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- wykonane z polipropylenu
- odporne na pęknięcia, uszkodzenia i złamania
- pozytywnie przeszły rygorystyczne badania i testy laboratoryjne w Wielkiej Brytanii przeprowadzone 
przez laboratorium FIRA
- pierwsze krzesła, które w pełni spełniają normę EN 1729 część 1 i 2
- lekkie, możliwość sztaplowania, łatwe do przechowywania, zajmują mało miejsca
- łatwe do utrzymania w czystości, 
można myć myjkami, parą,strumieniem 
wody, itp.
- bezpieczne, niewywracające się
- konstrukcja uniemożliwiająca
“bujanie się” na nich
- idealne krzesła dla uczniów 
i nauczycieli
- nie posiadają mocowań, 
śrub, ostrych krawędzi, itp. 
wykonane z w całości 
z jednego elementu
- tanie w utrzymaniu
- nie wymagają
konserwacji
- nie wytwarzają takiego 
hałasu jak typowe krzesła
- nie rysują podłoża
- bogata kolorystyka, nowoczesne
wzornictwo

Drzwiczki zestawów  szafek mogą  być ozdobione indywidualnie wg Państwa pomysłów – scenki z bajek, krajobrazy, zdjęcia, 
wszelkie motywy jakie tylko można nadrukować. Pomysły dzieci, gdzie ich prace mogą być trwale umieszczone na frontach mebli 
tworząc niepowtarzalny wystrój zestawu szafek.

Materace, pufki, foteliki mogą być zadrukowane z Państwa pomysłami.
Każdy projekt będzie omawiany indywidualnie, gdzie podpowiemy jakich materiałów użyć do realizacji Państwa projektu.

W przypadku zainteresowania wszelkie pytania 
prosimy kierować do naszego Działu Graficznego:
grafika.educol@educol.pl lub o kontakt pod 
numerem tel. 798-746-767

Zachęcamy do współpracy i tworzenia 
niepowtarzalnych wystrojów sal, mebli, całego 
otoczenia.

EDUCOL
ul. Spółdzielcza 9

83-110 Tczew

+48 (58) 531-23-96 
+48 (58) 532-18-16
+48 502-905-045

zamowienia@educol.pl
biuro@educol.pl

+48 (58) 532-19-88 www.educol.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

EDUCOL to importer i dystrybutor starannie wyselekcjonowanych pomocy edukacyjnych i zabawek spośród najlepszych 
producentów w Europie i na świecie.

Jako producent specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju mebli, przeznaczonych do szkół i przedszkoli, w tym
szatni, szafek, zestawów meblowych, stołów ławek i krzeseł oraz kompleksów kuchennych i kącików zabaw dla dzieci.
W ofercie produkcyjnej znajdują się również: suche baseny, kształtki piankowe, makatki i szereg innych pomocy
wykonanych z materiałów tekstylnych oraz drewnianych pomocy edukacyjnych.

Dzieci i młodzież spędzają w szkole siedząc na krześle do sześciu godzin dziennie przez okres 11 lat lub 
więcej. Krzesła muszą zatem być bezpieczne, trwałe oraz łatwe w utrzymaniu czystości. Prezentowane 
krzesła zostały zaprojektowane, aby sprostać wielu wymogom i potrzebom rynku europejskiego.

Dedykowany katalog skierowany jest dla szkół podstawowych.

Banery reklamowe

Wyroby na folii okiennej

Realizujemy zamówienia 
według wzorów klienta!

Nadruki na tkaninach

Miło nam poinformować Państwa, że powiększyliśmy nasz park maszynowy o drukarkę wielkoformatową HP335.

Drukarka ta pozwoli nam realizować Państwa indywidualne projekty dotyczące wystroju sal przedszkolnych i szkolnych 
poprzez nadruki  wielkoformatowe na różnych materiałach, typu: papier, folia, folia magnetyczna, materiał skóropodobny 
skaden-meditap, folie elektrostatyczne, banery okolicznościowe , wszelkiego typu folie na okna, szklane drzwi – folie przez-
roczyste, półprzezroczyste,  matowe, folie wielokrotnego użytku, które można naklejać na wszelkiego typu fakturach ścian 
i zdejmować, również możemy drukować fototapety, aplikacje na ścianę, rolety, zasłony, grafikę podłogową,  itp. - gama 
materiałów do nadruku  jest bardzo szeroka.

Nadruki na meblach
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ARANŻACJA SAL

Krzesła Jednoczęściowe

Nasze krzesła są pierwszymi, jednoczęściowymi, polipropylenowymi 

krzesłami na świecie, które otrzymały obie części certyfikatu BS EN 

1729 ze względu na ich wytrzymałość, stabilność oraz ergonomię. Ich 

konstrukcja powoduje, że są niezwykle łatwe w utrzymaniu czystości oraz 

pozbawione ostrych krawędzi.

Krzesła jednoczęściowe idealnie nadają się dla tych najbardziej wymagających 
klientów. Wykonane w oparciu o wytrzymałą, polipropylenową konstrukcję. 
Dostępne są w wielu wariantach kolorystycznych oraz w 6 rozmiarach, 
odpowiednich dla wszystkich grup wiekowych.
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Posiadają
certyfikaty

Wózek do krzeseł T40
Wózek przeznaczony dla krzeseł jednoczęścio-
wych. Usprawnia i ułatwia bezpieczny transport 
dużej ilości krzeseł jednocześnie.
Wytrzymała, metalowa konstrukcja, ciche gumo-
we koła.

97058000 903 zł

Łącznik do krzeseł T7
Nadaje się idealnie do łączenia krzeseł 
jednoczęściowych o rozmiarach 5 i 6. 
Wyjątkowo praktyczny w aulach, sa-
lach konferencyjnych czy innych więk-
szych pomieszczeniach.

97056000 12 zł

Akcesoria
Poduszka na siedzisko T8
Poduszka wyściełana nubukiem, dopasowana do 
wszystkich siedzisk z kolekcji. 
Wygodna i estetyczna - zapewnia dodatkowy 
komfort przy korzystaniu z naszych krzeseł.
Poduszki posiadają antypoślizgowy spód.

97056001 mała 93 zł
97056002 duża 103 zł
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T3 - rozmiar 3
wzrost: 119 - 142
Wymiary całkowite:
D: 384, S: 430, W: 600 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 331, S: 340, W: 350 [mm]
Obciążenie maks.: 107kg
Waga: 2,85kg

159pln
brutto

141pln
brutto brutto

155pln

T4 - rozmiar 4
wzrost: 133 - 159
Wymiary całkowite:
D: 408, S: 432, W: 690 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 331, S: 340, W: 380 [mm]
Obciążenie maks.: 107kg
Waga: 2,95kg

140pln
brutto

126pln
brutto brutto

129pln

T5 - rozmiar 5
wzrost: 146 - 176
Wymiary całkowite:
D: 486, S: 480, W: 799 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 414, S: 370, W: 425 [mm]
Obciążenie maks.: 115kg
Waga: 4,22kg

T6 - rozmiar 6
wzrost: 159 - 188
Wymiary całkowite:
D: 510, S: 482, W: 829 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 414, S: 370, W: 455 [mm]
Obciążenie maks.: 158kg
Waga: 4,43kg

T1 - rozmiar 1
wzrost: 93 - 116
Wymiary całkowite:
D: 320, S: 360, W: 513 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 279, S: 275, W: 260 [mm]
Obciążenie maks.: 97kg
Waga: 1,77kg

T2 - rozmiar 2
wzrost: 108 - 121
Wymiary całkowite:
D: 343, S: 363, W: 563 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 279, S: 275, W: 310 [mm]
Obciążenie maks.: 97kg
Waga: 1,91kg

Krzesła Jednoczęściowe
rozm. T1 T2 T3 T4 T5 T6

970261 970311 970351 970381 970431 970461
970262 970312 970352 970382 970432 970462
970263 970313 970353 970383 970433 970463
970264 970314 970384 970384 970434 970464

X X X X 970435 970465
X 970316 970356 970386 970436 970466

970267 970317 X X X X
cena 126 zł 129 zł 140 zł 141 zł 155 zł 159 zł

Krzesła Jednoczęściowe
rozm. T1 T2 T3 T4 T5 T6

X 975311 975351 975381 975431 975461
975262 975312 975352 975382 975432 975462

X 975313 975353 975383 975433 975463
X X X X 975437 975467
X 975314 975358 975388 975438 975468
X X X X 975439 975469
X X X X 975440 975470

cena 126 zł 129 zł 140 zł 141 zł 155 zł 159 zł

Krzesła Jednoczęściowe - antybakteryjne
rozm. T1AN T2AN T3AN T4AN T5AN T6AN

9A2607 9A3107 9A3507 9A3807 9A4307 9A4607
cena 127 zł 130 zł 146 zł 149 zł 165 zł 175 zł

czarny żółty niebieski zielony ciemny szary bordowy

pomarańczowyczerwony limonkowy jasny szary błękitny fioletowy

kolorystyka
krzeseł:

127pln
brutto

ZABIJA

99.9%
BAKTERII

Antybakteryjne

130pln
brutto

ZABIJA

99.9%
BAKTERII

Antybakteryjne

146pln
brutto

ZABIJA

99.9%
BAKTERII

Antybakteryjne

149pln
brutto

ZABIJA

99.9%
BAKTERII

Antybakteryjne

165pln
brutto

ZABIJA

99.9%
BAKTERII

Antybakteryjne

175pln
brutto

ZABIJA

99.9%
BAKTERII

Antybakteryjne
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T13 - rozmiar 3
wzrost: 119 - 142
Wymiary całkowite:
D: 398, S: 438, W: 670 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 320, S: 387, W: 354 [mm]
Obciążenie maks.: 95kg
Waga: 3,09kg

T16 - rozmiar 6
wzrost: 159 - 188
Wymiary całkowite:
D: 495, S: 497, W: 820 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 406, S: 423, W: 464 [mm]
Obciążenie maks.: 140kg
Waga: 3,69kg

T14 - rozmiar 4
wzrost: 133 - 159
Wymiary całkowite:
D: 416, S: 438, W: 700 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 320, S: 387, W: 383 [mm]
Obciążenie maks.: 95kg
Waga: 3,19kg

T15 - rozmiar 5
wzrost: 146 - 176
Wymiary całkowite:
D: 477, S: 497, W: 790 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 406, S: 423, W: 434 [mm]
Obciążenie maks.: 140kg
Waga: 3,58kg

149pln
brutto

141pln
brutto brutto

145pln

139pln
brutto

135pln
brutto

Łacznik do krzese LC
Idealne akcesorium do łączenia krzeseł klasycz-
nych oraz krzeseł na płozach. 
Bardzo przydatny w aulach, salach konferencyj-
nych czy innych większych pomieszczeniach.

97056003 12 zł

Bezpieczna
klasa

Prawidłowa
postura

Blokada
bujania

Możliwość
sztaplowania

Wytrzymałe Ergonomiczne Stabilne Posiadają
certyfikaty

BSEN
1729.2

BSEN
1729.1

Krzesła 
Klasyczne

T12 - rozmiar 2
wzrost: 108 - 121
Wymiary całkowite:
D: 398, S: 438, W: 630 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 320, S: 387, W: 310 [mm]
Obciążenie maks.: 95kg
Waga: 3,09kg

kolor stopki określa 
rozmiar krzesła

Krzesła klasyczne - 4 nogi
rozm. T12 T13 T14 T15 T16

971251 971351 971381 971431 971461
971252 971352 971382 971432 971462
971253 971353 971383 971433 971463
971254 971354 971384 971434 971464

X X X 971435 971465
971255 971356 971386 971436 971466

cena 135 zł 139 zł 141 zł 145 zł 149 zł

Krzesła klasyczne - 4 nogi
rozm. T12 T13 T14 T15 T16

971256 976351 976381 976431 976461
971257 976352 976382 976432 976462
971258 976353 976383 976433 976463

X X X 971437 971467
971259 976354 976384 971438 971468

X X X 971439 971469
cena 135 zł 139 zł 141 zł 145 zł 149 zł
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T25 - rozmiar 5
wzrost: 146 - 176
Wymiary całkowite:
D: 456, S: 540, W: 806 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 406, S: 423, W: 432 [mm]
Obciążenie maks.: 140kg
Waga: 3,51kg

Krzesła zbudowane są z jednoczęściowego, polipropylenowego siedziska 
i wytrzymałej stalowej ramy. Oba elementy zostały precyzyjnie zespolne, 
tworząc wysoko wytrzymałą konstrukcję. Łączenia zabezpieczono przed 
potencjalnym majstrowaniem, a konstrukcja nóg nie pozwalaja na 
przechylanie się krzesła.

Krzesła na płozach
Wyjątkowo wytrzymałe krzesła na płozach zostały zaprojektowane z myślą 
o znoszeniu wszelkich przeciążeń każdego dnia. 
Siedziska dostępne są w wielu kolorach, a stelaże posiadają srebrne 
wykończenie. Istenieje również możliwość wyboru czarnego stelaża.

T23 - rozmiar 3
wzrost: 119 - 142
Wymiary całkowite:
D: 368, S: 507, W: 660 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 320, S: 387, W: 347 [mm]
Obciążenie maks.: 95kg
Waga: 3,41kg

T24 - rozmiar 4
wzrost: 133 - 159
Wymiary całkowite:
D: 386, S: 507, W: 700 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 320, S: 387, W: 379 [mm]
Obciążenie maks.: 95kg
Waga: 3,47kg

T26 - rozmiar 6
wzrost: 159 - 188
Wymiary całkowite:
D: 477, S: 540, W: 836 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 406, S: 423, W: 457 [mm]
Obciążenie maks.: 140kg
Waga: 4,17kg

165pln
brutto

155pln
brutto brutto

159pln

154pln
brutto
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Bezpieczna
klasa

Prawidłowa
postura

Blokada
bujania

Możliwość
sztaplowania

Wytrzymałe Ergonomiczne Stabilne Posiadają
certyfikaty

BSEN
1729.2

BSEN
1729.1

czarny żółty niebieski zielony ciemny szary bordowy

pomarańczowyczerwony limonkowy jasny szary błękitny fioletowy

kolorystyka
krzeseł:

Krzesła na płozach
rozm. T23 T24 T25 T26

972351 972381 972431 972461
972352 972382 972432 972462
972353 972383 972433 972463
972354 972384 972434 972464

X X 972435 972465
972356 972386 972436 972466

cena 154 zł 155 zł 159 zł 165 zł

Krzesła na płozach
rozm. T23 T24 T25 T26

977351 977381 977431 977461
977352 977382 977432 977462
977353 977383 977433 977463

X X 977434 977464
977354 977384 977435 977465

X X 977436 977466
cena 154 zł 155 zł 159 zł 165 zł
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T90 - rozmiar 3
wzrost: 119 - 142
Wymiary całkowite:
D: 530, S: 550, W: 495 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 361, S: 365, W: 445 [mm]
Obciążenie maks.: 97kg
Waga: 4,5kg

T92 - rozmiar 5
wzrost: 146 - 176
Wymiary całkowite:
D: 530, S: 550, W: 650 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 361, S: 365, W: 610 [mm]
Obciążenie maks.: 107kg
Waga: 4,76kg

T91 - rozmiar 4
wzrost: 133 - 159
Wymiary całkowite:
D: 530, S: 550, W: 600 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 361, S: 365, W: 560 [mm]
Obciążenie maks.: 97kg
Waga: 4,63kg

T93 - rozmiar 6
wzrost: 159 - 188
Wymiary całkowite:
D: 530, S: 550, W: 725 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 361, S: 365, W: 685 [mm]
Obciążenie maks.: 107kg
Waga: 4,88kg

Stołki wysokie

Stołki charakteryzują się ergonomicznym, jednoczęściowym siedziskiem, 
uformowanym z polipropylenu oraz praktycznie umieszczonym podnóżkiem 
dla dodatkowej wygody. Siedziska dostępne są w wielu kolorach, a stelaż ma 
srebrne wykończenie.

Jeśli rozglądasz się za wyjątkowymi stołkami laboratoryjnymi, nie musisz 
szukać już nigdzie indziej! Wysokie stołki Titan zostały zaprojektowane z 
myślą o wykorzystaniu przy wszelakich projektach. Dzięki ich specjalnie 
skonstruowanemu stelażowi żadna podłoga nie jest narażona na 
uszkodzenia, a polipropylenowe siedziska wytrzymają największe obciążenia.

226pln
brutto

222pln
brutto brutto

224pln

220pln
brutto

10
LAT

GWARANCJI

Bezpieczna
klasa

Prawidłowa
postura

Blokada
bujania

Możliwość
sztaplowania

Wytrzymałe Ergonomiczne Stabilne Posiadają
certyfikaty

BSEN
1729.2

BSEN
1729.1

czarny żółty niebieski zielony ciemny szary bordowy

pomarańczowyczerwony limonkowy jasny szary błękitny fioletowy

kolorystyka 
stołków:

Stołki wysokie
rozm. T90 T91 T92 T93

994403 995603 996103 996803
X X X X

994407 995607 996107 996807
994404 995604 996104 996804

X X X X
994412 995612 996112 996812

cena 220 zł 222 zł 224 zł 226 zł

Stołki wysokie
rozm. T90 T91 T92 T93

994411 995611 996101 996801
994409 995609 996109 996810
994408 995608 996108 996808
994410 995611 996111 996811
994405 995605 996105 996805
994401 995601 996101 996809

cena 220 zł 222 zł 224 zł 226 zł
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T35 - rozmiar Senior
wzrost: 133 - 174
Wymiary całkowite:
D: 600, S: 600, W: 845 - 930 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 406, S: 423, W: 460 - 560 [mm]
Obciążenie maks.: 107kg
Waga: 12,5kg

Krzesła obrotowe Titan to piękna, stylowa i innowacyjna kolekcja. Oferują idelną wygodę dla uczniów 
i nauczycieli  oraz mogą zostać w łatwy sposób dopasowane do wysokości użytkownika. Łączenia 
zabezpieczono przed potencjalnym majstrowaniem, a stalowa rama zapewnia dużą wytrzymałość.

Siedziska dostępne są w wielu kolorach, a ramy posiadają eleganckie chromowane wykończenie. Standardowo 

stelaż wyposażony jest w kółka. Podnośniki gazowe są w stanie wytrzymać wagę do 150 kg.

T30 - rozmiar Junior
wzrost: 119 - 146
Wymiary całkowite:
D: 600, S: 600, W: 765 - 820 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 320, S: 387, W: 355 - 420 [mm]
Obciążenie maks.: 97kg
Waga: 11,2kg

339pln
brutto

349pln
brutto

329pln
brutto

339pln
brutto

Krzesła 
obrotowe

Stołki
obrotowe

35
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Bezpieczna
klasa

Prawidłowa
postura

Regulacja
wysokości

Mobilne Wytrzymałe Ergonomiczne Stabilne Posiadają
certyfikaty

BSEN
1729.2

BSEN
1729.1

Krzesła obrotowe
rozm. T30 T35

973J0 973S0
973J1 973S1
973J2 973S2
973J3 973S3

X 973S8
973J7 973S7
973J4 973S4
973J5 973S5
973J6 973S6

X 973S9
973J8 974S0

X 974S1
cena 339 zł 349 zł

Stołki obrotowe
rozm. T32 T33

975J0 975S0
X X

975J1 975S1
975J2 975S2

X X
975J8 975S8
975J9 975S9

975J10 975S10
975J3 975S3
975J4 975S4
975J5 975S5

cena 329 zł 339 zł

T32 - rozmiar Junior
wzrost: 119 - 146
Wymiary całkowite:
D: 600, S: 600, W: 445 - 500 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 390, S: 420, W: 405 - 460 [mm]
Obciążenie maks.: 97kg
Waga: 10,2kg

T33 - rozmiar Senior
wzrost: 133 - 174
Wymiary całkowite:
D: 600, S: 600, W: 505 - 605 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 414, S: 420, W: 465 - 555 [mm]
Obciążenie maks.: 97kg
Waga: 11,5kg
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Krzesełko składane TC
Wym.: 39,5 x 39,5 x 44 cm

9750711 105 zł
9750711 105 zł

Krzesełko składane TC
Wymiary siedziska:
D: 395, S: 395, W: 440 [mm]
Waga: 3,6kg

TC40T - Wózek na 
krzesełka składane
Wymiary całkowite:
D: 540, S: 1120, W: 1000 [mm]
Pojemność: 40 krzesełek

T301 - Krzesło na kółkach
wzrost: 159 - 188
Wymiary całkowite:
D: 460, S: 475, W: 845 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 423, S: 406, W: 470 [mm]
Obciążenie maks.: 130kg
Waga: 6,6kg

T300 - Krzesło z blatem
wzrost: 159 - 188
Wymiary całkowite:
D: 900, S: 548, W: 845 [mm]
Wymiary siedziska:
D: 406, S: 423, W: 470 [mm]
Obciążenie maks.: 130kg
Waga: 13,0kg

405pln
brutto

725pln
brutto

105pln
brutto

Krzesła na kółkach
rozm. T300 T301

975T0 975TM0
975T1 975TM1
975T2 975TM2
975T3 975TM3
975T4 975TM4
975T5 975TM5
975T6 975TM6
975T7 975TM7
975T8 975TM8
975T9 975TM9

975T10 975TM10
975T11 975TM11

cena 725 zł 405 zł

Wózek na krzesełka składane
Pojemność wózka: 40 krzesełek

975712 840 zł

840pln
brutto

Wózek wyposażony w kółka.

Krzesła na kółkach

Krzesła 
składane
Składane krzesło Titan jest idealnym 

rozwiązaniem na zgromadzenia i 
imprezy.

Krzesło ma zintegrowane klipsy 
łączące, a jego  składana budowa 

zapewnia oszczędność miejsca podczas 
przechowywania.

Podwójnie nitowana konstrukcja 
zapewnia wytrzymałość oraz stabilność.

Siedzisko i oparcie ergonomicznie 
ukształtowane, a oparcie ma również 

oddychającą konstrukcję.

Krzesła na kółkach Titan umożłiwiają bezpieczną i komfortową 
mobilność w klasie, umożliwiając tworzenie różnych dynamicznych 
ustawień uczenia się.

Krzesła są odpowiednie dla indywidualnego użytku jak i można je 
łatwo łączyć, aby promować współne uczenie się.
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Stoliki Egzaminacyjne 
T10

Super wytrzymałe stoliki egzaminacyjne zostały wykonane 
z fakturowanego, odpornego na rysowanie blatu z wcięciem na długopis 
i stalowych nóg o śr. 22 mm. Ich waga jest dwa razy mniejsza niż 
tradycyjnych, drewnianych stolików, dzięki konstrukcji umożliwiającej 
ich złożenie są bardzo praktyczne w użyciu i przechowywaniu.

Jednoczęściowe blaty wytwarzane są z odpornego na uderzenia polipropylenu, czyniąc 
je niemal niezniszczalnymi. Niewielki rozmiar po złożeniu pozwala na efektywną 
i wyjatkowo łatwą aranżację sal egzaminacyjnych.  Ich transport ułatwia wózek 
zaprojektowany specjalnie z myślą o transporcie 20 lub 40 stolików jednocześnie.

Stoliki Egzaminacyjne

T10 - Stolik egzaminacyjny
Wymiary całkowite:
D: 600, S: 600, W: 710 [mm]
Waga: 7,91kg

T10T - Wózek na stoliki
Wymiary całkowite:
D: 1267, S: 600, W: 473 [mm]
Pojemność: 40 stołów
Waga: 30kg

199pln
brutto

1269pln
brutto

Wózek na stoliki T10T
Pojemność wózka: 40 stołów

97411015 1269 zł

Wózek na stoliki TC66
Pojemność wózka: 20 stołów

97411016 1490 zł

Wózek wyposażony
w kółka.

PRAKTYCZNE - ŁATWE W PRZECHOWYWANIU

TC66 - Stolik egzaminacyjny
Wymiary całkowite:
D: 600, S: 600, W: 710 [mm]
Waga: 7,91kg

SUPER 
WYTRZYMAŁY HPL

Stolik egzaminacyjny T10
Polipropylenowe blat stolika z metalową stalową 
ramą  22 mm z antypoślizgowymi nóżkami
- 2 lata gwarancji

97411010 199 zł
97411011 199 zł

Stolik egzaminacyjny TC66
Stolik dostępny w dwóch wersjach.

97411012 standard 179 zł
97411013 premium 197 zł

TC66 wersja premium:
Dostarczany z 18 mm bukowym blatem MDF 
pokrytym odpornym na ścieranie laminatem 
HPL, ze zintegrowanym rowkiem na pióro

TC66 Wersja ekonomiczna:
Dostarczany z 15 mm bukowym blatem MDF 
pokrytym odpornym na ścieranie laminatem 
HPL, ze zintegrowanym rowkiem na pióro

wersja 
ekonomiczna 179pln

brutto

wersja 
premium 197pln

brutto

Stoliki Egzaminacyjne 
MDF TC66

1490pln
brutto
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półka w 
oddzielnej 
sprzedaży

303950 - 30zł / szt.

70 x 50 cm

70 x 50 cm

70 x 50 cm

130 x 50 cm

130 x 50 cm

Stolik RS-O - 1-osobowy
rozm. nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

303920 303922 303924 303926
303921 303923 303925 303927

cena 171 zł 171 zł 173 zł 173 zł

Stolik RS-K - 1-osobowy
rozm. nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

3031431 3031433 3031435 3031437
3031432 3031434 3031436 3031438

cena 195 zł 195 zł 197 zł 197 zł

Stolik RS-L - 1 osobowy
rozm. nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

3031581 3031583 3031585 3031587
3031582 3031584 3031586 3301588

cena 254 zł 254 zł 259 zł 259 zł

Stolik RS-O - 2-osobowy
rozm. nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

303928 303930 303932 303934
303929 303931 303933 303935

cena 245 zł 245 zł 249 zł 249 zł

Stolik RS-K - 2-osobowy
rozm. nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

3031441 3031443 3031445 3031447
3031442 3031444 3031446 3031448

cena 288 zł 288 zł 292 zł 292 zł

Stolik RS-L - 2 osobowy
rozm. nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

3035601 3035603 3035605 3035607
3035602 3035604 3035606 3035608

cena 350 zł 350 zł 355 zł 355 zł

Pojemnik RS
Kolor pojemnika dopasowany do rozmiaru stolików.

303950 30 zł

- Blat stolika stanowi płyta gr. 2 cm pokryta obustronnie 
laminatem HPL

- Obrzeże blatu wykonane z litego dwukrotnie 
lakierowanego drewna bukowego, głęboko wklejonego w 
blat, co niezwykle skutecznie zabezpiecza krawędź blatu

- Na nogi stołu montowane solidne nieprzecierające się 
wysokie stopki z tworzywa

- kolor stopek oznacza rozmiar stolika

Stoliki szkolne RS

półka 
w oddzielnej 

sprzedaży
303950 - 30zł / szt.

Posiadają
certyfikaty Tabela rozmiarów 

mebli wg. normy 
PN-EN 1729-1:2007

STRONA 22

130 x 50 cm

półka 
w oddzielnej 

sprzedaży
303950 - 30zł / szt.

Laminaty HPL odznaczają się wyjątkową odpornością na zarysowania

KREM

BUK

Blat pokryt super wytrzymałym laminatem HPL | Stelaż wykonany z rur o śr. 28 mm

Blat pokryt super wytrzymałym laminatem HPL | Stelaż wykonany z rur o śr. 28 mm

Blat pokryt super wytrzymałym laminatem HPL | Stelaż wykonany z rur o śr. 40 mm
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Laminaty HPL odznaczają się wyjątkową odpornością na zarysowania

130 x 50 cm

130 x 50 cm

70 x 50 cm

70 x 50 cm

- Blat stolika stanowi 
płyta gr. 2 cm pokryta 

obustronnie laminatem 
HPL!

- Obrzeże blatu 
wykonane z listwy 

z litego dwukrotnie 
lakierowanego drewna 

bukowego! głęboko 
wklejonego w blat

- Stabilizujący stelaż 
również jako wygodna 

podpórka pod nogi 
ucznia u dołu stolika

- Zaślepki są nakładane 
i przykręcane 

- Opcjonalnie półki 
z siatki metalowej

Koszyk do stolików regulowanych RS
Koszyk wykonany z drutu.

303999 30 zł Stolik RS-P z regulacją - 1-osobowy 
Regulacją w rozmiarze od 3-6 (59 - 76 cm) 

3031063 284 zł
3031064 284 zł

Stolik RS z regulacją - 2-osobowy
Regulacją w rozmiarze od 3-6 (59 - 76 cm) 

3031061 322 zł
3031062 322 zł

Stolik RS-P z regulacją - 2-osobowy
Regulacją w rozmiarze od 3-6 (59 - 76 cm)

3031065 380 zł
3031066 380 zł

Stolik RS z regulacją - 1-osobowy
Regulacją w rozmiarze od 3-6 (59 - 76 cm) 

3031051 235 zł
3031052 235 zł

Stelaż został wykonany z rur o śr. 40, 32 oraz 28 mm

Stelaż został wykonany z rur o śr. 40, 32 oraz 28 mm

półka 
w oddzielnej 

sprzedaży
303999 - 30zł / szt.

półka 
w oddzielnej 

sprzedaży
303999 - 30zł / szt.

Krzesło regulowane RS-L
Krzesło dostępne w 2 rozmiarach

3035081 nr 3 - 6 212 zł
3035082 nr 4 - 7 212 zł

Stoliki regulowane RS

Super wytrzymały HPL

Super wytrzymały HPL

Krzesła dla osób 
niepełnosprawnych
Regulacja wysokości od 38 do 51 cm.
Kółka z możliwością blokady

3035091 440 zł

Krzesła dla osób 
niepełnosprawnych z 
podłokietnikami
Regulacja wysokości od 38 do 51 cm.
Kółka z możliwością blokady.

3035092 590 zł

Stolik dla osób niepełnosprawnych
Stolik dla osób niepełnosprawnych posiada regu-
lację wysokości oraz kąta nachylenia blatu. Blat 
posiada małe ograniczniki zapobiegające zsunię-
ciu zeszytu, książki oraz długopisów.
Wym. blatu stolika: 90 x 65 cm

30315880 1250 zł
30315881 1250 zł
30315882 1250 zł
30315883 1250 zł
30315884 1250 zł
30315885 1250 zł

Stoliki i krzesła dla 
osób niepełnosprawnych

Blat z płyty pokrytej laminatem HPL gr 2 cm
Obrzeże blatu: lite drewno bukowe
Płynna regulacja wysokości blatu
Wielozakresowa regulacja pochyłu 
blatu
U dołu blatu ograniczniki chroniące 
przed zsunięciem się zeszytu
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Krzesła RS-N
Krzesło dostępne w 4 rozmiarach.

30351903 nr 3 420 zł
30351904 nr 4 420 zł
30351905 nr 5 423 zł
30351906 nr 6 423 zł

- Siedzisko i oparcie z wysokiej jakości sklejki bukowej 7,5 mm dwukrotnie lakierowanej
- Siedzisko profilowane: 1) pod kolanami 2) na powierzchni siedziska w formie”kubełka”
- Stelaż wykonany w rury o śr. 28 mm

Kolor stopki określa wysokość krzesła

Krzesło - Kotek
Oparcie umożliwiające zawiesze-
nie plecaka.

3035132 31 cm 145 zł
3035033 35 cm 145 zł
3035034 38 cm 145 zł
3035035 43 cm 145 zł

Krzesło na kółkach - Kotek
Pod siedziskiem miejsce na plecak.

3035090 285 zł

Krzesła typu KOTEK mogą w wielkim stopniu 
polepszyć utrzymanie porządku i bezpieczeństwa 
w salach lekcyjnych dzięki ergonomicznemu 
kształtowi oparcia. Zostały zaprojektowane specjalnie 
tak, aby umożliwiały zawieszenie na nich plecaka. 

Z krzesłami KOTEK porządek w sali

Krzesło nauczycielskie RS-P
Wysokość do siedziska 46 cm

3035000 212 zł

Krzesło RS
Krzesło dostępne w 4 rozmiarach.

303936 nr 3 125 zł
303937 nr 4 125 zł
303938 nr 5 128 zł
303939 nr 6 128 zł

Krzesło nauczycielskie RS-D 
Wysokość do siedziska 46 cm

3035001 220 zł

Krzesła obrotowe RS
Regulacja wysokości: 43 - 51 cm

3035193 570 zł

Krzesło RS-D
Krzesło dostępne w 4 rozmiarach.

3035031 nr 3 142 zł
3035032 nr 4 142 zł
3035033 nr 5 155 zł
3035034 nr 6 155 zł

Krzesła na płozach RS
Krzesło dostępne w 4 rozmiarach.

30351923 nr 3 470 zł
30351924 nr 4 470 zł
30351925 nr 5 473 zł
30351926 nr 6 473 zł
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Krzesło Vogve
Wym.: s. 50 x g. 50 x w. 45-54 cm

9752620 1050 zł

Krzesło tapicerowane
Stelaż dostępny w dwóch kolorach.
Rozmiar nr. 6

19510224 czarny 89 zł
19510225 chrom 129 zł

Krzesło Ergo
Wym.: s. 50 x g. 50 w. 46-59 cm

9750808 740 zł

Fotel biurowy
Wym.: 109 - 119 x 61 x 63 cm

19501001 269 zł

Krzesło Zoom
Wym.: s. 44,5 x g. 46 w. 72-84 cm

9750709 645 zł

Krzesło składane
Wym.: 76 x 52 x 40 cm

19501002 85 zł

Krzesło Visitor
Wym.: s. 53 x g. 51 w. 47 cm

9750247 826 zł

Fotel biurowy Pionier
Wym.: 100 - 110 x 61 x 52 cm

19501003 199 zł

możliwość 
dopasowania 
oparcia

Pełna specyfikacja krzeseł 
na stronie  www.educol.pl

Wózek na krzesła
Wózek dostosowany do krzeseł RS.

3039031 539 zł

Krzesło nauczycielskie RS-P
Rozmiar: nr 6

3035003 235 zł
3035004 235 zł
3035005 235 zł
3035006 235 zł

Krzesło plastikowe RS-P

rozm. nr. 5 nr. 6 nr. 7

3039431 3039441 3039451
3039432 3039442 3039452
3039433 3039443 3039453
3039434 3039444 3039454

cena 125 zł 125 zł 125 zł

- Siedzisko i oparcie z lekko elastycznego tworzywa  - nie pękające
- Podwójna poprzeczka wzmacniająca pod siedziskiem

- Stelaż krzesła z rury metalowej o śr. 25 mm

Krzesła RS plastikowe
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Biurko nauczycielskie RS-L
Wym.: 140 x 70 x 76 cm

3031441 985 zł
3031442 985 zł

Biurko nauczycielskie RS-P
Wym.: 140 x 70 x 76 cm

3032061 684 zł
3032062 684 zł

Biurko ze skrytką na laptopa RS-P
Wym.: 140 x 70 x 76 cm

3033135 1079 zł

Stolik informatyczny RS-80
Wym.: 120 x 80 x 72 cm

3032161 789 zł

Stolik informatyczny RS-140
Wym.: 140 x 80 x 72 cm

3032065 825 zł

Stolik informatyczny RS-160
Wym.: 160 x 80 x 72 cm

3032067 865 zł

Biurko ze skrytką na laptopa RS-L
Wym.: 140 x 70 x 76 cm

3033100 1290 zł

Biurko ze skrytką na laptopa RS-LS
Wym.: 140 x 70 x 76 cm

3033101 1589 zł

Biurko nauczycielskie RS-D
Wym.: 160 x 80 x 76 cm

3031021 1119 zł
3031022 1119 zł

Biurka nauczycielskie RS
Biurko w kolorze bukowym.  
Blat w dwóch kolorach do wyboru: 

- Przestronne biurka o blacie pokrytym laminatem HPL grubości 2 mm, gr. blatu: 3 cm
- Obrzeże wykonane z drewna bukowego gr. 5 mm  głęboko wpuszczonego w blat
- Średnica stelaża wynosi 40 mm; stelaż również po obwodzie blatu
- Dwie szuflady - górna zamykana na zamek

- automatyczny mechanizm chowający laptop podczas zamykania klapki i podnoszący przy otwieraniu
- wytrzymały blat z laminatu gr. 2 cm z obrzeżem z litego drewna bukowego wklejonego w laminat  HPL
- mocny stelaż z rury o średnicy 40 mm

KREM BUK

Blaty wykonane z płyty o gr. 3 cm
Pokryte super wytrzymałym laminatem HPL

Super wytrzymały HPL

Blaty z super wytrzymałym HPL

ar
an

ża
cj

a 
sa

l

14 Wszystkie ceny brutto

ar
an

ża
cj

a 
sa

l

15Szersza oferta na www.educol.pl



Półka na klawiaturę
Wym.: 72 x 30 x 13 cm

15500017 60 zł

Stojak na komputer
Wym.: 25 x 50 x 16 cm

15500016 89 zł

Biurko komputerowe
Biurko z metalowym stelażem. Wysuwana, plasti-
kowa półka na klawiaturę. Blat z płyty o grubości 
18 mm, z prawej strony otwór na kable. Podwie-
szana półka na komputer.
Wym.: wys.76 x szer. 91 x gł. 61 cm

96521212 380 zł

Krzesło Fonseca
Wym.: s. 54 x g. 55 x w. 47 - 57 cm

9752403 568 zł

Krzesło Start
Wym.: s. 48 x g. 50 x w. 43,5 - 53 cm

9751743 378 zł

Krzesło Zico
Wym.: s. 48 x g. 47 x w. 46 - 56 cm

9750799 637 zł

Krzesło Lazio
Wym.: s. 48 x g. 46 x w. 49 cm

9750234 361 zł

Pełna specyfikacja krzeseł na www.educol.pl

120 x 80 cm
80 x 80 cm

Stół świetlicowy - pojedynczy
Rozmiar: nr 6

17181060 167 zł
17181061 167 zł
17181062 167 zł
17181063 167 zł
17181064 167 zł

Stół świetlicowy - podwójny
Rozmiar: nr 6

17192060 209 zł
17192061 209 zł
17192062 209 zł
17192063 209 zł
17192064 209 zł

śr. 28 mm

śr. 32 mm

Krzesło tapicerowane MW
Rozmiar: nr 6

17182060 125 zł
17182061 125 zł
17182062 125 zł
17182063 125 zł
17182064 125 zł

Stoliki świetlicowe

Biurko szkolne L z kontenerem
Stelaż wykonany z profili 25x25 mm malowany proszkowo. Blat, osłona 
przednia i kontenerek z płyty laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV.
Wym. blatu 130x 65 cm, wysokość 76 cm, wym.  kontenera 47 x 40 x 50 cm.

