola.com

Kamera interaktywna

1 350 zł LR 4427

110 zł

DA 2146

59 zł
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drukarki

drukarki

Drukarka czarno-biała
Epson M1180
DA 2392

Urządzenie wielofunkcyjne
kolorowe Epson WF-C5790DWF
2 065 zł

Kluczowe cechy:
• Niskie zużycie energii i całkowity koszt eksploatacji: Wyjątkowo
niskie koszty drukowania
• Wysoka wydajność atramentu: Zapas atramentu w zestawie
wystarcza na wydrukowanie 11 000 stron.
• Oszczędność czasu: Krótki czas drukowania pierwszej strony
• Stworzona dla firm: Drukowanie dwustronne i PCL w standardzie
• Proste podłączanie: Funkcja Wi-Fi, złącza USB i Ethernet
Technika:
• Metoda drukowania: głowica drukująca PrecisionCore™ TFP
• Konfiguracja dysz: 400 dysz czarnych
• Technologia tuszów: tusz pigmentowy
Drukowanie:
• Szybkość druku ISO/IEC 24734: 20 Str./min. monochromatyczny
• Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734: 9 str. A4/
min monochromatyczny
• Szybkość druku: 39 Str./min. monochromatyczny (papier
zwykły)
• Rozdzielczość drukowania: 1,200 x 2,400 DPI
• Ilość wydruków: 20.000 Stron na miesiąc
• Kolory: Czarny
Obsługa papieru/nośników:
• Formaty papieru: A4, Legal
• Odpowiednia grubość papieru: 64 mm - 95 mm
• Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m2 - 90 g/m2
• Drukowanie dwustronne

DA 5790

• Rozdzielczość skanowania: 1,200 DPI x 2,400 DPI

1 640 zl • Zaawansowana integracja dokumentu: skanowanie do e-maila,
skanowanie na FTP, skanowanie do katalogu, komputer (Epson
Document Capture Pro), pamięć USB
• Formaty edycji: JPEG, TIFF, PDF
• Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Kluczowe cechy:
• Największa wydajność atramentu w tym segmencie produktów:
Drukuj do 10 000 stron bez wymiany atramentu
• Ekologia: Zużywa do 90% mniej energii niż konkurencyjne laserowe drukarki kolorowe
• Oszczędność pieniędzy: Oszczędź co najmniej 50% na koszcie wydruku strony kolorowej w porównaniu z drukarkami laserowymi.
• Oszczędność czasu: Automatyczne drukowanie dwustronne, skanowanie, kopiowanie i faksowanie
• Stworzone dla biznesu: Dodatkowe funkcje, takie jak oprogramowanie Epson Open Platform

• Rodzaj faksu: Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
• Szybkie wybieranie numerów faksu (maks): 200 numery i nazwy
• Funkcje faksu: faksowanie za pomocą komputera, z faksu na e-mail, przesyłanie faksu do foldera, książka adresowa, wysyłanie
opóźnione, faks do wielu odbiorców

• Wielofunkcyjny: Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

•

•
•
•
•
•
•

Metoda drukowania: Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz: 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Technologia tuszów: DURABrite™ Ultra
Rozdzielczość drukowania: 4,800 x 1,200 DPI
Ilość wydruków: 45,000 stron na miesiąc
Kolory: magenta, żółty, cyjan, czarny

• Rozdzielczość kopiowania: 600 x 1200 DPI
• Pomniejszanie/Powiększanie 25% - 400%
• Maksymalna liczba kopii 999

Obsługa papieru/nośników:
• Formaty papieru: C4 (koperta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13
cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (koperta), nr 10 (koperta), użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta)
• Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m2 - 256 g/m2
• Drukowanie dwustronne
Dodatkowe funkcje:
• ekran dotykowy, drukowanie bezpośrednie,bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, drukowanie
bezpośrednio z USB
• wyświetlacz LCD: kolorowy ekran dotykowy, przekątna: 10,9 cm

Banach 3D Długopisy
opisy
PN 0121

2 990 zł

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
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pracownie
przedmiotowe

Drukarka Banach 3D
PN 0120

6 990 zł

Nauka poprzez kontakt ucznia z przedmiotem jest znacznie bardziej
skuteczna od posługiwania się opisami, zdjęciami a nawet animacjami.

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, fi zyki, chemii, biologii
• akcesoria do obsługi wydruków 3D tj.: szczypczyki, szpachelka, pęseta
• materiał do druku (1 kolor filamentu PLA po 1kg)
• karta pamięci SD do pracy drukarki 3D bez
komputera
• instrukcja obsługi i materiały video on-line wspie-

rające nauczycieli
• poradnik metodyczny do przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia
• filmy instruktażowe dla nauczycieli z obsługi
drukarki Banach 3D
Ilość możliwa do wydrukowania:
• ok. 10 dużych przedmiotów (rozmiar do 18cm)
• kilkanaście do 30 średnich przedmiotów (rozmiar
ok. 10 cm)
• do 200 małych przedmiotów

Dane techniczne:

•
•
•
•

zaskakujące
efekty
dydaktyczne!

biologia

budowa komórek,
anatomia,
modelowanie
ekosystemów

chemia

modele atomów
i cząstek
chemicznych

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

fizyka

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

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

geografia

trójwymiarowe mapy,
przekroje geologiczne,
tektonika płyt,
pory roku,
Układ Słoneczny

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: 1,75 mm
• długość: 320 m = 1 kg filamentu PLA

C
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Do wyboru kolory:

PN 0122C
PN 0122N
PN 0122S

N

129 zł
129 zł
129 zł

S
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kultura fizyczna

kultura
fizyczna
materace . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 ławki gimnastyczne. . . . . . . . . . . 253
materace gimnastyczne
materace składane
maty

242 drabinki gimnastyczne . . . . . . . . . 254
244
244 skrzynie gimnastyczne . . . . . . . . . 255

piłki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 tory przeszkód . . . . . . . . . . . . . . 256
piłki sportowe Nowej Szkoły
piłki sportowe
piłki lekarskie
piłki gimnastyczne