15553080 420 zł
15553081 420 zł
15553082 420 zł
15553083 420 zł
15553084 420 zł
15553085 420 zł
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- Stelaż z rury metalowej o śr. 40 i gr. 1,5 mm, łączony za pomocą 
  poprzeczek 40x20x1,5 mm, spawane. 
- Blat z płyty wiórowej oklejony laminatem HPL, obrzeża drewniane gr.20 mm.

Stolik świetlicowy RS-C 80

wysokość 64 cm 71 cm 76 cm

3037101 3037103 3037105
3037102 3038104 3037106

cena 328 zł 328 zł 328 zł

Stolik świetlicowy RS-G 80

wysokość 64 cm 71 cm 76 cm

3032151 3032153 3032155
3032152 3032154 3032156

cena 440 zł 440 zł 440 zł

Stolik z wieszakami na krzesła RS-W140

wysokość 64 cm 71 cm 76 cm

3031551 3031553 3031555
3031552 3031554 3031556

cena 710 zł 710 zł 710 zł

Stolik świetlicowy RS-C 160

wysokość 64 cm 71 cm 76 cm

3037161 3037163 3037165
3037162 3037164 3037166

cena 480 zł 480 zł 480 zł

Stolik świetlicowy RS-G 140

wysokość 64 cm 71 cm 76 cm

3032511 3032513 3032515
3032512 3032514 3032516

cena 560 zł 560 zł 560 zł

Stolik z wieszakami na krzesła RS-W160

wysokość 64 cm 71 cm 76 cm

3031561 3031563 3031565
3031562 3031564 3031566

cena 880 zł 880 zł 880 zł

Stolik świetlicowy RS-C 180

wysokość 64 cm 71 cm 76 cm

3037181 3037183 3037185
3037182 3037184 3037186

cena 525 zł 525 zł 525 zł

Stolik świetlicowy RS-G 160

wysokość 64 cm 71 cm 76 cm

3032531 3032533 3032535
3032132 3032534 3032536

cena 610 zł 610 zł 610 zł

- Stelaż z rury metalowej o śr. 60 mm i gr. 1,5 mm połączony poprzeczkami 60x20x1,5 mm, spawany. 
- Solidny blat pokryty laminatem HPL, o grubości 3 cm
- Obrzeże stanowi listwa drewniana grubości 5 mm głęboko wpuszczona w blat.

80 x 80 cm

80 x 80 cm

140 x 80 cm

160 x 80 cm

160 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

Krzesła dostępne na stronie 14

KREM BUK

120 x 80 cm

Blaty wykonane z płyty o gr. 3 cm
Pokryte super wytrzymałym laminatem HPL

Blaty wykonane z płyty o gr. 3 cm
Pokryte super wytrzymałym laminatem HPL

Blaty wykonane z płyty o gr. 2 cm
Pokryte super wytrzymałym laminatem HPL

Stelaż z nogami 
o śr. 60 mm

Stelaż z nogami 
o śr. 60 mm

Stelaż z nogami 
o śr. 40 mm
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Stolik szkolny RS-Wiraż
rozmiar nr 3 nr 4 nr 5 nr 6

30340401 30340411 30340421 30340431
30340402 30340412 30340422 30340432
30340403 30340413 30340423 30340433
30340404 30340414 30340424 30340434
30340405 30340415 30340425 30340435
30340406 30340416 30340426 30340436

cena 579 zł 579 zł 579 zł 579 zł

Stolik szkolny RS-Trapez 130 x 61 cm
rozmiar nr 3 nr 4 nr 5 nr 6

30340011 30340021 30340031 30340041
30340012 30340022 30340032 30340042
30340013 30340023 30340033 30340043
30340014 30340024 30340034 30340044
30340015 30340025 30340035 30340045
30340016 30340026 30340036 30340046

cena 519 zł 519 zł 519 zł 519 zł

Stolik szkolny RS-Trapez 100 x 56 cm
rozmiar nr 3 nr 4 nr 5 nr 6

30340241 30340251 30340261 30340271
30340242 30340252 30340262 30340272
30340243 30340253 30340263 30340273
30340244 30340254 30340264 30340274
30340245 30340255 30340265 30340275
30340246 30340256 30340266 30340276

cena 449 zł 449 zł 449 zł 449 zł

Stolik szkolny RS-Trapez 140 x 64 cm
rozmiar nr 3 nr 4 nr 5 nr 6

30340201 30340211 30340221 30340231
30340202 30340212 30340222 30340232
30340203 30340213 30340223 30340233
30340204 30340214 30240224 30340234
30340205 30340215 30340225 30340235
30340206 30340216 30340226 30340236

cena 559 zł 559 zł 559 zł 559 zł

Prezentowana seria stolików 
Wiraż jak i Trapez - wyróżnia 
duża możliwość konfiguracji ich 
ustawienia. 

Solidny blat z płyty o grubości 25 mm, 
oklejone obrzeżem ABS

Pod blatem profil o przekroju 40 x 20 mm
Stelaż w kolorze srebrnym o średnicy 40 mm

Możliwość zmiany konfiguracji stolików
Blat o wymiarze 126 x 61 cm, dostępny w 6 

kolorach do wyboru.

Stolik wiraż dla dwóch uczniów.
Ucziowie usytuowani są przy dłuższym łuku.
Najdłuższa przekątna stolika wynosi 130 cm

Bok krórym łączy się stoliki wysosi 50 cm

Solidny blat o grubości 25 mm
Bezpieczne zaokrąglone rogi blatu, zagięty przód blatu stolika
Stelaż o średnicy 40 mm
Swobodna konfiguracja stolika
występuje w trzech wersjach wymiaru blatu podanych poniżej
Możliwość wyboru sześciu kolorów blatu stolika
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Stół przyścienny z drzwiami suwanymi
Przestawna półka.
Stół dostępny w 4 szerokościach 80, 100, 120, 
150 cm, gł.  60 cm, wys. 85 cm

25696180 80 cm 1827 zł
25696100 100 cm 2026 zł
25696120 120 cm 2199 zł
25696150 150 cm 2562 zł

Stół przyścienny z drzwiami 
skrzydłowymi
Przestawna półka.
Stół dostępny w 3 szerokościach 80, 100, 120 cm, 
gł.  60 cm, wys. 85 cm

25656080 80 cm 1685 zł
25656100 100 cm 1899 zł
25656120 120 cm 2155 zł

Stół przyścienny z półką
Stół dostępny w 4 szerokościach 80 cm, 100, 120, 
150 cm, gł.  60 cm, wys. 85 cm

25609020 80 cm 789 zł
25609021 100 cm 889 zł
25609022 120 cm 986 zł
25609024 140 cm 1077 zł

Stół ze zlewem 2-komorowy
Cechy: stół skręcany, nogi łączone za pomocą 
śrub, otwór pod baterię pomiędzy komorami śr. 
33 mm (zaślepiony), komory umieszczone cen-
tralnie, stół posiada komorę o wymiarach 40 x 
40 x 25 cm, możliwość wycięcia otworu pod roz-
drabniacz odpadów śr. 90 mm.
Materiał wykonania: stal nierdzewna.
Wym.: szer. 100 cm, gł. 60 cm, wys. 85 cm

25615106 1838 zł

Wyposażenie 
kuchni

Regał ażurowy
Chromowana powierzchnia gwarantuje ochronę przed korozją i 
uszkodzeniami eksploatacyjnymi, a druciana konstrukcja zapewnia 
produktom idealną wentylację.
Wysokość półek można swobodnie regulować na słupkach. Półka 
regału o wymiarze 45,7 x 60 cm ze stali chromowanej. Wzmocnienie 
sprawia, że nośność każdej półki wynosi aż 200 kg.
Regał dostępny w 4 szerokościach 60, 91, 121, 150 cm, gł.  45,7 cm, 
wys. 188 cm

25696080 60 cm 460 zł
25609051 91 cm 524 zł
25609052 121 cm 616 zł
25609053 152 cm 753 zł

Wózek 3 półkowy
Wózek wykonany ze stali nierdzewnej, z półkami 
ze stali chromowanej, wyposażony w 4 skrętne 
koła z gumowymi odbojnikami i 2 hamulce.
Spody półek oklejono materiałem dźwiękochłonnym.
Maksymalne obciążenie 145 kg, Odległość mię-
dzy półkami 23 cm, Wym. półek: 83 x 51 cm
Wym. wózka: 86 x 54 x 92 cm

25609091 495 zł

Piec konwekcyjno - parowy z 
myciem automatycznym 5 x GN1/1
Cechy: wykonane ze stali nierdzewnej, panel doty-
kowy, 99 regulowanych programów, 4 fazy gotowa-
nia, autorevers, komora pieca z zaokrąglonymi kra-
wędziami ułatwia czyszczenie, obrót automatyczny 
wentylatora, kontrola wilgotności, sonda rdzenia, 
podwójne szyby w drzwiach ułatwiające czyszcze-
nie, system chłodzenia, oświetlenie komory pieca, 
zdejmowane ruszt, automatyczny system mycia.
Wym.: szer. 94 cm, gł. 77 cm, wys. 76 cm
Pojemność: 5 x GN 1/1 lub  blachy 60 x 40 cm
Przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz
Całkowita wartość mocy: 6,5 kW
Wyposażenie: 1 ruszt GN 1/1

25600905 20999 zł

Zmywarko wyparzarka
Materiał wykonania: stal nierdzewna, moc grzał-
ki bojlera: 3/4.5 kW, moc elektryczna: 3.4/4.9 
kW, moc zainstalowana: 5.6/7.1 kW, napięcie: 
230/400 V, moc grzałki komory : 2 kW.
Długość cyklu pracy : 120/180 sek
Wym.: szer. 56,5 cm, gł. 66,5 cm, wys. 83,5 cm

25601517 6598 zł

Nośność każdej półki 200 kg
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Kuchnia gazowa 4 palnikowa
Kuchnia gazowa wykonana jest z wysokogatun-
kowych stali nierdzewnych. Palniki i ruszty wyko-
nane z żeliwa. Pod palnikami demontowane misy 
na wykipiny. Kuchnia wyposażona jest w półkę od-
kładczą. Możliwość dopasowania mocy palników. 
Kuchnia wyposażona jest w palnik pilotujący z 
zabezpieczeniem przeciwypływowym gazu. Moż-
liwość zastosowania nakładek grillowych (gładka, 
ryflowana), redukcyjnych oraz ruszt WOK.
Moc palników: 2x4,5 kW+2x7,5 kW=24,0 kW
Przyłącze gazu: R 1/2
Zabezpieczenie przeciwwypływowe
Palnik 7,5 kW - palnik dwukoronowy
Wym.: 80 x 70 x 85 cm

25600004 4522 zł

Kuchnia elektryczna 4 płytowa
Płyty szybkogrzejne, napięcie znamionowe i rodzaj prądu: 
400V 3N ~. Kuchnia elektryczna wykonana z wysokoga-
tunkowych stali nierdzewnych. Płyta robocza wykonana 
ze stali kwasoodpornej AISI 304. Płyty grzewcze szybko-
grzejne, o dużej żywotności. Kuchnia wyposażona jest 
w półkę odkładczą. Możliwość zastosowania nakładek 
umożliwiających przesuwanie garnków pomiędzy polami 
grzewczymi.
Moc płyt: 3x2,6 kW+1x2,0 kW=9,8 kW
Wym.: 80 x 70 x 85 cm

25610004 3235 zł

Warnik do wody 10L
Warnik wykonany ze stali nierdzewnej, posiada 
regulację zakresu pracy w przedziale 30~110°C. 
Grzałka o mocy 1000W znajduje się pod dnem war-
nika. Na zewnątrz pojemnika znajduje się wskaźnik 
poziomu wody ze skalą wyrażoną w litrach. Po obu 
stronach są wygodne, nienagrzewające się uchwy-
ty do przenoszenia. Ich konstrukcja stanowi jedno-
cześnie system TWIST-LOCK dzięki czemu możliwe 
jest szczelne zamknięcie pokrywki.

25604310 297 zł

Pojemnik stalowy - perforowany
Wyprodukowano z najwyższej jakości stali nie-
rdzewnej typu 201, o matowej i gładkiej po-
wierzchni, zgodnie ze standaryzacją GASTRO 
NORM PN-EN 631-1:1996. 
Dostępny w 4 pojemnościach: 8,5l (wys. 6,5 cm), 13,5l 
(wys. 10 cm), 20,5L (wys. 15 cm), 26l (wys. 20 cm).
Szer. 32,5 cm, dł. 53 cm, gr. ścianki: 7 mm

25600342 8,5L 79 zł
25600343 13,5L 93 zł
25600344 20,5L 112 zł
25600345 26L 133 zł

Pojemnik stalowy
Wyprodukowano z najwyższej jakości stali nie-
rdzewnej typu 201, o matowej i gładkiej po-
wierzchni, zgodnie ze standaryzacją GASTRO 
NORM PN-EN 631-1:1996. 
Dostępny w 4 pojemnościach: 8,5l (wys. 6,5 cm), 13,5l 
(wys. 10 cm), 20,5L (wys. 15 cm), 26l (wys. 20 cm).
Szer. 32,5 cm, dł. 53 cm

25600252 8,5L 59 zł
25600253 13,5L 69 zł
25600254 20,5L 93 zł
25600255 26L 105 zł

Pojemnik z powłoką nieprzywierającą
Cechy produktu: powłoka nieprzywierająca, wykona-
ny z aluminium, można używać w piecach.
Dostępny w 3 wysokościach: 2 cm, 4 cm, 6,5 cm.
Szer. 32,5 cm, dł. 53 cm

25608696 2 cm 199 zł
25608702 4 cm 215 zł
25608719 6,5 cm 244 zł

Patelnia elektryczna, uchylna na 
stelażu
Przeznaczona do smażenia i duszenia potraw, 
ręczny przechył misy w celu zlewania oleju, po-
wierzchnia robocza 0,27m2, płynna regulacja 
temperatury, termostat bezpieczeństwa z ma-
nualnym resetem, obudowa i misa wykonana ze 
stali nierdzewnej, wydajność ok. 100 kotletów/h, 
pojemnośc ok. 40 l.
Temperatura max.: 300 °C, napięcie: 400 V, 
Wym.: szer. 70 cm, gł. 78,6 cm, wys. 91,2 cm
Waga: 52 kg
Moc elektryczna : 6.3 kW

25678002 3347 zł

Szafa chłodnicza 700L 1-drzwiowa 
zafa chłodnicza 1-drzwiowa o pojemności 700l, 
posiada obudowę wewnętrzną i zewnętrzna z 
wysokogatunkowej stali nierdzewnej, tylna ze-
wnętrzna ściana ze stali galwanizowanej. 
Cechy produktu: chłodzenie wymuszone, filtr 
przeciwpyłkowy, grubość ścianki 65mm, cyfrowy 
wyświetlacz, elektroniczny termostat, komora w 
standardzie GN 2/1, oświetlenie komory, samo-
zamykające się drzwi wyposażone w zamek, wy-
godny profilowany uchwyt do otwierania drzwi, 4 
regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, w zesta-
wie 3 półki, bezproblemowa praca urządzenia do 
temp. otoczenia + 43C, waga 120 kg.
Wym.: 73  x 84,5 x 210 cm

25632118 3701 zł
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stelaż
 śr.25 mm

Biblioteka

Regał jednostronny
Wym.:  210 x 80 x 37 cm

15580411 459 zł
15580412 459 zł
15580413 459 zł
15580414 459 zł
15580415 459 zł

Półki wykonane z płyty, wzmocnione
od spodu profilem stalowym,
laminowanej w kolorze buk, obrzeże 
wykończone listwą PCV. 

Przy zakupie 1 sztuki regału, doliczany jest koszt transportu - 50 zł

Biblioteczka z siedziskiem
Wielofunkcyjna biblioteczka pozwalająca na ekspono-
wanie książek, gier i pomocy edukacyjnych. Konstruk-
cja z klonowej płyty wiórowej oraz piankowy, miękki 
materac to gwarancja wygody w trakcie oddawania 
się lekturze baśni i bajek. Zielony element wpisany w 
naturalny odcień biblioteczki dodaje wyrazu całości. 
Mnogość półeczek i przegródek umożliwia trzymanie 
książek w jednym miejscu. Konstrukcja biblioteczki 
umożliwia dostęp do każdej przegródki.
Piankowe siedzisko znajduje się w zestawie. 
Wys. 82 x szer. 151 x gł. 34 cm

94520361 519 zł

Biblioteczka Trapez z pufkami i pojemnikami
W zestawie 2 pufki oraz 2 pojemniki na kółkach.
Wym.: 90 x 60 x 37,5 cm

19501319 699 zł

Biblioteczka z kieszeniami
Prosty i solidny regał na książki, czasopisma. 
Miękkie półki z tkaniny chronią książki w twardej 
i miękkiej oprawie.
Wym.: 107 x 85 x 44 cm

19501318 399 zł

Safari Trapez

Regał dwustronny
Wym.:  210 x 80 x 47 cm

15580511 499 zł
15580512 499 zł
15580513 499 zł
15580514 499 zł
15580515 499 zł

Regał pomocniczy
Wym.: 100 x 39 x 107,5 cm

15500005 250 zł
15500006 250 zł
15500007 250 zł
15500008 250 zł
15500013 250 zł

Regał pomocniczy na kółkach
Wym.:  100 x 39 x 112 cm

15500009 280 zł
15500010 280 zł
15500011 280 zł
15500012 280 zł
15500014 280 zł
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stelaż: 4 kolory 
blat: buk

72,5 cm

72,5 cm

Stolik regulowany ED LM - niski (40 - 59 cm)
kształt prostokąny kwadratowy okrągły sześciokątny

19511510 19511610 19511710 19511810
19511511 19511611 19511711 19511811
19511512 19511612 19511712 19511812
19511513 19511613 19511713 19511813

cena 329 zł 309 zł 329 zł 497 zł

Stolik regulowany ED HPL - niski (40 - 59 cm)
kształt prostokąny kwadratowy okrągły sześciokątny

19511520 19511620 19511720 19511820
19511521 19511621 19511721 19511821
19511522 19511622 19511722 19511822
19511523 19511623 19511723 19511823

cena 420 zł 365 zł 488 zł 535 zł

Stolik regulowany ED LM - wysoki (59 - 76 cm)
kształt prostokąny kwadratowy okrągły sześciokątny

19513010 19513110 19514110 19515110
19513011 19513111 19514111 19515111
19513012 19531112 19514112 19515112
19513013 19531113 19514113 19515113

cena 339 zł 319 zł 339 zł 529 zł

Stolik regulowany ED HPL - wysoki - (56 - 76 cm)
kształt prostokąny kwadratowy okrągły sześciokątny

19513020 19513120 19514120 19515120
19513021 19513121 19514121 19515121
19513022 19513122 19514122 19515122
19513023 19513123 19514123 19515123

cena 440 zł 375 zł 498 zł 569 zł

Obrzeże blatu wykonane z litego 
dwukrotnie lakierowanego drewna 

bukowego! gr 5 mm głęboko 
wklejonego w blat, co niezwykle 

skutecznie zabezpiecza krawędź blatu

80 x 80 cm

80 x 80 cm

śr. 100 cm

śr. 100 cm

125,5 x 145 cm

125 x 80 cm

140 x 80 cm
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Blat stolika o gr. 2 cmpokryty
obustronnie laminatem HPL!
ODPORNY NA ZARYSOWANIA

309pln
brutto

niski

319pln
brutto

wysoki

365pln
brutto

niski

375pln
brutto

wysoki

329pln
brutto

niski

339pln
brutto

wysoki

488pln
brutto

niski

498pln
brutto

wysoki

497pln
brutto

niski

529pln
brutto

wysoki

535pln
brutto

niski

569pln
brutto

wysoki

329pln
brutto

niski

339pln
brutto

wysoki

420pln
brutto

niski

440pln
brutto

wysoki

Blaty w wersji HPL - KOLOR BUK

Posiadają
certyfikaty

Szeroki blat, aż 140 cm, pokryty 
super wytrzymałym laminatem HPL
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Stół z kolorowym obrzeżem - 8 osobowy
Stół dostosowany do krzeseł o wys. od 21 do 35 cm
Wym.: 140 x 80 cm, wys. 40 - 58 cm, śr. nogi: 4 cm

19588066 359 zł
19588067 359 zł
19588068 359 zł
19588072 359 zł
19588070 359 zł
19588073 359 zł
19588071 359 zł

śr.
60 mmśr.

40 mm

160 x 80 cm (krzesełka 0-7)

140 x 80cm (krzesełka 0-5)

ZAKRES REGULACJI:
64 - 82 CM

Stół kolorowy przedszkolny - 8 osobowy
Stół dostosowany do krzeseł o wys. od 21 do 35 cm
Wym.: 140 x 80 cm, wys. 40 - 58 cm, śr. nogi: 4 cm

19588061 399 zł
19588062 399 zł
19588063 399 zł
19588064 399 zł
19588168 399 zł
19588065 399 zł
19588069 399 zł

Stół kolorowy szkolny - 8 osobowy
Stół dopasowany do krzeseł o wys. od 21 do 46 cm
Wym.: 160 x 80 cm, wys. 64 - 82 cm, śr. nogi 6 cm

19589061 465 zł
19589062 465 zł
19589063 465 zł
19589064 465 zł
19589067 465 zł
19589065 465 zł
19589066 465 zł

Nr 4

Wszystkie krzesła posiadają certyfikaty

Starannie docięta, wyprofilowana 
i lakierowana sklejka nie rozwarstwia się. 

Stelaż z rurki o śr. 18 mm i grubości 
ścianki 1,5 mm co gwarantuje stabilną 
konstrukcję. Nr 2

Nr 3

ochrona przed 
rysowaniem podłogi

stelaż o śr. 
18 mm

profilowane
siedziska

sklejka o gr. 8 mm

Krzesła EM
rozm. V - 43 cm VI - 46 cm

950430 950460
950431 950461
950432 950462
950433 950463
950434 950464
950435 950465
950439 950469

cena 80 zł 86 zł

Krzesła EM
rozm. 0 - 21 cm I - 26 cm II - 31 cm    III - 35 cm IV - 38 cm

950210 950260 950310 950350 950380
950211 950261 950311 950351 950381
950212 950262 950312 950352 950382
950213 950263 950313 950353 950383
950219 950269 950319 950359 950389

cena 56 zł 60 zł 63 zł 66 zł 76 zł

Wymiary stołów zgodnie normami
rozmiar wzrost wys. stołu wys. krzesła kol. naklejki

Nr 0 80-95 40 cm 21 cm

Nr 1 93-116 46 cm 26 cm

Nr 2 108-121 53 cm 31 cm

Nr 3 119-142 59 cm 35 cm

Nr 4 133-159 64 cm 38 cm

Nr 5 146-176 71 cm 43 cm

Nr 6 159-188 76 cm 46 cm

Nr 7 174-207 82 cm 51 cm

Tolerancja wysokości stolów zgodnie z normą: +/- 1 cm

wysokość 31 cm

63pln
brutto

wysokość 35 cm

66pln
brutto

wysokość 38 cm

76pln
brutto

Nr 5
Nr 6

wysokość 46 cm

86pln
bruttowysokość 43 cm

80pln
brutto

Posiadają
certyfikaty
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72 cm

72 cm

 P - O
rodzaj nogi

299pln
brutto

279pln
brutto

319pln
brutto

309pln
brutto

499pln
brutto

489pln
brutto

319pln
brutto

śr. 100 cm

śr. 100 cm 125 x 80 cm

80 x 80 cm

80 x 80 cm 128 x 148 cm

128 x 148 cm

Dodatkowy elementy regulacji wysokości nogi 
stołu - dokrętka
Wys. 6 cm

195O puc 8 zł
195P prosta 8 zł

śr. 40 mm

PUC PROSTA

- Nogi stołów wykonane z drewna bukowego  
- Możliwością regulacji w zakresie 40-58 cm
- Regulacja co 6 cm, poprzez dokrętki

339pln
brutto125 x 80 cm

Stół prostokątny - klon
Wym.: 125 x 80 cm

9565O7 279 zł

Stół kwadratowy - klon
Wym.: 80 x 80 cm

9566O7 255 zł

Regulacja wysokości 40 - 58 cm - co 6 cm

40
 c

m

46
 c

m

52
 c

m

58
 c

m

śr.
40 mm

Posiadają
certyfikaty

BIAŁY
SREBRNY

Stoły przedszkolne

Stoły przedszkolne - kolorowe
kształt prostokąny kwadratowy okrągły szczęsciokątny

9565O0 9566O0 9567O0 9568O0
9565O1 9566O1 9567O1 9568O1
9565O2 9566O2 9567O2 9568O2
9565O3 9566O3 9567O3 9568O3
9565O9 9566O9 9567O9 9568O9
9565O6 9566O6 9567O6 9568O6

cena 339 zł 299 zł 319 zł 499 zł

255pln
brutto

279pln
brutto

Stoły przedszkolne z kolorowym obrzeżem
kształt prostokąny kwadratowy okrągły szczęsciokątny

9575O0 9576O0 9577O0 9578O0
9575O1 9576O1 9577O1 9578O1
9575O2 9576O2 9577O2 9578O2
9575O3 9576O3 9577O3 9568O3
9575O4 9576O4 9577O4 9578O4
9575O5 9576O5 9577O5 9578O5

cena 319 zł 279 zł 309 zł 489 zł
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profilowane
siedzisko

ochrona przed 
rysowaniem podłogi

zaokrąglone 
oparcie

stelaż o śr. 
38mm / 20 mm sklejka o gr. 8 mmstabilny stelaż

Krzesło FF z regulacją

rozm. nr 2 - 4 nr 4 - 6

17110340 17110560
17110341 17110561
17110342 17110562
17110343 17110563

cena 125 zł 129 zł

Krzesło FF

rozm. nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

17110030 17110040 17 110050 17110060
17110031 17110041 17110051 17110061
17110032 17110042 17110052 17110062
17110033 17110043 17110053 17110063

cena 109 zł 109 zł 109 zł 109 złstelaż o śr. 38 x 20  mm stelaż o śr. 38 x 20 mm

Tabela rozmiarów 
mebli wg. normy 
PN-EN 1729-1:2007

STRONA

 22

Blaty z 
zaokrąglonymi 
narożnikami za 

dodatkową dopłatą 
20 zł / 1 szt.

płyta laminowana 
obrzeże PCV 2mm

Stelaż w 4 kolorach

70 x 50 cm

Stół BB pojedynczy

rozm. nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

17151030 17151040 17151050 17151060
17151031 17151041 17151051 17151061
17151032 17151042 17151052 17151062
17151033 17151043 17151053 17151063

cena 129 zł 129 zł 129 zł 129 zł

130 x 50 cm

Stół BB podwójny

rozm. nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

17152030 17152040 17152050 17152060
17152031 17152041 17152051 17152061
17152032 17152042 17152052 17152062
17152033 17152043 17152053 17152063

cena 165 zł 165 zł 165 zł 165 zł

Posiadają
certyfikaty

lub 24 krzeseł + 24 stołów 1 os. RABAT 2%Przy zakupie zestawu 24 krzeseł + 12 stołów 2 os.

130 x 50 cm70 x 50 cm

Stół BR pojedynczy z regulacją

rozm. nr 2 - 4 nr 4 - 6

17121350 17121570
17121351 17121571
17121352 17121572
17121353 17121573

cena 149 zł 149 zł

Stół BR podwójny z regulacją

rozm. nr 2 - 4 nr 4 - 6

17122350 17122570
17122351 17122571
17122352 17122572
17122353 17122573

cena 189 zł 189 zł
stelaż o śr. 32 i 40 x 20 mmstelaż o śr. 32 i 40 x 20 mm

stelaż o śr. 32 mmstelaż o śr. 32 mm
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130 x 50 cm70 x 50 cm

70 x 50 cm
130 x 50 cm

70 x 50 cm

stelaż
20 mm x 20 mm

Stół C podwójny z regulacją

rozm. nr 2 - 4 nr 4 - 6

94414222 94414224
94414232 94414234
94414212 94414214
94414242 94414244

cena 239 zł 239 zł

Krzesło C z regulacją

rozm. nr 2 - 4 nr 4 - 6

94414322 94414324
94414332 94414334
94414312 94414314
94414342 94414344

cena 159 zł 169 zł

Stół C pojedynczy z regulacją

rozm. nr 2 - 4 nr 4 - 6

94417022 94417024
94417032 94417034
94417012 94417014
94417042 94417044

cena 209 zł 209 zł

Krzesło AL z regulacją

rozm. nr 1 - 2 nr 3 - 4 nr 5 - 6 nr 6 - 7

17153040 17153070 17153080 17153090
17153041 17153071 17153081 17153091
17153042 17153072 17153082 17153092
17153043 17153073 17153083 17153093

cena 119 zł 119 zł 129 zł 129 zł

Krzesło DK
rozm. nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

17130030 17130040 17130050 17130060
17130031 17130041 17130051 17130061
17130032 17130042 17130052 17130062
17130033 17130043 17130053 17130063

cena 75 zł 75 zł 75 zł 75 zł
Stół DK pojedynczy
rozm. nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

17131030 17131040 17131050 17131060
17131031 17131041 17131051 17131061
17131032 17131042 17131052 17131062
17131033 17131043 17131053 17131063

cena 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł

Stół DK podwójny
rozm. nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

17132030 17132040 17132050 17132060
17132031 17132041 17132051 17132061
17132032 17132042 17132052 17132062
17132033 17132043 17132053 17132063

cena 145 zł 145 zł 145 zł 145 zł

lub 24 krzeseł + 24 stołów 1 os. RABAT 2%Przy zakupie zestawu 24 krzeseł + 12 stołów 2 os.

50 x 30 mm

130 x 50 cm

Ławki szkolne

Posiadają
certyfikaty

Tabela rozmiarów 
mebli wg. normy 
PN-EN 1729-1:2007

STRONA 22

Tabela rozmiarów 
mebli wg. normy 
PN-EN 1729-1:2007

STRONA

 22

stelaż
25 mm x 25 mm

Stół AD pojedynczy z regulacją

rozm. nr 2 - 4 nr 4 - 6

17153050 17153054
17153051 17153055
17153052 17153056
17153053 17153057

cena 199 zł 199 zł

Stół AD podwójny z regulacją

rozm. nr 2 - 4 nr 4 - 6

17153060 17153066
17153061 17153067
17153062 17153068
17153063 17153069

cena 229 zł 229 zł
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Regał TC2000
Wym.: s. 80 x g. 45 x w. 200 cm

9754520 880 zł
9754521 880 zł
9754522 880 zł

Regał TC1800
Wym.: s. 80 x g. 45 x w. 180 cm

9754523 690 zł
9754524 690 zł
9754525 690 zł

Regał z drzwiczkami TC1800
Wym.:  s.. 80 x g. 45 x w. 180 cm

9754543 980 zł
9754544 980 zł
9754545 980 zł

Regał z drzwiczkami TC2000
Wym.:  s.. 80 x g. 45 x w. 200 cm

9754540 1090 zł
9754541 1090 zł
9754542 1090 zł

Regał z drzwiczkami TC1200
Wym.: s. 80 x g. 45 x w. 120 cm

9754546 690 zł
9754547 690 zł
9754548 690 zł

Regał z drzwiczkami TC730
Wym.: s. 80 x g. 45 x w. 73 cm

9754550 590 zł
9754551 590 zł
9754552 590 zł

Regał TC1200
Wym.: s. 80 x g. 45 x w. 120 cm

9754526 550 zł
9754527 550 zł
9754528 550 zł

Regał TC730
Wym.: s. 80 x g. 45 x w. 73 cm

9754529 400 zł
9754530 400 zł
9754531 400 zł

- Wieniec górny i dolny szafek wykonany z płyty o gr. 25 mm 
- Boki, półki  oraz tylna płyta wykonana z płyty o gr. 18 mm

Taka budowa sprawia, że szafka jest bardzo stabilna w konstrukcji.

zawiasy wysokiej jakości

drzwiczki o gr. 18 mm

18 mm 25 mm

BUK DĄB BIAŁY

Seria mebli TC
dostępna w 3 wersjach

Kontener S2
Wym.: s. 40 x g. 50 x w. 59.5 cm

9754450 470 zł
9754451 470 zł
9754452 470 zł

Kontener S4
Wym.: s. 46,5 x g. 60 x w. 136, 5 cm

9754470 998 zł
9754471 998 zł
9754472 998 zł

Kontener L2
Wym.: s. 80 x g. 60 x w. 73 cm

9754480 998 zł
9754481 998 zł
9754482 998 zł

Kontener S3
Wym.: s. 40 x g. 60 x w. 73 cm

9754460 599 zł
9754461 599 zł
9754462 599 zł

Wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty o gr. 25mm,
szuflady z płyty o gr. 18 mm
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Biurko fala 1600TC - prawe
Wym.: s. 160 x g. 80/100 x w. 73 cm

9751625 949 zł
9751626 949 zł
9751627 949 zł

Biurko prostokątne 1400TC
Wym.: s. 140 x g. 80 x w. 73 cm

9751400 790 zł
9751401 790 zł
9751402 790 zł

Biurko prostokątne 1200TC
Wym.: s. 120 x g. 80 x w. 73 cm

9751280 649 zł
9751281 649 zł
9751282 649 zł

Biurko fala 1600TC - lewe
Wym.: s. 160 x g. 100/80 x w. 73 cm

9751620 949 zł
9751621 949 zł
9751622 949 zł

Biurko rogowe 1600TC - lewe
Wym.: s. 160 x g. 120/80 x w. 73 cm

9751610 988 zł
9751611 988 zł
9751612 988 zł

Biurko rogowe 1600TC - prawe
Wym.: s. 160 x g. 80/120 x w. 73 cm

9751615 988 zł
9751616 988 zł
9751617 988 zł

Blaty biurek wykonane z płyty o gr. 25mm, pozostałe elementy 18 mm

18 mm

25 mm

Biurko rogowe 1600TC - lewe
Wym.: s. 160 x g. 120/80 x w. 73 cm

9751650 988 zł
9751651 988 zł
9751652 988 zł

Biurko fala 1600TC - lewe
Wym.: s. 160 x g. 100/80 x w. 73 cm

9751670 949 zł
9751671 949 zł
9751672 949 zł

Biurko fala 1600TC - prawe
Wym.: s. 160 x g. 80/100 x w. 73 cm

9751675 949 zł
9751676 949 zł
9751677 949 zł

Biurko prostokątne 1400
Wym.: s. 140 x g. 80 x w. 73 cm

9751450 749 zł
9751451 749 zł
9751452 749 zł

Biurko rogowe 1600TC - prawe
Wym.: s. 160 x g. 80/120 x w. 73 cm

9751655 988 zł
9751656 988 zł
9751657 988 zł

Biurko prostokątne 1200
Wym.: s. 120 x g. 80 x w. 73 cm

9751250 749 zł
9751251 749 zł
9751252 749 zł

blaty biurek: gr. 25 mm

25 mm

Meble zaprojektowane z myślą o jakości i prostocie. 
Dostępne w wersji buk, dąb i białej oraz w 2 kolorach 
stelaża (białym i srebrnym). 

Wszystkie biurka wyposażone są w czarne porty na 
okablowanie oraz posiadają 5 letnią gwarancję.

Możliwość zakupu biurek 
na białym lub srebrnym stelażu
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Kolekcja Trapez

Szafka Safari Trapez S-600
Wym.: 80 x 44 x 42,5 cm

19525641 226 zł
19525642 226 zł
19525643 226 zł
19525644 226 zł

Szafka Safari Trapez S-800
Wym.: 107 x 44 x 42,5 cm

19555641 259 zł
19555642 259 zł
19555643 259 zł
19555644 259 zł

Drzwiczki Safari Trapez 
S-800 - 1200
Wym. poj. drzwiczek: 54 x 38 cm

19509031 69 zł
19509032 69 zł
19509033 69 zł
19509034 69 zł

Szafka narożna N-1000
Wym.: 107 x 40 x 90 cm

19509151 229 zł
19509152 229 zł
19509153 229 zł
19509154 229 zł

Szafka rogowa R-800
Wym.: 107 x 44 x 39 cm

19500140 489 zł
19500141 489 zł
19500142 489 zł
19500143 489 zł

Szafka Safari Trapez S-1200
Wym.: 135 x 44 x 42,5 cm

19511200 310 zł
19521200 310 zł
19531200 310 zł
19541200 310 zł

Szafka Safari Trapez S-1500
Wym.: 164 x 44 x 42,5 cm

19511500 349 zł
19521500 349 zł
19531500 349 zł
19541500 349 zł

Posiadają
certyfikaty

cena z drzwiczkami

328pln
brutto

cena z drzwiczkami

418pln
brutto

cena z drzwiczkami

379pln
brutto

cena z drzwiczkami

487pln
brutto

N-1000 R-800

zaokrąglone 
rogi szafek
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Posiadają
certyfikaty

Drzwiczki 
w oddzielnej 

sprzedaży

Szafki z serii Safari Trapez 
stanowią atrakcyjne 
wyposażenie wnętrz. 
Boki wykonano z płyty 
laminowanej z kolei fronty z 
MDF-u w kolorach niebieskim, 
żółtym, pomarańczowym oraz 
limonkowym. 

Półokrągłe obrzeża szafek 
zapewniają  bezpieczeństwo 
podczas zabaw. Istnieje 
możliwość zakupu całego 
zestawu bądź poszczególnych 
elementów, dzięki czemu 
mają Państwo możliwość 
tworzenia własnych 
zestawień.

Szafka Safari Trapez L-600
Wym.: 80 x 44 x 85 cm

19535641 295 zł
19535642 295 zł
19535643 295 zł
19535644 295 zł

Szafka Safari Trapez L-800
Wym.: 107 x 44 x 85 cm

19545641 349 zł
19545642 349 zł
19545643 349 zł
19545644 349 zł

Drzwiczki Safari Trapez L-800
Wym. poj. drzwiczek: 80 x 40 cm

19565641 198 zł
19565642 198 zł
19565643 198 zł
19565644 198 zł

Drzwiczki Safari Trapez L-1200 - L-1800
Wym. poj. drzwiczek: 107,3 x 40 cm

19581200 259 zł
19581201 259 zł
19581202 259 zł
19581203 259 zł

cena z drzwiczkami

547pln
brutto

Szafka Safari Trapez L-1200
Wym.: 135 x 44 x 85 cm

19551200 429 zł
19551201 429 zł
19551202 429 zł
19551203 429 zł

cena z drzwiczkami

688pln
brutto

Szafka Safari Trapez L-1500
Wym.: 164 x 44 x 85 cm

19501500 449 zł
19501501 449 zł
19501502 449 zł
19501503 449 zł

cena z drzwiczkami

708pln
brutto
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Regulacja wysokości 40 - 58 cm - co 6 cm

40
 c

m

46
 c

m

52
 c

m

58
 c

m

Szafka Safari Trapez S-1800
Wym.: 196 x 44 x 42,5 cm

19511800 399 zł
19511801 399 zł
19511802 399 zł
19511803 399 zł

Szafka Safari Trapez L-1800
Wym.: 196  x 44 x 85 cm

19501800 628 zł
19501801 628 zł
19501802 628 zł
19501803 628 zł

Stół Safari Trapez - pastel
Wym.: 125 x 80 cm

1950P0 399 zł
1950P1 399 zł
1950P2 399 zł
1950P3 399 zł
1950P9 399 zł

Biurko Safarii Trapez Mix
Drzwiczki zamykane na kluczyk.
Wym.: 120 x 80 x 73 cm

19509114 540 zł

cena z drzwiczkami

468pln
brutto

cena z drzwiczkami

537pln
brutto

cena z drzwiczkami

887pln
brutto

125 x 80 cm

Posiadają
certyfikaty

Drzwiczki Safari Trapez S-800 - 1800
Wym. poj. drzwiczek: 54 x 38 cm

19509031 69 zł
19509032 69 zł
19509033 69 zł
19509034 69 zł

Drzwiczki Safari Trapez L-1200 - L-1800
Wym. poj. drzwiczek: 107,3 x 40 cm

19581200 259 zł
19581201 259 zł
19581202 259 zł
19581203 259 zł

Super wytrzymały HPL
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Zestaw Safari Trapez - Mandarynka
W zestawie: Szafka S-1800 + drzwiczki; Regał 
L-1300 + drzwiczki; Szafka z szufladami LS-1200; 
Szafka z pojemnikami G-1000T; Szafka S-1200; 
Szafka L-800 + drzwiczki

19511213 4555 zł

Zestaw Safari Trapez Limonka - 
Pomarańcza
W zestawie: Szafka L-1800 + drzwiczki; Szafka 
L-800 + drzwiczki; Szafka z szufladami L-800; 
Szafka L-600; Szafka S-800

19511205 2697 zł

Zestaw Safari Trapez - Kolory Łąki
W zestawie: Szafka S-1200; Szafka L-1200 + 
drzwiczki; Szafka PS-1100 + skrzynia + pojemniki; 
Szafka na pojemniki G-1000T + pojemniki;, Regał 
L-700 + drzwiczki

19511208 3737 zł

Zestaw Safari Trapez - Kolory Tęczy
W zestawie: Szafka S-1800 + drzwiczki; Szafka PS-1000 + 3 skrzynie + pojemni-
ki; Szafka S-1200; Szafka LS-1200; Szafka L-800; Szafka LS-800; Szafka narożna 
N-1000

19512209 4125 zł

Zestaw szafek Safari Trapez - Żółte Piaski
W zestawie: Szafka S-1800 + 1 drzwiczki; Szafka L-1200 + drzwiczki; Szafka PS-
1100; Szafka na pojemniki G-400T + 3 pojemniki MAX; Szafka LS-800; Szafka 
narożna N-1000

19512210 3665 zł

Zestaw rogowy I - Morela
W zestawie: Szafka na pojemniki 
G1000T+pojemniki; Szafka L-1200 + 
drzwiczki; Szafka LS-800; Szafka rogowa 
R-800; Szafka L-800 + drzwiczki; Szafka 
S-1200; Szafka narożna N-1000

19508500 4031 zł

Zestaw rogowy II - Cytryna
W zestawie: Szafka narożna N-1000; Re-
gał L-1300 + drzwiczki; Szafka S-1200
Szafka rogowa R-800; Szafka LS-1200
Szafka L-1200 + drzwiczki; Szafka PS-
1000; Szafka S-1800 + drzwiczki

195085001 5333 zł

Szafki z serii Safari Trapez stanowią 
atrakcyjne wyposażenie wnętrz. Boki 
wykonano z płyty laminowanej z kolei 
fronty z MDF-u w kolorach niebieskim, 
żółtym, pomarańczowym oraz 
limonkowym. Półokrągłe obrzeża szafek 
zapewniają  bezpieczeństwo podczas 
zabaw. Istnieje możliwość zakupu całego 
zestawu bądź poszczególnych elementów, 
dzięki czemu mają Państwo możliwość 
tworzenia własnych zestawień.

Zestaw Safari Trapez „Słoneczny Błękit”
W zestawie: Szafka S-1800; Szafka L-1200 + drzwiczki; Szafka z 
szufladami L-1200; Szafka z pojemnikami G-700; Szafka S-1200

19501204 3171 zł

cena zestawu

3171pln
brutto
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Szafka regulowana Safari Trapez 
LR-700
Wym.: 80 x 104 x 44 cm

19509250 389 zł
19509251 389 zł
19509252 389 zł
19509253 389 zł
19509254 389 zł

Szafka regulowana Safari Trapez 
LR-1000
Wym.: 107 x 104 x 44 cm

19509260 529 zł
19509261 529 zł
19509262 529 zł
19509263 529 zł
19509264 529 zł

Szafka regulowana Safari Trapez 
LR-1300
Wym.: 135 x 104 x 44 cm

19509270 699 zł
19509271 699 zł
19509272 699 zł
19509273 699 zł
19509274 699 zł

Szafka z szufladami Safari Trapez L-800
Wym.: 107 x 44 x 85 cm

19580000 795 zł
19580001 795 zł
19580002 795 zł
19580003 795 zł
19580004 795 zł
19580005 795 zł

Szafka z szufladami Safari Trapez L-1200
Wym.:  135 x 44 x 85 cm

19500210 996 zł
19500211 996 zł
19500212 996 zł
19500213 996 zł
19500214 996 zł
19500215 996 zł

Szafka Safari Trapez LS-800 
Wym.: 107 x 44 x 85 cm

19500980 728 zł
19500981 728 zł
19500982 728 zł
19500983 728 zł
19500984 728 zł

Szafka Safari Trapez LS-1200 
Wym.: 135 x 44 x 85 cm

19500991 979 zł
19500992 979 zł
19500993 979 zł
19500994 979 zł
19500995 979 zł

LS-800 z szufladami

LS-1200 z szufladami

L-800 z szufladami

L-1200 z szufladami

Możliwość regulacji każdej z przegród o 6 cm w lewo lub w prawo. 
Wyjmując przegrodę podwajamy przestrzeń na danej półce.

ar
an

ża
cj

a 
sa

l

32 Wszystkie ceny brutto

ar
an

ża
cj

a 
sa

l

33Szersza oferta na www.educol.pl



Drzwiczki w 
oddzielnej sprzedaży

Drzwiczki w 
oddzielnej sprzedaży

Regał na segregatory
Wym.: 81 x 30 x 40 cm

19501314 120 zł
Szafa ubraniowa Safari Trapez LU-1800
Wym.: 196  x 44 x 85 cm

19509180 887 zł
19509181 887 zł
19509182 887 zł
19509183 887 zł

cena z drzwiczkami

633pln
brutto

cena z drzwiczkami

1421pln
brutto

cena z drzwiczkami

850pln
brutto

cena z drzwiczkami

1147pln
brutto

Regał Safari Trapez z 6 półkami L-700
Wym.: 80 x 44 x 104 cm

19509051 399 zł
19509052 399 zł
19509053 399 zł
19509054 399 zł

Regał Safari Trapez z 9 półkami L-1000
Wym.:107 x 44 x 104 cm

19509061 499 zł
19509062 499 zł
19509063 499 zł
19509064 499 zł

Regał Safari Trapez z 12 półkami L-1300
Wym.: 136 x 44 x 104 cm

19509071 679 zł
19509072 679 zł
19509073 679 zł
19509074 679 zł

Pojemniki do regałów Safari
Wym.: 38 x 31 x 15 cm

19900080 40 zł
19900081 40 zł
19900082 40 zł
19900083 40 zł

Drzwiczki do regałów Safari Trapez
Wym.: 32 x 25 cm

19509046 39 zł
19509047 39 zł
19509047 39 zł
19509049 39 zł

Regał Safari Trapez z 15 półkami L-1600
Wym.: 165 x 44 x 104 cm

19509160 836 zł
19509161 836 zł
19509162 836 zł
19509163 836 zł

Boki 
wykonano 
z płyty 
laminowanej 
z kolei fronty 
z MDF-u w 4 
kolorach do 
wyboru

Wszystkie 
szafki
posiadają
certyfikaty
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15 pojemników + 3 dodatkowe

24 pojemniki + 3 dodatkowe

33 pojemniki + 3 dodatkowe

Szafka z 6 pojemnikami G

Przy zamówieniu szafki 
należy określić kolor pojemników.

Szafki sprzedawane wraz z pojemnikami.ii

Szafka z pojemnikami Safari 
Trapez G700T
Wym.:  82 x 46 x 104 cm

19500800 869 zł
19500801 869 zł
19500802 869 zł
19500803 869 zł

Szafka Safari Trapez G-400T - leżanka
Wym.:  82 x 46 x 104 cm

19509000 495 zł
19509001 495 zł
19509002 495 zł
19509003 495 zł

Materacyk do leżanki
Materacyk dostosowany wymiarami do leżanki 
Trapez G-400. Gr.: 4 cm

19509005 99 zł

44
 cm

33 cm

5 pojemników + 3 dodatkowe

Kontener na kółkach
o wym. 33 x 44 cm

Szafka Safari Trapez PS-1000
Wym.:  107 x 46 x 104 cm

19509125 1099 zł

5 pojemników + 3 dodatkowe

szuflada na kółkach 
o wym. 99 x 44 cm

Szafka Safari Trapez PS-1100
Wym.:  107 x 46 x 104 cm

19509009 1069 zł

Szafka z pojemnikami Safari 
Trapez G1000T
Wym.:  82 x 46 x 104 cm

19510800 1159 zł
19510801 1159 zł
19510802 1159 zł
19510803 1159 zł

Szafka z pojemnikami Safari 
Trapez G1200T
Wym.:  138 x 46 x 104 cm

19520800 1498 zł
19520801 1498 zł
19520802 1498 zł
19520803 1498 zł

Seria szafek wyróżnia się 
nowoczesnym wzornictwem 

i stonowaną kolorystyką, która 
będzie pasować do każdego 

pomieszczenia.
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Możliwość wymiany pojemników w szafkach

= = =

pojemnik mały:
gł. 42,7 x szer. 31,2 x wys. 7,5 cm

pojemnik średni:
gł. 42,7 x szer. 31,2 x wys. 15 cm

pojemnik duży:
gł. 42,7 x szer. 31,2 x wys. 22,5 cm

pojemnik max:
gł. 42,7 x szer. 31,2 x wys. 30 cm

Dzięki wkładom z przegródkami zawsze utrzymasz ład
i porządek w swoim biurze czy klasie.

Kredki, długopisy, pędzelki, flamastry czy farbki - teraz wszystko 
ma swoje mniejsce!

3 sekcje
Wym.: 38 x 27,5 x 4 cm

19900047 22 zł

Pokrywa
Wym.: 43 x 28 x 5 cm

19900051 16 zł

Biurowe sekcje
Wym.: 38 x 27,5 x 4 cm

19900052 22 zł

Kreatywne sekcje
Wym.: 38 x 27,5 x 3,5 cm

19900053 22 zł

Sekcje na kredki
Wym.: 38 x 27,5 x 5 cm

19900054 22 zł

4 sekcje
Wym.: 38 x 27,5 x 4 cm

19900048 22 zł

6 sekcji
Wym.: 38 x 27,5 x 4 cm

19900049 22 zł

8 sekcji
Wym.: 38 x 27,5 x 4 cm

19900050 22 zł

Wkłady na statywie do pojemników
Wym.: 35 x 24 x 11 cm

19900046 113 zł

Pojemniki do szafek G
rozm. Mały Średni Duży Max

19900011 19900021 19900031 19900041
19900012 19900022 19900032 19900042
19900013 19900023 19900033 19900043
19900014 19900024 19900034 19900044
19900015 19900025 19900035 19900045
19900055 19900058 19900061 19900062
19900056 19900059 19900172 19900174
19900057 19900060 19900173 19900175

cena 28 zł 31 zł 39 zł 46 zł
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szerokość siedziska 25 cm
wysokość siedziska 30 cm

13
0 

cm

107,6 cm50 cm

14
8 

cm

147 cm50 cm

14
8 

cm

50 cm 50 cm

Szatnia Safari Trapez T5 - 5 osobowa
Wym.: 130 x 107,6 x 50 cm

19586790 536 zł
19586791 536 zł
19586792 536 zł
19586793 536 zł

Szatnia Safari Trapez T5 - 5 osobowa
WERSJA TRUDNOPALNA
Wym.: 130 x 107,6 x 50 cm

19586790-TP 804 zł

Drzwiczki do szatni Safari Trapez T5
W zestawie: 5 szt.

19586800 232 zł
19586801 232 zł
19586802 232 zł
19586803 232 zł

Szatnia Safari Trapez T3 - 3 osob.
Wym.: 148 x 76 x 50 cm

19593000 377 zł
19593001 377 zł
19593002 377 zł
19593003 377 zł

Szatnia Safari Trapez T3 - 3 osob.
WERSJA TRUDNOPALNA
Wym.: 148 x 76 x 50 cm

19593000-TP 556 zł

Szatnia Safari Trapez T6 - 6 osobowa
Wym.: 148 x 147 x 50 cm

19596000 559 zł
19596001 559 zł
19596002 559 zł
19596003 559 zł

Szatnia rogowa Safari Trapez TR4
Wym.:  148 x 74 x 74 x 50 cm

19596200 479 zł
19596201 479 zł
19596202 479 zł
19596203 479 zł

Szatnia rogowa Safari Trapez TR4
WERSJA TRUDNOPALNA
Wym.:  148 x 74 x 74 x 50 cm

19596200-TP 718 zł

Drzwiczki do szatni T3
W zestawie: 3 szt.

19593005 118 zł
19593006 118 zł
19593007 118 zł
19593008 118 zł
19593009 118 zł
19593010 118 zł
19593011 118 zł

Szatnie z serii Safari Trapez 
stanowią atrakcyjne wyposażenie 
wnętrz. 

Boki wykonano z płyty 
laminowanej z kolei elementy 
dekoracyjne z MDF-u w 
kolorach niebieskim, żółtym, 
pomarańczowym oraz 
limonkowym. 

Wszystkie 
szatnie
posiadają
certyfikaty

Drzwiczki do szatni Trapez T6
W zestawie: 6 szt.

19596005 236 zł
19596006 236 zł
19596007 236 zł
19596008 236 zł
19596009 236 zł
19596010 236 zł
19596011 236 zł

ociekacz na buty

Szatnia Safari Trapez T6 - 6 osobowa 
WERSJA TRUDNOPALNA
Wym.: 148 x 147 x 50 cm

19596000-TP 839 zł
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Wieszak TR6-100 - 6 osobowy
Wym.: 100 x 25 cm

19596270 109 zł
19596271 109 zł
19596272 109 zł
19596273 109 zł

Ławka TR6-100
Wym.: 100 x 37 x 33 cm

19596250 175 zł
19596251 175 zł
19596252 175 zł
19596253 175 zł

Wieszak AR
Stabilny wieszak biurowy. Wysokość wieszaka wynosi 168 cm, a długość podsta-
wy dolnej 62,5 cm. Wieszak posiada również podstawkę i pierścień podtrzymują-
cy dla parasolek. Wieszak można łatwo zdemontować i przewieźć w inne miejsce. 
Wieszak w kolorze srebrnym matowym (aluminium).

19519513 228 zł

Wieszak do szatni - długi
Listwa z 9 podwójnymi wieszakami. Wykonane ze sklejki.
Wym.: 184 x 20 cm 

96521210 155 zł

Wieszak do szatni - krótki
Listwa z 6 podwójnymi wieszakami. Wykonana ze sklejki.
Wym.:  110 x 20 cm

96521209 110 zł / 55 zł

wykonane z płyty o gr. 18 mm 
+ lakierowany MDF

Wszystkie 
szatnie
posiadają
certyfikaty

Drzwiczki duże do szatni 
Safari K - 6 osob.
Dolne drzwiczki do szatni Safari K.

195861000 44 zł
195861001 44 zł
195861002 44 zł
195861003 44 zł
195861004 44 zł
195861005 44 zł

Drzwiczki małe do szatni 
Safari K - 6 osob.
Górne drzwiczki do szatni Safari K.

195861100 22 zł
195861101 22 zł
195861102 22 zł
195861103 22 zł
195861104 22 zł
195861105 22 zł

Szatnia Safari K - 6 osobowa - NEW
Wym.: 132 x 145 x 42 cm

195861110 495 zł
195861111 495 zł
195861112 495 zł
195861113 495 zł
195861114 495 zł

Szatnia Safari K - 6 osobowa - NEW
WERSJA TRUDNOPALNA
Wym.: 132 x 145 x 42 cm

195861110-TP 742 zł

Szatnia Safari K - 5 osobowa - NEW
Wym.: 132 x 120 x 42 cm

195861120 425 zł
195861121 425 zł
195861122 425 zł
195861123 425 zł
195861124 425 zł Szatnia Safari K - 5 osobowa - NEW

WERSJA TRUDNOPALNA
Wym.: 132 x 120 x 42 cm

195861120-TP 637 zł

Szatnia Safari K - 3 osobowa - NEW
Wym.: 132 x 75 x 42 cm

195861130 290 zł
195861131 290 zł
195861132 290 zł
195861133 290 zł
195861134 290 zł

Szatnia Safari K - 3 osobowa - NEW
WERSJA TRUDNOPALNA
Wym.: 132 x 75 x 42 cm

195861130-TP 435 zł

Szatnia 5 osobowa
Szatnia 6 osobowa

Promocja!
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Biblioteczki

Bibloteczka
Wym.: 107 x 85 x 44 cm

19501318 399 zł

Biblioteczka Trapez z pufkami i pojemnikami
W zestawie 2 pufki oraz 2 pojemniki na kółkach.
Wym.: 90 x 60 x 37,5 cm

19501319 699 zł

Bilbioteczka Safari Trapez 
dwustronna na kółkach
Wym.: 137 x 104 x 60 cm

19501330 720 zł
19501331 720 zł
19501332 720 zł
19501333 720 zł
19501334 720 zł

Bilbioteczka Safari Trapez wąska
Wym.: 138 x 104 x 30 cm

19501320 459 zł
19501321 459 zł
19501322 459 zł
19501323 459 zł
19501324 459 zł

Szafka na instrumenty Safari Trapez
Wym.: 137 x 36 x 46 cm

19509800 459 zł
19509801 459 zł
19509802 459 zł
19509803 459 zł
19509804 459 zł

Szafka dwustronna

Biblioteczka z siedziskiem
Wielofunkcyjna biblioteczka pozwalająca na ekspono-
wanie książek, gier i pomocy edukacyjnych. Konstruk-
cja z klonowej płyty wiórowej oraz piankowy, miękki 
materac to gwarancja wygody w trakcie oddawania 
się lekturze baśni i bajek. Zielony element wpisany w 
naturalny odcień biblioteczki dodaje wyrazu całości. 
Mnogość półeczek i przegródek umożliwia trzymanie 
książek w jednym miejscu. Konstrukcja biblioteczki 
umożliwia dostęp do każdej przegródki.
Piankowe siedzisko znajduje się w zestawie. 
Wys. 82 x szer. 151 x gł. 34 cm

94520361 519 zł
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Ławka korytarzowa z oparciem - 1 m
rozm. 38 cm 43 cm 46 cm

17111380 17111430 17111460
17111381 17111431 17111461
17111382 17111432 17111462
17111383 17111433 17111463

cena 293 zł 295 zł 299 zł

Ławka korytarzowa bez oparcia - 1 m
rozm. 38 cm 43 cm 46 cm

17101380 17101430 17101460
17101381 17101431 17101461
17101382 17101432 17101462
17101383 17101433 17101463

cena 240 zł 244 zł 249 zł

Ławka korytarzowa z oparciem - 2 m
rozm. 38 cm 43 cm 46 cm

17112380 17112430 17112460
17112381 17112431 17112461
17112382 17112432 17112462
17112383 17112433 17112463

cena 450 zł 454 zł 459 zł

Ławka korytarzowa bez oparcia - 2 m
rozm. 38 cm 43 cm 46 cm

17102380 17102430 17102460
17102381 17112431 17102461
17102382 17102432 17102462
17102383 17102433 17102463

cena 350 zł 364 zł 369 zł

Szafka regulowana Safari Trapez 
BLR-700
Wym.: 80 x 104 x 44 cm

19509750 389 zł
19509751 389 zł
19509752 389 zł
19509753 389 zł

Szafka regulowana Safari Trapez 
BLR-1000
Wym.: 107 x 104 x 44 cm

19509760 529 zł
19509761 529 zł
19509762 529 zł
19509763 529 zł

Szafka regulowana Safari Trapez 
BLR-1300
Wym.: 80 x 104 x 44 cm

19509770 699 zł
19509771 699 zł
19509772 699 zł
19509773 699 zł

Możliwość regulacji każdej z przegród o 6 cm w lewo lub w prawo. 
Wyjmując przegrodę podwajamy przestrzeń na danej półce.

Regał N - 6 półek
Wym.: 89 x 39 x 93 cm

94470341 261 zł

Regał N - 9 półek
Wym.: 89 x 39 x 135 cm

94470342 357 zł

Regał N - 12 półek
Wym.: 118 x 39 x 135 cm

94470343 429 zł

Drzwiczki do regałów N
994470345B 39 zł
994470345Y 39 zł
994470345O 39 zł
994470345L 39 zł
994470345W 39 zł

drzwiczki sprzedawane osobno
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Kolekcja BIAŁA Trapez

Szafki z serii Safari Trapez 
stanowią atrakcyjne 
wyposażenie wnętrz. 
Boki wykonano 
z płyty laminowanej 
z kolei fronty z MDF-u 
w kolorach niebieskim, żółtym, 
pomarańczowym 
oraz limonkowym. 
Półokrągłe obrzeża szafek 
zapewniają  bezpieczeństwo 
podczas zabaw. Istnieje 
możliwość zakupu całego 
zestawu bądź poszczególnych 
elementów, dzięki czemu mają 
Państwo możliwość tworzenia 
własnych zestawień.
Seria szafek BIAŁYCH wyróżnia 
się nowoczesnym wzornictwem 
i stonowaną kolorystyką, która 
będzie pasować do każdego 
pomieszczenia.

Szafka Safari Trapez BS-600
Wym.: 80 x 44 x 42,5 cm

19525646 226 zł
19525647 226 zł
19525648 226 zł
19525649 226 zł

Szafka Safari Trapez BS-800
Wym.: 107 x 44 x 42,5 cm

19555646 259 zł
19555647 259 zł
19555648 259 zł
19555649 259 zł

Drzwiczki Safari Trapez S-800 - 1800
Wym. poj. drzwiczek: 54 x 38 cm

19509031 69 zł
19509032 69 zł
19509033 69 zł
19509034 69 zł

Szafka rogowa BR-800
Wym.: 107 x 44 x 39 cm

19511811 489 zł
19511812 489 zł
19511813 489 zł
19511814 489 zł

Szafka narożna BN-1000
Wym.: 107 x 40 x 90 cm

19511815 229 zł
19511816 229 zł
19511817 229 zł
19511818 229 zł

Szafka Safari Trapez BS-1500
Wym.: 164 x 44 x 42,5 cm

19511506 349 zł
19521507 349 zł
19531508 349 zł
19541509 349 zł

Szafka Safari Trapez BS-1200
Wym.: 135 x 44 x 42,5 cm

19511206 310 zł
19511207 310 zł
19511208 310 zł
19511209 310 zł

cena z drzwiczkami

328pln
brutto

cena z drzwiczkami

379pln
brutto

cena z drzwiczkami

418pln
brutto

cena z drzwiczkami

489pln
brutto

BR-800BN-1000

Posiadają
certyfikaty
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Szafki z serii Safari Trapez stanowią atrakcyjne wyposażenie wnętrz. 
Boki wykonano z płyty laminowanej z kolei fronty z MDF-u w kolorach 
niebieskim, żółtym, pomarańczowym oraz limonkowym. Półokrągłe 
obrzeża szafek zapewniają  bezpieczeństwo podczas zabaw. 

Istnieje możliwość zakupu całego zestawu bądź poszczególnych 
elementów, dzięki czemu mają Państwo możliwość tworzenia własnych 
zestawień. 
Seria szafek BIAŁYCH wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem i 
stonowaną kolorystyką, która będzie pasować do każdego pomieszczenia.

Szafka Safari Trapez BL-600
Wym.: 80 x 44 x 85 cm

19536641 295 zł
19536642 295 zł
19536643 295 zł
19536644 295 zł

Szafka Safari Trapez BL-800
Wym.: 107 x 44 x 85 cm

19556641 349 zł
19556642 349 zł
19556643 349 zł
19556644 349 zł

Szafka Safari Trapez BL-1200
Wym.: 135 x 44 x 85 cm

19551205 429 zł
19551206 429 zł
19551207 429 zł
19551208 429 zł

Szafka Safari Trapez BL-1500
Wym.: 164 x 44 x 85 cm

19501506 449 zł
19501507 449 zł
19501508 449 zł
19501509 449 zł

cena z drzwiczkami

547pln
brutto

cena z drzwiczkami

688pln
brutto

cena z drzwiczkami

708pln
brutto

Drzwiczki Safari Trapez L-800
Wym. poj. drzwiczek: 80 x 40 cm

19565641 198 zł
19565642 198 zł
19565643 198 zł
19565644 198 zł

Drzwiczki Safari Trapez L-1200 - L-1800
Wym. poj. drzwiczek: 107,3 x 40 cm

19581200 259 zł
19581201 259 zł
19581202 259 zł
19581203 259 zł

Drzwiczki 
w oddzielnej 
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Szafka Safari Trapez BS-1800
Wym.: 196 x 44 x 42,5 cm

19511806 399 zł
19511807 399 zł
19511808 399 zł
19511809 399 zł

Szafka Safari Trapez BL-1800
Wym.: 196  x 44 x 85 cm

19501806 628 zł
19501807 628 zł
19501808 628 zł
19501809 628 zł

Szafka z szufladami  Safari Trapez BL-800
Wym.: 107 x 44 x 85 cm

19580126 795 zł
19580127 795 zł
19580128 795 zł
19580129 795 zł
19580130 795 zł
19580131 795 zł

Szafka z szufladami Safari Trapez BL-1200
Wym.:  135 x 44 x 85 cm

19502216 996 zł
19502217 996 zł
19502218 996 zł
19502219 996 zł
19502220 996 zł
19502221 996 zł

cena z drzwiczkami

468pln
brutto

cena z drzwiczkami

537pln
brutto

cena z drzwiczkami

887pln
brutto

Posiadają
certyfikaty

Większy wybór na 
www.educol.pl

BL-800

BL-1200

Posiadają
certyfikaty

Drzwiczki Safari Trapez S-800 - 1800
Wym. poj. drzwiczek: 54 x 38 cm

19509031 69 zł
19509032 69 zł
19509033 69 zł
19509034 69 zł

Drzwiczki Safari Trapez L-1200 - L-1800
Wym. poj. drzwiczek: 107,3 x 40 cm

19581200 259 zł
19581201 259 zł
19581202 259 zł
19581203 259 zł

ar
an

ża
cj

a 
sa

l

42 Wszystkie ceny brutto

ar
an

ża
cj

a 
sa

l

43Szersza oferta na www.educol.pl



cena z drzwiczkami

633pln
brutto

cena z drzwiczkami

850pln
brutto

15 pojemników + 3 dodatkowe

21 pojemniki + 3 dodatkowe

33 pojemniki + 3 dodatkowePrzy zamówieniu szafki 
należy określić kolor  i rozmiar pojemników.

Szafki sprzedawane wraz z pojemnikami.ii
Pojemniki do wyboru na str. 35

Regał Safari Trapez z 6 półkami BL-700
Wym.: 80 x 44 x 104 cm

19509656 399 zł
19509657 399 zł
19509658 399 zł
19509659 399 zł

Szafka z pojemnikami Safari 
Trapez BG700T
Wym.:  82 x 46 x 104 cm

19500866 869 zł
19500867 869 zł
19500868 869 zł
19500869 869 zł

Szafka z pojemnikami Safari 
Trapez BG1000T
Wym.:  110 x 46 x 104 cm

19510866 1159 zł
19510867 1159 zł
19510868 1159 zł
19510869 1159 zł

Szafka z pojemnikami Safari 
Trapez BG1200T
Wym.:  138 x 46 x 104 cm

19520866 1498 zł
19520867 1498 zł
19520868 1498 zł
19520869 1498 zł

Pojemniki do regałów Safari
Wym.: 38 x 31 x 15 cm

19900080 40 zł
19900081 40 zł
19900082 40 zł
19900083 40 zł

Drzwiczki do regałów Safari Trapez
Wym.: 32 x 25 cm

19509046 39 zł
19509047 39 zł
19509048 39 zł
19509049 39 zł

Regał Safari Trapez z 9 półkami BL-1000
Wym.: 107 x 44 x 104 cm

19509666 499 zł
19509667 499 zł
19509668 499 zł
19509669 499 zł

Regał Safari Trapez z 12 półkami BL-1300
Wym.: 136 x 44 x 104 cm

19509676 679 zł
19509677 679 zł
19509678 679 zł
19509679 679 zł

cena z drzwiczkami

1147pln
brutto
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Meble wykonane z laminowanej płyty wiórowej 
grubości 18 mm wykończone obrzeżem z ABS-u.

Gumowane uchwyty przy drzwiczkach 
zwiększają bezpieczeństwo zabawy. 

Szafka Safari K L-600
Wym.: 64 x 85 x 42 cm

19590610 216 zł

Drzwiczki Safari K L-600 
19590660 115 zł
19590661 115 zł
19590662 115 zł
19590663 115 zł
19590664 115 zł

Szafka Safari K L-800
Wym.: 91 x 85 x 42 cm

19590810 265 zł

Drzwiczki Safari K L-800
19590860 150 zł
19590861 150 zł
19590862 150 zł
19590863 150 zł
19590864 150 zł

Szafka Safari K L-1200
Wym.: 119 x 85 x 42 cm

19591210 299 zł

Drzwiczki Safari K L-1200 
19591260 178 zł
19591261 178 zł
19591262 178 zł
19591263 178 zł
19591264 178 zł

Szafka Safari K S-600
Wym.: 64 x 42,5 x 42 cm

19590600 155 zł

Drzwiczki Safari K S-600
19590650 60 zł
19590651 60 zł
19590652 60 zł
19590653 60 zł
19590654 60 zł

Drzwiczki Safari K S-1200
19591250 89 zł
19591251 89 zł
19591252 89 zł
19591253 89 zł
19591254 89 zł

Drzwiczki Safari K S-800
19590850 79 zł
19590851 79 zł
19590852 79 zł
19590853 79 zł
19590854 79 zł

Szafka Safari K S-800
Wym.: 91 x 42,5 x 42 cm

19590800 210 zł

Szafka Safari K S-1200
Wym.: 119 x 42,5 x 42 cm

19591200 226 zł

Wszystkie 
szafki
posiadają
certyfikaty

Kolekcja 
Safari Klon
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Szafka Safari K L-1500
Wym.: 149 x 85 x 42 cm

19591510 378 zł

Drzwiczki Safari K L-1500 
19591560 185 zł
19591561 185 zł
19591562 185 zł
19591563 185 zł
19591564 185 zł

Drzwiczki Safari K S-1500
19591550 105 zł
19591551 105 zł
19591552 105 zł
19591553 105 zł
19591554 105 zł

Szafka Safari K S-1500
Wym.: 149 x 42,5 x 42 cm

19591500 284 zł

Wszystkie 
szafki
posiadają
certyfikaty

Drzwiczki Safari K S-1800-A
19591870 115 zł
19591871 115 zł
19591872 115 zł
19591873 115 zł
19591874 115 zł

Drzwiczki Safari K S-1800-B
19591880 149 zł
19591881 149 zł
19591882 149 zł
19591883 149 zł
19591883 149 zł

Szafka Safari K S-1800
Wym.: 178 x 42,5 x 42 cm

19591800 359 zł

Drzwiczki Safari K L-1800-B 
19591860 285 zł
19591861 285 zł
19591862 285 zł
19591863 285 zł
19591864 285 zł

Szafka Safari K L-1800
Wym.: 178 x 85 x 42 cm

19591810 398 zł

Drzwiczki Safari K L-1800-A
19591850 225 zł
19591851 225 zł
19591852 225 zł
19591853 225 zł
19591854 225 zł

Drzwiczki 
K L-1800-B

Drzwiczki 
K S-1800-B

Drzwiczki 
K S-1800-A

Drzwiczki 
K L-1800-A

Szafki o 5 różnych wysokościach, 2 szerokościach i z 
drzwiczkami dostępnymi w 5 kolorach dają możliwość 
szerokiej kompozycji wyglądu sali zaprojektowanej za 
pomocą prezentowanych mebli.