245
246
248
249

płotki
pachołki
znaczniki
woreczki, szarfy i kamizelki
pojemniki na piłki . . . . . . . . . . . . 250 dyski i ringo

bramki, kosze, siatki . . . . . . . . . . 251
tablice i obręcze

256
256
257
257
258

trampoliny . . . . . . . . . . . . . . . . 258

252 gry zespołowe . . . . . . . . . . . . . . 259

skrzynie gimnastyczne . . . . . . . . . 253 tenis stołowy . . . . . . . . . . . . . . . 260
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materace

materace

Materace z pianki poliuretanowej pokryte
tkaniną PCW (meditap/skaden) mają wszelkie certyfikaty zapewniające bezpieczeństwo
użytkowania oraz spełniają normy bezpieczeństwa wymagane w placówkach edukacyjnych. Antypoślizgowy spód i bezpieczna

technika zszywania bez zamków błyskawicznych zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Pianka jest idealnie dopasowana
do pokrowca i charakteryzuje się wysoką
sprężystością. Racjonalizatorska technologia
oraz własna maszyna do cięcia pozwala na

stworzenie każdego kształtu pianki. Wszystkie
materace zaprojektowane i wyprodukowane
są w Polsce.
• certyfikat Oeko-Tex oraz Atest Higieniczny na surowce: piankę,
skaden i pozostałe tkaniny
• certyfikat TUV na wyroby gotowe

poręczny uchwyt

wzmocnione
narożniki

materace gimnastyczne
PCW
BEZ
FTALANÓW

Materac
M
t
szkolny
k l 1
NS 2187

Materac szkolny 2
800 zł

• uchwyt, antypoślizgowy spód, wzmocnione narożnik
• wym. 200 x 120 x 20 cm
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NS 2186

Materac szkolny 3
589 zł

• uchwyt, antypoślizgowy spód, wzmocnione narożniki
• wym. 200 x 120 x 10 cm

NS 2159

429 zł

• antypoślizgowy spód, wzmocnione narożniki
• wym. 200 x 120 x 6 cm

kultura fizyczna

PCW
BEZ
FTALANÓW

Materac cienki
PS 2128

Bieżnia 10 cm
289 zł

• wym. 200 x 80 x 10 cm

NS 0107

Bieżnia
Bi
ż i 7 cm
239 zł

• wym. 180 x 60 x 10 cm

NS 0170

165 zł

• wym. 120 x 60 x 7 cm

399 zł

Materac gruby
PS 2127

399 zł

• wym. 200 x 80 x 20 cm

sklep.nowaszkola.com

Materac rehabilitacyjny

Wózek
Wó
k na materace
t

NS 0144

VX 2212

• wym. 180 x 80 x 10 cm

399 zł

399 zł

• wym. 210 x 122 x 12 cm, pomieści około 30 materacy
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materace

materace składane
Składane z 3 części materace do ćwiczeń gimnastycznych. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką
o podwyższonej gęstości w trzech zestawach
kolorystycznych.
• wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm
• przy zamówieniu należy podać wybrany wariant kolorystyczny

czerwony
PS 2160

różowy
219 zł

PS 2160RP

niebieski
219 zł

PS 2160NP

219 zł

Mata gimnastyczna
ST 2002

48 zł

Zwijana mata piankowa idealnie sprawdzi sie
podczas aktywności fizycznych. Ponadto zapewni użytkownikowi komfort wypoczynku na
kempingu, czy podczas pikniku.
• wym.: 180 x 0,8 x 59 cm

puzzle piankowe
Puzzle piankowe, które po złożeniu tworzą matę podłogową. Idealne do zabaw i ćwiczeń. Dodatkowo izolują od zimnej i twardej podłogi. Dostępne w kolorze
niebieskim (ST2100) i zielonym (ST2101).
• 1 szt., wym. puzzla 102,6 cm x 2 cm x 102,6 cm

Mata podłogowa
MW 5003

Puzzel niebieski
ST 2100
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Puzzel zielony
105 zł

ST 2101

105 zł

111 zł

Mata podłogowa o ciekawej fakturze. Idealna
do pokrywania dużych powierzchni podłogi nie
tylko w pokoju zabaw, ale wszędzie tam gdzie
dbamy o porządek i estetyczny wygląd. Przyda
się wszędzie, gdzie potrzebne jest ciepłe i wygodne podłoże do ćwiczeń i zajęć rehabilitacyjnych.
• 4 szt.; wym. 60 x 60 cm

kultura fizyczna

piłki

piłki sportowe
Nowej Szkoły
• do samodzielnego napompowania

Halowa
H
l
piłka nożna rozm. 5
VO 0001

Boiskowa
B
ik
piłka nożna rozm
rozm. 3
36 zł

VO 0009

• rozmiar 5; ob. 67 cm

Boiskowa
B
ik
piłka nożna rozm
rozm. 5
51 zł

VO 0011

53 zł

• rozmiar 3; ob. 57 cm
• wykonana z materiału gumowego,
z wytłoczonym wzorem bieżnika
• przeznaczona do gry wewnątrz i na zewnątrz

• rozmiar 5; ob. 67 cm
• wykonana z materiału gumowego,
z wytłoczonym wzorem bieżnika
• przeznaczona do gry wewnątrz i na zewnątrz

Piłka
iłk siatkowka
i k k rozm. 1

Piłka siatkowka rozm. 4

Piłka siatkowka rozm
rozm. 5

VO 0002

VO 0006

VO 0003

21 zł

• rozmiar 1; ob. 50 cm

32 zł

• rozmiar 4; obwód 62 cm

36 zł

• rozmiar 5; ob. 67 cm

Piłki ręczna rozm. 1

Piłka ręczna rozm. 2

Koszykówka
Kosz
Ko
szyk
yków
ówka
ka rozm.
roz
ozm.
m. 3

Koszykówka
Kosz
Ko
sz yk
ykó
kówk
ówka
ka rrozm.
ozm
oz
m. 5

VO 0028

VO 0029

VO 0004

VO 0005

50 zł

• rozmiar 1; ob. 50–52 cm
• piłka treningowa
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• rozmiar 2; ob. 54–56 cm
• piłka treningowa