Drzwiczki w oddzielnej sprzedaży
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Szafka Safari L-1500D1
Wym.: 149 x 85 x 42 cm

19591530 629 zł
19591531 629 zł
19591532 629 zł
19591533 629 zł
19591534 629 zł

Szafka Safari L-1500D2
Wym.: 149 x 85 x 42 cm

19591540 689 zł
19591541 689 zł
19591542 689 zł
19591543 689 zł
19591544 689 zł

Szafka Safari L-1800D1
Wym.: 178 x 85 x 42 cm

19591830 728 zł
19591831 728 zł
19591832 728 zł
19591833 728 zł
19591834 728 zł

Szafka Safari L-1800D2
Wym.: 178 x 85 x 42 cm

19591840 829 zł
19591841 829 zł
19591842 829 zł
19591843 829 zł
19591844 829 zł

Szafka Safari S-1500D
Wym.: 149 x 42,5 x 42 cm

19591520 448 zł
19591521 448 zł
19591522 448 zł
19591523 448 zł
19591524 448 zł

Szafka Safari S-1800D
Wym.: 178 x 42,5 x 42 cm

19591820 559 zł
19591821 559 zł
19591822 559 zł
19591823 559 zł
19591824 559 zł

Drzwiczki Safari L-1500D1/2
19591580 150 zł
19591581 150 zł
19591582 150 zł
19591583 150 zł
19591584 150 zł

Drzwiczki Safari L-1800D1/2
19581870 185 zł
19581871 185 zł
19581872 185 zł
19581873 185 zł
19581874 185 zł

Drzwiczki Safari S-1500D
19591570 79 zł
19591571 79 zł
19591572 79 zł
19591573 79 zł
19591574 79 zł

Drzwiczki Safari S-1800D
19591890 89 zł
19591891 89 zł
19591892 89 zł
19591893 89 zł
19591894 89 zł

Szafa + 3 szuflady Szafa + 6 szuflady

Wszystkie 
szafki
posiadają
certyfikatyar
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Szafka z pojemnikami Safari G-700
Wym.: 70 x 104,5 x 44 cm

19583802 820 zł

Szafka z pojemnikami Safari G-1000
Wym.: 98 x 104,5 x 44 cm

19583122 1050 zł

Szafka z pojemnikami Safari G-1200
Wym.: 126 x 104,5 x 44 cm

19583152 1299 zł

Szafka z pojemnikami Safari G-1800
Wym.: 178 x 104,5 x 44 cm

19583182 1490 zł

Drzwiczki Safari G-1800 
19583190 115 zł
19583191 115 zł
19583192 115 zł
19583193 115 zł
19583194 115 zł

15 pojemników + 3 dodatkowe

24 pojemniki + 3 dodatkowe

33 pojemniki + 3 dodatkowe

Szafka regulowana Safari - KLR-700
Wym.: 64 x 104 x 44 cm

19583172 299 zł

Szafka regulowana Safari - KLR-1000
Wym.: 92 x 104 x 44 cm

19583173 399 zł

Szafka regulowana Safari - KLR-1300
Wym.: 119 x 104 x 44 cm

19583174 499 zł

Pojemniki do wyboru na str. 35

Możliwość zmiany 
wielkości pojemników

33 pojemniki

ii Szafki 
sprzedawane 
wraz 
z pojemnikami.

Przy zamówieniu 
szafki 

należy określić kolor oraz 
rozmiar pojemników.

Można wymieniać pojemniki w szafkach

= = =

Możliwość regulacji każdej z przegród o 6 cm w lewo lub w prawo. 
Wyjmując przegrodę podwajamy przestrzeń na danej półce.
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Klasyczne meble biurowe wykonane z płyty wiórowej, laminowanej o gr. 18 mm.
Obrzeże oklejone PCV.

buk klon

Regał RE-01
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm  

15570101 buk 397 zł
15570102 klon 417 zł

Regał RE-02
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm  

15570201 buk 451 zł
15570202 klon 472 zł

Regał RE-03
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm  

15570301 buk 481 zł
15570302 klon 512 zł

Regał RE-04
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm  

15570401 buk 575 zł
15570402 klon 606 zł

Regał RE-05
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm  

15570501 buk 554 zł
15570502 klon 575 zł

Regał RE-06
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm  

15570601 buk 554 zł
15570602 klon 575 zł

Regał RE-07
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm  

15570701 buk 596 zł
15570702 klon 627 zł

Regał RE-08A
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm  

15570801 buk 564 zł
15570802 klon 585 zł

Regał RE-09
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm  

15571001 buk 637 zł
15571002 klon 669 zł

Regał RE-10
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm  

15571101 buk 784 zł
15571102 klon 805 zł

Regał RE-11
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm  

15571201 buk 502 zł
15571202 klon 533 zł

Regał RE-18
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm  

15571901 buk 777 zł
15571902 klon 808 zł

Re
ga

ł a
kt
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y

4 
pó
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i

4 
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łk
i

4 
pó

łk
i

4 
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i

4 
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i

4 
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i

4 
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Funkcjonalne w gabinetach, jak również w salach i bibliotekach szkolnych.

Możliwość montażu zamku za 
dodatkową dopłatą 30 zł / 1 szt.
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Regał RE-17
Wym.: 120 x 80 x 39,5 cm

15571801 buk 366 zł
15571802 klon 397 zł

Regał RE-25
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm

15500022 buk 784 zł
15500023 klon 805 zł

Biurko E-03
Wym.: 160 x 60 x 76 cm

15510311 buk 539 zł
15510312 klon 569 zł

Biurko E-01
Wym.: 120 x 60 x 76 cm

15510111 buk 399 zł
15510112 klon 429 zł

Wózek na komputer
Wym.: 25 x 50 x 16 cm

15500028 buk 84 zł
15500029 klon 94 zł

Kontenerek KE-03
Wym.: 61 x 40 x 50 cm

15520301 buk 418 zł
15520302 klon 449 zł

Kontenerek KE-02
Wym.: 61 x 40 x 50 cm

15520201 buk 314 zł
15520202 klon 345 zł

Kontenerek KE-01
Wym.: 61 x 40 x 50 cm

15520221 buk 314 zł
15520222 klon 345 zł

Kontenerek KE-04
Wym.: 60 x 40 x 76 cm

15540210 buk 314 zł
15540211 klon 345 zł

Regał RE-21
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm

15500024 buk 721 zł
15500025 klon 752 zł

Regał RE-26
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm

15500026 buk 617 zł
15500027 klon 711 zł

Regał RE-08U
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm

15500020 buk 575 zł
15500021 klon 606 zł

Regał RE-13
Wym.: 120 x 80 x 39,5 cm

15571401 buk 314 zł
15571402 klon 345 zł

Regał RE-14
Wym.: 120 x 80 x 39,5 cm

15571501 buk 357 zł
15571502 klon 388 zł

Regał RE-15
Wym.: 120 x 80 x 39,5 cm

15571601 buk 387 zł
15571602 klon 418 zł

4 
pó
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i

2 
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i

1 
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Na życzenie klienta - możliwość 
montażu zamku za dodatkową 

dopłatą 30 zł / 1 szt.
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Wszystkie wyroby produkowane są zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008, zgodnie z dyrektywami CE 
oraz posiadają certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990

61 cm

61 cm

90 cm

90 cm

119 cm

119 cm

18
0 

cm
18

0 
cm

15
0 

cm
15

0 
cm

Szafa ubraniowa - 1500
Wys. 150 cm, gł. 48 cm

skrytki 2 szt. 3 szt. 4 szt.

17630200 17630300 17630400
17630201 17630301 17630401
17630202 17630302 17630402
17630203 17630303 17630403

cena 495 zł 859 zł 1099 zł

Szafa ubraniowa - 1800
Wys.: 180 cm, gł. 48 cm

skrytki 2 szt. 3 szt. 4 szt.

17631200 17631300 17631400
17631201 17631301 17631401
17631202 17631302 17631402
17631203 17631303 17631403

cena 530 zł 909 zł 1150 zł

Szafa skrytkowa - 1500
Wys.: 150 cm, gł. 48 cm

skrytki 4 szt. 6 szt. 8 szt.

17630220 17630320 17630420
17630221 17630321 17630421
17630222 17630322 17630422
17630223 17630323 17630423

cena 690 zł 979 zł 1180 zł

Szafy szkolne - 1800
Wys.: 180 cm, gł. 48 cm

skrytki 4 szt. 6 szt. 8 szt.

17631220 17631320 17631420
17631221 17631321 17631421
17631222 17631322 17631422
17631223 17631323 17631423

cena 750 zł 995 zł 1231 zł
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61 cm 90 cm 119 cm

61 cm
90 cm 119 cm

61 cm 90 cm 119 cm

W każdej 
komorze 
półka 
i drążek 
z przesuwanymi 
wieszakami

Na każdych 
drzwiach 
otwory 
wentylacyjne 
oraz ramka 
na etykietę

Drzwi 
zamykane 
zamkiem 
cylindrycznym 
z dwona 
kluczykami lub 
zamek szyfrowy
- za dopłatą

Drzwi 
z profilem 
wzmacniającym, 
osadzone na 
ukrytych
zawiasach

Za dodatkową dopłatą istnieje
 możliwość  zamówienia szaf 

w innych kolorach.

Zarówno fronty, jak i korpusy 
dostępne są w dowolnym kolorze.

Proponowane szafki metalowe 
doskonale sprawdzą się w szkołach 

podstawowych. Wyposażając 
korytarze, klasy czy szatnie w tego typu 
szafy szkolne wydziela się przestrzeń w 
której dzieci mogą przechowywać strój 
na zajęcia sportowe, cięższe książki lub 

zeszyty. 
W ofercie znajdą Państwo szafki 

uczniowskie o różnych szerokościach, 
a co za tym idzie – ilości okien. Dzięki 
temu istnieje możliwość dowolnego 

zestawiania, w zależności od 
liczebności klas.

18
0 

cm
20

9,
5 

cm
18

0 
cm

15
0 

cm

Szafa ubraniowa z ławką - 2095
Wys.: 209,5 cm,  gł. 48 cm, gł. ławki: 35 cm

skrytki 2 szt. 3 szt. 4 szt.

17632200 17632300 17632400
17632201 17632301 17632401
17632202 17632302 17632402
17632203 17632303 17632403

cena 920 zł 1350 zł 1620 zł

Szafa ubraniowa typu L - 1800
Wys.: 1800 cm, gł. 48 cm

skrytki 4 szt. 6 szt. 8 szt.

17634220 17634320 17634340
17634221 17634321 17634341
17634222 17634322 17634342
17634223 17634323 17634343

cena 1044 zł 1350 zł 1610 zł

Szafa skrytkowa - 1950
Wys.: 195 cm, gł. 48 cm

skrytki 6 szt. 9 szt. 12 szt.

17641230 17641330 17641430
17641231 17641331 17641431
17641232 17641332 17641432
17641233 17641333 17641433

cena 1259 zł 1699 zł 1999 zł

Szafa skrytkowa - 1053
Wys.: 105,3 cm, gł. 48 cm

skrytki 6 szt. 9 szt. 12 szt.

17631230 17631330 17631430
17631231 17631331 17631431
17631232 17631332 17631432
17631233 17631333 17631433

cena 1150 zł 1570 zł 2090 zł
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Szafa biurowa BUS-3
Wym.: 90 x 42 x 192 cm

17700051 1339 zł
17700052 1399 zł
17700053 1399 zł
17700054 1339 zł
17700055 1339 zł

Szafa witrynowa BUW-3
Wym.: 90 x 42 x 192 cm

17700056 1370 zł
17700057 1440 zł
17700058 1440 zł
17700059 1370 zł
17700060 1370 zł

Szafa witrynowa BUW-4
Wym.: 90 x 42 x 192 cm

17700061 1409 zł
17700062 1470 zł
17700063 1470 zł
17700064 1409 zł
17700065 1409 zł

Szafka na klucze - metalowa
Szafa metalowa na klucze w kolorze popielatym, numerowane haczyki ułatwiają utrzymanie porządku, drzwiczki 
zamykane na klucz. w zestawie komplet śrub z kołkami służącymi do mocowania.

19510119 60 kluczy 249 zł
19510120 100 kluczy 329 zł

Sejf z zamkiem elektronicznym
Sejf elektroniczny na szyfr to idealne miejsce 
do przechowywania pieniędzy, nośników da-
nych czy ważnych dokumentów. Posiada otwory 
umożliwiające przymocowanie go do ściany lub 
podłogi, wyposażony w półkę z możliwością de-
montażu, możliwość otwierania poprzez zamek 
elektroniczny lub klucz (w kpl. 2 klucze).
Wym. zew.: 35 x 52 x 36 cm
Wym. wew.: 34,5 x 51,5 x 30 cm
Gr. ścianek: 2 mm, gr. drzwi: 4 mm, waga: 20,0 kg

19510121 399 zł

Szafa witrynowa BUW-2
Wym.: 90 x 42 x 122 cm

17700066 960 zł
17700067 1009 zł
17700068 1009 zł
17700069 960 zł
17700070 960 zł

Szafa na dokumenty niejawne 122/2
Szafa 2 - półkowa.
Wym.: 90 x 42 x 122 cm

17700076 1390 zł
17700077 1509 zł
17700078 1509 zł
17700079 1390 zł
17700080 1390 zł

Szafa na dokumenty niejawne 150/1
Szafa 3 - półkowa.
Wym.: 70 x 50 x 150 cm

17700071 1509 zł
17700072 1589 zł
17700073 1589 zł
17700074 1509 zł
17700075 1509 zł

Certyfikat do przechowywania 
dokumentówpoufnych klasa A 
(wg Zarządzenia Nr 57/MON Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 
2011 r.,
Nr 58/MON z dnia 22 grudnia 2011 r.
Spełniają wymagania klasy Typ 1 wg 
Rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 29 
maja 2012 r.

Wzmocnione szafy przeznaczone są do przechowywania dokumentów niejawnych. Posiadają jedno skrzydło drzwi uchylnych zawieszone 
na zawiasach kołkowych. Wyposażone są w półki przestawne co 90 mm, co pozwala na przechowywanie dokumentów w kilku rzędach. 

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 1 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w 
kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Zamykane zamkiem w zależności od wielkości szafy ryglującym w 3 do 5 punktów i wykończonymuchwytem 
klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym klasy A.

Szafa posiada w dnie dwa otwory do zamocowania do podłogi. Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania.

Udźwig półki: 50 kg

Szafy 
metalowe

wym. 32 x 35 x 6 cm
wym. 52 x 35 x 6 cm

Opcjonalnie do szafek można domówić komplet 
zawieszek do kluczy w kolorach: czarnym, 
czerwonym, niebieskim, zielonym lub żółtym
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Szafa ubraniowa BHP/2
Wym.: 80 x 49 x 180 cm

17700036 829 zł
17700037 869 zł
17700038 869 zł
17700039 829 zł
17700040 829 zł

Szafa ubraniowa BHP/3
Wym.: 90 x 49 x 180 cm

17700141 899 zł
17700142 949 zł
17700143 949 zł
17700144 899 zł
17700145 899 zł

Szafa kartotekowa A4/2
Wym.: 40 x 58 x 60,3 cm

17700001 690 zł
17700002 729 zł
17700003 729 zł
17700004 690 zł
17700005 690 zł

Szafa kartotekowa A5/3
Wym.: 40 x 58 x 66,8 cm

17700021 829 zł
17700022 880 zł
17700023 880 zł
17700024 829 zł
17700025 829 zł

Szafa kartotekowa A5/2
Wym.: 54 x 58 x 48,3 cm

17700016 699 zł
17700017 729 zł
17700018 729 zł
17700019 690 zł
17700020 690 zł

Szafa kartotekowa A4/3
Wym.: 40 x 58 x 84,8 cm

17700006 820 zł
17700007 850 zł
17700008 850 zł
17700009 820 zł
17700010 820 zł

Szafa kartotekowa A5/4
Wym.: 40 x 58 x 109,3 cm

17700026 1050 zł
17700027 1100 zł
17700028 1100 zł
17700029 1050 zł
17700030 1050 zł

Kontener 3-szufladowy
Wym.: 44 x 50 x 68,5 cm

17700041 759 zł
17700042 799 zł
17700043 799 zł
17700044 759 zł
17700045 759 zł

Szafa kartotekowa A4/4
Wym.: 40 x 58 x 109,3 cm

17700011 1020 zł
17700012 1090 zł
17700013 1090 zł
17700014 1020 zł
17700015 1020 zł

Szafa kartotekowa A5/5
Wym.: 54 x 58 x 103,8 cm

17700031 1250 zł
17700032 1290 zł
17700033 1290 zł
17700034 1250 zł
17700035 1250 zł

Kontener 4-szufladowy
Wym.: 44 x 50 x 68,5 cm

17700046 829 zł
17700047 879 zł
17700048 879 zł
17700049 829 zł
17700050 829 zł

Wykonane są z blachy czarnej 
o grubości od 0,6-2,0 mm, 
malowane farbami proszkowymi 
(epoksydowo - poliestrowymi) 
standardowo w kolorze RAL 
7035.

Szuflady przesuwają się po 
prowadnicach teleskopowych 
z blokadą zabezpieczającą 
przed wypadnięciem. 
Całość zamykana jednym 
centralnym zamkiem. 

Szafy posiadają blokadę 
pozwalającą na wysunięcie tylko 
jednej szuflady, co zachowuje 
jej stabilność.

Maksymalne 
obciążenie
prowadnic 
szuflady: 40 kg.

W górnej szufladzie 
kontenerków umieszczony 
organizer na przybory biurowe

Szafy do przechowywania dokumentów formatu A5

Szafy do przechowywania dokumentów formatu A4

ar
an

ża
cj

a 
sa

l

52 Wszystkie ceny brutto

ar
an

ża
cj

a 
sa

l

53Szersza oferta na www.educol.pl



Szafa medyczna MD-2
Wym.: 90 x 42 x 180 cm

17700081 1390 zł
17700082 1450 zł
17700083 1450 zł
17700084 1390 zł
17700085 1390 zł

Szafa medyczna MDW-2
Wym.: 90 x 42 x 180 cm

17700086 1390 zł
17700087 1450 zł
17700088 1450 zł
17700089 1390 zł
17700090 1390 zł

Szafa medyczna BUW-4
Wym.: 60 x 42 x 180 cm

17700091 1090 zł
17700092 1090 zł
17700093 1090 zł
17700094 1090 zł
17700095 1090 zł

Apteczka 
Wykonana z płyty meblowej.
Wym.: 40 x 30 x 20 cm

28000012 169 zł

Taboret lekarski
Prosty, a zarazem elegancki taboret do gabinetów 
lekarskich. Stabilna konstrukcja z plastikowej pod-
stawy ze stopkami z siłownikiem gazowym pozwa-
lającym na regulację wysokości siedziska. Siedzisko 
obite materiałem skóropodobnym o parametrach 
wytrzymałościowych, dostępnym w szerokiej 
gamie kolorystycznej przedstawionej na stronie 
www.educol.pl
Regulacja wysokości: 42 - 56 cm, podstawa o śr. 
60 cm, siedzisko o śr. 34 cm

19500304 240 zł

Kozetka lekarska - NORMA II
Szeroki blat oraz regulowany podgłówek i tylna część 
blatu. Wykręcana stopka w jednej z nóg kozetki pozwa-
la na poziomowanie jej na nierównej powierzchni. Blat 
obity materiałem skóropodobnym o wysokich para-
metrach wytrzymałościowych.
Konstrukcja stalowa w standardzie malowana jest 
proszkowo w kolorze białym.
Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 °
Regulacja kąta nachylenia podnóżka: od 0 ° do +45 °
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
Wym.: 185 x 70 x 55 cm, waga: 34 kg

19500301 1040 zł

Kozetka lekarska - NORMA I
Szeroki blat oraz regulowany podgłówek. Wykrę-
cana stopka w jednej z nóg kozetki pozwala na 
poziomowanie jej na nierównej powierzchni. Blat 
obity materiałem o wysokich parametrach wytrzy-
małościowych. Konstrukcja stalowa w standardzie 
malowana proszkowo w kolorze białym.
Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 °
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
Wym.: 185 x 70 x 55 cm, waga: 34 kg

19500311 830 zł

82 x 165 x 58 cm 134 x 165 x 48 cm 

Waga osobowa kolumnowa WPT
Waga przeznaczona jest do ważenia pacjentów 
w placówkach służby zdrowia oraz gabinetach 
lekarskich. Za pomocą wzrostomierza można 
zmierzyć wzrost pacjenta (do 2 m).
Waga medyczna z możliwością wyznaczania 
wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) prze-
znaczonego dla osób o wzroście powyżej 1 metra. 
Waga wyposażona jest w miernik wagowy PUE 
C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD.
Obciążenie maksymalne [Max]: 60/150kg
Dokładność odczytu [d]: 20/50g
Wym.: 112 x 32 x 43 cm

19500309 1599 zł

Parawan metalowy I-częściowy
Jednoczęściowy parawan metalowy stanowi 
niezbędne wyposażenie każdego gabinetu le-
karskiego i kosmetycznego. Wykonany z meta-
lowych rurek parawan jest stabilny a przy tym 
jednocześnie lekki,  Wyposażony w kółka.

19500302 I-częściowy 299 zł
19500303 II-częściowy 429 zł

Parawany dostęne w różnych wymiarach i kolorystyce - 
szersza informacja na www.educol.pl

Szafy wyposażone są 
w 4 półki wykonane 
ze szkła hartowanego.

Kozetki dostępne w różnych wymiarach i kolorystyce - szersza informacja na www.educol.pl
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Tablica Snellena do badania wzorku 
Tablica optometryczna kartonowa z nadrukowanym optotypem literowym, obrazkowym lub 
cyfrowym do badania ostrości wzroku.
Wym.: 31 x 45,5 cm

19500315 Litery 59 zł
19500316 Cyfry 59 zł
19500317 Obrazki 59 zł

Ciśnieniomierz Tech-Med
Doskonale zaprojektowany, prosty, automatyczny ciśnieniomierz 
naramienny, posiadający wszystkie funkcje niezbędne do wykony-
wania wygodnych, szybkich i rzetelnych pomiarów ciśnienia krwi.
Cechy: wyświetlacz cyfrowy LCD, metoda pomiaru: oscylometryczna, 
automatyczny zawór uwalniania powietrza, pompowanie: funkcja 
Fuzzy-logic kontrolowana pompą elektryczną, pamięć: 60 pomiarów.
Zestaw zawiera: ciśnieniomierz, uniwersalny mankiet na ramię od 
22 cm do 33 cm obwodu
baterie (4xAAA) i zasilacz, Instrukcję obsługi, etui.

19500308 z zasilaczem 156 zł
19500310 na baterie 129 zł

Termometr bezdotykowy Tech-Med
Termometr bezdotykowy Tech-Med TM-F03BB na podczerwień 
zaprojektowano do pomiaru temperatury ciała lub wybranej po-
wierzchni przy użyciu technologii promieniowania podczerwo-
nego. Umożliwia pomiar temperatury ciała dorosłych i dzieci bez 
konieczności dotykania skóry. 
Termometr wielofunkcyjny pozwala na dokonanie pomiarów tem-
peratury w niemal każdych warunkach: w domu, pracy, podróży. 
Wyniki tych pomiarów charakteryzują się kliniczną dokładnością.  
Pomiary są błyskawiczne (czas pomiaru – ok. 0,5 sekundy). Błyska-
wicznie również wykonamy pomiary temperatury otoczenia, żyw-
ności, napojów i kąpieli dla dziecka.
Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD, dwa tryby pomiaru tempe-
ratury: skala Fahrenheita i Celsjusza, do wyboru.
W zestawie: termometr, 2 baterie AA, instrukcja obsługi w języku 
polskim, gwarancja 36 miesięcy.
Wym.: 14,8 × 4,3 × 8,7 cm 

19500307 225 zł

Cisnieniomierz zegarowy Rossmax
Ciśnieniomierz mechaniczny to urządzenie dla 
wszystkich tych, którzy cenią sobie ponad wszystko 
dokładność pomiaru. Idealny dla lekarzy, pielęgnia-
rek, ratowników medycznych.
Czytelny manometr, duży rękaw oraz wysoka jakość 
wykonania gwarantują dokładny i precyzyjny pomiar 
za każdym razem.
Duży i czytelny manometr, stetoskop z pojedyn-
czą głowicą w komplecie.
Etui do przechowywania.
Mankiet na ramię o obwodzie od 24 do 32 cm
Mosiężny, chromowany zawór spustowy powietrza
Zakres pomiaru: 0-300 mmHg
Dokładność: +/- 3 mmHg
Wym.: 5,2 x 9 x 3,3 cm

19500314 85 zł

Gabinet lekarski

Apteczka przemysłowa Standard Plus 
Apteczka przemysłowa w plastikowej walizce 
w kolorze pomarańczowym ze stelażem, który 
umożliwia powieszenie apteczki na ścianie. Wypo-
sażona zgodnie z unijną normą DIN 13157 plus.
W zestawie: 1 szt. kompres zimny, 2 szt. kompres 
na oko, 3 szt. kompres 10x10 a2, 2 szt. opaska 
elastyczna 4m x 6cm, 2 szt. opaska elastyczna 
4m x 8cm, 1 kpl. plaster 10 x 6 cm (8szt.), 1 kpl. 
plaster (14szt.), 1 szt. plaster 5m x 2,5 cm,3 szt. 
opatrunek indywidualny M sterylny, 1 szt. opa-
trunek indywidualny G sterylny, 1 szt. opatrunek 
indywidualny K sterylny, 1 szt. chusta opatrun-
kowa 60 x 80 cm, 2 szt. chusta trójkątna, 1 kpl. 
chusta z flizeliny (5 szt.), 1 szt. koc ratunkowy 160 
x 210 cm, 1 szt. nożyczki 19 cm, 4 szt. rękawice 
winylowe, 6 szt. chusteczka dezynfekująca, 1 szt. 
ustnik do sztucznego oddychania, 1 szt. instruk-
cja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem 
telefonów alarmowych.
Termin ważności środków opatrunkowych - 5 lat.
Wym.: 25,5 x 16,5 x 8,5 cm

19500305 75 zł

Apteczka „Szkolna 1” w plecaku 
Apteczka „SZKOLNA 1” w plecaku z tkaniny wo-
doodpornej wyposażona zgodnie z unijną normą 
DIN 13157 plus.
Skład apteczki: 1 szt. opatrunek indywidualny G, 2 
szt. opatrunek indywidualny M, 1 szt. opatrunek 
indywidualny K, 1 kpl. zestaw plastrów (14szt.), 1 
szt. przylepiec 5 m x 2,5 cm, 2 szt. opaska elastycz-
na 4 m x 6 cm, 3 szt. opaska elastyczna 4 m x 8 
cm, 1 szt. chusta opatrunkowa 40 x 60 cm, 1 szt. 
chusta opatrunkowa 60 x 80 cm, 3 szt. kompres 
10 x 10 cm (pak. po 2szt.), 2 szt. chusta trójkątna, 
1 szt. nożyczki 14,5 cm, 4 szt. rękawice winylowe, 1 
szt. koc ratunkowy 160 x 210 cm, 2 szt. chusteczka 
nasączona, 1 szt. ustnik do sztucznego oddycha-
nia, 1 szt. instrukcja udzielania pierwszej pomocy 
z wykazem telefonów alarmowych.
Termin ważności środków opatrunkowych - 5 lat.
Wym.: 23 x 16,5 x 5,5 cm

19500306 75 zł

Wyposażenie apteczki
W zestawie: 1 szt. kompres zimny, 2 szt. kompres 
na oko, 3 szt. kompres 10 x 10cm (pak po 2 szt.), 
2 szt. opaska elastyczna 4 m x 6 cm, 2 szt. opaska 
elastyczna 4 m x 8 cm, 1 kpl. plaster 10 x 6 cm 
(8szt.), 1 kpl. zestaw plastrów (20szt.), 1 szt. przyle-
piec 5 m x 2,5 cm, 1 szt. opatrunek indywidualny 
G, 3 szt. opatrunek indywidualny M, 1 szt. opatru-
nek indywidualny K, 1 szt. chusta opatrunkowa 
60 x 80 cm, 2 szt. chusta trójkątna, 1 kpl. chusta z 
flizeliny (5 szt.), 1 szt. koc ratunkowy 160 x 210 cm, 
1 szt. nożyczki 19 cm, 4 szt. rękawice winylowe, 2 
szt. worek foliowy 30 x 40 cm, 6 szt. chusteczka de-
zynfekująca, 1 szt. ustnik do sztucznego oddycha-
nia, 1 szt. instrukcja udzielania pierwszej pomocy 
wraz z wykazem telefonów alarmowych.
Termin ważności środków opatrunkowych - 5 lat.

19500313 59 zł

Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.
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Tablice magnetyczne z metalową oprawą. 
Produkt zgodny z normą PN-88 

F-06010/06

Tablice lakierowane, wykonane z blachy 
najczęściej spotykanej na naszym rynku - 

odporna na zarysowania.
Sprzedawane wraz z elementami 

montażowymi.

Liniatura na tablicach może być indywidualnie dobrana do potrzeb.
W tej sprawie prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta..

Tablica lakierowana - Tryptyk
Wym.: 340/170 x 100 cm

29600000 biała 643 zł
29600001 zielona 618 zł
29600002 zielona z liniami i kratką 690 zł

Tablica ceramiczna - Tryptyk
Wym.: 340/170 x 100 cm

29651510 biała 968 zł
29651509 zielona 958 zł
29651508 zielona z liniami i kratką 1048 zł

Tablica lakierowana - zielona
Tablica kredowa z metalową półką.

29600003 170 x 100 cm 329 zł
29600004 150 x 100 cm 309 zł
29600005 120 x 100 cm 252 zł
29651502 85 x 100 cm 209 zł
29651501 60 x 90 cm 169 zł

Tablica ceramiczna - zielona
Tablica kredowa z metalową półką.

29651507 170 x 100 cm 427 zł
29651506 150 x 100 cm 400 zł
29651505 120 x 100 cm 362 zł
29651504 85 x 100 cm 285 zł
29651503 60 x 90 cm 209 zł

Tablica lakierowana - biała
Tablica suchościeralna  z metalową półką.

29600006 170 x 100 cm 339 zł
29600007 140 x 100 cm 319 zł
29600008 120 x 100 cm 265 zł
29651495 85 x 100 cm 219 zł
29651494 60 x 90 cm 179 zł

Tablica ceramiczna - biała
Tablica suchościeralna  z metalową półką.

29651500 170 x 100 cm 416 zł
29651499 140 x 100 cm 400 zł
29651498 120 x 100 cm 362 zł
29651497 85 x 100 cm 285 zł
29651496 60 x 90 cm 209 zł

Tablica Korkowa
Tablica korkowa z drewnianą ramą.

29600009 170 x 100 cm 169 zł
29600010 150 x 100 cm 139 zł
29600011 120 x 100 cm 129 zł

Powierzchnia biała ceramiczna:
Powierzchnia biała (idealnie gładka). Jest to 
najczęściej spotykany rodzaj powierzchni 
białej, spełnia wszelkie wymogi jakich oczekuje 
odbiorca. Na wierzchu powłoka akrylowo-
poliestrowa o grubości 25 mikronów, utwardzana 
w temperaturze 275 stopni C. Bardzo trwała 
i odporna na zarysowania. Wykonana na 
ocynkowanej blasze, magnetyczna. Piszemy 
po niej wszelkimi markerami do tablic białych. 
Producentem jest polska huta.

Powierzchnia zielona ceramiczna:
Powierzchnia zielona, CERAMICZNA 
(porcelanowa). Jest to najlepszy rodzaj 
powierzchni jaki może wystąpić na tablicach do 
pisania kredą. Specjalna powłoka ceramiczna 
ma grubość 40 mikronów, jest utwardzana w 
piecu hutniczym w temp. powyżej 800 °C, dzięki 
temu nabiera doskonałych właściwości:  
- bardzo duża twardość  
- niezwykła odporność na wszelkiego rodzaju 
zarysowania, ścieranie i uderzenia (praktycznie 
niezniszczalna)  
- idealnie przyjmuje każdy rodzaj kredy, 
jednocześnie jest bardzo podatna na jej suche 
ścieranie  
- w zasadzie nie wymaga konserwacji, jest 
estetyczna  
- niepalna, nie zawiera ołowiu, odporna na środki 
chemiczne  
- magnetyczna 

Powierzchnia biała lakierowana:
Powierzchnia biała (idealnie gładka). Jest to 
najczęściej spotykany rodzaj powierzchni 
białej, spełnia wszelkie wymogi jakich oczekuje 
odbiorca. Na wierzchu powłoka akrylowo-
poliestrowa o grubości 25 mikronów, utwardzana 
w temperaturze 275 stopni C. Bardzo trwała 
i odporna na zarysowania. Wykonana na 
ocynkowanej blasze, magnetyczna. Piszemy 
po niej wszelkimi markerami do tablic białych. 
Producentem jest polska huta.

Powierzchnia zielona lakierowana:
Powierzchnia zielona typu A (lekko chropowata). 
Jest to najczęściej spotykany rodzaj powierzchni 
zielonej, spełnia wszelkie wymogi jakich oczekuje 
odbiorca. Na wierzchu  
powłoka akrylowo-poliestrowa o grubości 25 
mikronów, utwardzana w temperaturze 275 °C.  
Bardzo trwała i odporna na zarysowania. 
Wykonana na ocynkowanej blasze, magnetyczna.  
Piszemy po niej kredą każdego rodzaju. 
Producentem jest polska huta.  

Rama wykonana z ceownika aluminiowego w 
kolorze  naturalnym, wykończona bezpiecznymi 
narożnikami z tworzywa. Cała konstrukcja 
usztywniona wypełnieniem w postaci jednolitej 
płyty. Skrzydła przymocowane czterema 
zawiasami splatanymi wzmocnionymi 
hartowanym prętem o 6 mm średnicy.  

Rynienka wykonana jest ze specjalnego 
kształtownika aluminiowego w kolorze 
naturalnym.  
Jej długość odpowiada środkowej części tablicy.  

Tablica przeznaczona jest do samodzielnego 
montażu na ścianie wg załączonej instrukcji.  
W komplecie znajduje się: tablica, rynna, zestaw 
kołków i śrub do mocowania.

Tablica korkowa wykonana z 
wysokiej jakości korka naturalnego, 
obramowana drewnianą ramą, do 
zawieszania na ścianie, gdzie elementy 
ruchome można mocować za pomocą 
pinezek. Przeznaczona do ćwiczeń 
przygotowujących do nauki pisania, 
ćwiczeń gramatyczno - ortograficznych, 
matematycznych a także jako miejsce 
do prezentacji gazetek szkolnych i 
zamieszczania ogłoszeń.
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blokada
obrotu

Tablica obrotowa na kółkach
Wym.: 150 x 100 cm

29600012 biała 653 zł
29600013 zielona 653 zł
29600124 biała / zielona 653 zł

Tablica obrotowa na kółkach
Wym.: 150 x 100 cm

29600121 korek / biała 675 zł
29600122 korek /zielona 675 zł

Tablica zielona z liniaturą
Tablica w metalowej oprawie.
Wym.: 170 x 100 cm

29600016 pięciolinia 389 zł
29600017 kratka 389 zł
29600018 trzylinia 389 zł

Nakładka magnetyczna - suchościeralna
Nakładka tablicowa, magnetyczna, suchościeralna to nowoczesne rozwiązanie oraz uzu-
pełnienie możliwości tradycyjnej tablicy szkolnej.
Wymiary nakładki to 80 x 96 cm, a więc formatowo wpisuje się w skrzydło tradycyjnego, 
szkolnego tryptyka.
Na odwrocie zaopatrzona jest w dwie szerokie taśmy magnetyczne za pomocą, których 
dobrze przylega do powierzchni tablic szkolnych.

29651511 trójlinia 169 zł
29651512 kratka 169 zł
29651513 linia 169 zł
29651514 pięciolinia 169 zł
29651515 kontur Polski 169 zł
29651516 układ współrzędnych 169 zł

Taśma ostrzegawcza - samoprzylepna
Szerokość taśmy: 5 cm, dł. 25 m

19550010 35 zł

Dzwonek szkolny 90dB
Zasilanie 230V 150Hz, głośność 90 dB
Wym.: Ø150 x 58 mm, waga: 1,9 kg

19550011 120 zł
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Tablica pinezkowo - magnetyczna
Tablica o powierzchni magnetycznej z możliwością zastosowania 
magnesów i pinezek. Idealna tablica dla rożnych wymagań. Wyso-
ka jakość powierzchni: materiał tekstylny i metalowa siatka. Rama 
wykonana jest z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym lub czar-
nym, wykończona eleganckimi narożnikami. Bardzo łatwa i szybka w 
montażu. Istnieje możliwość zawieszenia w pionie jak i w poziomie.
Elementy mocujące w zestawie.

29600026 60 x 45 cm 155 zł
29600025 90 x 60 cm 229 zł
29600023 120 x 90 cm 339 zł

Tablica informacyjna - 1 elem.
Tablica posiada powierzchnię ekspozycyjną 
wykonaną z wykładziny lub korka. Stojak sta-
lowy, w kolorze aluminiowym. Dla łatwego 
ustawienia powierzchni ekspozycyjnej stojak 
wyposażony jest w kółka meblowe, w tym dwa 
z hamulcem. Wym.tablicy: wys. 120 x szer. 80 
cm. Wym. całości: wys. 160 (istnieje możliwość 
regulacji wysokości do 180 cm) x szer. 90 cm
Tablica dwustronna.

29700019 korkowa 470 zł
29700020 tekstylna 470 zł

Tablica informacyjna - 2 elem.
Tablica posiada powierzchnię ekspozycyjną 
wykonaną z wykładziny lub korka. Stojak sta-
lowy, w kolorze aluminiowym. Dla łatwego 
ustawienia powierzchni ekspozycyjnej stojak 
wyposażony jest w kółka meblowe, w tym dwa 
z hamulcem. Wym.tablicy: wys. 120 x szer. 80 
cm. Wym. całości: wys. 160 (istnieje możliwość 
regulacji wysokości do 180 cm) x szer. 170 cm
Tablica dwustronna.

29700021 korkowa 795 zł
29700022 tekstylna 795 zł

Tablica informacyjna - 3 elem.
Tablica posiada powierzchnię ekspozycyjną wykonaną z wykła-
dziny lub korka. Stojak stalowy, w kolorze aluminiowym. Dla 
łatwego ustawienia powierzchni ekspozycyjnej stojak wyposa-
żony jest w kółka meblowe, w tym dwa z hamulcem. 
Wym.tablicy: wys. 120 x szer. 80 cm. Wym. całości: wys. 160 (ist-
nieje możliwość regulacji wysokości do 180 cm) x szer. 250 cm
Tablica dwustronna.

29700001 korkowa 990 zł
29700018 tekstylna 990 zł

Tablica - plan lekcji
Tablica do układania planu lekcji z możliwością pisania markerami sucho-
ścieralnymi. Nadruk wykonany w technologii uniemożliwiające jego usu-
nięcie. Oprawiony w ramę aluminiową anodowaną. Do układania planu 
lekcji służą kolorowe znaczniki magnetyczne. W komplecie po 30 znacz-
ników dla każdego nauczyciela oraz zestaw montażowy wraz z instrukcją.

14500002 12 klas - 20 nauczycieli - 80 x 92 cm 599 zł
14500003 14 klas - 25 nauczycieli - 85 x 92 cm 629 zł
14500004 15 klas - 30 nauczycieli - 100 x 92 cm 749 zł
14500005 22 klas - 30 nauczycieli - 110 x 92 cm 810 zł
14500006 20 klas - 40 nauczycieli - 123 x 92 cm 920 zł
14500007 25 klas - 34 nauczycieli - 126 x 92 cm 930 zł
14500008 30 klas - 40 nauczycieli - 155 x 92 cm 1130 zł

Tablica do planowania tygodnia
Tablica magnetyczna suchościeralna. Nadruk 
wykonany w technologii uniemożliwiającej 
jego usunięcie. Tablica oprawiona w ramę 
aluminiową anodowaną, narożniki plastiko-
we. Powierzchnia tablicy do pisania markera-
mi suchościeralnymi. Możliwość mocowania 
kartek za pomocą magnesów. W komplecie 
zestaw mocujący wraz z instrukcją, oraz pół-
eczka na pisaki. Tablica zapakowana w skrzy-
nię drewniano kartonową.

14500001 100 x 75 cm 426 zł
14500011 120 x 100 cm 550 zł

Możliwość idywidualnego wyboru  znaczników - 
dostęne na www.educol.pl

Dodatkowe znaczniki
Możliwość własnego wyboru znaczników. Cała 
gama znaczników
dostępna na www.educol.pl

19500010 15 zł
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Tablice 
szklane

Tablica szklana - magnetyczna
W zestawie elementy montażowe.

wym. 45 x 45 cm 60 x  80 cm 120 x 90 cm

29600125 29600126 29600127
29600128 29600129 29600130
29600131 29600132 29600133
29600134 29600135 29600136

cena 165 zł 389 zł 695 zł

Dzięki zaokrąglonym narożnikom są bezpieczne w użytkowaniu. 
Powierzchnia suchościeralna pozwala na tradycyjne prowadzenie notatek, 
tablice mogą być również bardzo ciekawym elementem wystroju każdego wnętrza. 

Tablica tekstylna
Tablica informacyjna, której powierzchnia 
wykonana jest z niebieskiej tkaniny. Rama 
wykonana z profilu aluminiowego w kolo-
rze srebrnym, wykończona eleganckimi, 
popielatymi narożnikami. Wyjątkowo ła-
twa i szybka w montażu.
Istnieje możliwość zawieszenia jej zarów-
no w pionie, jaki i w poziomie.

29700023 120 x 100 cm 186 zł
29700024 170 x 100 cm 219 zł

Gąbka magnetyczna
Plastikowa obudowa o właściwościach magnetycznych, wkład czysz-
czący z doskonale pochłaniającego materiału o strukturze filcu.

97000076 55 zł

Mazaki suchościeralne
4 mazaki z gąbką.

19595000 29 zł

Zmywycz do tablic
Pojemność: 250 ml

19500410 22 zł

Przyrządy pomiarowe do tablic szkolnych - magnetyczne
Wykonane z tworzywa sztucznego.

11510430 linijka - 100 cm 29 zł
11510920 cyrkiel 29 zł
11510620 kątomierz 29 zł
11510820 ekierka - 60/60/60 29 zł
11510720 ekierka 45/90/45 29 zł
11501521 zestaw - 5 elem. 139 zł

Akcesoria do tablic szklanych
Przyczepiane na magnes, wykonane z czarmego plastiku.

29600137 czyścik z uchwytem 29 zł
29600138 czyścik duży 49 zł
29600139 półka na markery 35 zł
29600140 markery fluorestencyjne 49 zł

Bardzo łatwy i szybki montaż.

Pinezki
W zestawie: 100 szt.

19583150 7 zł

Magnesy kolorowe
W zestawie: 6 sz. śr. 4 cm

19583142 10 zł
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Gablota na puchary - srebrna
Obudowa wykonana z płyty meblowej - „srebrzy-
stej”, wyposażona w półkę i pojedyncze drzwiczki 
aluminiowe otwierane do góry z szybą akrylową 
(plexi) z zamkiem. Wnętrze wykonane z tkaniny.

29600021 150 x 100 x 15 cm 930 zł
29600022 120 x 100 x 15 cm 890 zł

Gablota informacyjna - srebrna
Obudowa wykonana z płyty meblowej - „sre-
brzystej”, wyposażona w pojedyncze drzwiczki 
aluminiowe otwierane do góry z szybą akrylo-
wą (plexi) z zamkiem. 
Wnętrze wykonane z tkaniny.

29600019 150 x 100 x 6 cm 910 zł
29600020 120 x 100 x 6 cm 830 zł

Gabloty informacyjne są niezastąpione, gdy chcemy wyeksponować 
ważne obwieszczenia, które wymagają szczególnego wyróżnienia 
lub dodatkowej ochrony. Dzięki zamknięciu na zamek imbusowy 
zabezpieczają ogłoszenia przed niepowołanymi użytkownikami.

Gabloty wykonane z profilu aluminiowego, do użytku wewnątrz 
budynków. Drzwiczki z pleksi zamykane na zamek imbusowy. 
Tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną. Elegancka aluminiowa 
rama o nowoczesnym wzornictwie, wykończona popielatymi 
narożnikami. 

Gabloty można zawiesić zarówno w pionie, jak i poziomie.
Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna.

Flipchart Classic mobilny
Tablica suchościeralna o powierzchni 70 
x 100 cm, o właściwościach magnetycz-
nych. Rama aluminiowa zapewnia stabili-
zację oraz podnosi estetykę produktu. Ta-
blica ma stały kąt nachylenia wynoszący 
15°. Blok zawieszany jest na uchwytach. 
Stojak tablicy posiada możliwość regulacji 
wysokości od 175 do 195 cm. Podstawę 
wyposażono w kółka z systemem bloko-
wania, zapewniające stabilność produktu 
i ułatwiające jego przemieszczanie. Ist-
nieje możliwość zawieszenia bloku o for-
macie A1 i EURO, poprzez odpowiednie 
ustawienie rozstawu haków.
W komplecie: uchwyt do zawieszenia bloku 
w dwóch rozstawach oraz półka na markery.

29600028 665 zł

Flipchart Pro
Powierzchnia suchościeralno - magnetyczna, lakierowana o powierzchni 70 x 100 
cm, . Podstawa trójnożna. Konstrukcja nośna z aluminium.
Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO. Regulowana wysokość 
flipcharta do 186 cm, dzięki łatwym w  użyciu uchwytom zaciskowym. 2 ramiona 
boczne rozkładane metodą „klik-klik”, które dają możliwość prezentowania 3 ar-
kuszy papieru jednocześnie.

29600027 580 zł

Gablota - średnia - 90 x 60 cm
Wym.: 90 x 60 x 4,5  cm

29700007 magnetyczna 739 zł
29700008 korkowa 650 zł
29711000 tekstylna 719 zł

Gablota - duża - 120 x 90 cm
Wym.: 120 x 90 x 4,5 cm

29701102 magnetyczna 1080 zł
29701103 korkowa 950 zł
29701104 tekstylna 990 zł

W zestawie: 
elementy mocujące, 
kluczyk imbusowy.

Gablota informacyjna Gablota na puchary

Szczegółowa specyfikacja dostęna na stronie www.educol.pl
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MULTIMEDIA

Monitor interaktywny Newline Trutouch
Monitor interaktywny to doskonała alternatywa dla zestawów tablic interaktyw-
na+projektor. Użytkownik uzyskuje znakomitą jakość obrazu (4K) , wysoką jakość 
dźwięku (2x 15W), zdecydowanie większą żywotność urządzenia (minimum 30 000 
godzin). Wbudowany system Android daje możliwość pracy również bez podłączone-
go komputera – w tym dostęp do stron WWW czy uruchamianie  plików z pendrive, 
np. dźwiękowych, audio, zdjęć, pdf. Obsługa dowolnym wskaźnikiem – technologia IR 
(obsługa 20 punktów jednocześnie). Wyposażony uchwyty do zawieszenia na ścianie. 
Gwarancja 5 lat.

25565186 65” 7222 zł
25575187 75” 11087 zł

Monitor interaktywny myBoard GREY LED 65” 4K UHD z andoidem + statyw mobilny
Monitor interaktywny myBoard Grey 65” to doskonałe uzupełnienie pracowni przyrodniczej. To świetne narzędzie, które w połączeniu z programem multimedialnym nada nową formułę 
lekcji i pozwoli w nietuzinkowy sposób objaśnić uczniom skomplikowane zjawiska i zagadnienia. Dzięki statywowi jezdnemu, możesz przenieść monitor do dowolnej sali, a solidna kon-
strukcja zapewni bezpieczeństwo oraz wygodę obsługi.
Cechy: -wbudowany system Android; -funkcja 32 TOUCH - ze wsparciem aż 32 punktów dotyku; -żywotność panelu LED 50 tys. godzin; -powierzchnia ze szkła hartowanego 4mm z matową 
powłoką antyrefleksyjną; -system audio 2 x 20W; -rozdzielczość 4K Ultra HD 3840x2160; -rozwiązanie Plug & Play - bez potrzeby instalacji sterowników; -oprogramowanie interaktywne eMarker.

25525230 10272 zł

Mobilny stojak do monitorów interaktywnych
Cechy: -uniwersalny mobilny stojak do monitorów interaktywnych 55″- 
80″; maksymalna waga monitora 90,9 kg; -regulacja wysokości monitora; 
wysoka jakość materiałów wpływa na bardzo solidną i wytrzymała 
konstrukcję; -półka na sprzęt Audio Video z regulacją wysokości; -pół-
ka z regulacją wysokości pod kamerę; -zgodność ze standardem VESA; 
-system zarządzania kablami; posiada cztery kółka z funkcją blokady.

25565185 1395 zł

Monitory interaktywne
Dla edukacji możliwy zakup z Vat 0%. 
Pytaj w sprawie - BOK.

Pełna specyfikacja sprzętu dostępna 
na stronie www.educol.pl
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Tablica interaktywna Esprit DT
Technologia pozycjonowania: optyczna. Obsługa mulitge-
stów: zoomowanie, przewijanie, rotacja. Urządzenie działa 
w standardzie Plug&Play – pozwalając na użytkowanie za-
raz po podłączeniu do komputera oraz projektora. Łatwa 
obsługa (palcami bądź wskaźnikiem).
Zestaw zawiera: tablicę, wskaźnik, kabel USB 4,5 m, ste-
rownik z oprogramowaniem na płycie CD oraz instrukcję.

29700011 103 x 75 cm - 50” 3274 zł
29700012 168 x 114,6 cm - 80” 3386 zł
29700013 230 x 114,6 cm - 101” 4238 zł

Tablica interaktywna Esprit MT
Powierzchnia dotykowa ceramiczna. Technologia pozycjo-
nowania: podczerwień. Obsługa mulit gestów: zoomowa-
nie, przewijanie, rotacja Możliwość obsług jednocześnie 
przez 4 użytkowników  (dwutotyk) raz 8 użytkowników 
(pojedynczy dotyk) jednocześnie.  Urządzenie działa w 
standardzie Plug&Play – pozwalając na użytkowanie zaraz 
po podłączeniu do komputera oraz projektora. Łatwa ob-
sługa (palcami bądź wskaźnikiem).
Gwarancja: 2 lata, dożywotnia na powierzchnię!
Powierzchnia użytkowa: 167 x 117,6 / 80’’

29700010 3490 zł

3 lata na sprzęt; 
dożywotnia gwarancja 

na powierzchnię 
ceramiczną tablicy!

Dotykowe tablice na podczerwień 
Board Silver serii DTO to produkt 
ekskluzywny, gwarantujący komfort 
pracy, bogatą funkcjonalność i 
niezawodność w działaniu. 

Nowoczesne wzornictwo zastosowane 
podczas projektowania tablic Board 
klasyfikuje ten sprzęt jako innowacyjny 
i wyszukany. Na uwagę zasługują 
doskonale dopracowana oprawa 
tablicy oraz dedykowane do niej 
akcesoria; jak zestaw głośnikowy z 
HUBem czy interaktywna półka. Całość 
tworzy wysokiej jakości produkt, spójny 
i prestiżowy. 

Tabica Board to nie tylko elegancki 
design - to także doskonałe narzędzie 
do pracy i nauki. 

Tablica interaktywana Board C - 70”
Obszar interaktywny: 130,0 x 97,4 cm, wymiar 
zewnętrzny: 140,60 x 108,00 cm, format: 4:3, gru-
bość: 3 cm, waga: 18 kg

19519501 3085 zł

Tablica interaktywana Board C - 84”
Obszar interaktywny: 159,0 x 118,3 cm, wymiar 
zewnętrzny: 159,0 x 118,3 cm, format: 4:3, gru-
bość: 3 cm, waga: 22,5 kg

19519502 4349 zł

Tablica interaktywana Board C - 95”
Obszar interaktywny: 195,4 x 113,7 cm, wymiar 
zewnętrzny: 206,00 x 124,30 cm, format: 16:9, 
grubość: 3 cm, waga: 23 kg

19519503 4042 zł

Interaktywna półka Board 
Interaktywna pótka myBoard to łatwy sposób na 
wybór danego koloru pisaka lub gąbki bez ko-
nieczności uruchamiania tej funkcji w programie. 
Wybór dokonany przez użytkownika (np. pod-
niesienie pisaka o niebieskim kolorze) zostanie 
odczytany automatycznie.
Interaktywna półka może automatycznie aktywo-
wać tryb multi-color (2K/3K/4K), kiedy więcej niż 
jeden pisak zostanie podniesiony z półki. 
W zestawie: 4 interaktywne pisaki (czerwony, 
zielony, niebieski i czarny), 1 interaktywna gąbka.

19519506 334 zł

Zestaw nagłośnieniowy Board 
Zestaw współpracuje z tablicami z serii myBoard. 
Do połączenia z komputerem wykorzystywany 
jest tylko jeden kabel USB.
Głośniki o mocy 40W
Hub zawiera m. in. czytnik kart SD, USB i HDMI.

19519505 624 zł

Moduł Wifi Board
Umożliwia bezprzewodowe po-
łączenie z komputerem. Praca 
na częstotliwości 2,4 GHz, gwa-
rantuje stabilność systemu.

19519504 385 zł

występują w dwóch technologiach na 
podczerwień lub optycznej. Obsługiwać 
można ją za pomocą palca lub 

dedykowanego pisaka elektronicznego. Powierzchnia tablicy jest suchościeralna i magnetyczna. Dodatkowe wsparcie i szybki 
dostęp do określonych funkcji zapewnia 12 dotykowych klawiszy znajdujących się na tablicy. W połączeniu z komputerem i 
projektorem tworzy doskonałe narzędzie wspomagające prowadzenie efektywnych zajęć szkolnych, wykładów, prezentacji, czy 
szkoleń. To bardzo prosty sposób na zaangażowanie słuchaczy i ich aktywny udział w prowadzonych zajęciach.

Każda tablica wyposażona jest w specjalne oprogramowanie ułatwiające tworzenie, organizowanie oraz przesyłanie 
zawartości spotkań interaktywnych.

Tablice interaktywne Esprit 
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Labdisc - Uniwersalny
Dzięki wbudowanym czujnikom Labdisc Uniwersalny 
uczniowie mogą wykonywać następujące pomiary: 
pomiar napięcia i natężenia, prądu, jasności światła, 
ciśnienia, temperatury, pH, odległości, wilgotności, 
poziomu hałasu, fali dźwiękowej oraz współrzędnych 
GPS i prędkości.
Wbudowana pamięć 128000 próbek
Wym.: 13,2 x 4,5 cm

25500000 2779 zł

Labdisc - Fizyka
Cyfrowe labortorium doświadczalne Globisens dla fizyki umoż-
liwia wykonanie doświadczeń wyjaśniających: Prawo Lenza, 
Prawo Boyle’a, Drugie Prawo Newtona, Swobodny spadek ciał.
Za pomocą mobilnego laboratorium Fizyka można wykonać 
następujące pomiary: napięcia, niskiego napięcia i natęże-
nia prądu, jasności światła, fali dźwiękowej, ciśnienia, tem-
peratury otoczenia, temperatury mierzonej za pomocą me-
talowej sondy (do 120 o C), przyspieszenia oraz odległości.
Wykorzystanie Labddisc w procesie nauczania, przybli-
ża uczniom często abstrakcyjny dla nich świat fizyki oraz 
praw, które w tym świecie panują.
To niewielkie urządzenie o ogromnych możliwościach: 
bezprzewodowe przesyłanie danych, duża pamięć(128 
000 próbek), wysoka częstotliwość pobierania danych 24 
000 próbek na sekundę sprawia, że uczniowie badają ota-
czający ich świat na miarę XXI wieku.
Wym.: 13,2 x 4,5 cm

25500003 2779 zł

Labdisc - Środowisko
Wbudowane czujniki do pomiaru: temperatury 
otoczenia, ciśnienia barometrycznego, kolorymetrii, 
tlenu rozpuszczonego,  temperatury z użyciem meta-
lowej sondy, współrzędnych GPS, temperatury IR, pH, 
wilgotności, poziomu głośności, mętności oraz UV.
Wbudowana pamięć 128 000 próbek.
Wym.: 13,2 x 4,5 cm

25500001 2779 zł

Labdisc - Biologiczno - chemiczne
Dzięki mobilnemu laboratorium można wykonać następujące pomiary: jasności oświetlenia, pulsu, ciśnienia baro-
metrycznego, temperatury otoczenia, temperatury z użyciem metalowej sondy (do 120o C), temperatury z użyciem 
termopary (do 1200o  C), oznaczania tlenu w wodzie (elektroda nie zawarta w zestawie), kolorymetrii, pomiaru męt-
ności, pH, przewodności w cieczach, współrzędnych GPS oraz wilgotności. 
Wym.: 13,2 x 4,5 cm

25500002 2892 zł

Cyfrowe,bezprzewodowe mobilne laboratorium przyrodnicze Labdisc Uniwersalny to dysk o średnicy 13,2 
z wbudowanymi 13 czujnikami. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi oraz wewnętrznej pamięci, pozwala 
na przeprowadzenie doświadczeń z różnych przedmiotów, zarówno w klasie jak i w plenerze.  Wyniki doko-
nywanych pomiarów mogą być obserwowane przez uczniów bezpośrednio na wyświetlaczu dysku, a także 
przy użyciu oprogramowania GlobiLab na komputerze (Windows, MAC, Linux) lub tablecie (iOS, Android). 
Dane z doświadczeń przeprowadzonych bez połączenia z komputerem czy tabletem zostają zapisane w 
pamięci labdisc. Po powrocie do szkoły dane można przesłać do komputera.
Wysoka częstotliwość pobierania danych do 100 próbek na sekundę.
Oprogramowanie GlobiLab dołączone do dysku pomiarowego Labdisc Uniwersalny umożliwia wyświe-
tlanie pomiarów w postaci wykresów (słupkowych, liniowych) tabel oraz cyfrowych mierników. Funkcja 
Adnotacje umożliwia dodawanie własnych tekstów i zdjęć do wykresów.
Labdisc Uniwersalny wyposażony jest w GPS, dzięki któremu wyniki pomiarów i eksperymentów można 
nanosić na Mapy Google.
Przyrząd zasilany akumulatorem.

Mobilne laboratoria Labdisc - dzięki którym spojrzymy na różne zjawiska z zupełnie innej perspektywy...

Specyfikacja: Maksymalna szybkość 
pobierania próbek 24,000/sek, 
Rozdzielczość zbierania próbek 12-bit, 
Wewnętrzna pamięć urządzenia 100,000 
próbek, Bateria LiPO 3.6V, >150 godzin, 
Wyświetlacz LCD, Komunikacja USB 
2.0, Komunikacja bezprzewodowa 
Bluetooth V2.0, Automatyczna kalibracja 
i test czujników, Waga 300 gr,  Zakres 
temperatur pracy -10 do +50 stopni 
C, Światło Zakres:0 do 55,000 lx, 
Dokładność:±15 %, 
Mikrofon Zakres:0 do 50 V

Stojak esprit DT/MT
Stojak mobilny do tablicy interaktywnej ésprit DT 
oraz ésprit MT z możliwością trójstopniowej re-
gulacji wysokości. Może być wykorzystywany np. 
w szkołach, czyli wszędzie tam, gdzie występuje 
praca z dziećmi. Możliwość złożenia ramienia o 
90° w celu swobodnego przemieszczania stojaka 
między pomieszczeniam. Regulacja odległości 
projektora od tablicy w przedziale 86-120 cm
Materiał: stal czarna, półmat.

29600030 1894 zł

Uniwersalny statyw do tablic
Uniwersalny stojak mobilny przeznaczony do 
wszystkich naszych tablicy z uchwytem do pro-
jektora do bliskiej projekcji. Może być wykorzy-
stywany np. w szkołach, czyli wszędzie tam, gdzie 
występuje praca z dziećmi. Możliwość złożenia 
ramienia o 90° w celu swobodnego przemiesz-
czania stojaka między pomieszczeniami. Regula-
cja odległości projektora od tablicy w przedziale 
13,5-100 cm. 
Materiał: stal czarna, półmat.

29600031 2976 zł

2960003129600030
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Format 4:3
Ekran projekcyjny  elektryczny
Profesjonalny ekran projekcyjny elektryczny, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. 
Posiada białą, matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu 
dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Dodatkowo ekran wyposażono w bardzo ci-
chy mechanizm. Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza produkt przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Bardzo łatwa bezprzewodowa obsługa ekranu, przy użyciu 
pilota radiowego, który działa nawet w zasięgu do 20 m. Szeroki kąt widzenia pozwala na 
zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców znajduje się pod 
dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa sprawia, iż konstrukcja jest 
wyjątkowo wytrzymała i odporna na długotrwałą eksploatację. 
Napięcie 230 V / 50 Hz

29700002 147 x 108 cm - 75” 875 zł
29700003 165 x 122 cm - 94” 942 zł
29700004 195 x 145 cm - 100” 1066 zł

Ekran projekcyjny na statywie
Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna typu Matt 
White. Mobilny i łatwy do przechowywania w pionie, 
składany trójnóg, ergonomiczny uchwyt do przenosze-
nia i regulacji wysokości. Metalowa obudowa ekranu, 
zabezpieczająca przed uszkodzeniami.

29700014 150 x 150 cm - 84” 459 zł
29700015 175 x 175 cm - 98” 559 zł
29700016 200 x 200 cm - 110” 659 zł

Format 1:1

Szczegółowa specyfikacja dostępna 
na www.educol.pl

Sprzęt multimedialny

Mobilny komputer PC
Mobilny PC to zamknięta w obudowie wielkości tabliczki czekolady moc i wydajność klasycz-
nego komputera PC. Urządzenia działa pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 
w polskiej wersji językowej. MOBILE PC to idealne uzupełnienie tablicy interaktywnej które 
pozwala na bezproblemową pracę bez konieczności inwestowania w drogi i wielki komputer 
PC czy laptop. Urządzenie dostarczane jest do klienta kompletne i skonfigurowane, gotowe 
do natychmiastowej pracy.
W zestawie: komputer, zasilacz, adapter HDMI.

19511035 695 zł

Wskaźnik laserowy WL1N
Elegancki, nowoczesny wskaźnik laserowy (o 
zielonym promieniu) z fukcją latarki LED. Bardzo 
lekki i łatwy w obsłudze. Dzięki swoim niewielkim 
rozmiarom bez problemu może zmieścić się w 
kieszeni.
W zestawie: bateria (2x AAA)
Gwarancja: 2 lata.

19519509 159 zł

Projektor Epson EB-535W
Model EB-535W pozwala na wyświetlanie obra-
zów w znakomitej jakości, a dodatkowe funkcje 
gwarantują większe zadowolenie klientów. Projek-
tor doskonale nadaje się do użytku w klasach i w 
małych salach konferencyjnych. Aby zaoszczędzić 
miejsce, można zamocować go na ścianie czy su-
ficie, lub ustawić na szafce tuż pod ścianą. Urzą-
dzenie zostało wyposażone w technologię 3LCD, 
która gwarantuje znakomitą jakość wyświetlania, 
większą jasność obrazu i dokładność koloru.
Parametry: jasność: 3400 ANSI Lumenów, kon-
trast: 16000:1, rozdzielczość: WXGA 1280 x 800, 
żywotność lampy: do 10000 godzin, minimalna 
odległość projekcji: 0,55 m, maksymalna odle-
głość projekcji 1,2 m

25571346 3538 zł

Projektor Acer S1286H
Projektory z serii Acer Education wyświetlają duże 
i ostre obrazy — zarówno z większej odległości, 
jak i z całkiem bliska. Dzięki temu nadają się one 
idealnie do wykorzystania w placówkach oświato-
wych i wszelkich małych pomieszczeniach. Wyso-
ka rozdzielczość zapewnia wyraźny i szczegółowy 
obraz na dużym ekranie, a opcje wzbogacania 
kolorów gwarantują żywe barwy.
Parametry: jasność: 3500 ANSI Lumenów; kon-
trast: 20000:1; rozdzielczość: 1024 x 768; ży-
wotność lampy: do 10000 godzin w trybie Extre-
meEco; minimalna odległość projekcji: 0,4 m; 
maksymalna odległość projekcji: 3,8 m

25509454 2553 zł

Projektor BenQ MX842UST
Przeznaczony do nauki w małych klasach, oferuje 
duży ekran wyświetlanego obrazu, w niewielkiej 
odległości projekcji od ekranu w stosunku 0,47 
ultra short-throw. Wraz z 13000:1 ultra ostrym 
kontrastem i jasnością 3000 ANSI lumenów, pro-
jektor posiada najbardziej dynamiczną jakość ob-
razu jaką mamy do zaoferowania!
Parametry: -ultra krótka projekcja, -technologia 
DLP, rozdzielczość XGA, jasności 3000 ANSI Lume-
nów, kontrast 13000:1.

25505693 3203 zł
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Uchwyt na projektor - 
sufitowy
Uniwersalny uchwyt do projektorów, 
montowany do sufitu. Konstrukcja sta-
lowa w kolorze szarym. Wyposażony w 
4 regulowane ramiona umożliwiające 
przymocowanie każdego typu projekto-
ra, którego waga nie przekracza 10 kg.
Dystans od sufitu 40 cm
W zestawie: elementy montażowe. 
Gwarancja 2 lata.

29700007 149 zł

Uchwyt na projektor - ścienny
Uniwersalny uchwyt do projektorów, 
montowany do ściany.Regulowane ra-
miona umożliwiają przymocowanie każ-
dego typu projektora, którego waga nie 
przekracza 10 kg.
Dystans od ściany 85 – 135 cm
W zestawie: elementy montażowe. Gwa-
rancja 2 lata.

29700006 199 zł

Stolik projekcyjny DUO
Dwa blaty wykonane z czarnego PCV, niezależnie 
ustawiane na wysokość 77 lub 87 cm. Pulpit pod 
projektor z listwami antyześlizgowymi, pozwala 
na regulację kąta nachylenia do 35°. Konstruk-
cja z profili stalowych, lakierowana w kolorze 
stalowoszarym. Podstawa z 4 kółkami - 2 kółka 
z blokadą.
Wym. blatów: 30 x 45 cm, 45 x 45 cm

29700017 658 zł

Wizualizer   DC1251
Bardzo lekkie i kompaktowe rozwiązanie, idealne dla nauczycieli często zmieniających 
sale lekcyjne.
Wykorzystując opcjonalną przystawkę DC-A11 można bez problemu przesyłać sygnał 
bezprzewodowo na odległość do 30 m. Zastosowanie wizualizera DC-125 z przystawką 
DC-A11 to idealne rozwiązanie dla nauczycieli/prowadzących zmuszonych przemiesz-
czać się po sali.
Podstawowe cechy: rodzielczość: 1920 x 1080, zoom cyfrowy: 8x, obszar skanowania: 
420 x 315 mm
Wym.: 44 x 11 x 31 cm

19500194 1330 zł

Mikroskop - projektor
Projektor cyfrowy, kamera, rejestrator wideo i kamera internetowa – wszystko w jednym! 
Zawiera przycisk szybkiego dostępu do robienia zdjęć i nagrywania filmów, posiada 
wbudowany mikrofon, może być wykorzystywany jako kamera internetowa. Projektor 
po prostu łączy się z urządzeniami za pomocą przewodu USB (w zestawie), może być 
używany z komputerami lub tablicami interaktywnymi. Najważniejsze cechy: jakość 
obrazu 3MP, regulowany, automatyczne ustawianie ostrości, osiem świateł LED do 
oświetlania, wewnętrzny mikrofon. W zestawie płyta instalacyjna z wielojęzycznymi 
przewodnikami instalacyjnymi.
Wysokość:  51 cm

20604427 459 zł

Projektor BenQ MX 808ST
Projektor krótkiej projekcji o znakomitej relacji 
cena: jakość. Zastosowanie: do  tablic interaktyw-
nych – wyświetla obrazy 78” z odległości  ok. 1 m. 
Pracuje w technologii DLP z rozdzielczością XGA. 
Oferuje wysoką jasność 3000 ANSI Lumenów i 
wysoki kontrast 20 000:1. 
Gwarancja na projektor  5 lat  w tym 3 lata na 
lampę (dla edukacji) .

25500004 2696 zł

Projektor  NEC UM 361X
Projektor ultrakrótkiej projekcji do wykorzystania 
wraz z  tablicą  interaktywną – wyświetla obrazy 
78” z odległości  ok. 40 cm. Pracuje w technologii 
LCD z rozdzielczością  XGA. Wysoka jasność: 3600 
ANSI Lumenów przy kontra ście  6000:1, budowa-
ne głośniki: 1 x 20W. 
Gwarancja na projektor  5 lat  w tym 3 lata na 
lampę (dla edukacji).

25500005 3999 zł
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Zestaw nagłośnieniowy - 9995R
Mobilny, samodzielny zestaw nagłaśniający z 2 mikrofonami. Ide-
alny do zamkniętych pomieszczeń jak i na zewnątrz.  Wyposażony  
napęd CD, port USB i gniazdo SD. Regulacja tonów wysokich i ni-
skich. Skrzynia głośnika jest wykonana z metalu i tworzywa. Moc 
100 watów. W zestawie pilot zdalnego sterowania.  Czas pracy ba-
terii wynosi około trzech do pięciu godzin. Wejścia i wyjścia: gniaz-
do 2x 6,3 mm na mikrofony, gniazdo jack 3,5 mm AUX-IN, inter-
fejs Bluetooth, gniazdo jack 6,3 mm dla skrzynki aktywnej LS 100, 
wejście / wyjście cinch dla zewnętrznych źródeł (klawiatura, stereo, 
karta dźwiękowa komputera), gniazdo jack 6,3 mm do słuchawek, 
wejście USB, Pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami.
Wym.: 60 x 30 x 29 cm

14979790 3788 zł

Zestaw nagłośnieniowy - M200R
Mobilny zestaw nagłaśniający zasilany wbudo-
wanym akumulatorem umożliwiającym pracę 
do 4h. Posiada zamykany schowek. Dzięki Blu-
etooth możliwe jest bezprzewodowe odtwarza-
nie muzyki niemal z każdego urządzenia. Para-
metry: wbudowane radio120W, USB, gniazdo 2x 
6,3 mm na mikrofony, 1x gniazdo jack 3,5 mm 
AUX-IN,  1x gniazdo jack 6,3 mm, 1x wejście / 
wyjście cinch dla zewnętrznych źródeł (klawia-
tura, stereo, karta dźwiękowa komputera), 1x 
gniazdo jack 6,3 mm do słuchawek. W zestawie 
pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami i mi-
krofon bezprzewodowy.
Wym.: 58 x 33 x 29 cm
Waga: 16,4 kg

14956272 6383 zł

Zestaw głośników aktywnych
Zestaw głośników na statywach z wbudowanym wzmacniaczem i odtwarzaczem CD 
/ MP3, CD-RW. W zestawie dołączony jest mikrofon. Dane techniczne: wzmacniacz: 
100 watów mocy muzycznej, odtwarzacz CD: CD / MP3, CD-RW, pilot zdalnego 
sterowania, praca bateryjna ze wskaźnikiem stanu naładowania, wejścia i wyjścia: 
gniazdo 6,3 mm dla mikro, gniazdo 2 x 6,3 mm dla głośników zewnętrznych, AUX IN 
i OUT, wideo RCA,  USB, czytnik kart SD, do dwóch mikrofonów bezprzewodowych 
UHF (863-865 MHz).
Waga: ok. 17,6 kg
Wym.: 60 x 30 x 29 cm

14954840 4250 zł

Statyw do głośników
Statyw zbudowany jest z rurek aluminiowych o 
średnicy 3,5 cm. Ma regulowaną wysokość od 
100 do 180 cm.  Jest to całkowicie bezpieczny i 
stabilny trójnóg. 
Maksymalne obciążenie wynosi 50 kg.

14974932 237 zł

Kabel połączeniowy  Jack - 10 m
Profesjonalny kabel połączeniowy - audio. Spe-
cyfikacja: wtyki: 2xJack 6,3mm stereo. Długość: 
10 metrów. Czarny. Do kabla dołączony jest rzep 
mocujący.

19511015 49 zł

Zestawy nagłośnieniowe
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Mikrofon z pałąkiem na głowę
Bezprzewodowy mikrofon nagłowny zapewnia 
większą swobodę działania. Dzięki niemu, każdy 
występ, niezależnie od rodzaju, może stać się 
bardziej profesjonalny. Występujący nie musi już 
trzymać mikrofonu w ręce, co sprawi, że będzie 
mógł nabrać większej naturalności i swobody. 
Parametry: możliwość wyboru kanału, zakres 
częstotliwości 863–865 MHz, sprzedawany z ba-
teriami (2x Typ AA Mignon LR6).

19511017 450 zł

Słuchawki z mikrofonem
Słuchawki stereofoniczne z wysokiej jakości mi-
krofonem i płynną regulacją głośności. Pałąk 
nagłowny na całej powierzchni został wyłożony 
miękką pianką. Posiada obustronną regulacją 
długości dzięki czemu dopasowuje się do kształ-
tu głowy.
Długość przewodu: 2,5 m

19511012 79 zł

Słuchawki bezprzewodowe
Bezprzewodowe przekazywanie z urządzeń au-
dio z wyjściami dźwięku minijack 3,5 mm lub 
chinch. Dźwięk jest przekazywany do 8 m od 
nadajnika. Słuchawki mają wbudowany mikrofon 
i radio z automatycznym wyszukiwaniem stacji. 
Można je podłączyć do nadajnika jak zwykłe słu-
chawki – kabel jest w zestawie.