51 zł

• rozmiar 3; ob. 57 cm
• wykonana z formowanej gumy

47 zł

51 zł

• rozmiar 5; ob. 67 cm
• wykonana z formowanej gumy
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piłki sportowe

piłka nożna

Piłka nożna rozm. 5
VO 0036

Piłka nożna rozm. 4
48 zł

• rozmiar piłki: 5
• szyta, wykonana z PCW

VO 0035

Piłka nożna rozm. 5
79 zł

• rozmiar piłki: 4
• wytrzymała, o niskim odbiciu
• szyta, wykonana z PU

Select Diamond rozm. 5
TC 0002

92 zł

Wykonana z mocnego, wytrzymałego tworzywa TPU powlekanego
pianką TPE
Specjalnie zaprojektowane podszycie oraz lateksowy pęcherz sprawiają, że piłka odbija się lepiej i żwawiej
32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu
• IMS APPROVED (ROZM 5).

VO 0037

82 zł

• rozmiar piłki: 5
• szyta, wykonana z PU

Select Briliant Super TB rozm. 5

Select Futsal Super rozm. 5

TC 0003

TC 0001

435 zł

269 zł

Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. Dzięki zastosowaniu ekskluzywnego poliuretanowego materiału piłka zachowuje swoją wysoką jakość i kulisty kształt kopnięcie po kopnięciu.
Do produkcji piłki użyto indywidualnie opracowanej butylowej dętki dzięki czemu piłka jest niezwykle łatwa do opanowania i charakteryzuje się niezawodnym, bardzo stonowanym odbiciem.
Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką szczelność.
• obwód: 62,5-63,5 cm; waga: 410-430 g
• piłka szyta ręcznie; posiada butylową dętkę
• przetestowana i atestowana przez FIFA pod kątem rozmiaru, masy i odbicia.

piłka ręczna

Piłka do ręcznej rozm. 2

Select Light Grippy rozm. 1

Select Match Soft rozm. 3

VO 0038

TC 0005

TC 0004

• rozmiar piłki: 2
• przeznaczona do treningów
• wykonana z gumy, szyta
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58 zł

82 zł

Piłka dla młodzieży z bardzo lekkiej
i miękkiej syntetycznej skóry.
Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza dętce Zero-Wing.
• piłka szyta ręcznie
• EHF-APPROVED; rozmiar 1

165 zł

Ekskluzywna meczowo-treningowa
piłka z miękkiej i trwałej syntetycznej skóry.
Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza dętce Zero-Wing.
• EHF-APPROVED; rozmiar 3

kultura fizyczna

koszykówka

Piłka Molten rozm. 6
OM 0003

Piłka Molten rozm. 7

215 zł OM 0002

Najnowsza wersja bardzo popularnego modelu B6-GF cechuje się większą jakością i komfortem gry
• rozmiar piłki: 6; model B6-GFX
• wykonana z wysokiej jakości skóry syntetycznej;
zgrzewana termicznie
• piłka posiada atest FIBA na lata 2015-2019

215 zł

Oryginalna replika oficjalnej piłki Euroligi, Pucharu ULEB, oficjalnej piłki
igrzysk olimpijskich.
• rozmiar piłki: 7; model B7-GFX
• wykonana z wysokiej jakości skóry syntetycznej;
zgrzewana termicznie
• piłka posiada atest FIBA na lata 2015-2019

Piłka do koszykówki rozm. 6 Piłka do koszykówki rozm. 7
VO 0034

69 zł VO 0033

• rozmiar piłki: 6
• przeznaczona do gry wewnątrz i na zewnątrz
• wykonana z formowanej gumy

siatkówka

Piłka do siatkówki rozm. 5

Piłka do siatkówki rozm. 5

Piłka do siatkówki
plażowej rozm. 5

VO 0030

VO 0031

VO 0032

69 zł

69 zł

• rozmiar piłki: 7
• przeznaczona do gry wewnątrz i na zewnątrz
• wykonana z formowanej gumy

69 zł

67 zł

• rozmiar piłki: 5
• klejona, wykonana z micro PU

• rozmiar piłki: 5
• klejona, wykonana z micro PU

• rozmiar piłki: 5
• klejona, wykonana z PU

Piłka Molten rozm. 5

Piłka Mikasa rozm. 5

Piłka Mikasa rozm. 5

OM 0001

AS 0001

AS 0002

250 zł

• rozmiar piłki: 5
• model V5M5000
• klejona, wykonana z najwyższej jakości tworzyw sztucznych
• posiada podwójnie laminowana butylową dętkę
• piłka spełnia wszelkie wymogi FIVB i jest dopuszczona do rozgrywek meczowych w każdej klasie
rozgrywkowej
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169 zł

Przeznaczona do treningów. Konstrukcja 8 panelowa, klejona,w kolorach żółto-niebieska. Wykonana z
tworzywa PU łatwego w utrzymaniu
i wytrzymałego.
• obwód: 65-67cm
• model V330 W
• waga 260-280g

•
•
•
•
•
•

279 zł

waga: 260 – 280 g
model Vls 300 BEACH CHAMP
rozmiar: 5 ; obwód: 65 – 67cm
posiada podwójnie laminowana butylową dętkę
materiał: „MICRO”
zatwierdzona przez FIVB
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piłki lekarskie

22 zł

piłki lekarskie

500 g
LG 0605

1 kg
16 zł LG 0610

• ø 10 cm

• ø 12 cm

99 zł

4 kg
VO 0022

9 zł

22 zł

• ø 16 cm

79 zł

2 kg
79 zł VO 0020

• w całości wykonana z gumy
• niebieska

Piłeczka sześcian

3 kg
26 zł LG 0607

• ø 15 cm

3 kg
99 zł VO 0021

• w całości wykonana z gumy
• czarna

VO 3548

2 kg
22 zł LG 0606

1 kg
66 zł VO 0027

• w całości wykonana z gumy
• czerwona

53 zł

• w całości wykonana z gumy
• zzielona

9 zł

Solidna gumowa piłeczka z sześcioma wypukłościami, które powodują, że odbija się od podłoża
w różnych kierunkach. Przydatna
do zabaw na orientację i koordynację wzrokowo-ruchową.
• 7 cm; 70 g

Duża piłka żelowa
MG 5871

Mini piłeczka lekarska
Mi

97 zł US 0087

Piłka lekarska przeznaczona do
technik rehabilitacyjnych lub masowania ciała.
• 1 kg. ø ok. 18 cm, od 3 lat

15 zł

Z uchwytem ułatwiającym trzymanie lub rzucanie.
• 1 szt.; ø 11 cm, 0,4 kg.

Sakiewki z obciążeniem
NS 2224

219 zł

Komplet 6 kolorowych sakiewek
do różnego rodzaju ćwiczeń równoważnych i wzmacniających. 3
pary o różnej wielkości i wadze,
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pokryte trwałą tkaniną PCW, wypełnione granulatem szklanym.
• ciemny zielony 1,5 kg x 2, zielony 1 kg x 2,
jasno zielony 0,5 kg x 2

kultura fizyczna

piłki gimnastyczne

Piłka gimnastyczna 65 cm

Piłka gimnastyczna
Piłk
i
50 cm

Piłka gimnastyczna 30 cm

LG 0165

LG 0150

LG 0130

52 zł

39 zł

23 zł

Piłka gimnastyczna 90 cm
LG 0188

82 zł

Worek na piłki
TY 0011

47 zł

Pomieści ok. 12 piłek nożnych.
• 1 szt., wym. 93 x 67 cm
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pojemniki na piłki

pojemniki
na piłki

429 zł

Wózek na piłki
ki
VX 2878

429 zł

Praktyczny wózek na
a piłki z bezpiecznie zaokrąglonymi brzegami, wykonany
konany z tworzywa sztucznego,
odpornego na uderzenia.
erzenia
• wym. 119 x 58 x 78 cm; na kółkach; wymaga montażu

Kosz na piłki

Składany wózek na piłki
VX 0100

299 zł

Składany, lekki, mobilny wózek na piłki. Aluminiowa rama, wytrzymała siatka, 4 kółeczka.
• wym. 119 x 58 x 78 cm

MT 5453

369 zł

Lekki, metalowy kosz na kółkach, przeznaczony
do przechowywania piłek.
• wym. 100 x 50 x 50 cm

Mobilna skrzynia
na akcesoria sportowe
NS 2906

555 zł

Praktyczna skrzynia zamykana od
góry, na kółkach obrotowych, pozwala wygodnie przechowywać
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sprzęt sportowy. Skrzynia nadaje
sie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Posiada mozliwość zamykania ka kłódkę.
• wym. 139 x 64 x 70 cm
• materiał: płyta wiórowa laminowana i MDF

kultura fizyczna

bramki, kosze, siatki
79 zł

Bramka
BO 2102

79 zł

• wym. 180 x 60 x 120 cm

Bramka do piłki nożnej
BO 2040

269 zł

• wym. 300 x 120 x 185 cm

99 zł

Siatka
VX 5304

99 zł

Siatka do siatkówki i badmintona.
• do słupków VX 2000; wym. 76 x 90 cm, gr. 7 cm

1879 zł
mion oraz uchwyty mocujące bramkę
do podłoża. Wyposażona w zaczepy do mocowania siatki.
• wym. 300 x 200 cm, standardowa głębokość
bez słupków 1,5 m, gr. po złożeniu 0,15 m

999 zł

Uniwersalny zestaw słupków do siatkówki
wki i badmintona do użytku w halach i na boiskach
skach zewnętrznych. Składa się z dwóch słupków
ów wykonanych z wytrzymałej stali. Układ jezdnyy ułatwia
ustawianie i transport.
• łączna waga słupków 40 kg
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PB 4251

Spawana rama bramki o profilu 80 x
80 mm, wykonana z anodowanego
stopu aluminium. W komplecie: aluminiowe składane ramiona boczne
o średnicy 38 mm, łącznik dolny ra-

Słupki na kółkach
do siatkówki i badmintona
VX 2000

Bramka przenośna
do piłki ręcznej 3 x 2

Siatka do bramki do piłki
ręcznej
PB 4938

249 zł

• siatka z polipropylenu
• gr. 3 mm, głębokość 80/150 cm
• biała (komplet 2 szt.)
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tablice i obręcze

tablice i obręcze
Tablica do koszykówki z płyty
laminowanej 120 x 90 cm
PB 3132

659 zł

Wykonana z płyty laminowanej pokrytej
żywicą epoksydową, odporną na działanie
warunków atmosferycznych.
• wym. 1,2 x 0,90 m, waga: 13 kg
• spełnia wymogi normy EN 1270, posiada certyfikat zgodności

Tablica do koszykówki 180 x 105 cm
PB 3130

999 zł

Wykonana z płyty laminowanej pokrytej żywicą
epoksydową, odporną na działanie warunków
atmosferycznych, stalowa, malowana rama.
• wym. 1,8 x 1,05 m, waga: 50 kg

Łącznik do tablicy
koszykarskiej 1
PB 1637

Łącznik do tablicy
koszykarskiej 2
1244 zł

Konstrukcja stalowa, lakierowana
proszkowo, mocowana do ściany, filarów lub innych specjalnych
konstrukcji pionowych. Wykonana
w wersji stałej. Umożliwia zamonto-

PB 1636
wanie tablicy do kosza z ramą metalową oraz mechanizmów regulacji
wysokości kosza.
• spełnia wymogi normy EN 1270
• wym. 1,6 x 2,2 m, waga: 46 kg