19511011 76 zł

Statyw do mikrofonu
Stojak podłogowy o solidnej konstrukcji, regulowany. Sprzedawany jest z do-
pasowanym adapterem do gwintu 16 mm (5/8 „) i adapterem do gwintu 9 
mm (3/8”). Kolor: czarny matowy.
Wym.: długość wysięgnika: 72 cm, regulowana wysokość: 95-210 cm
Waga: 2 kg

14984184 156 zł

Reflektor sceniczny LED
W zwartej, lekkiej konstrukcji mieści się aż 54 diody świecące w pełnej gamie kolorów RGBW. Idealny do oświetlania 
sceny. Sprawdzi się również jako efekt ledowy lub stroboskop. Sterowanie jest intuicyjne i nie wymaga zewnętrznych 
elementów. Posiada tryby automatyczne oraz reakcji na dźwięk.
Wym.: 25 x 21,5.x 6 cm

19511110 233 zł

Głośnik bezprzewodowy
Kompaktowy głośnik Bluetooth stereo z wbudowa-
nym wooferem. Posiada Radio FM z automatycznym 
wyszukiwaniem stacji 87,6-108MHz i odtwarzacz 
MP3. Obsługuje karty micro SD oraz nośniki USB. 
Może być sterowany pilotem zdalnego sterowania. 
Praca do 6h. Moc: RMS 15W - 3” głośnik basowy, 2 x 
2” głośniki średniotonowe. Drewniana obudowa.
Wym.: 12 x 19,5 x 16,5 cm

19511014 167 zł

Mikrofon dynamiczny
Mikrofon dynamiczny idealny do wykładów, 
przemówień lub ćwiczeń logopedycznych
Zakres częstotliwości: 100-10000 Hz, 
Wym.: 5,3 x 20,5 cm, waga: 130 g, kabel jack 6,3 
mm - dł.  3 m 

14908121 109 zł

Radioodtwarzacz CD
Odtwarza formaty: WMA, MP3,CD-R/RW, Audio CD. 
Posiada radio analogowe z pamięcią oraz złącze USB.
Wym.: 32 x 13 x 22 cm

94220081 414 zł

Zestaw głośników komputerowych
Kolumny z 1-calowym głośnikowi wysokotono-
wym i 4-calowym głośnikiem niskotonowy. Obu-
dowa wykonana z płyty drewnianej. Na froncie 
jednego z głośników są regulatory głośności, 
tonów wysokich i basu. Wtyczka RCA 3,5mm 
służy do podłączenia do komputera, telewizora 
lub przenośnego odtwarzacza. Wejście line-in do 
podłączenia drugiego źródła dźwięku. 
Specyfikacja techniczna: moc 40W, stosunek sy-
gnału do szumu: 85dB, zakres częstotliwości pra-
cy: 20Hz~20kHz, kolor: wiśniowy.
Wym.: 14 x 24,5 x 14,7 cm

19522487 269 zł

m
ul

tim
ed

ia

66 Wszystkie ceny brutto

m
ul

tim
ed

ia

67Szersza oferta na www.educol.pl



MPP: Geografia
MPP: Geografia dla klas IIV-VIII szkoły podsta-
wowej to m.in.: : 
-20 zagadnień; 
-60 lekcji (po 20 lekcji „Powtórz wiedzę”, 
„Czas na test” i „Sprawdź się”), 
-blisko 800 ekranów; 
-multimedialny globus, plansze i mapy; 
-zestaw plansz do aktywizacji klasy przy ta-
blicy interaktywnej wraz z przewodnikiem 
metodycznym.

25000055 824 zł

MPP - Biologia
MPP: Biologia dla klas V-VIII szkoły podstawo-
wej to m.in.:
- 14 zagadnień;
- 42 lekcje (po 14 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas 
na test” i „Sprawdź się”)
- 787 ekranów, 531 zadań, 16 filmów, 72 inte-
raktywne obiekty (pokazy slajdów, interaktyw-
ne ilustracje)
- 14 gier dydaktycznych
- 3 plansze interaktywne
- zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy 
interaktywnej wraz z przewodnikiem meto-
dycznym.

25000052 824 zł

MPP - Matematyka
MPP: Matematyka dla klas IV-VIII szkoły pod-
stawowej to m.in.: 
- 22 zagadnienia; 
- 93 lekcje (po 31 lekcji „Powtórz wiedzę”, 
„Czas na test” i „Sprawdź się”); 
- 1500 ekranów, 1066 zadań, 38 filmów/slide-
show, 111 symulacji, 22 obiekty 3D
- 31 gier dydaktycznych
- 3 plansze interaktywne
- zestaw plansz do aktywizacji klasy przy ta-
blicy interaktywnej wraz z przewodnikiem 
metodycznym.

25000050 1212 zł

Najnowocześniejsze zasoby na tablice 
interaktywne dla klas 4-8 szkoły 
podstawowej oraz lekcje uczniowskie 
na komputery, tablety i smartfony 
z przedmiotów: matematyka, 
fizyka,chemia, biologia, geografia i 
godzina wychowawcza

Multimedialne 
Pracownie 
Przedmiotowe

Bogate zasoby interaktywne programów
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe to sprawdzony merytorycznie, 
interaktywny materiał do nauki przy użyciu tablicy multimedialnej. To 
doskonały pomysł na ciekawe lekcje w szkole podstawowej oparte o zgodne 
z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi 
ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi!

Bogate materiały składające się na serię MPP to między innymi treści zgodne 
z nową podstawą programową, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej 
pracy przy tablicach interaktywnych. Są to gry edukacyjne takie jak: memo i 
quizy, „tablice wiedzy”, a także kilkanaście wirtualnych plansz aktywizujących 
uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą „Razem na tablicy!”. 
Każde z zagadnień (tematów) zostało dodatkowo podzielone na trzy typy lekcji: 
„Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”.

Programy z serii Multimedialnych 
Pracowni Przedmiotowych to 
gotowe rozwiązania, pomoce 
dydaktyczne, a przede 
wszystkim oszczędność czasu 
dla nauczyciela i efektywniejsze 
nauczanie współczesnego ucznia!

Każdy zestaw MPP oferuje 
bezterminowe licencje 
dla 3 nauczycieli!

Istnieje możliwość zakupu 
dodatkowych licencji 
uczniowskich - więcej informacji 
na www.educol.pl
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MPP - Chemia
MPP: Chemia dla klas VII-VIII szkoły podstawo-
wej to m.in.:
- 11 zagadnień
- 33 lekcje (po 11 lekcji „Powtórz wiedzę”, 
„Czas na test” i „Sprawdź się”)
- 696 ekranów, 481 zadań, 17 filmów, 69 sy-
mulacji, 27 obiektów 3D
- 11 gier dydaktycznych
- 4 plansze interaktywne
- zestaw plansz do aktywizacji klasy przy ta-
blicy interaktywnej wraz z przewodnikiem 
metodycznym.

25000051 824 zł

MPP - Godzina wychowawcza
Godzina Wychowawcza dla dzieci od 12 roku 
życia to m.in.:
- 30 tematów lekcyjnych, dotykających takich 
zagadnień, jak: religijność, dojrzewanie, uza-
leżnienia, mowa nienawiści, patriotyzm czy 
asertywność,
- prawie 100 ćwiczeniowych zasobów inte-
raktywnych (po 2 lub 3 do wykonania w kla-
sie i jedna lekcja uczniowska na zagadnienie),
- zestaw plansz do aktywizacji klasy przy ta-
blicy interaktywnej,
- przewodnik metodyczny dla nauczyciela, zawie-
rający gotowe scenariusze lekcji i karty pracy,
- przydatne dodatki w postaci tradycyjnych 
pomocy dydaktycznych.

25000049 1212 zł

MPP - Fizyka
MPP: Fizyka dla klas VII-VIII szkoły podstawowej 
to m.in.:
- 13 zagadnień
- 39 lekcji (po 13 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na 
test” i „Sprawdź się”)
- 592 ekrany, 373 zadania, 10 filmów, 12 symulacji, 
52 zasoby interaktywne
- 13 gier dydaktycznych
- 3 plansze interaktywne
- zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy in-
teraktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym.

25000053 824 zł

IPP: Fizyka
IPP: Fizyka dla klas 7-8 to 80 plansz przedstawionych na setkach 
interaktywnych ekranów zawierających między innymi:
- Przejrzyście zaprezentowane zagadnienia tematyczne, w czytel-
ny sposób łączące definicje, wzory, schematy i wykresy.
- Przykładowe obliczenia krok po kroku.
- Symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór wa-
runków lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezentowa-
nych zjawisk.
- Animacje i filmy obrazujące zjawiska fizyczne i przeprowadzanie 
doświadczenia.
- Pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające zagadnienia fizyczne 
w sposób nawiązujący do życia codziennego.

25000059 488 zł

IPP: Chemia
IPP: Chemia dla klas 7-8 to 80 plansz przedstawionych na set-
kach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:
- Pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające chemię w sposób 
silnie nawiązujący do życia codziennego.
- Interaktywne zasoby oparte m.in. na układzie okresowym 
pierwiastków chemicznych, schematach, modelach, wzorach i 
ilustracjach.
- Symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór 
warunków lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezento-
wanych procesów.
- Filmy przedstawiające reakcje chemiczne przeprowadzone 
zarówno w laboratorium, jak i zachodzące w najbliższym oto-
czeniu.
- Trójwymiarowe, obracalne modele cząsteczek.
- Układ okresowy pierwiastków chemicznych, schematy i wzory 
w interaktywnej formie.

25000058 488 zł

Interaktywne Plansze Przyrodnicze to wszystko, czego potrzebuje nauczyciel szkoły podstawowej, 
aby wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie i w sposób atrakcyjny dla 
każdego ucznia. 
To doskonałe oprogramowanie dla szkół, które brały udział w programie „Aktywna tablica”.

IPP to multimedialne zasoby przygotowane do pracy na tablicach i monitorach interaktywnych, 
na które składają się interaktywne plansze, symulacje i inne pomocne treści do wykorzystania 
przez nauczyciela w trakcie zajęć.

Interaktywne Plansze Przyrodnicze

IPP: Geografia
IPP: Geografia to 80 plansz przedstawionych na setkach inte-
raktywnych ekranów zawierających między innymi:
- Filmy, animacje i prezentacje zdjęć, obrazujące różnorodne 
krajobrazy Polski i świata w tym charakterystyczne dla nich 
zwierzęta i roślinność, naturalne procesy przyrodnicze i zjawi-
ska pogodowe, wyjaśniające przyczyny i skutki ich występowa-
nia (np. tornada, cyklony tropikalne, wybuchy wulkanów, trzę-
sienia ziemi i tsunami).
- Interaktywne mapy.
- Prezentację zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej, fi-
zycznej i politycznej wzbogaconych o przykłady oraz dane staty-
styczne z wykresami i mapami.
- Interaktywne trójwymiarowe grafiki ułatwiające postrzeganie 
zależności przestrzennych, na przykład rozpoznawanie form 
ukształtowania terenu, określanie współrzędnych geograficz-
nych, ruch Ziemi.

25000056 488 zł

IPP: Biologia
IPP: Biologia dla klas 5-6 to 80 plansz przedstawionych na setkach 
interaktywnych ekranów zawierających między innymi:
- Pokazy ilustracji zawierające przykłady organizmów wszystkich 
królestw.
- Interaktywne zasoby wyjaśniające budowę organizmów i prezen-
tujące nawet najdrobniejsze elementy roślin, zwierząt, wirusów, 
grzybów i bakterii.
- Symulacje rozwijające umiejętności wykonywania doświadczeń i 
obserwacji metodą naukową.
- Ilustracje w grafice trójwymiarowej, a na nich między innymi 
odwzorowanie obrazu medycznego, anatomia ludzkiego ciała i 
budowa wewnątrzkomórkowych struktur.
- Filmy ukazujące zwierzęta i rośliny w ich naturalnych środowi-
skach, m.in. filmy przyrodnicze nagrywane w siedliskach wielu 
gatunków ptaków.
- Fotografie w technice mikro i makro, dające możliwość zobacze-
nia tego, czego nie jest w stanie dostrzec ludzkie oko.
- Ilustracje odzwierciedlające rzeczywisty wygląd

25000057 488 zł

Każdy zestaw IPP oferuje 
3 bezterminowe, licencje.
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Seria programów multimedialnych mTalent
TALENT – to słowo, które brzmi i pisze się tak samo w kilkudziesięciu językach świata. 
Nie oznacza wyłącznie nadprzeciętnych zdolności. Dla nas jest to coś, 
co przy odpowiedniej stymulacji i pracy przychodzi już później z łatwością 
i pomaga w osiągnięciu SUKCESU W ŻYCIU. Bez względu na diagnozę początkową.

Seria mTalent to produkty wspomagające współczesnego terapeutę i nauczyciela w pracy oraz przybliżające dzieci ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi do ostatecznego celu: sukcesu. Dlatego w logo serii zdecydowaliśmy się na postać 
dziecka, które sięga gwiazd. Takie myślenie jest u nas intuicyjne, a jednocześnie podyktowane nadchodzącymi zmianami, np. 
zapowiedziami szerszego i powszechnego wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i 
Zdrowia (ICF), co ma, w założeniu, zapobiegać stygmatyzacji dzieci.

Pełna specyfikacja 
programów 
dostępna 
na stronie 
www.educol.pl

mTalent - Zajęcia logopedyczne I
eria programów multimedialnych dla dzieci z wa-
dami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności 
językowej, do wykorzystania na zajęciach logo-
pedycznych, rewalidacyjnych i innych mających 
na celu kształtowanie umiejętności językowych i 
niwelowanie trudności z tym związanych.
Program – przeznaczony dla logopedów i peda-
gogów – składa się z blisko dwóch tysięcy ekra-
nów interaktywnych oraz zestawu materiałów 
dodatkowych w jednym pudełku.

25000014 1431 zł

mTalent - Zajęcia logopedyczne II
Seria programów multimedialnych dla dzieci z 
wadami wymowy i innymi zaburzeniami spraw-
ności językowej, do wykorzystania na zajęciach 
logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mają-
cych na celu kształtowanie umiejętności języko-
wych i niwelowanie trudności z tym związanych.
Program – przeznaczony dla logopedów i pe-
dagogów – składa się z ponad tysiąca ekranów 
interaktywnych oraz zestawu materiałów dodat-
kowych w jednym pudełku.

25000015 1431 zł

Zajęcia logopedyczne I i 
Zajęcia logopedyczne II z 
serii mTalent to jedyne na 
rynku materiały logopedyczne 
przystosowane do działania na 
większości urządzeń – tablicy 
interaktywnej, komputerze, 
laptopie, tablecie i smartfonie!

mTalent - Czytanie sy-la-ba-mi I
Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czy-
tania, opartych na zbiorze sylab otwartych, 
do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych 
(np. roczne przygotowanie przedszkolne lub 
wcześniej), dydaktyczno-wyrównawczych, lo-
gopedycznych, zajęciach terapii pedagogicznej, 
zajęciach rewalidacyjnych, w edukacji domowej 
i innych obszarach mających na celu wykształce-
nie u dziecka umiejętności czytania.
Program składa się z ponad 500 ekranów inte-
raktywnych oraz zestawu materiałów dodatko-
wych w jednym pudełku.

25000016 774 zł

mTalent - Czytanie sy-la-ba-mi II
Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czyta-
nia, inspirowanych metodą 18 struktur wyrazo-
wych, do wykorzystania na zajęciach dydaktycz-
nych (np. roczne przygotowanie przedszkolne 
lub wcześniej), dydaktyczno-wyrównawczych, 
logopedycznych, zajęciach terapii pedagogicznej, 
zajęciach rewalidacyjnych, w edukacji domowej i 
innych obszarach mających na celu wykształce-
nie u dziecka umiejętności czytania.
Program składa się z ponad 500 ekranów inte-
raktywnych oraz zestawu materiałów dodatko-
wych w jednym pudełku.

25000020 774 zł

Programy z serii mTalent 
zawierają licencje bezterminowe

3 stanowiska: 1 online + 2 offline
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W każdym z zestawów 
mTalent, poza ćwiczeniami 

multimedialnymi, 
stanowiącymi podstawę

produktu, znajdziesz 
zróżnicowane, tradycyjne 

pomoce

mTalent - Percepcja słuchowa
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagają-
cych usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, 
a także wspierający koncentrację uwagi opartej 
na analizatorze słuchowym, do wykorzystania 
na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale 
także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, 
mających na celu kształtowanie i usprawnianie 
percepcji słuchowej.
Program składa się z ponad 600 ekranów inte-
raktywnych oraz zestawu materiałów dodatko-
wych w jednym pudełku.

25000011 1748 zł

mTalent - Percepcja wzrokowa
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagają-
cych usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, 
a także wspierający koncentrację uwagi opartej 
na analizatorze wzrokowym, do wykorzystania 
na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, re-
walidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i 
innych, mających na celu kształtowanie i uspraw-
nianie percepcji wzrokowej.
Program składa się z blisko 600 ekranów interak-
tywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych 
w jednym pudełku.

25000012 1748 zł

mTalent - Trudności w pisaniu
Specjalistyczne produkty przeznaczone do dia-
gnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki 
pisania i rozwijania motoryki małej, do wyko-
rzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyj-
nych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównaw-
czych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w 
uczeniu się (w tym z symptomami dysgrafi i lub 
obniżonym napięciem mięśniowym) oraz jako 
narzędzie profilaktyczne przygotowujące dzieci 
do nauki pisania, wspomagające tradycyjną na-
ukę pisania liter.
Program składa się z blisko 1000 ekranów inte-
raktywnych oraz zestawu materiałów dodatko-
wych w jednym pudełku.

25000013 1218 zł

mTalent - Ortografia
Seria programów kształcących świadomość 
ortograficzną i nawyki poprawnej pisowni, do 
wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompen-
sacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, a 
także na lekcjach mających na celu kształtowanie 
świadomości ortograficznej i poprawnej pisowni.
Program składa się z ponad 1000 ekranów inte-
raktywnych oraz zestawu materiałów dodatko-
wych w jednym pudełku.

25000018 1315 zł

mTalent - Matematyka
Zestaw interaktywnych ćwiczeń, wspomagających 
myślenie i umiejętności matematyczne, przezna-
czony dla dzieci przejawiających trudności w tym 
zakresie i dzieci z dyskalkulią, do wykorzystania na 
zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktycz-
no-wyrównawczych, a także innych, mających na 
celu kształtowanie i nabywanie umiejętności mate-
matycznych na poziomie pierwszego etapu eduka-
cyjnego lub wyrównawczo w klasach starszych.
Program składa się z ponad sześciuset ekranów 
interaktywnych oraz zestawu materiałów dodat-
kowych w jednym pudełku.
Program Matematyka w usystematyzowany i 
nieszablonowy sposób wspomaga dzieci w zro-
zumieniu trudnych dla nich zagadnień. Był pro-
jektowany i konsultowany przez zespół złożony z 
terapeutów pedagogicznych, czynnych nauczycie-
li wczesnej edukacji, nauczycieli matematyki oraz 
pedagoga specjalnego.

25000010 1699 zł

Każdy z programów serii mTalent:
- tworzony jest przez doświadczony zespół autorski, ekspercki i testowy,
- jest przystosowany do pracy na najpopularniejszych urządzeniach multimedialnych – komputerach, tabletach, smartfonach, tablicach interaktyw-
nych, ekranach dotykowych,
- był przed publikacją walidowany i sprawdzany przez najważniejszych testerów: dzieci, terapeutów i nauczycieli,
jest ofertą kompleksową – składa się zarówno z elementów interaktywnych, jak i tradycyjnych
- jest jedyną ofertą na rynku, w której materiał nie jest zamknięty, czyli można go dostosować do konkretnego dziecka, (indywidualizacja) tworząc 
własne, dodatkowe ekrany, a liczba zasobów (np. ekranów interaktywnych i kart pracy) stale się powiększa,
- można używać zarówno w trybie online (zajęcia w każdym miejscu, gdzie tylko jest dostęp do Internetu), jak i offline (bez dostępu do Internetu),
- jest zgodny z wytycznymi na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Pełna specyfikacja programów dostępna na stronie www.educol.pl
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Lekcjoteka - Język Polski
20 tematów (każdy z 4 zasobami). Około 
50 animacji i ilustracji. Około 30 symulacji, 
ćwiczeń interaktywnych, pokazów slajdów. 
Filmy instruktażowe (obsługa tablicy inte-
raktywnej, praca z  programem i inne)
Pomysły na lekcję w formie drukowanej 
(książeczka zawierająca opisy zasobów i 
propozycje ich wykorzystania) oraz w for-
macie PDF – umieszczone w aplikacji.Moż-
liwość użytkowania każdego z egzemplarzy 
programu niezależnie przez 6 nauczycieli. 
Opcja pracy z programem w trybie „Pracuj 
z lekcją” umożliwia komfortowe zapozna-
nie się z materiałami multimedialnymi, 
przygotowanie lekcji według własnego 
pomysłu, a następnie zaprezentowanie 
finalnej i dopracowanej wersji uczniom na 
urządzeniach multimedialnych.

21900016 294 zł

Każdy uczeń to uczeń zdolny
Program multimedialny Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY został przygo-
towany dla uczniów klas początkowych szkoły podstawowej w wieku 
6–10 lat do realizacji, szczególnie, na zajęciach dodatkowych.

21900020 979 zł

Uczeń na start
Zestaw ćwiczeń na tablicę interaktywną wspierających nauczycieli 
przedszkola oraz nauczycieli klas pierwszych w pracy z grupą dzieci 
zróżnicowaną pod względem wieku i kompetencji.
Zastosowanie: praca z dziećmi na pierwszym etapie edukacyjnym (ze 
szczególnym uwzględnieniem klasy pierwszej).
Odbiorcy: nauczyciele klas I-III

21900019 979 zł

Lekcjoteka - Przyroda
36 zagadnień wraz z dołączonymi scena-
riuszami lekcji w formie drukowanej i elek-
tronicznej (pliki PDF). Około 50 animacji i 
ilustracji. Ponad 100 symulacji, ćwiczeń 
interaktywnych, prezentacji i filmów. 
Filmy instruktażowe (obsługa tablicy in-
teraktywnej, praca z programem i inne). 
Możliwość zainstalowania programu nie-
zależnie na 6 stanowiskach komputero-
wych. Program oferuje dwa tryby pracy. 
Opcja pracy z programem w trybie „Pracuj 
z lekcją” umożliwia komfortowe zapozna-
nie się z materiałami multimedialnymi, 
przygotowanie lekcji według własnego 
pomysłu, a następnie zaprezentowanie 
finalnej i dopracowanej wersji uczniom na 
urządzeniach multimedialnych.

21900018 294 zł

Program wspiera pedagogów w dotarciu do uczniów i wyjaśnieniu im w zrozumiały sposób trudniejszych zagadnień, 
dzięki zintegrowanym narzędziom multimedialnym. Poprzez zobrazowanie problemu nauczyciel ułatwia uczniom 
skupienie uwagi na prezentowanym materiale i przyswojenie wiedzy. Załączone scenariusze lekcji to zbiór pomysłów 
obrazujących jak efektywnie stosować multimedia podczas zajęć z grupą dzieci.

Lekcjoteka - Matematyka
36 zagadnień wraz z dołączonymi scenariu-
szami lekcji w formie drukowanej i elektro-
nicznej (pliki PDF), 115 animacji, symulacji 
i ilustracji, Prawie 70 interaktywnych ćwi-
czeń, prezentacji, gier i filmów
Filmy instruktażowe (obsługa tablicy in-
teraktywnej, praca z programem i inne), 
Pomysły na lekcję w formie drukowanej 
(książeczka zawierająca opisy zasobów i 
propozycje ich wykorzystania) oraz w for-
macie PDF – umieszczone w aplikacji. Moż-
liwość użytkowania każdego z egzemplarzy 
programu niezależnie przez 6 nauczycieli. 
Opcja pracy z programem w trybie „Pracuj 
z lekcją” umożliwia komfortowe zapozna-
nie się z materiałami multimedialnymi, 
przygotowanie lekcji według własnego 
pomysłu, a następnie zaprezentowanie 
finalnej i dopracowanej wersji uczniom na 
urządzeniach multimedialnych.

21900017 294 zł

Lekcjoteka - Historia i 
społeczeństwo
20 tematów (każdy z 4 zasobami). Około 
50 animacji i ilustracji. Ponad 20 prezenta-
cji i ćwiczeń interaktywnych. Filmy instruk-
tażowe (obsługa tablicy interaktywnej, 
praca z programem i inne). Pomysły na 
lekcję w formie drukowanej (książeczka 
zawierająca opisy zasobów i propozycje 
ich wykorzystania) oraz w formacie PDF 
– umieszczone w aplikacji. Możliwość 
użytkowania każdego z egzemplarzy pro-
gramu niezależnie przez 6 nauczycieli. 
Opcja pracy z programem w trybie „Pracuj 
z lekcją” umożliwia komfortowe zapozna-
nie się z materiałami multimedialnymi, 
przygotowanie lekcji według własnego 
pomysłu, a następnie zaprezentowanie 
finalnej i dopracowanej wersji uczniom na 
urządzeniach multimedialnych.

21900015 294 zł

- 685 ćwiczeń dedykowanych na tablicę interaktywną,
- ponad 150 kart pracy do wydruku,
- kreator zajęć,
- kreator dyplomów,
- prosta w obsłudze Aplikacja nauczyciela,
- przewodnik metodyczny,
- bogate zasoby graficzne,

Program składa się z:
- Świat wokół nas,
- Wynalazki,
- Kompas, mapa, GPS,
- Co w trawie piszczy?,
- Sami też to potrafimy!

Lekcjotek@ jest bazą pomysłów na prowadzenie zajęć z  wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Praca z programem 
to  połączenie nowoczesnych metod prezentacji materiału (animacji, filmów, doskonałych symulacji, prezentacji i zdjęć)  
z  interaktywnymi ćwiczeniami, dzięki którym podstawowa wiedza jest przyswajana przez dzieci szybko i efektywnie.

Lekcjotek@ stanowi funkcjonalną pomoc dydaktyczną, przy-
gotowaną dla nauczycieli szkół podstawowych w klasach 4–6.ii

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTĘPNA NA WWW.EDUCOL.PL

W każdym z nich nauczyciel znajdzie sugestie dotyczące 
realizacji w sumie 25 różnych projektów. Zaproponowane 
zagadnienia są związane z treściami, które uczeń poznaje 
w szkole, ale sposób ich zaprezentowania odbiega od tego 
znanego dzieciom z tradycyjnych podręczników.
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ROBOTYKA I 
PROGRAMOWANIE

Scottie Go! Starter
Scottie Go! starter – to MINI wersja gry dla dzieci 
od lat 6, która jest idealnym wprowadzeniem do 
nauki programowania. Składa się z 12 pierwszych 
poziomów/zadań z pełnej wersji gry ScottieGo! 
Podczas zabawy z tą grą dziecko utrwala składa-
nie liczb z cyfr oraz poznaje pojęcie parametru. 
W zestawie: 31 kartonowych klocków do stero-
wania bohaterem, instrukcja i kod licencyjny.

19510114 48 zł

Scottie Go! Labirynt
Scottie Go! Labirynt to gra zawierająca 52 zagadki 
logiczne i łamigłówki, które wprowadzają dzieci w 
świat programowania. Zabawa polega na stero-
waniu głównym bohaterem za pomocą klocków 
do programowania, a stworzone przygody moż-
na obejrzeć za pomocą darmowej aplikacji Scot-
tie Go! Labirynt na ekranie urządzenia mobilnego 
lub tabletu. Starannie zaprojektowane środowi-
sko gry rozwijają intuicję algorytmiczną podczas 
wykonywania zadań o rosnącym poziomie trud-
ności. Przeznaczona dla dzieci od 6 r.ż., w max. 
2-3 os zespole.
W zestawie: 57 kartonowych klocków, instrukcja, 
kod licencyjny.

19510112 136 zł

Scottie Go! EDU
Scottie Go! to innowacyjna gra dla dzieci od lat 6 
do nauki programowania dla najmłodszych. Jest 
połączeniem kartonowych klocków służących do 
pisania przez graczy programów oraz aplikacji, 
która pozwala je zeskanować i przekształcić na 
ruch, a gracz może się przekonać, czy prawidło-
wo zaprogramował dane zadanie.
W tej wersji pojazd Scottiego ulega awarii i przy-
musowo ląduje na ziemi, a zadaniem gracza jest 
pomoc w zdobyciu części zamiennych do pojazdu. 
W zestawie: 179 kartonowych klocków, plansza 
do układania klocków, organizer, instrukcja, kod 
licencyjny.

19510113 195 zł

PUS - Koduj, szyfruj
Książeczka zawierająca zadania, których celem 
jest ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia 
i rozwiązywania problemów.
Kodowanie i programowanie to bardzo ważne i 
potrzebne w dzisiejszym świecie umiejętności. 
Jest to wstęp do późniejszych zajęć informatycz-
nych oraz jeden ze sposobów przygotowujących 
dzieci do życia we współczesnym skomputeryzo-
wanym świecie.
32 strony, format 16,8 x 23,5 cm

30041665 Część 1 15 zł
30042174 Część 2 15 zł

Szachy drewniane
Wym.: 26 x 13 cm

15102044 71 zł

PUS - Od kropki do kodu
Zawarte w książeczce ćwiczenia utrwalają kierun-
ki, wprowadzają w świat sekwencji oraz pozwala-
ją na zapoznanie się z układem współrzędnych. 
Wszystko to dzieje się poprzez ciekawe zabawy z 
kolorami i strzałkami.
Format: 26 x 14 cm, 24 strony

30041771 15 zł

Szersze opisy produktów Scottie Go! dostepne na www.educol.pl

film dostępny 
na www.educol.pl
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Zabawne piksele
Zestaw edukacyjny wprowadzający uczniów w 
świat systemu binarnego. Każdy kwadrat zawiera 
informację którą należy odwzorować za pomocą 
kolorowych kwadratów na planszy tworząc przy 
tym zabawne pixele. W zestawie: 6 podstawo-
wych kart (3 z 36 kwadratami i 3 z 25 kwadrata-
mi), 180 kolorowych pikseli, 12 pikseli z oczami, 
12 kart zadań, 2 karty kontrolne, instrukcja. 
Wym. pudełka: 37,9 x 23,0 x 4,6 cm

16845002 459 zł

Silikonowa układanka - PIX-IT
Niezwykła układanka, która w zależności od wie-
ku, daje nieco inne możliwości. Młodsze nauczą 
się odwzorowywać rozmaite kształty, układając 
je na półprzezroczystej macie, starsze postawią 
pierwsze kroki w popularnej nauce kodowania i 
programowania. 
W zestawie: 360 silikonowych klocków w 6 kolo-
rach, 2 silikonowe maty o wielkości 30x21cm (1 x 
mata zielona, 1 x mata przeźroczysta), 2 książecz-
ki z rysunkami i zadaniami. 
Wym: mata 30 x 21 cm, klocek 1,5 x 1,5 cm

19550360 247 zł

Literki, cyferki i emocje - PIX-IT
Zestaw kloców będących uzupełnieniem siliko-
nowej układanki (19550360).
 W zestawie: 180 silikonowych klocków w paste-
lowych kolorach (literki, cyferki i emotki), 1 ba-
wełniany woreczek do przechowywania klocków
Wym. klocka 1,5 x 1,5 cm.

19550361 74 zł

Zestaw do kodowania - pierwsze ścieżki
Zestaw edukacyjny przeznaczony dla 2 uczniów do nauki 
kodowania o tematyce „morze” i „las” w orientacji piono-
wej i poziomej. Zadaniem dziecka jest odwzorowanie na 
planszy ścieżki zgodnie z paskiem zadań.  Zestaw został 
podzielony na szereg zadań o różnych stopniach trudno-
ści. Po ułożeniu ścieżki na odwrocie dziecko sprawdza po-
prawność wykonanego zadania.   
W zestawie:  24 karty pracy podzielone na 2 serie o 2 stop-
niach trudności o wym. 34 x 4,2 i 21 x 4,2 cm, 2 transparentne 
plastikowe siatki z miejscem na pionki „tafelki”, 6 dwustron-
nych plansz do grania, 14 plastikowych pionków „tafelek” z 
ilustracjami w dwóch kolorach, 12 plastikowych, dwukoloro-
wych pionków „tafelek” do tworzenia trasy, instrukcja.

22443162 176 zł

Ćwiczenia z kodowania
Zestaw edukacyjny przeznaczony dla 2 uczniów do nauki kodowania o tematyce „dzikie 
zwierzęta” i „zwierzęta domowe”. Zadaniem dziecka jest wyznaczenie trasy tak, aby za-
prowadzić jedno zwierzątko do drugiego zgodnie z określonymi wskazówkami. Zestaw za-
wiera 24 karty zadań podzielonych na 4 grupy o rosnącej trudności. Na początku dziecko 
dowolnie wybiera strzałki potrzebne do ułożenia ścieżki, w drugim etapie karta pokazuje 
zwierzątka, które trasa ma połączyć i rodzaje strzałek, które należy wykorzystać do jej uło-
żenia. Trzeci poziom określa dozwoloną liczbę strzałek jednego lub dwóch rodzajów. W 
najtrudniejszych zadaniach określona jest konkretna liczba i rodzaj strzałek. 
W zestawie: 24 karty pracy podzielone na 4 serie o 6 stopniach trudności o wym. 15 x 10 
cm, 2 dwustronne plansze magnetyczne o wym. 32,5 x 22,5 cm oraz 46 magnetycznych 
strzałek (23 czerwone i 23 fioletowe), instrukcja.

22442819 166 zł

Mozaika - Magia kolorów
Dziecko wypełnia kartę pracy, zgodnie z naniesionymi na kartach znakami według określonego sposobu kodowania. Zestaw 
pozwala na grę jednocześnie 2 dzieciom. Odpowiedniemu symbolowi odpowiada określona figura w określonym kolorze. 
W skład zestawu wchodzi: 6 dwustronnych kart, 2 plastikowe siatki, 180 plastikowych liczników w 2 kształtach i 5 
kolorach: 90 trójkątów, 90 krążków (trójkąt boczny: 3,3 cm śr. tarczy: 3,3 cm). 
Wym.: 27 x 20 cm

22445123 196 zł

Shikacolor
Logiczna gra magnetyczna do nauki kodowania. 
Dziecko wypełnia kartę, postępując zgodnie z 
proponowanym kolorowym kodem na planszy, 
przy okazji rozwijając postrzeganie przestrzenne, 
stymuluje rozwój logicznego myślenia i nabiera 
umiejętności określania i porównywania długości.
W zestawie: 6 dwustronnych plansz, 6 dwustron-
nych kart odpowiedzi, 30 elementów magnetycz-
nych (5 długości i 5 kolorów).
Wym. planszy i karty: 15 x 15 cm

22443009 158 zł
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Złapmy lwa 4x3! Zestaw (gra 
dywanowa i gry planszowe)
Zestaw zawiera komplet gier i materiałów dla 25-ciu 
dzieci.
Gry: grę wielkoformatowa - dywanową do zabawy 
grupowej; składa się z maty 1,5×2 m i 8 dużych mięk-
kich poduszek,12 zestawów stolikowych do gry w 
parach, poradnik metodyczny wraz ze scenariuszami 
zajęć, ćwiczenia interaktywne na tablicę multimedial-
ną i materiały multimedialne, interaktywna instrukcja 
obsługi i ćwiczenia do nauki zasad gry, ćwiczenia ru-
chowe na bazie ruchów zwierząt z gry, zagadki multi-
medialne oparte na sytuacjach z gry.
Materiały jednorazowe: karty pracy (124 sztuk, 
8 wzory), certyfikaty umiejętności (100 sztuk, 4 
wzory), karty turniejowe z naklejkami (25 sztuk), 
przypinka i naklejki - nagrody, plakat A3 z zasa-
dami gry, kolorowanki do wykonania własnych 
zestawów do gry w domu przez dzieci (25 sztuk).
Od 5 - 10 lat.

21900025 1225 zł

Złapmy Lwa 3x4! Gra dywanowa
Wersja dywanowa w formie wielkowymiarowej 
gry składa się z kolorowej planszy o wym.:150 x 
220 cm i 8 poduszek o wym.:40 x 40 cm 
Gra w tym formacie doskonale sprawdza się pod-
czas: demonstrowaniu dzieciom zasad gry, wspól-
nym analizowaniu zadań i problemów, do zabawy 
w świetlicy, do rozgrywania partii finałowych w 
turniejach, do zabawy w stałym lub czasowym 
kąciku zabaw (z możliwością użycia w plenerze).
Poduszki ze ślicznymi rysunkami zwierząt i kolorową 
planszą zamienią każdą grę w miłą i twórczą zabawę.
Do zestawu dołączono poradnik metodyczny.

21900023 736 zł

Złapmy Lwa 3x4! Gra planszowa
W zestawie: 8 drewnianych klocków z drewna 
bukowego co zapewnia im trwałość i estetykę (4 
x 4 x 1,5 cm), kartonowa plansza A4, instrukcja 
obsługi, gra w wersji multimedialnej.
Gra dla 2 graczy w wieku od 5 lat.