1099 zł

Konstrukcja stalowa, lakierowana
proszkowo, mocowana do ściany, filarów lub innych specjalnych
konstrukcji pionowych. Wykonana
w wersji stałej. Umożliwia zamonto-

wanie tablicy do kosza z ramą metalową oraz mechanizmów regulacji
wysokości kosza.
• spełnia wymogi normy EN 1270
• wym. 1,21 x 1,59 m, waga: 37 kg

Tablica do koszykówki
z wysięgnikiem na drabinkę
PB 3106

819 zł

Tablica ze sklejki z obręczą standardową wyposażona w stalowy wysięgnik do zawieszania na
szczeblach drabinek gimnastycznych.
• wym. tablicy: 120 x 90cm, waga: 9 kg
• do użytku w salach sportowych
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kultura fizyczna

Obręcz uchylna z siatką

Obręcz z siatką
PB 8299

145 zł

Obręcz do kosza wzmocniona, malowana
proszkowo.
• mocowanie na 4 śruby, w komplecie z siatką. waga: 15 kg

PB 0187

279 zł

• rozstaw otworów 110 x 90 mm; wykonana z pełnego pręta stalowego ø16 mm, tylna blacha
grubości 5 mm, malowana proszkowo, obręcz uchyla się przy obciążeniu ok. 30 kg; w komplecie
z siatką (12 zaczepów); waga: 6 kg

Obręcz
ręcz uchylna sprężynow
sprężynowa z siatką
PB 2026

Tablica wyników
US 0467

139 zł

• wym. 60 x 22 x 30 cm

420 zł

• europejski rozstaw otworów 110 x 90 mm, pręt stalowy ø18 mm, malowana proszkowo; obręcz
uchyla się przy obciążeniu ok. 70 kg; w komplecie z siatką (12 zaczepów); może być stosowana
na obiektach niezadaszonych; waga: 10 kg

ławki gimnastyczne
Oprócz swojej tradycyjnej funkcji,
ławki gimnastyczne po odwróceniu
spełniają rolę równoważni. Zaopatrzone również w zaczep z jednej
strony, co umożliwia połączenie ich
z drabinką przyścienną. Wówczas

3m
CS 3009

spełniają rolą zjeżdżalni lub deski do
podciągania. Wykonane są z drewna sosnowego na stabilnym metalowym stelażu. Do samodzielnego
montażu. Wysokość 32 cm.

2m
449 zł

• wym. 300 x 22 cm
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CS 3010

339 zł

• wym. 200 x 22 cm
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przyrządy do
wspinania

przyrządy do wspinania
Lina do wspinania
z drewnianymi stopniami
BO 4510

69 zł

• długość liny: 200 cm; max udźwig: 100 kg
• linka PE odporna na UV: 26mm
• 5 drewnianych stopni: ø 10,5 cm x 3,8 cm

Siatka
BO 5145

499 zł

Wykonana z grubej linki o mocnych
połączeniach i dużych oczkach (30
x 30 cm). W łatwy sposób można
ją zamocować metalowymi zaczepami, np. na drabinkach lub między

Drabinka przyścienna podwójna
CS 3001

969 zł

• wym. 242 x 180 cm; wykonana z drzewa sosnowego

Drabinka przyścienna pojedyncza
CS 3000

575 zł

• wym. 242 x 86 cm; wykonana z drewna sosnowego
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drzewami. Jest bazą do opracowania ćwiczeń gimnastycznych. Istnieje
możliwość zakupu siatki w dowolnych rozmiarach.
• wym. 3 x 1,8 m; 6 zaczepów

kultura fizyczna

skrzynie gimnastyczne
Skrzynie piankowe
3-częściowe, zbudowane z pianki o podwyższonej
gęstości, obszyte trwałą tkaniną PCW. Elementy łączone na rzepy ułatwiają bezpieczną zmianę wysokości przyrządu.

– duża
NS 0169

1375 zł

• wys. 130 cm; wym. podstawy dolnej 100 x 80 cm, górnej 100 x 30 cm

– mała
NS 0168

569 zł

• wys. 85 cm; wym. podstawy dolnej 75 x 60 cm, górnej 75 x 30 cm
mocowanie na rzepy

wygodne uchwyty

Skrzynia 1-częściowa
PB 8104

459 złł

Górny segment skrzyni pokryty skórą syntetyczną.
• wym. skrzyni 60 x 40 x 36 cm; wym. poduszki: 64 x 44 x 6
• waga: 19 kg
• spełnia wymogigi normy EN 916

1999 zł
Skrzynia 7-częściowa
PB 1109

1999 zł

Górny segment skrzyni pokryty jest skórą syntetyczną.
• wym. skrzyni: 130 x 75 x 122 cm; wym. poduszki: 135 x 50 x 6 cm;
• waga: 92 kg
• spełnia wymogi normy EN 916, posiada certyfikat zgodności

Kozioł gimnastyczny
mnastyczny
PB 1512

Odskocznia gimnastyczna „Gepard”
2699 zł

Korpus z drewna
rewna klejonego
klejonego, pokryty otuliną elastyczną
i naturalną skórą.
• regulacja wysokości od 90 do 135 cm, skokowo co 5 cm; wym.: dł. 55 cm,
szer. 35 cm.
• waga: 58 kg
• spełnia wymogi normy EN 12196, posiada certyfikat zgodności
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PB 1205

789 zł

Wykonana z profilowanej sklejki liściastej, pokryta wykładziną dywanopodobną na gąbczastym podkładzie, amortyzator z mikrogumy.
• wym. blatu: 120 x 60 cm. wys. czoła odskoczni: 21,5 cm
• waga: 20 kg
• spełnia wymogi normy EN 913, posiada certyfikat zgodności.
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tory przeszkód

Blok
Bl
k startowy
t t
PB 6300

Płotek metalowy
VX 0888

175 zł

Stalowy, lekki płotek z regulacją wysokości przeznaczony dla
młodzieży. Podstawa wykonana
z rur giętych połączonych po-

przeczką, ze stalowymi obciążnikami, pozwalającymi na powrót płotka do pozycji pionowej
po jego odchyleniu.
• 5-stopniowa regulacja wysokości (zakres:
0,762 m – 1,067 m)

269 zł

Mocowany do bieżni za pomocą kolców lub szpilek. Płytki pokryte
gumową wykładziną antypoślizgową.
• regulacja rozstawu płytek 450 mm (co 30 mm); czterostopniowa regulację ich kąta pochylenia

Pachołki duże
TY 0015

Płotki zestaw
TY 0631

184 zł

Płotki poruszone w trakcie skoku,
nie przewracają się.

• 4 szt.
• wym. najniższego: 66 x19 cm
wym. najwyższego: 66 cm x35 cm

141 zł

Zestaw pachołków z otworami.
• 4 szt.; wys. 50 cm; 16 otworów
(po 4 z każdej strony)

Pachołki
AN 7120

34 zł

Do oznaczania toru slalomu i granic mety.
• 4 szt.; wym. 14 x 23 x 5 cm
m

Scenariusz do zajęć sportowych
NS 0499

35 zł

Poradnik dla nauczycieli zawierający propozycje ćwiczeń i gier ruchowych z wykorzystaniem sprzętu sportowego oraz elementów toru przeszkód. Propozycje ćwiczeń zawartych w poradniku są atrakcyjne dla
uczniów i wspierają ich zdrowy rozwój. Autorem poradnika jest Teresa
Dobija, magister fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wielokrotna mistrzyni Polski oraz finalistka Mistrzostw Świata w skoku w dal.
• format A5, 32 str.
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Koszulki na pachołki
hołki
VX 0010
• 10 szt. z numerkami 1–10
• materiał: bawełna

19 zł

kultura fizyczna

tory przeszkód
znaczniki strzałki
Seria kolorowych, gumowych elementów do
wykorzystania wszędzie tam, gdzie jest ruch
i trening. Uniwersalne, łatwe do utrzymania
w czystości i wykonane z elastycznego, ale
trwałego tworzywa. Ułożone na podłodze
strzałki wyznaczają kierunki, a linie proste
zaznaczają pola przeciwnych drużyn. Uzupełnieniem są kolorowe ślady stóp i dłoni,
które poszerzają możliwości tworzenia nowych wariantów gier.

Strzałki kierunkowe
TY 0086

Strzałki proste
33 zł

TY 0080

• 6 szt.; 6 kolorów; szer. 9 cm

41 zł

• 6 szt. 6 kolorów, dł. 38 cm, szer. 9 cm

80 cm
FI 2080

120 cm
117 zł FI 2120

• 10 szt.

• 5 szt.

100 cm

180 cm

FI 2100
• 10 szt.

117 zł FI 0180

65 zł

drążki
• śr. 2,5 cm

56 zł

• 5 szt.

Woreczki kolorowe
e
NS 0126

17 zł

Do ćwiczeń gimnastycznych oraz rehabilitacyjnych.
• 4 sztuki w 4 kolorach, wym. 10 x 13 cm, wykonane z mocnej
tkaniny

Szarfy
NS 0127

Kamizelki z cyframi
16 złł

Z kolorowego, bawełnianego płótna, ułatwiające
oznaczenie drużyn podczas gier zespołowych.
• 4 szt. w 4 kolorach; wym. 100 x 6 cm
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TY 0217

133 zł

Praktyczne kamizelki z cyframi do oznaczania
zawodników.
• 12 szt.
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gry zespołowe

dyski i ringo

Latające dyski gumowe
we
US 0228

Ringo

23 zzł

LC 8093

• 3 szt. ; ø 17,5 cm

Obręcz cyrkowa

Dyski latające
US 0012

14 zł

Krążki z miękkiego tworzywa sztucznego do ćwiczeń gimnastycznych.
• 1 szt.; ø 18 cm; pompowane

DT 5001
5

37 zł

14 zł

Kolo
Kolorowa
obręcz z przeznaczeniem
do żonglowania.
ż
Szerokie wyc
wycięcie
wygodne
wyg
odne w chwytaniu.
• 1 szt.;
s ø 32 cm

Zestaw bezpiecznych, lekkich, piankowych dysków do rzucania. Kształt
dysków ułatwia chwytanie. Doskonałe zarówno do ćwiczeń w pomieszczeniu i na zewnątrz.
• 4 szt. o ø 8,5 cm

trampoliny
Skoki na trampolinie to prawdziwa eksplozja radości i świetnej
zabawy. Użytkowanie trampoliny, przeznaczonej zarówno do
pomieszczeń jak i np. ogrodów,
sprzyja ogólnemu rozwojowi motoryki i jest bardzo atrakcyjną, lubianą przez młodzież formą ruchu, zachęcającą do aktywności
fizycznej. Skaczący na trampoli-

nie uczniowie poprawiają swoja
sprawność kondycyjną (większa
wytrzymałość) i koordynację
(większa gibkość, zwinność, lepsza równowaga i koordynacja
ruchów) oraz kształtują struktury
somatyczne (układy kostny i stawowy, a także układy oddechowy
i sercowo-naczyniowy).