21900024 79 zł

Złapmy Lwa 9x9! Pełna drużyna - Gra dywanowa
Wersja dywanowa przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcieli by zagrać w peł-
ną wersję japońskich szachów na wielkim dywanie. Zestaw zawiera 40 kartonowych 
figur-zwierząt o wym. 22 x 22 cm oraz planszę o wym. 250 x 250 cm, dzięki temu de-
monstrowanie zasad, wspólne analizowanie partii, rozgrywanie partii pokazowych 
lub finałowych partii w turniejach jest bardzo wygodne.

21900027 925 zł

Złapmy Lwa 9x9! Shogi - Gra planszowa
„Złapmy Lwa! Shogi” to obrazkowa odmiana pełnej „dorosłej” odmiany japońskich 
szachów. Plansza ma wymiar 9 na 9 pól, a każdy gracz dysponuje 20 zwierzątkami. 
Poza lwem, żyrafą, słoniem i kurczakiem, pojawią się też pies, kot, dzik i królik, a prawie 
każdy z nich będzie zmieniał swoją „moc” po dojściu na trzy ostatnie wiersze po stronie 
przeciwnika. Tak jak w małej wersji „Złapmy lwa 3×4!” żadne ze zwierząt nie wypada 
z gry – kiedy je schwytamy, możemy go użyć w swojej drużynie wrzucając na puste 
miejsce na planszy. Dzięki temu gra jest pełna zwrotów akcji i emocjonująca. Zestaw 
zawiera składaną tekturową planszę, 40 drewnianych pionków i instrukcję gry.
Gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 8 lat i młodzieży.

21900026 144 zł

 

Gra realizuje podstawę 
programową MEN w 
zakresie: powszechnego 
wprowadzenia szachów 
do szkół podstawowych, 
nauki programowania 
w nauczaniu 
wczesnoszkolnym, 
prowadzenia zajęć 
wyrównawczych z 
uczniami ze specyficznymi 
problemami w pisaniu i 
czytaniu – dysleksja.

Złapmy lwa, to gra dla każdego niezależnie od wieku i umiejętności. Przygotowaliśmy 
zestawy gry dostosowane do potrzeb placówek edukacyjnych, ale też do domowego 
użytku. Zestawy szkolno-przedszkolne zawierają pomoce dydaktyczne dla 25 dzieci, które 
doskonale sprawdzają się podczas zajęć ogólnych, świetlicowych, festynów, czy turniejów 
szachowych. 

Złapmy lwa to seria 5 gier dla dzieci z dysfunkcjami i dla dzieci zdolnych. Nauczyciele 
doceniają ją za prostotę i łatwość w wykorzystaniu gry podczas różnych zajęć.

Polska wersja japońskiej gry, której reguły są możliwie proste, a jednocześnie pozwalają zachować cały ładunek edukacyjny w zakresie myślenia logicznego i 
strategicznego charakterystyczny dla wszystkich gier wywodzących się od indyjskiej czaturangi, w tym dla japońskich shōgi i naszych europejskich szachów. 
Gra dla każdego niezależnie od wieku i umiejętności. Prezentowane zestawy gry dostosowane są do potrzeb placówek edukacyjnych, ale też do domowego 
użytku. Zestawy szkolno-przedszkolne zawierają pomoce dydaktyczne, które doskonale sprawdzają się podczas zajęć ogólnych, świetlicowych, festynów, czy 
turniejów szachowych.

Zasady są proste, a gra nie wymaga umiejętności gry w szachy. 

Gra zachowuje wszelkie walory logiki i strategii znanej wszystkim 
z szachów, jednak sprowadza je do niezbędnego minimum: figur-

zwierzątek dla każdego z dwóch graczy i małej planszy. Nie trzeba 
pamiętać o możliwych ruchach zwierząt na planszy - są oznaczone 

dobrze widocznymi na figurach znakami. Zbite figury nie zostają 
odrzucone z gry, ale zostają przy tym  - kto je zbił!

film dostępny 
na www.educol.pl
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Bramy i klucze – kiedy kolejność ma znaczenie 7-8 lat
W tym zestawie znalazły się zadania, w których niezbędne jest znajdowanie wzajemnych powiązań i warun-
ków wymaganych do pokonania kolejnych poziomów (np. kluczy do bram w labiryncie). Całość przechodzi 
stopniowo od rozwiązywania z góry ustalonych zadań do samodzielnego budowania sytuacji problemo-
wych konstruowania gier i porównywania różnych rozwiązań tego samego zadania.
Pomoce trwałe:- 24 elementy kartonowe do budowania labiryntów i zadań,- 24 kartony z postaciami, 
bramami i kluczami, -48 mniejszych kartoników do zapisywania i planowania drogi krasnala, - poradnik 
metodyczny – podzielony jest na 8 tematów zawiera około 40 scenariuszy prowadzenia zajęć, -8 multime-
dialnych ćwiczeń na tablice.
Pomoce jednorazowe dla 25-ciu uczniów: -25 kart postępów z naklejkami dla każdego ucznia, -25 certyfika-
tów zakończenia etapu krasnala, -8 zestawów po 25 kart pracy.

21941825 978 zł

Tajemne sygnały – Znaki i kody 8-9 lat
Ta część zestawu skupia się na samodzielnym budowaniu prostych kodów znakowych. Pretekstem są 
scenariusze i sytuacje, takie jak kierowanie postacią przy pomocy zapalania (biały kartonik) lub gaszenia 
(czarny kartonik) umownych lamp w oknach wieży, do której księżniczka prowadzi rycerza. Dzieci nie tylko 
poznają kody sygnałowe, ale też samodzielnie je budują i weryfikują ich skuteczność.
Pomoce trwałe: 36 elementów kartonowych do budowania labiryntów i zadań, -48 mniejszych kartoników 
do zapisywania i planowania drogi czarodzieja, -48 mniejszych okrągłych kartoników do kodowania dwójko-
wego, -poradnik metodyczny z 40 scenariuszami prowadzenia zajęć, -8 multimedialnych ćwiczeń na tablice.
Pomoce jednorazowe dla 25-ciu uczniów: -25 kart postępów z naklejkami dla każdego ucznia, -25 certyfika-
tów zakończenia etapu czarodzieja, -8 zestawów po 25 kart pracy.

21918265 978 zł

Język robotów. Pętle i warunki 9-10 lat
Ta część zestawu obejmuje zadania, które wymagają zaplanowania uniwersalnych dostosowanych do nieznanych 
wcześniej okoliczności. Dzieci zaplanują ruch robota-odkurzacza, który odkurzy pomieszczenie o nieznanych wymia-
rach. Do tego będą potrzebne nowe komendy i znaki, które uczniowie stopniowo sami odkryją – pętle i warunki.
Pomoce trwałe: -48 elementów kartonowych do budowania pomieszczeń, labiryntów i zadań, -48 elementów z 
nowymi znakami oraz z miejscami na tworzenie własnych znaków, -3 razy po 48 mniejszych kartoników do zapi-
sywania i planowania, -rozkładaną papierową planszę 70 cm na 100 cm – podkład pod różne układy pomieszczeń 
i labiryntów, -poradnik metodycznyz 40 scenariuszami prowadzenia zajęć, -8 ćwiczeń multimedialnych na tablice.
Pomoce jednorazowe dla 25-ciu uczniów: -25 kart postępów z naklejkami dla każdego ucznia, -25 certyfika-
tów zakończenia etapu programisty, -8 zestawów po 25 kart pracy.

21918272 978 zł

Krok po kroku – procesy i czynności 6-7 lat
Zestaw obejmuje najprostsze, ale kluczowe dla programowania umiejętności analizowania złożonych czynności 
i dzielenia ich na czynności proste, a także symbolicznego zapisywania i planowania takich ciągów czynności i 
w końcu odwracania ciągów i zapisywania ich od celu do startu. Wybrano najbardziej zrozumiałe i najłatwiejsze 
do precyzyjnego opisania czynności polegające na poruszaniu się na płaszczyźnie umownych gier-labiryntów.
Pomoce trwałe: - 32 elementy kartonowe do budowania labiryntów i zadań, -8 kartoników z muszlami – celami i na-
grodami dla kraba w każdym z tematów, -7 kartoników ze zwierzętami, które przeszkadzają krabowi w jego drodze 
do muszli, -48 mniejszych kartoników do zapisywania i planowania drogi kraba, -poradnik metodyczny – podzielony 
jest na 8 tematów, zawiera około 40 scenariuszy prowadzenia zajęć, -8 multimedialnych ćwiczeń na tablice.
Pomoce jednorazowe dla 25-ciu uczniów: -25 kart postępów z naklejkami dla każdego ucznia, -25 certyfika-
tów zakończenia etapu kraba, -8 zestawów po 25 kart pracy.

21918241 978 zł

Krok po kroku – zestaw uzupełniający
Zawiera komplet 25 jednorazowych kart pracy, kart postępów z naklejkami do zaznaczania osiągniętego po-
ziomu, certyfikatów i odznak dla uczniów do wszystkich zestawu Programowanie w ruchu: Krok po kroku.

21918296 188 zł

Bramy i klucze – zestaw uzupełniający
Zawiera komplet 25 jednorazowych kart pracy, kart postępów z naklejkami do zaznaczania osiągniętego 
poziomu, certyfikatów i odznak dla uczniów do zestawu Programowanie w ruchu: Bramy i klucze.

21900008 188 zł

Tajemne sygnały – zestaw uzupełniający
Zawiera komplet 25 jednorazowych kart pracy, kart postępów z naklejkami do zaznaczania osiągniętego 
poziomu, certyfikatów i odznak dla uczniów do zestawu Programowanie w ruchu: Tajemne sygnały.

21918319 188 zł

Bramy i klucze – zestaw uzupełniający
Zawiera komplet 25 jednorazowych kart pracy, kart postępów z naklejkami do zaznaczania osiągniętego 
poziomu, certyfikatów i odznak dla uczniów do zestawu Programowanie w ruchu: Język robotów.

21918326 188 zł

film dostępny 
na www.educol.pl
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Umiem programować - Szkoła Podstawowa - 1 - 3 Licencja otwarta
To zestaw scenariuszy lekcji i różnorodnych pomocy dydaktycznych na 3 lata 
szkolne pozwalających wprowadzić dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej w świat 
programowania.Zestaw nie wymaga korzystania z komputera ani tabletu, niemniej 
tam, gdzie to jest technicznie możliwe, takie wykorzystanie wspiera. Scenariusze i 
materiały zostały opracowane w sposób ułatwiający wykorzystanie przez każdego 
z nauczycieli nauczania początkowego i nie wymagają specjalnego przygotowania 
informatycznego. Wszystko, czego będzie nam potrzeba, to tworzące się na tym 
etapie rozwoju dziecka podstawy myślenia operacyjnego bazujące na odpowied-
nich do wieku konkretnych przykładach.
Zestaw zawiera komplet materiałów dla całej klasy. - 32 wielkowymiarowe kartony kwa-
dratowe i 32 kartony prostokątne do budowania plansz, map i labiryntów na podłodze, 
- 4 zestawy po 64 kartony do pisania instrukcji, - 24 interaktywne ćwiczenia na tablice 
multimedialną: budowanie plansz, pisanie i wykonywanie instrukcji, - 32 scenariusze 
zabaw i zajęć, - 24 wzory kart pracy do kopiowania, - dyplomy, - poradnik metodyczny.

25400022 1999 zł

Programowanie w ruchu. Mata do 
układania labiryntów 5-10 lat
Dzięki macie układanie labiryntów i zadań w me-
todzie „Programowania w ruchu” staje się dużo 
wygodniejsze.
Mata o wymiarach 170×250 cm może być też wy-
korzystana jako doskonałe narzędzie do kształ-
towania orientacji przestrzennej i wprowadzania 
układu współrzędnych.

25400020 281 zł

Programowanie w ruchu – ZESTAW – Krok po 
kroku do języka robotów
Zestaw obejmuje 4 części: Krok po kroku. Procesy i czynności 
cz.1, Bramy i klucze. Kiedy kolejność ma znaczenie cz.2, Tajemne 
znaki. Znaki i kody cz.3, Język robotów. Pętle i warunki cz.4.
Zestaw zawiera komplet materiałów dla całej klasy: - 205 trwa-
łych, kartonowych elementów do budowania labiryntów i ukła-
dania instrukcji, przeznaczone do wykorzystania na dywanie kla-
sowym kartoników z muszlami – celami i nagrodami dla kraba w 
każdym z tematów, - 336 znaków do wykorzystania w zabawach 
ruchowych, - 32 wzory kart pracy, karty postępów z naklejkami 
do zaznaczania osiągniętego poziomu, certyfikaty i odznaki, - 32 
ćwiczeń interaktywnych do wykorzystania na tablicy multime-
dialnej, - 120 scenariuszy zajęć z poradnikiem metodycznym na 
3 lata szkolne oraz mata interaktywna do kodowania 90 x 80 cm, 
mata do budowania instrukcji 200 x 250 cm

25400021 3385 zł

Zestaw nie wymaga korzystania z komputera ani tabletu, niemniej tam, gdzie to jest 
technicznie możliwe, takie wykorzystanie wspiera. Scenariusze i materiały zostały opracowane 
w sposób ułatwiający wykorzystanie przez każdego z nauczycieli nauczania początkowego i nie 
wymagają specjalnego przygotowania informatycznego. Wszystko, czego będzie nam potrzeba, 
to tworzące się na tym etapie rozwoju dziecka podstawy myślenia operacyjnego bazujące na 
odpowiednich do wieku przykładach konkretnych.

Zestaw pomaga dzieciom w budowaniu relacji społecznych. Wspólne gry, kodowanie w grupie 
stymuluje współpracę w grupie i pozytywnie wpływa na percepcję dzieci.

Od czego zaczniemy? – od samego pojęcia kodowania, czyli umownego przedstawienia 
prostych czynności np. ruchów rak i nóg np. przy pomocy symboli kolorów. Przejdziemy do 
„pisania” instrukcji, czyli podziału czynności na proste elementy, w których potem poszukamy 
powtarzalnych cykli, czyli ciągów – zaczniemy od najprostszych – np. idąc na przemian 
stawiamy krok lewą i prawą nogą.

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

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

Czy te proste zabawy to już programowanie w szkole? – choć to może być zaskakujące właśnie 
tak! Bawiąc się dzieci zdobywają kluczowe kompetencje informatyczne, ale też rozwijają 
podstawy myślenia matematycznego i świadomego posługiwania się językiem stanowiącym 
system znaków o określonej strukturze.

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

film dostępny 
na www.educol.pl
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Robot - Botley’s - Zestaw do kodowania
Sympatyczny robot kodujący. Botley to idealne wprowadzenie do kodowania. Ten wszechstronny zestaw zapewnia niezliczone możliwości 
programowania i używania robota kodującego bez użycia smartfona czy tableta. Dzieci z łatwością zaprogramują Botleya, aby wykonał szereg 
czynności takich jak: przejdź do przodu (krok po kroku), skręć w lewo, skręć w prawo, odwróć (krok po kroku), wykryj obiekt, unikaj przedmiotu.
Możliwość zaprogramowania do 80 kroków w jednej sekwencji.
Robot wyposażony jest w diody LED na górze, które pokazują kierunek każdego kroku oraz specjalny czujnik pod spodem. 
Zestaw zawiera: Robota ze zdejmowanymi ramionami, 40 kart kodujących, sześć desek, arkusz naklejek oraz różnorodne akcesoria do 
tworzenia przeszkód (8 kijków, 12 kostek, dwa stożki, dwie flagi, dwie kule i cel).
Wym. robota: 13 x 7 x 8,5 cm
Zestaw wymaga użycia łącznie 5 baterii AAA (brak w zestawie).

20602935 419 zł

Robot - Botley’s
Robot nowej generacji wprowadza podstawy ko-
dowania bez potrzeby korzystania z komputera czy 
smartfona. Gotowy do użytku zaraz po wyjęciu z pu-
dełka. Dzieci mogą zaprogramować do 80 kroków w 
jednej sekwencji i używać funkcji takich jak np. wy-
krywanie obiektów. 1 „krok”  mierzy ok. 20 cm. Bo-
tley`s jest na tyle prosty aby kodowanie rozpoczęli 
młodsi uczniowie jednak wystarczająco zaawanso-
wany, aby rozwijać umiejętności kodowania. 
Zestaw zawiera łatwy w użyciu zdalny programator, 
odłączane ramiona robota i 40 kart kodujących.
Wym.: 13 x 7 x 8,5 cm, wymaga 3 baterii AAA 
(brak w zestawie), zdalny programator wymaga 
2 baterii AAA (brak w zestawie)

20602936 346 zł

Robot - Botley’s Zestaw akcesoriów 5-10 lat
Interaktywny, 40-częściowy zestaw akcesoriów uzupełniającychm, który pozwala na skonfigurowanie nowych, fa-
scynujących „wyzwań” zainspirowanych programowaniem Botleya. Wprowadza bardzo interesujący element ruchu.
Zestaw zawiera: 32 klocki domino, dwie kule, młot wahadłowy, obrotową bramę, rampę, kubek, specjalnie zaprojek-
towane odłączane ramiona i przewodnik.
Największa część mierzy 30 cm. 

20602937 87 zł

Artie 3000
Artie to nowy robot kodujący i rysujący. Posiada wbudowane wi-fi. Łatwe w użyciu oprogramowanie 
metodą „przeciągnij i upuść” może być używane na komputerze Mac, PC lub tablecie. Oferuje 4 tryby: 
zaprogramowane kształty, gry, program do kolorowania oraz kodowanie dowolne. Artie obraca się 
w dowolnym kierunku, 360 stopni. W zestawie znajdują się 4 wymienne, zmywalne, kolorowe pisaki, 
przewodnik Szybki start oraz 3 karty aktywności.
Wym.: 15,5 x 14 cm, Wymaga 4 baterii AA (brak w zestawie)

20601125 359 zł

Zestaw uzupełniający do produktu 20602935
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Robot Myszka - Matematyka
Nauka kodowania matematyka.
Uzupełnienie do zajęć z matematyki i pierwszych 
doświadczeń z kodowaniem. Zestaw działań 
matematycznych obsługuje kluczowe dziedziny 
matematyki, w tym: dodawanie i odejmowanie 
czy sekwencjonowanie liczb. Pakiet zawiera: 
dwustronną tablicę aktywności - matę, 11 kart 
liczbowych (0-20), dwie  kostki z liczbami, kostka 
operacji (+,-), linijkę.
Do użytku z myszką Robot - do kupienia oddzielnie.
Wym. planszy: 51 x 25,5 cm

20602861 104 zł

Plansza do kodawania
Plansza do „bez ekranowego” kodowania. 
Zestaw zwiera: kolorową planszę do gry, 90 kart 
kodowania, w tym 40 do przodu, 20 do skrętów 
w prawo, 20 do skrętów w lewo, 10 do tyłu i 12 
przeszkód w postaci sera, 8 kart do gry, w tym 4 
„super myszy” i 4 „strefy zniekształceń”, 8 ścian 
i trybun, 4 myszy.
Wym. planszy 40,5 x 40,5 cm

20602863 110 zł

Myszka - Robot
Zestaw programowania zawiera 30 dwu-
stronnych płytek do tworzenia ścieżek 
oraz robota – myszkę, która podąża zapro-
gramowaną ścieżką. Myszka świeci, wyda-
je dźwięki, posiada dwie prędkości działa-
nia oraz kolorowe przyciski nawigujące.
Wym. myszki: 10 cm
Mysz wymaga 3 baterii AAA (brak w ze-
stawie).

20602841 149 zł

Myszka robot - Programowanie
Należy zbudować labirynt, by następnie krok po kroku z kart do kodowania stworzyć ścieżkę na myszki - robota.
Po zaprogramowaniu obserwuj jak myszka szuka sera.
W zestawie: 30 dwustronnych kart do kodowania o wym. 5 x 5 cm, 10 dwustronnych kart aktywności o wym. 23 x 16 cm, 
serek o wym. 4 x 4 x 3 cm, podręcznik, który zapoznaje z terminem programowania, 22 sztuki ścianki labiryntu o wym. 6 x 
3 x 0,2 cm, 16 sztuk kwadratów (podłogi) do tworzenia „planszy labiryntu”, 3 tunele, myszka - robot o wym. 11 x 7 x 5 cm.
Myszka porusza się z 2 różnymi prędkościami, jednocześnie świeci i wydaje dźwięki. Przyciski na myszy odpowiadają 
tym naniesionym na kartach do kodowania.
Myszka wymaga 3 baterii AAA (brak w zestawie).
Od 4 lat.

20602831 293 zł

Zabawa w kodowanie
Zaprogramuj swoich kolegów przy pomocy tego kolorowego zestawu 
interaktywnej gry zespołowej.  Skaczcie, chodźcie i skręcajcie rozwijając 
umiejętności motoryczne a jednocześnie poznając podstawowe zasady 
programowania bez użycia elektroniki
Zestaw zawiera: 20 kolorowych piankowych mat o wym. ok. 23 x 23 cm, 
20 dwustronnych kart do kodownia o wym. ok. 12 x 12 cm, kartonowe 
elementy, w tym: 2 roboty, 2 koła zębate, 2 sprężyny, 2 strzałki i 2 znaki 
zakazu (X), przewodnik z przykładowymi „labiryntami”.

20602835 178 zł

Klasowy zestaw do kodowania
Klasowy zestaw kodowania jest doskonałym pomocą dydaktyczną wprowadzającą naj-
młodszych w świat robotyki, kodowania i logicznego myślenia. Dzięki trwałym elemen-
tom, przejrzystym zasadom użytkowania i bogatym zestawem kart zadań pozwala na 
godziny przyjemnej nauki dla całej grupy uczniów. Zestaw składa się z następujących 
części: 2 zestawy Robot – mysz poszukuje sera, Plansza do kodowania, 2 zestawy Mysz-
ka Robot, Robot Myszka – Matematyka.

20602862 859 zł
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Robot Mio 2.0
Robot wykonuje polecenia wraz z ultradźwiękowym czujnikiem, który służy do uni-
kania przeszkód. Robot potrafi słuchać poleceń, rysować oraz wykrywać metale. 
Ponadto, dzięki dużej liczbie wymiennych elementów w zestawie, możnaprze-
kształcić robota według własnego gustu.
W zestawie: głowa, przyłbica, szyja, ramiona, koła i kółeczko, magnes, dłonie, uchwyt do 
mazaka, komora baterii z pokrywką, ramię - wykrywacz metali, ledy, płytka elektronicz-
na, silniki elektryczne, korpus, gumki,bramka mety, instrukcja, 4 baterie AAA.
Wiek +8, wym.: 7 x 31 x 45 cm

19506255 155 zł

Cyber Robot
Niesamowity robot dla dzieci, wyposażony w moduł Bluetooth! Przy pomocy dar-
mowej aplikacji dla tabletów i smartfonów robota można zaprogramować, by wy-
konywał ustalone ruch, efekty świetlne i efekty dźwiękowe.
Cyber robot posiada efekty dźwiękowe oraz świetlne oraz 4 warianty zabawy: cy-
frowe i interaktywne: programowanie cyfrowe, kontrola w czasie rzeczywistym, 
wariant samodzielnej nauki, programowanie ręczne.
Wyposażony został w energooszczędnego Bluetooth, który jest kompatybilny tylko 
z określonymi urządzeniami (szczegółowo wymienione na www.educol.pl).
W zestawie: bluetooth, silniki elektryczne, komora na baterie z pokrywką, głośnik, LED, 
głowa, korpus, szyja, osłona, koła, ramiona, opony (gumki), śruby, naklejki, instrukcja.
Wymagane baterie: 4 x AA/LR6 

19560596 159 zł

Evolution Robot
Zestaw, który wprowadzi dzieci w świat robotyki w prosty i zajmujący sposób. Zbuduj samodzielnie 
robota, a dzięki jego ruchomym ramionom, zaprogramuj tak by mógł „przenosić” różne elementy, 
ramiona bowiem posiadająsystem przekładni ślimakowych. Zestaw posiada darmowa aplikację 
współpracującą z tabletami i smartfonami, która umożliwia 5 różnych trybów pracy: programowania: 
ręczne i cyfrowe, sterowanie, opcja samodzielnej nauki, opcja taniec i opcja memo i opcja Touch Grid.
Szczególnie ciekawym elementem są grymasy jakie będą się malowały na „twarzy” robota podczas 
zabawy. Zostało mu wgrane aż 5 różnych minek.  Robot ma 8 różnych trybów pracy co daje wiele 
możliwości programowania i zabawy. Robot wyposażony jest w moduł Bluetooth.
W zestawie: głowa, ledy, anteny, osłona głowy, podstawa, koła, śruby ślimakowe, sprzęgła i przekład-
nie, osłona na korpus, ramiona, gąsienice, wkładki dłoni, drążki i piasty, przekładki kół, 4 silniki elek-
tryczne, płytka elektroniczna, głośnik, komora na baterie, śruby, naklejki, kolorowa instrukcja, która 
pomoże w zmontowaniu robota, a jednocześnie zawiera wiele informacji w temacie programowania.
Sugerowany wiek dziecka: 8 lat+.
Baterie: 8  1,5 V AA/LR6 (brak w zestawie)

19560466 229 zł

Robotyka 
i programowanie

Fantastyczny robot edukacyjny, dzięki któremu każde dziecko 
zainteresuje się i chętnie będzie chciało wkroczyć w świat robotyki, 
elektroniki i programowania.

Laboratorium kodowania - 5 w 1
Interaktywny zestaw konstrukcyjny pozwala na zbudowanie 5 ro-
botów o zróżnicowanej złożoności. Każdy z robotów może być 
zaprogramowany ręcznie lub za pomocą aplikacji, każdy z nich też 
porusza się z daną prędkością i wydaje dźwięk, ich dedykowane 
aktywności to również: zachowanie drapieżnika, czynności liniowe, 
przemieszczanie obszarów w poszukiwaniu intruzów, zbieranie 
przedmiotów i układanie ich zgodnie z kolorem. Wbudowane czuj-
niki podczerwieni umożliwiają robotom rozpoznawanie obiektów 
wokół nich, a czujnik dotykowy rozpoznaje, kiedy robot je podniósł.
Zestaw ponad 250 elem. umożliwia zbudowanie 5 modeli robotów o 
rożnych możliwościach: -X1-Explorer pozwala zaprogramować ruch, 
prędkość i efekty dźwiękowe, -X2-Spider możne symulować zachowa-
nie drapieżnika, -X3-Sumobot wykorzystuje czynności liniowe, -X4-Gu-
ardian może przemieścić obszar w poszukiwaniu intruzów, -X5-Dro-
idowi może zbierać przedmioty i układać je zgodnie z kolorem.
Wiek: +10 lat

19550324 239 zł
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PRZYRODA  I EKOLOGIA

Gra edukacyjna Przyroda Polski
Oparta na quizach gra odkrywa tajemnice polskiej przyrody od morza aż do Tatr, przekazuje wiedzę o ekologii, zja-
wiskach przyrodniczych i ciekawych gatunkach. Proste zasady zapewniają świetną zabawę: gracze zadają sobie wza-
jemnie pytania i wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej kart. W zestawie: 56 dwustronnych kart w formacie 8 x 12 cm, 
kostka XT, instrukcja. 

19590210 44 zł

Mieszkańcy Świata
Na świecie żyją ludzie różnych ras i narodów. 
Nie jesteśmy wszyscy jednakowi, różnimy się 
kolorem skóry, kształtem oczu i nosa, figurą i 
wzrostem. Każdy naród wypracował przez wieki 
kulturę i sposób życia. Również stroje związane 
są z historią narodu i miejscem jego zamieszka-
nia. Świat jest niezwykły, gdyż jego mieszkańcy są 
różnorodni. Poprzez grę zachęcamy do poznania 
naszych braci na ziemi.
48 dwustronnych puzzli (8 x 8 cm), instrukcja.

12806380 29 zł

Memory - Odkryj Świat
Gra rozwija pamięć, uczy koncentracji, zbliża ro-
dzinę i uprzyjemnia wolne chwile. Dzięki tej grze 
w mgnieniu oka przenosimy się do najbardziej 
niezwykłych miejsc pełnych okazałych zabytków 
i cudów natury. 
W zestawie: 80 twardych tafelków (5,5 x 5,5 cm), 
na których znajduje się 40 par zdjęć z najbardziej 
znanych zakątków pięknego świata.

12801583 29 zł

Moja piękna Polska 2 w 1
Wielka dwustronna mapa: z przodu jest to mapa 
administracyjna zabytków, regionów, miast i 
województw, a na odwrocie mapa fizyczna gór, 
jezior, rzek wraz z wieloma informacjami na 
temat. Ponadto znajdują się opisy regionów z 
mnóstwem informacji i ciekawostek o kulturze, 
społeczeństwie i gospodarce.
Wym. puzzli po złożeniu: 70 x 50 cm

13042043 48 zł

Mapa Polski
W zestawie znajduje się 28 edukacyjnych puzzli z 
nazwami miejscowości oraz zabytkami w nich się 
znajdującymi oraz 100 elem. puzzli z nadrukami 
rejonów.
Wym. po ułożeniu: 33 x 35 cm

98714200 29 zł

Memory flagi
Gra rozwija pamięć, uczy koncentracji, zbliża do 
siebie podczas zabawy i uprzyjemnia wolne chwi-
le. Tym razem młody gracz ma okazję zapoznać 
się z wyglądem aż 40 flag różnych państw z ca-
łego świata.
W zestawie:  80 kartoników (5,5 x 5,5 cm) przed-
stawiających 40 flag.

12800032 29 zł

Puzzle mapa Polski - 260 elem.
Puzzle z mapą polityczną Polski. Zaznaczono na 
niej województwa, miasta oraz dokładną sieć hy-
drograficzną. Puzzle są doskonałą pomocą uzu-
pełniającą wiedzę w zakresie geografii. 
Format po złożeniu: 60 x 40 cm 

24106944 33 zł

Puzzle - Mapa Polski
Drewniane puzzle z kołeczkami. Przedstawiają 
mapę Polski podzieloną na województwa.
16 elementów.
Wym.: 29 x 29 x 1 cm

20521004 43 zł
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Zestaw - Laboratorium zieleni
Zestaw zawiera: torebkę z nasionkami 8 różnych 
gatunków roślin, lupę, zakraplacz, miarki, drew-
niany stojak ze specjalnymi otworami na doniczki 
z sadzonkami, 8 nakładek do sadzonek, 5 prze-
źroczystych pojemników z podziałką, 6 doniczek, 
4 etykiety, 3 kalendarzyki obserwacji oraz ksią-
żeczka w języku angielskim.
14 wspaniałych doświadczeń dla młodego botanika.
Wym. drewnianej podstawy: 26 x 9 cm

18500049 119 zł

Hydroponiczna uprawa roślin
Zestaw 3 dużych plastikowych probówek z podstawkami i koszami nasiennymi, które pozwalają dzieciom 
samodzielnie poznawać zalety upraw hydroponicznych przy okazji obserwując kiełkowanie i wzrost roślin.
To małe laboratorium doskonale nadaje się do porównań tempa i sposobu rozwoju roślin w zależności 
od warunków wzrostu lub gatunku. Zmywalne tabliczki na podstawkach zapewniają możliwość wielokrot-
nego używania zestawu.
Wym. pojemników: 4 x 18 cm

20605099 119 zł

Wiwarium z tworzywa sztucznego
Jak sama nazwa wskazuje… sztuczne pomieszcze-
nie do przetrzymywania drobnych zwierząt lub ro-
ślin w warunkach maksymalnie zbliżonych do na-
turalnych, celem ich prezentacji, badan czy chowu.
Wym.: 19,4 x 29,3 x 17,5 cm

14986375 44 zł

Pojemniki do obserwacji - 2 szt.
Na pokrywce znajduje się okienko obserwacyjne 
oraz otwory wentylacyjne, zapewniające całkowi-
te bezpieczeństwo naszym okazom, dodatkowo 
rączka, praktyczna przy przenoszeniu pojemnika.
Pojemniki z tworzywa sztucznego.
Wym. duży: 14 x 21 x 13 cm oraz mały o wym.: 
11,5 x 17,5 x 11 cm

19150004 45 zł

Stwórz Własny Ekosystem
Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do wy-
hodowania roślinnych i zwierzęcych form życia. 
Dołączony do opakowania termometr ułatwi mo-
nitorowanie parametrów środowiska. 
Obserwuj jak flora i fauna wpływają na siebie nawza-
jem. Ekosystem jest prosty w utrzymaniu, a ilustrowa-
ny podręcznik prowadzi krok po kroku jak stworzyć 
idealnie zrównoważone środowisko naturalne.
W zestawie: terrarium, nasiona do siewu, narzę-
dzia do hodowli, termometr, pęseta.

13057689 126 zł

Mini szklarenka do uprawy roślin - 
z regulacją wentylicji
Mini szklarnia, wykonana z grubego wytrzyma-
łego plastiku. Przeznaczona do ukorzeniania i 
kiełkowania nasion. Przezroczysta pokrywa z 
dwoma zamykanymi otworami pozwala na kon-
trolowanie wilgotności i temperatury.
Wym.: 37 x 23 x 18 cm

19520517 65 zł

Terrarium szklane 25L
Wym. ok: 40 x 25 x 25 cm, pojemność: 25L, gru-
bość szkła: 4 mm (szkło typu float).

19510008 112 zł

Taca na okazy - 1 szt.
Taca z wytrzymałego tworzywa w kolorze białym 
idealnie nadaje się do obserwacji wszelkich oka-
zów i organizmów żywych. 

28334100 mała: 34 x 25 x 50 cm 27 zł
28334103 duża: 42 x 21 x 90 cm 38 zł
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Prasa do suszenia liści i kwiatów
Drewniana prasa niezbędna podczas tworzenia 
zielnika. W zestawie znajdują się również kartoni-
ki i bibułki pomocne przy suszeniu kwiatów i liści. 
Wym.: 18 x 18 x 4,5 cm

11458603 33 zł

Duża prasa do suszenia liści i kwiatów
Prasa przeznaczona do samodzielnego tworzenia zielnika lub suszek dekoracyjnych. Zestaw składa się z dwóch moc-
nych płyt, pomiędzy którymi umieszcza się przekładki z papierem pochłaniającym wilgoć z preparowanych roślin. Ca-
łość ściąga się dołączonymi śrubami, co umożliwia odpowiednio regulować nacisk prasy. Zestaw składa się z dwóch 
płyt MDF, 8 śrub i nakrętek motylkowych,  6 kartonowy arkusz i 12 arkuszy papieru pochłaniającego wilgoć.
Wym.: 32 x 26 cm

14970787 67 zł

Obserwator środowiska
Zestaw służący do obserwacji otaczającego nas 
świata. Pomoże zrozumieć dzieciom zależności i 
zmiany zachodzące w przyrodzie. 
W zestawie: widerko z lupąo wys. 30 cm, siatecz-
ka z rączką, pinceta, lupa.

14985801 116 zł

Obserwator życia w wodzie
Pojemnik o cylindrycznym kształcie przypomina-
jący małe wiaderko o przezroczystych bokach co 
umożliwia obserwację co dzieje się w środku.
Wym.: 23 x 13 cm

24450800 77 zł

Podbierak - 5 szt.
Zestaw 5 wytrzymałych podbieraków z siatką o 
drobnym splocie, niezbędna pomocy np. pod-
czas czyszczenia akwarium.
Dł.25 cm, wym. siatki:11,5 x 12 cm

28334045 38 zł

Pęsety Jumbo - 12 szt.
Odpowiedni rozmiar pęset umożliwia korzysta-
nie z nich nawet przez małe dzieci. Ergonomiczne 
zagłębienia pomagają w prawidłowym uchwyce-
niu pęsety.
W zestawie: 12 pęset w 6 kolorach, pojemnik do 
przechowywania.