Trampolina
BO 9841

Trampolina składana
175 zł

Trampolina z matą fabrycznie mocowaną za pomocą systemu sprężyn osłoniętego ciemną, wytrzymałą tkaniną. Trampolina wsparta jest na sześciu stabilnych nóżkach.
• ø 102 cm; mata na wysokości 23 cm; wytrzymałość do 100 kg
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BO 9842

159 zł

Trampolina z matą fabrycznie mocowaną za pomocą systemu sprężyn osłoniętego wytrzymałą
tkaniną. Trampolinę można składać i wygodnie
przechowywać w płaskiej formie.
• ø 102 cm; mata na wysokości 23 cm; wytrzymałość do 100 kg

kultura
kultur
t a ffizyczna
i ycz
izy
zna

Hula Hop 60

Hula Hop 80

IK 0002

BA 0080

10 zł

• ø 60 cm

12 zł

• ø 80 cm

gry zespołowe

Rzutki rzepowe
zepow
CM 4501

Hokej. Zestaw
95 zł

Trzy duże rzepowe tablice do powieszenia na ścianie,
każda o innym rozmieszczeniu punktów i odmiennej
numeracji (od 0 do 10, od 0 do 20 i od 10 do 100).
• w zestawie 3 tarcze i 9 plastikowych rzepowych piłeczek; wym.
tarczy: ø 45 cm

TY 6103

Zestaw do gry w hokeja, wykonany z solidnego
tworzywa odpornego na silne uderzenia podczas
rozgrywek.
• kije do hokeja 12 szt.; piłka; krążek

20 zł

20 zł

Lotki do badmintona
FI 0165

Rakiety do badmintona
20 zł

• 6 szt. (czerwona, niebieska, żółta, zielona, pomarańczowa i fioletowa);
dostępne w dwóch rozmiarach: 12,7 cm i 8,9 cm

sklep.nowaszkola.com

255 zł

FI 0109

20 zł

• 2 szt.; wym. 67cm x 20cm, waga: 156 g; materiał: nylon
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tenis stołowy

tenis stołowy
Mobilny stół do tenisa stołowego
BO 2000
•
•
•
•
•
•

Paletka 3-warstwowa do tenisa
stołowego

Paletka 5-warstwowa do tenisa
stołowego

Piłka
iłka do tenisa
stołowego 1 szt.

BO 2003

BO 2005

VO 3084A

• wym. 15 x 25 cm
• okładzina gumowa 3-warstwowa
• jedna strona gładka, druga strona pokryta czopkami

260

1 499 zł

wym. 274 x 152 x 76 cm
stelaż stalowa rura 30 x 30mm
rama: stalowa rura 15 x 30mm
materiał blatu: płyta MDF o grubości 12 mm
możliwość podniesienia jednego blatu, co pozwalać grać w pojedynkę
mobilny, na kółkach z blokadą

35 zł

• wym. 15 x 25 cm
• okładzina gumowa 5-warstwowa
• jedna strona gładka, druga strona pokryta czopkami

49 zł

• ø 4 cm; plastikowa

1 zł

sklep.nowaszkola.com
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Zobowi¹zuje siê po otrzymaniu dostawy i faktury VAT do potwierdzenia na kopii faktury
faktu odbioru towaru, oraz odes³ania potwierdzonej kopii faktury na adres dostawcy.

+UPUJCY PRZYJMUJE DO WIADOMOxCI I AKCEPTUJE TERMIN REALIZACJI ZAMÏWIENIA
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Adres zamawiaj¹cego – p³atnika

data

 

.)0 

Kod

Nazwa artyku³u

Cena

Razem

Iloœæ

Wartoœæ

meble

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.

/FERUJEMY BEZPATNY TRANSPORT NA TERENIE 0OLSKI PRZY KADYM ZAMÏWIENIU POWYEJ 450 zł.



4EL  E MAIL 


+OD  -IEJSCOWOxÂ

5LICA 


.AZWA PLACÏWKI 


.AZWISKO I IMIÆ  

Adres odbiorcy

Zamówienie

regulamin i warunki
współpracy

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,
niepr zestr zegania 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
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.

§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.

§7
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:
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:
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
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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. Do sta wy więk szo ści za mó wio nych

4. Jeżeli adres odbiorcy jest inny niż adres

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:

zamawiającego, prosimy o jego dokładne
podanie na zamówieniu.
5. Przy wszystkich zamówieniach mają Państwo możliwość osobistego odbioru towaru w magazynie firmy.

+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).

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.
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).
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Formy płatności

1. Klienci indywidualni płacą na podstawie

2.
a.
b.

3.

4.

faktury proforma przelewem 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
do wo du wpła ty 50% war to ści
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:
ser wis @no wa szko la.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. Re kla ma cje zło żo ne przez klien ta
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.

sklep.nowaszkola.com

Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeżeli nabywca jest 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), 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
umo wy jest wie le rze czy, któ re 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
rze czy (z wy jąt kiem do dat ko wych
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
sa mych spo so bów płat no ści, ja kie
zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument
wyraźnie zgodził się na inne rozwiąza-

nie; 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.:

fax:
e-mail:

801 5555 08
(42) 630 17 28
(42) 630 04 88
(42) 632 73 28
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.

Jak zamawiać
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

2. listownie:
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
90-248 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

3. lub faksem:
+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):
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.

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:
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
90-248 Łódź
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
z dopiskiem: Biuro Obsługi Klienta.
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przedstawiciele NS

dol no œl¹s kie

 695 040 074
Bolesławiecki
Głogowski
Górowski
Jaworski
Jelenia Góra
Jeleniogórski
Kamiennogórski
Legnica
Legnicki
Lubański
Lubiński
Lwówecki
Polkowicki
Średzki
Świdnicki
Wałbrzych
Wałbrzyski
Wołowski
Zgorzelecki
Złotoryjski

 605 672 461
Milicki
Oleśnicki
Oławski
Trzebnicki
Wrocław
Wrocławski

 605 101 940
Dzierżoniowski
Kłodzki
Strzeliński
Ząbkowicki

kujawsko-pomorskie
ujaws o po o s e

609 361 009
lubuskie

 691 533 233
lubelskie

 607 770 869
Bialski
Biała Podlaska
Lubartowski
Lubelski
Lublin
Łukowski
Opolski
Puławski
Radzyński
Rycki
Świdnicki

 603 690 441
Biłgorajski
Chełm
Chełmski
Hrubieszowski
Janowski
Krasnostawski
Kraśnicki
Łęczyński
Parczewski
Tomaszowski
Włodawski
Zamość
Zamojski

³ódzkie

 605 896 443
Kutnowski
Łęczycki
Poddębicki
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³ódzkie

 601 232 562
Bełchatowski
Łaski
Opoczyński
Pajęczański
Piotrków Trybunalski
Piotrkowski
Radomszczański
Rawski
Sieradzki
Skierniewice
Skierniewicki
Tomaszowski
Wieluński
Wieruszowski
Zduńskowolski

 601 321 797
Brzeziński
Łowicki
Łódź
Łódzki Wschodni
Pabianicki
Zgierski

ma³opo
ma³opolskie
p lskie

 607 347 652
Kraków
Krakowski
Miechowski
Proszowicki
os ow c

 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
p
podkarpackie
p

 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

 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

p orskie
pom
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

œl¹
œl¹skie
¹ skie

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

 607 702 124

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

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

œwiêtokrzysk
œwiêtokrzyskie
y ie

 693 600 677

 605 896 443

warmiñsko-mazurskie

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

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

zachodniopomorskie
p

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

 661 519 100
Braniewski
Elbląg
Elbląski

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

wielkopolskie
p

 603 474 100
Jarociński
Kościański
Pleszewski
Poznań
Poznański
Średzki
Śremski

Gdańsk
warmińsko-mazurskie

pomorskie

zachodniopomorskie

Olsztyn
Bydgoszcz

Szczecin

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

wielkopolskie

œl¹skie
¹

p
podlaskie

podlaskie
mazowieckie

Poznań

Gorzów
Wielkopolski

Warszawa

wielkopolskie

lubuskie

dolnoœl¹skie
Wrocław

³ódzkie
opolskie
Opole

Łódź

lubelskie
Lublin

Kielce
œl¹skie

œwiêtokrzyskie
podkarpackie

Katowice
Kraków
ma³opolskie

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

Białystok

kujawsko-pomorskie

Rzeszów

Nasze biuro:

(42) 630 17 28, (42) 630 04 88
90-248 Łódź,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

Sklep internetowy
– najszybszy i najłatwiejszy
sposób na złożenie zamówienia

Twoja Nowa Szkoła Średnia
Szanowni Państwo.
Nowa Szkoła od ponad 25 lat jest liderem polskiego rynku
edukacyjnego. W roku zmian w systemie edukacji stworzyliśmy unikatowy katalog skierowany do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych. Przedstawiamy w nim kompleksowe rozwiązania dla liceów, techników, szkół branżowych.
Nasze pomysły konsultujemy z dyrektorami szkół, specjalistami i ekspertami by stworzyć najlepszą ofertę spełniającą
oczekiwania kadry pedagogicznej, uczniów i rodziców.
Modyfikujemy technologie, inwestujemy w nowoczesne rozwiązania i wciąż stawiamy sobie nowe cele. Nasza wiedza
poparta jest wieloletnim doświadczeniem, a każdy produkt,
który znajduje się w ofercie spełnia standardy bezpieczeństwa i jakości.
W ofercie Nowej Szkoły znajdą Państwo meble, wyposażenie klas, szatni i stołówek, pomoce dydaktyczne, sprzęt
multimedialny, sportowy i rehabilitacyjny - wszystko, co potrzebne jest do pracy
z uczniem. W najnowszym katalogu znajdują się najwyższej jakości krzesła, ławki, funkcjonalne szafy oraz produkty do aranżacji sal dydaktycznych i specjalistycznych
pracowni. Prezentujemy szeroki wachlarz nowoczesnych
i innowacyjnych pomocy naukowych pogrupowanych w
kategorie zgodne
ze specyfiką danego przedmiotu. Wyboru produktów dokonaliśmy mając na uwadze wymagania nowej podstawy
programowej.
Dla Państwa wygody katalog podzielony jest na intuicyjne działy zaznaczone kolorami oraz czytelny indeks. Na
ostatniej stronie znajdą Państwo pełne dane kontaktowe do
naszych przedstawicieli handlowych. Zamówienia można
składać również za pośrednictwem strony :
www.sklep.nowaszkola.com

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
i życzymy udanych zakupów!

f

Facebook

Instagram

Polub nas
na Facebooku!

Znajdź nas
na Instagramie!

www.sklep.nowaszkola.com
Sklep internetowy Nowej Szkoły to:
oszczędność czasu – proces składania zamówienia trwa
dosłownie kilka minut;
łatwość obsługi – aby złożyć zamówienie wystarczy wybrany produkt dodać do koszyka, wypełnić dane adresowe i potwierdzić zakup;
funkcjonalność – założenie konta w sklepie umożliwia
śledzenie stanu realizacji zamówienia;
przejrzystość – produkty pogrupowane w kategorie, opatrzone fotografią i opisem.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące zakupów w naszym
sklepie internetowym, zachęcamy do zapoznania się
z systemem pomocy:
www.sklep.nowaszkola.com/pomoc.html

Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze konta w naszym sklepie internetowym, zapraszamy do odwiedzenia strony:

www.sklep.nowaszkola.com/rejestracja. html
Zamówienia można także składać bez zakładania konta.
Jeżeli jednak chcą Państwo być na bieżąco z aktualnymi
promocjami i ofertami specjalnymi przygotowanymi przez
Nową Szkołę, zachęcamy do zarejestrowania swojego
adresu e-mail w naszym sklepie internetowym i wyrażenia chęci otrzymywania newslettera.

szkoła średnia

2O19/2O2O

Adres
90-248 Łódź
ul. POW 25
Telefon
(42) 630 17 28
(42) 630 04 88

Serwisy społecznościowe:
Fax
(42) 632 73 28

poczta@nowaszkola.com

NowaSzkola1992

Infolinia
801 5555 08

www.nowaszkola.com
www.sklep.nowaszkola.com
www.laboratoriaszkolne.com

nowa_szkola
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Zapisz się
na nasz newsletter na stronie
sklep.nowaszkola.com
i bądź na bieżąco
ze wszystkimi promocjami!

szkoła średnia
liceum | technikum | szkoła branżowa