20601963 65 zł

Zagroda dla owadów
Zestaw do obserwacji owadów.
W zestawie: pojemnik, lupa, szczypce, siatka do 
łapania owadów. 
Wym.: 25 cm

28361014 78 zł

Akwarium z wyposażeniem - 54L
Zestaw wyposażony został w oświetlenie LED. Pokrywa wyposażona w oświetlenie i klapę do karmienia rybek (system 
Smart Open, eliminuje on konieczność stosowania zawiasów i podpórek i umożliwia wygodne wykonywanie wszelkich 
prac pielęgnacyjnych wewnątrz zbiornika). Pokrywa ze specjalnymi wyżłobieniami w  tylnej części umożliwiające wygod-
ne wycinanie otworów do różnego rodzaju instalacji. Zestaw posiada też system do odprowadzania skroplonej wody 
bezpośrednio do wnętrza akwarium. Akwarium klejone czarnym klejem. Całość tworzy klasyczny, elegancki wygląd.
W zestawie: akwarium o wym.:60 x 30 x 30 cm o gr. szkła: (typu   float) 4 mm, pokrywa z oświetleniem led 7W, filtr 
wewnętrzny 300 l/h z napowietrzaniem - 300l/h, grzałka z termostatem 50W, termometr rtęciowy z podbierakiem, 
środek do uzdatniania wody wodociągowej 100 ml, oryginalny pokarmTropical, mata pod akwarium 60 x 30 cm, 
2 kg żwiru akwarystycznego, tło na tylną ścianę akwarium 60 x 30 cm (wzór wybierany losowo), próbki pokarmów 
Tropical tabletkowych, sztuczna roślinka do akwarium, broszurka o tym jak założyć akwarium. Waga: 30 kg

19560540 398 zł
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Posłuchaj owada
Czy owady mają coś do powiedzenia? Oprócz 
obserwacji życia środowiska robaków dzięki za-
łączonym słuchawkom studio pomoże ci je rów-
nież usłyszeć. W zestawie pojemnik z soczewka-
mi powiększającymi 2 x oraz zestaw słuchawek. 
Konieczność samodzielnego zakupu baterii.
Wym.: 9 cm, śr. 6 cm

14952111 38 zł

Zestaw 24 lupo-pudełek
Wykonane z przezroczystego plastiku 24 pudełecz-
ka z lupą w wieczku o 3 krotnym powiększeniu.
Idealne do umieszczania  wszelkiego rodzaju 
znalezisk z natury i nie tylko.
Śr. soczewki: 3 cm
Całość zapakowana w praktyczną walizkę.
Wym. poj. pudełka: 3,8 x 3,8 cm

14986186 155 zł

Siatka na owady, motyle
Głęboka, wysokiej jakości siatka na owady z tele-
skopowym aluminiowym uchwytem. Jest delikat-
na dzięki czemu nie uszkodzi wraźliwych okazów.
Wym. siatki: gł. 72 x śr. 30 cm
Wym. uchwytu: 50 - 100 cm

28334059 53 zł

Szczypce do łapania 
owadów
Metalowe szczypce pozwa-
lają w łatwy sposób złapać 
oraz wypuścić owady – nie 
krzywdząc ich! Dzięki prze-
zroczystemu pojemnikowi 
można dokładnie przyjrzeć 
się schwytanym okazom.

24440259 19 zł

Pudełeka do obserwacji okazów
Zestaw 6 przezroczystych pudełek z pokrywką 
ze szkłem powiększającym. W dna pudełek wto-
pione są siatki do szacowania wielkości okazów. 
Wym. pojemnika do przechowywania 17 x 12cm, 
śr. pojemniczka 4 cm

17500495 43 zł

Lornetka powiększenie x 10
Lornetka z 10 x powiekszeniem, posiada funkcję 
regulacji rozstawu okularów oraz pierścień re-
gulacji dioptrii, a okulary wyposażono w muszle 
oczne wykonane z miękkiej gumy. Gumowe po-
krycie zabezpiecza wnętrze lornetki przed pyłem, 
brudem i wilgocią. Dzięki żłobkowanej powłoce 
lornetka nie wyślizguje się z dłoni.
W zestawie: etui, pasek, ściereczka do czyszczenia.
Wym. 11 x  7,8 x 5 cm

12467676 133 zł

Dwustronna lupa
Wykonana z  tworzywa sztucznego dwustronna 
lupa z wygodnym uchwytem, umożliwi dzieciom 
obserwację z góry i z boku. Lupa powiększa ob-
raz 4-krotnie.
Wym.: 19 x 13 x 13 cm

19150042 34 zł

Stojąca lupa
Lupa o dużym szkle powiększającym, dodatkowo 
wyposażona w pesetę.
Dł.19 cm, śr.7,5 cm

19150018 19 zł

Podwójna lupa
Podręczna lupa z podwójnym szkłem powiększa-
jącym. Powiększenie 2 i 4-krotne.
Śr. soczewek: 4,5 cm, 3 cm
Wym.: 7 x 7,5 cm

19150006 15 zł

Lupa karuzelowa
Prosty projektor zapewnia łatwe użycie i prowadzenie ob-
serwacji różnych żyjątek czy części roślin. W ośmiu zasob-
nikach umieścić można, np. owada, liść, kwiat, itp. Każdy 
zasobnik jest zamykany i umieszczony na „ karuzeli ”. Na 
szczycie karuzeli znajduje się powiększenie x2. 
W zestawie znajduje się także 20 małych kart ze zdjęciami 
owadów, a opis każdego owada znajduje się w atrakcyjnej, 
kolorowej broszurze.
Zawartość zestawu: lupa karuzelowa, 8 zasobników, 20 
kart ze zdjęciami owadów, broszura edukacyjna.
Wym. ok. 22 x 19,5 x 12,5 cm 

16391200 114 zł

6 sztuk
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Lupa biurkowa
Lupa biurkowa z soczewką dwuogniskową i wbu-
dowanym podświetleniem LED. 
Zapewnia powiększenie o wartości 2x i 6x, a po-
nadto wyraźny obraz o wysokim kontraście.
Lupa jest osadzona na płaskiej i stabilnej pod-
stawie. Soczewka znajduje się na elastycznym 
ramieniu, które można wygodnie ustawić w do-
wolnym położeniu. To kompaktowa i lekka lupa, 
którą można wszędzie zabrać ze sobą.
Wysokość ok. 33 cm

12470442 95 zł

Szkło powiększające
Łatwe w użyciu szkło powiększające, nadaje się 
do użytkowania nawet przez małe dzieci. 
Wym. : 22 x 14 cm

28348123 19 zł

Stojak do lup - duży
Wykonany z drewna. Pojemność 15 lup.

14975454 64 zł

Lupa - 1 szt.
Śr. 2,5 cm, dł. 7 cm

14906599 5 x powiększenie 11 zł
14906593 10 x powiększenie 14 zł

Zestaw lup szkolnych
Każda z lup posiada podpórkę, która umożliwia 
wygodne oparcie lupy i umieszczenia okazu.
4,5 x powiększenie.
Śr. soczewki:  4,5 cm, dł. 20 cm
W zestawie: 6 szt.

20602774 129 zł

Luneta do obserwacji świata 
podwodnego
Luneta młodego naukowca do badania pod-
wodnego życia bez konieczności zanurzania się. 
Posiada 5-krotne powiększenie, wbudowaną 
latarkę LED oraz termometr. Idealny zestaw do 
odkrywania tajemnic życia w strumieniach, sta-
wach, jeziorach czy oczkach wodnych. Po wysu-
nięciu luneta mierzy 58 cm.
Wymagane 3 baterie AAA (nie dołączone do zestawu).
Wym.: 33 - 56 cm

20605202 165 zł

Obserwatorium
Pojemnik z przeźroczystego tworzywa otwieraną 
górną pokrywą. Obserwację można prowadzić 
z każdej strony. W pokrywce zamontowane jest 
na stałe szkło powiększające i ruchomy teleskop 
z ledowym światłem, którym można obracać w 
każdą stronę. Dzięki temu dzieci mogą podejrzeć 
każdy zakamarek. Pokrywa ma żaluzje i uchwyt 
do przenoszenia.
Wym.: 16 x 10,5 x 16cm

19150122 49 zł

Lornetka
Posiada ruchomy przegub, dzięki któremu może-
my dostosować ją do głowy dziecka.
Wym.: 10 x 9 cm

15106415 17 zł

Mikroskop ręczny
Mikroskop z powiększeniem 60-120 
razy. Jest idealny do obserwowania dla 
małych przedmiotów. Dzięki zintegro-
wanej lampie LED można obserwować 
najmniejsze szczegóły, które nie są 
widoczne gołym okiem. 2-krotny zoom 
jest regulowany. Zasilany 1 baterią AA, 
nie jest dołączona do produktu. Całość 
wykonana z tworzywa sztucznego.
Wym.: 6 x 2,5 x 9,2 cm

19150121 75 zł

Lupa czterosoczewkowa 
podświetlana LED/UV
Lupa wyposażona w podświetlenie za pomocą 5 
diod, z czego 4 diody LED to światło białe, pią-
ta dioda to dioda UV umożliwiająca testowanie 
banknotów w promieniach UV. 
Powiększenia: 2,5x, 4,5x, 25x i 55x
Średnica soczewek: 90, 21, 20 i 10 mm
Wymiary lupy – 22 x 11 cm
W zestawie 4szt baterii LR1130 (AG10)

16354000 38 zł

6 sztuk
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Lekcjoteka - Przyroda
36 zagadnień wraz z dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF). Oko-
ło 50 animacji i ilustracji. Ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych, prezentacji i filmów. 
Filmy instruktażowe (obsługa tablicy interaktywnej, praca z programem i inne). Możliwość zainstalowania 
programu niezależnie na 6 stanowiskach komputerowych. Program oferuje dwa tryby pracy. Opcja pracy z 
programem w trybie „Pracuj z lekcją” umożliwia komfortowe zapoznanie się z materiałami multimedialnymi, 
przygotowanie lekcji według własnego pomysłu, a następnie zaprezentowanie finalnej i dopracowanej wersji 
uczniom na urządzeniach multimedialnych.
Szczegółowy opis produktu dostępna na stronie www.educol.pl

21900018 294 zł

Królestwo roślin w powiększeniu
Starannie opracowana pomoc dydaktyczna 
pozwala poznać tajemnice rośli. Karty są dwu-
stronne: na awersie przedstawiona jest cała ro-
ślina, natomiast na rewersie wybrany jest jeden 
wyizolowany detal, który omawiamy z uczniami. 
Tematyka jest ciekawa i obszerna: kształty roślin, 
cykle pór roku, korzenie i transport, wzrost i roz-
mnażanie, odżywanie i zdrowie. Wszystkie infor-
macje przydatne do rozmów z dziećmi nauczyciel 
znajdzie w załączonej instrukcji metodycznej.
Zawartość: 40 dwustronnych kolorowych kart w 5 
seriach (wym. 21 x 29 cm), instrukcja metodyczna.
Wiek: 7-9 lat.

22434229 198 zł

Rodzinki - Jak rosną zwierzęta
Każde zwierzątko ma mamę i tatę. Najpierw jest 
dzieckiem, potem rośnie, zmienia się i samo 
staje się mama lub tatą... Obrazki umieszczone 
w pudełku przedstawiają kolejne etapy rozwoju 
ośmiu gatunków zwierząt. Młodszym dzieciom 
proponujemy układankę, starszym- ciekawą, dy-
namiczna grę.
W zestawie: 48 kartoników, 8 kart centralnych, 
obrazek zwierzęta w środku, kolorowa instrukcja, 
lustrowany komentarz zoologa.

23801501 43 zł

Planeta zwierząt
W grze spotkasz najróżniejsze gatunki zwie-
rzaków. Spróbuj określić ich cechy i odgadnąć, 
na którym kontynencie żyją. Celem graczy jest 
przyporządkowanie kart zwierząt do właściwych 
kontynentów oraz uszeregowanie ich zgodnie z 
wartościami ich cech.
Gra pozwala poznać cechy i miejsce występowa-
nia 110 gatunków zwierząt.
Gra zawiera: 110 kart, 6 żetonów kontynentów, 
50 żetonów punktów, 3 żetony cech, pionki eko-
loga i myśliwego oraz instrukcja.

23802775 39 zł

Zagadki przyrodnicze
Zbiór blisko 350 pytań i odpowiedzi z dziedziny 
przyrody. Dzięki przyjętej formule książka powin-
na rozszerzać wiedzę, a także skłaniać do docieka-
nia i poszukiwania o charakterze naukowym. Ma 
za zadanie zapewnić młodym czytelnikom radość 
poznawania i odkrywania. Ilustracje ściśle powią-
zane z pytaniami w formie zdjęć lub rysunków. 
Oprawa twarda, 80 stron.

19560541 29 zł

Królestwo zwierząt w powiększeniu
Komplet 64 wielkoformatowych, dwustronnych 
kart do odkrywania fascynujących szczegółów 
związanych z życiem zwierząt m.in. wyglądu, 
zmysłów, wielkości, reprodukcji, odżywiania, 
zdrowia i higieny. 
Na przedniej stronie: obserwacja jednego lub wię-
cej detali, z tyłu: identyfikacja całego zwierzęcia.
Wym. kart: 21 x 29 cm

22434230 205 zł

Karty dwustronne
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Natura wokół nas - magnetyczna układanka
Magnetyczna, kolorowa plansza o wymiarach 70 x 50 cm ilustrująca krajobraz. Z po-
mocą ponad 100 magnetycznych elementów  można ułożyć różnorodne sceny, ma-
jące związek z ochroną środowiska. W zestawie znajdują się magnetyczne elementy 
informujące o szkodliwych czynnikach, mających wpływ na nasze środowisko, ma-
gnetyczne elementy zwierząt, drzewa, postacie, domki, itp. Jest to idealna zbiorowa 
gra dla dzieci pomocna w nabywaniu i doskonaleniu języka, świetna do prowadzenia 
rozmów na temat złych nawyków, które źle wpływają na nasze środowisko.
W zestawie magnetyczna tablica o wym:.70 x 50 cm, ponad 100 magnetycznych 
elementów, woreczek z magnesami samoprzylepnymi, 4 torebeczki do przechowy-
wania magnetycznych elementów oraz propozycję zabawy.

11930265 285 zł

Gra magnetyczna - natura
Gra polegająca na obserwacji, a także ucząca wielu słów związanych ze środo-
wiskiem naturalnym. Plansze do gry przedstawiają różne miejsca, a mianowicie: 
ogród, wieś, staw, rzekę, wybrzeże i morze. Dzieci mają za zadanie dopasować od-
powiednie karty ze zwierzętami, do miejsca w którym żyją.
W zestawie: 6 plansz do gry, 48 kart, 1 instrukcja.
Wym. plansza: 33 x 23 cm, karta: 7 cm.

22436198 169 zł

Przyroda - Zestaw plansz w wersji drukowanej + program CD
Zestaw dydaktyczny opracowany w oparciu o podstawę programową dla klas IV-VI szkoły podstawowej zawierający 
60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych plansz przyrodniczych w formacie A3 oraz program komputerowy na 
płycie CD, zapakowane w sztywną teczkę z rączką.

19500102 378 zł

Plansze edukacyjne - zwierzęta
Plansze edukacyjne przedstawiają zwierzęta żyjące 
w Polsce. Ich zaletą są piękne zdjęcia i rysunki, cieka-
we fakty z życia zwierząt, informacje o środowiskach 
występowania. Plansze edukacyjne są idealną po-
mocą w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
W skład zestawu Gady i płazy wchodzi 13 plansz, 
w skład zestawów Ssaki część 3 i 4 po 11 plansz.
Wym.: 32,5 x 48 cm

19521002 Ssaki cz. 3 43 zł
19521003 Ssaki cz. 4 40 zł

Spotkanie z przyrodą - Las
Praktyczny i kompletny przewodnik dla miłośni-
ków lasu, zawiera opisy 500 gatunków grzybów, 
roślin i zwierząt wraz z ich zdjęciami.
336 stron, format: 13 x 19 cm

19538704 53 zł

Spotkanie z przyrodą - Drzewa
W książce znajdziesz informacje o drzewach rosną-
cych w Polsce i w Europie Środkowej.  Nauczysz się 
rozpoznawać drzewa, poznasz nazwy, zobaczysz jak 
wygląda ich kora, kiedy kwitną i jakie wydają owoce.
315 gatunków drzew i 55 krzewów.
288 stron, format: 13 x 19 cm

19519143 49 zł

Ptaki Polski. Encyklopedia 
ilustrowana + płyta CD
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 stron, oprawa twarda

19533915 107 zł
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Mój pierwszy przewodnik
„Mój pierwszy przewodnik” to seria uznanych książek ukazujących fantastyczny 
świat przyrody. W każdym przewodniku ponad 50 okazów lub gatunków zwierząt 
ukazanych w przepięknych, kolorowych ilustracjach, opisanych niezwykle skrupu-
latnie ale w ciekawy sposób. Doskonała pomoc dla każdego młodego przyrodnika. 
Każda książka -  wym.: 13 x 19 cm, 64 strony, oprawa miękka

19508436 Jakie to zwierzę? 29 zł
19508434 Jaki to ptak? 29 zł
19508435 Jakie to drzewo? 29 zł
19533748 Jaki to motyl? 29 zł
19508431 Jaki to grzyb? 29 zł
19533755 Jaki to owad? 29 zł

Atlas przyrodniczyklasa 4 - 6
Atlas zawiera infografiki z barwnymi zdjęciami, 
przejrzyste schematy i czytelne mapy uzupełniają 
zagadnienia omawiane na lekcjach przyrody. Nie-
które schematy, np. anatomia człowieka, wykona-
ne na kalce, co ułatwia analizę przedstawionych za-
gadnień. Atlas składa się z 8 części: Przyroda wokół 
nas, Polska na mapie, Europa na mapie, Świat na 
mapie, Budowa człowieka, Człowiek a Ziemia, Che-
mia i fizyka wokół nas, Układ Słoneczny.
Atlas dla 46 szkoły podstawowej.
Format: A4, 104 str, oprawa miękka

19558201 40 zł

Przewodnik rośliny i zwierzęta
Książka niezbędna w plecaku każdego wędrowcy. 
Nauczy rozpoznawać blisko 1000 gatunków zwie-
rząt i roślin dziko występujących w naszej przyro-
dzie. Opisy podane w krótkiej formie zrozumiałe 
są nawet dla początkującego miłośnika przyrody. 
Zawierają one nie tylko podstawowe informacje o 
wyglądzie zwierzęcia lub rośliny, ale także trochę 
ciekawostek przyrodniczych uatrakcyjniających 
zdobywanie wiedzy o otaczającej nas naturze.
Wszystkie gatunki przedstawione są na pięknych 
fotografiach przejrzyście ułożonych w grupy.
Format: 11 x 18 cm, 456 str, oprawa miękka

19534158 41 zł

Rośliny chronione. Flora Polski
Książka przedstawia 425 gatunków naczyniowych 
roślin chronionych w Polsce, w tym wszystkie nowe 
lub ze zmienionym statusem według ostatniego 
Rozporządzenia MŚ z 2014 roku. Każdy opis zawiera 
informację o kategorii zagrożenia gatunku. Rośliny 
zgrupowane są według barw kwiatów. Każdy gatunek 
zawiera szczegółowy opis botaniczny, rozmieszczenie 
stanowisk w Polsce, typowe siedliska, stopień zagro-
żenia i ochronę. Wszystkie gatunki zilustrowane są 
zdjęciami oraz mapką rozmieszczenia w Polsce.
Format 13 x 20, 464 strony, oprawa miękka

19534530 69 zł

Owady - Spotkania z przyrodą
„Owady - Spotkania z przyrodą” to idealny prze-
wodnik po świecie największej pod względem 
liczby gatunków grupy zwierząt dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci. 
W książce znajdziesz: 1000 gatunków owadów, 
ponad 1400 znakomitych zdjęć wykonanych w 
naturze, opisy trybu życia, najważniejszych cech i 
zwyczajów, kod barwny ułatwiający wyszukiwanie
Format:  13,3 x 19 cm, 448 str, oprawa miękka

19508634 56 zł

Atlas zwierząt chronionych
„Atlas zwierząt chronionych” to zbiór przepięknych 
zdjęć oraz bogatych opisów zwierząt chronionych. 
Przedstawia szczegółowo: cechy charakterystycz-
ne, tryb życia, rozród, rozmieszczenie na terenie 
Polski, zamieszkiwane środowiska, zagrożenia oko-
ło 450 wybranych gatunków zwierząt chronionych. 
Opisuje zwierzęta ze wszystkich grup systema-
tycznych występujących w Polsce, przedstawiając 
prawne i praktyczne aspekty ich ochrony.
W książce znajduje się ponad tysiąc ilustracji: rysunków 
i znakomitych zdjęć wybitnych fotografów przyrody.
Format 21 x 30 cm, 448 str. oprawa twarda

19508906 137 zł

Grzyby - Spotkania z przyrodą
Doskonały przewodnik który wprowadza w tajni-
ki rozpoznawania grzybów. Dowiesz się z niego  
m.in. jak skutecznie szukać grzybów, po czym od-
różnić gatunki jadalne od grzybów trujących, kiedy 
można spodziewać się lat grzybnych i czy grzyby 
w naszych lasach giną. Znajdziesz wszystkie infor-
macje o grzybach rosnących w Polsce, szczegó-
łowe opisy cech diagnostycznych i profesjonalne 
zdjęcia ponad 250 gatunków. 
Wyjątkowa książka zarówno dla zaawansowanych 
jak i początkujących grzybiarzy.
Format 13 x 19 cm, 304 str, oprawa miękka

19508930 68 zł
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alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii - zestaw
Ekscytujący zestaw ilustrujący działanie energii 
słonecznej, wiatrowej i wodnej. Pomaga zrozumieć 
odnawialne i zrównoważone wytwarzanie energii. 
Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz.
Dodatkowo w zestawie dołączono 4 wymienne ele-
menty prezentujące efekt końcowy przemiany po-
szczególnych energii odnawialnych, tj.: wiatrowa, 
turbina wodna, panel solarny.
W zestawie: generatory prądu - woda, wiatr i słoń-
ce, wymienne elementy - koła zębate, brzęczyk, 
amperomierz i oświetlenie.
Od 9 roku życia.
Wym.: 27 x 20  x 38 cm 

24417059 624 zł

Energia słoneczna - zestaw
Prosty zestaw demonstrujący przemianę ener-
gii słonecznej w elektryczną. W zestawie m.in. 
ogniwo fotowoltaiczne (tzw. bateria słoneczna) 
400 mA, przewody, silniczek, śmigiełka, modele 
samolotu i ptaka, instrukcja... Wystarczy zbliżyć 
ogniwo fotowoltaiczne do źródła światła (natu-
ralnego, np. promienie słoneczne, lub sztuczne-
go, np. żarówka żarowa), aby przekonać się, że 
to... działa!

17559000 79 zł

Alternatywne źródła energii
Zestaw 540 elementów umożliwia przeprowadzenie różnorodnych doświadczeń w 
zakresie elektryczności, które to uświadamiają uczniom w jaki sposób generowane 
jest światło i ciepło za pomocą elektryczności.
W zestawie:16 silniczków elektrycznych, 16 śmigieł do silników, 16 brzęczków elek-
trycznych, 16 przełaczników,64 płaskie baterie 4,5 V, 16 śrub, 16 termometrów, 64 
przewody o dl.1m, 40 żarówek, 32 oprawy na żarówki, drut miedziany (szpulka), 
2 rolki taśmy izolacyjnej, 100 spinaczy, 16 kompletów do testów przewodnictwa, 
podręcznik metodyczny dla nauczyciela, kuferek do przechowywania.

14983674 1949 zł

Zegar z cytryny
Uczestnicząc w tym eksperymencie dzieci będą 
mogły poznać zasadę działania baterii. Używając 
cytryny, ziemniaka, soku cytrynowego lub nawet 
coli otrzymają wystarczającą ilość energii elek-
trycznej, aby uruchomić cyfrowy zegarek.
W zestawie: 5 płytek kontaktowych, 1 moduł 
zegara, 1 duża podstawa,1 mała podstawa, 1 
podstawa modułu zegara, 2 kolumny wodne z 
pokrywkami, 2 cynkowe elektrody, 2 miedziane 
elektrody.

14983673 52 zł

Turbina wodna - model
Koło wodne to urządzenie poruszane siłą naporu 
wody i w ten sposób przekształcające energię po-
tencjalną w energię kinetyczną ruchu obrotowe-
go. Pomoc dydaktyczna prezentuje zasadę dzia-
łania turbiny wodnej i przybliża uczniom temat 
energii odnawialnej. 
Śr. koła:14,5 cm, wys. urządzenia: 22 cm

17903667 84 zł

Energia wiatrowa - zestaw eksperymentalny
Zestaw 133 elementów do demonstracji podstawowych praw fizyki z wykorzysta-
niem energii wiatrowej. Doskonale obrazuje także zasady działania różnych rodza-
jów turbin np. wpływu siły i kierunku wiatru  na ich działanie. 
W zestawie: 2 turbiny wiatrowe ze śmigłami, 3 silniki o różnej mocy, stację ładowa-
nia baterii oraz podręcznik użytkownika. Wym. el.: od 1 do 41 cm

14983931 217 zł
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Kompostownik
Trzy oddzielne  przedziały umożliwiają dzieciom, 
zobaczenie  całego  procesu rozkładu. Mają moż-
liwość porównania etapów pomiędzy różnymi 
materiałami, termometry zaś pokazują zmiany 
temperatury w trakcie procesu rozkładu.
Wykonany z tworzywa sztucznego. 
Wym.: 30 x 20 cm 

20605095 199 zł

Jak sortować odpady?
Ścienna plansza szkolna, przedstawiają-
ca główne rodzaje odpadów i zasady ich 
sortowania, tak aby umożliwić skuteczny 
recykling.
Dzięki przejrzystym, łatwo zapadającym 
w pamięć kolorowym ilustracjom, jest 
doskonałym, szybko przyswajalnym źró-
dłem wiedzy.
Oprawa: laminowana dwustronnie folią 
strukturalną o podwyższonej wytrzymało-
ści, oprawa w drewniane półwałki z zawie-
szeniem sznurkowym.
Format: 160 x 120 cm

16511001 239 zł

Zasady segregacji odpadów i 
recykling materiałowy
Ścienna plansza szkolna do przyrody, biologii 
i ekologii przedstawiająca zasady selektywnej 
zbiórki odpadów w poszczególnych grupach. 
Opis systemu recyklingu wzbogacony jest taki-
mi informacjami jak: najważniejsze oznaczenia 
stosowane na opakowaniach oraz oznakowanie 
odpadów niebezpiecznych. 
Oprawa: laminowana dwustronnie folią struktu-
ralną o podwyższonej wytrzymałości, oprawa w 
drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.

16500126 160 x 120 cm 239 zł
16501126 200 x 150 cm 365zł

Plansze - Ekologia i środowisko
Plansze są listwowane i foliowane, dzięki czemu są odporne na zabrudze-
nie i przedarcia. Każda z plansz wyposażona w metalową zawieszkę.
Wym.: 70 x 100 cm

17300218 W trosce o środowisko 39 zł
17300219 Segregacja odpadów 39 zł
17300220 Młody ekolog 39 zł
17300237 Rodzaje zanieczyszczeń śr. 39 zł
17300341 Recykling 39 zł
17300342 Odnawialne źródła energii 39 zł
17300340 Parki narodowe w Polsce 39 zł

Ratujemy Ziemię - Co zagraża ludziom i przyrodzie?
Środek dydaktyczny zalecany do nauczania początkowego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Jest to pomoc wzbo-
gacająca wiedzę na temat aktualnego stanu przyrody polskiej, przyczyn ginącej fauny i flory, przyczyn i skutków 
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Proponowane zabawy i zajęcia z wykorzystaniem materiału ilustra-
cyjnego zachęcają do: poznawania zagadnień ekologicznych, obserwowania otaczającej przyrody, samodziel-
nej pracy badawczej, poznawania najbliższego środowiska. Pakiet składa się z 2 części: 1. Plansze obrazujące 
przyczyny zniszczeń ekologicznych naszej planety, spowodowane rozwojem cywilizacji i działalności człowieka, 
2. Ogólne informacje wzbogacające i porządkujące podstawową wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej. 
Każdy z pakietów edukacyjnych zawiera: - 18 plansz formatu B3 (30 x 42 cm) ilustrujące problemy 
ekologiczne takie jak: zanieczyszczenie powietrza, nasilający się hałas, zanieczyszczenie wód grunto-
wych, rzek i jezior, zanieczyszczenie mórz i oceanów, skażenie gleb, degradacja i wyniszczenie zaso-
bów leśnych; - 13 plansz B3 tworzy panoramiczny ciąg obrazów zachowań człowieka wobec przyrody.
Tyły plansz zaopatrzone są w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, plansze opra-
wione są w listwy metalowe z zawieszką, poradnik metodyczny zawierający przegląd pojęć ekologicz-
nych i bibliografię.
Całość w praktycznej walizce z rączką.

22500140 465 zł

Odpady są naszą wspólną 
sprawą
Ścienna plansza szkolna z serii ‚Co mogą 
zrobić dzieci, żeby zmniejszyć górę śmie-
ci’ przeznaczona dla szkół podstawowych, 
przedstawiająca rodzaje odpadów, ich kla-
syfikację oraz sposoby unieszkodliwiania.
Dzięki przejrzystym, łatwo zapadającym w pa-
mięć kolorowym ilustracjom,  jest doskona-
łym, szybko przyswajalnym źródłem wiedzy.
Oprawa: laminowana dwustronnie folią 
strukturalną o podwyższonej wytrzymało-
ści, oprawa w drewniane półwałki z zawie-
szeniem sznurkowym.
Format: 160 x 120 cm

16500201 262 zł
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Recykling odpadów
Walizka zawierająca obrazki przedstawiające śmieci wraz z  kompletem pięciu opako-
wań przypominających swoim wyglądem prawdziwe pojemniki do ich segregacji. Ta gra 
uczy dzieci umiejętności grupowania odpowiednich śmieci, a także pomaga zrozumieć 
dziecku na czym polega ochrona środowiska. Zestaw zawiera naklejki do odpowiedniego 
oznakowania pojemników, karty wykonane są z 2,5 mm kartonu, laminowane.
Wym. karty z obrazkami: 6 x 6 cm, pojemnik: 10 x 10 x 5 cm

11920552 99 zł

EkoBohater - zbierz i posegreguj śmieci
Gra zapewnia świetną zabawę, rozwija świadomość 
ekologiczną i zachęca do dbania o środowisko! 
W zestawie: plansza (34 x 34 cm), 4 pianki do gry 
pionki, kostka, 24 żetony, kontenery na śmieci - 
wkładka wew. pudełka.

12806984 39 zł

Recykling - sprzątanie świata
Jest to  to materiał popularyzujący treści z zakre-
su wychowania przyrodniczego. Zestaw zawiera 
19 zafoliowanych plansz formatu A3, karty pracy 
z możliwością wielokrotnego drukowania (do ko-
lorowania i wycinania),  płytę  CD.
Całość w trwałej teczce.

19500131 339 zł

Segregowanie śmieci
Zestaw 2 plastikowych pudelek 
z przegrodami: 27 x 12 cm, 12 
kart (25,5 x 8,5 cm) podzielo-
nych na plastik, szkło, papier, 
drewno, aluminium, 60 kart z 
rzeczywistymi ilustracjami do 
segregowania, przewodnik dla 
nauczyciela. 

22442276 149 zł

Gra - Recykling
Gra planszowa, która od najmłodszych lat uczy 
maluch jak postępować z odpadami.
W zestawie: 1 plansza obrazująca las (39 x 39 
cm), 28 tafelków z symbolami śmieci (3 x 3 cm), 4 
kosze do segregowania odpadków (13 x 10 cm), 
plastikowa pęseta do chwytania,1 pionek, kostka 
do gry oraz instrukcja z zasadami.

24479076 157 zł

Recykling - sortowanie kart
Przed zabawą należy wpisać nazwę kategorii recyklingu na naklejkach i przyklejać 
je do tacek.  
W zestawie: 30 kart, których ilustracje przedstawiają 5 kategorii: szkło, metal, papier, 
plastik oraz nie nadające się do segregacji, 5 pojemników o wym. 11,5 x 8,5 x 4,5 cm

28500462 119 zł

Mata - Sortowanie odpadów
Głównym zadaniem dziecka jest posegregowanie  elementów do danej  grupy.  
Mata wykonana z materiału typu wykładzina z gumowym antypoślizgowym podłożem.
Mata sprzedawana bez „odpadów” widocznych na zdjęciu.
Śr.: 88 cm 

28400016 99 zł
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Filtracja wody - zestaw
Zestaw do filtrowania i oczyszczania wody. 
Dzieci poznają kolejno etapy i eksperymentują 
w wszechstronny sposób poprzez filtrowanie 
wody. Tak oczyszczona woda nadaje się, np.: do 
podlewania roślin. 
W zestawie: 1 parownica z pokrywą, 2 kubki z 
dwoma otworami, 2 kubki z czterema otworami, 
1 kubek, 1 paczka węgla, żwiru i piasku, 10 filtrów.

14984760 98 zł

Zestaw do pobierania prób glebowych
W skład zestawu wchodzą: przyrząd do pobierania 
prób glebowych, nierdzewna łopatka, szpatułka dwu-
stronna z jednym końcem wygiętym do pobierania 
niewielkich prób lub zsypywania/mieszania ich, słój z 
szeroką nakrętką, podłużny pojemnik do gromadze-
nia próby gleby, także w postaci profilu.

17500023 229 zł

Walizka Ekobadacza
Zestaw umożliwiający obserwację i analizę chemiczną wód oraz gleb. Ma zastosowanie w klasie, jak i podczas zajęć 
w terenie. Młody badacz może przeprowadzić ok. 500 fascynujących testów kolorystycznych na zawartość w wodzie: 
amoniaku, azotynów, azotanów, fosforanów, jonów żelaza.
Uczeń przy pomocy zestawu może określić także skalę twardości wody oraz stopień kwasowości pH. Ma również 
możliwość zbadania kwasowości pobranej próbki gleby.
Walizka Ekobadacza zawiera: notatnik, płyn Helliga, strzykawka 5 ml i 10 ml, bibuły osuszające, lupa powiększająca x 5, 
probówka okrągłodenna, stojak plastikowy do probówek, łyżeczka do poboru próbek gleby, płytka kwasomierza Helliga, 
trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich, trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami, zalaminowane skale 
barwne do odczytywania wyników, 15 plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników, siateczka do 
usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody.

17901074 499 zł

badanie wody, gleby, powietrza

Próbki gleb 
Zestaw próbek do badania typów gleby, który obej-
muje: torf, glinę, glebę piaszczystą i czarnoziem.
Zestaw 4 worków po ok. 2 kg.

18327611 139 zł

Sita glebowe - 6 szt.
Na sitach można oddzielać frakcje żwirowe, pia-
skowe oraz pyłowe wraz z iłową. Na kolejno usta-
wionych sitach (od nr-u 5 na górze do nr-u 230 na 
dole nad pojemnikiem) będą pozostawać frakcje 
o śr. ziaren, kolejno od góry: 4,00 / 2,00 / 0,50 / 
0,25 / 0,13 / 0,075 mm.

17500107 299 zł

Życie w glebie - 25 preparatów
Zestaw 25 preparatów zawiera wybrane przykłady 
ukazujące różnorodność biologiczną gleby. Pełen spis 
preparatów na str. XXX.
Całość zapakowana w estetyczne i trwałe plasti-
kowe pudełko o wym.: 9,5 x 8 x 3 cm

12003080 248 zł

Sitka o różnej wielkości oczek
Sita okrągłe o średnicy: ok. 34 cm z metalu pow-
lekanego trwałą emalią, posiadające trzy zaczepy 
umożliwiające ustawienie sit na kuwetach lub 
wiadrach. 
Wymiary oczek: ok. 2, 3, 4, 5 mm

19510007 4 szt. 228 zł
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Gleba: wpływ człowieka zestaw 
doświadczalny
Zestaw 8 doświadczeń wraz z omówieniem dla 
prowadzącego zajęcia (od teorii do wniosków) 
oraz zestawem niezbędnego wyposażenia labo-
ratoryjnego (szalki, zlewki, pipety, fiolki, lupy, ło-
patka do gleby, bagietka itd.) wraz z niezbędnymi 
substancjami oraz roztworem wskaźnikowym i 
skalą kolorymetryczną. Zestaw, za pomocą pro-
stych, ale ciekawych doświadczeń, zapoznaje ze 
skutkami wpływu człowieka na gleby. Tematami 
ćwiczeń są m.in.: wpływ skażenia gleby na wzrost 
roślin, zasolenie gleby, oddziaływanie chlorku 
sodu na strukturę gleby, wpływ wybranych na-
wozów na gruzełkowatość gleby i na jej odczyn 
pH. Dołączone karty pracy można kserować.

17500024 193 zł

Gleba Plus – zestaw doświadczalny z wyposażeniem i kartami pracy
Starannie opracowany zestaw 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia 
(od teorii do wniosków) oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, 
szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka 
dwustronna, łopatka do gleby itd.) i substancji, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną. 
Zestaw, za pomocą prostych, ale ciekawych doświadczeń, zapoznaje z najważniejszymi cecha-
mi i rolą gleby w przyrodzie. Wychodząc od typów gleb i składu granulometrycznego, poprzez 
właściwości fizykochemiczne, dochodzimy do roli organizmów żywych w glebie, a także skut-
ków działalności człowieka. Dołączone karty pracy można kserować.
Zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy została wzbogacona o 
dodatkowe reagenty do oznaczania zawartości azotu, fosforu i potasu w glebie.
Zestaw zawiera także kolorowe foliowane plansze A4 pokazujące wybrane etapy niektórych 
doświadczeń. Cały zestaw umieszczony został w sztywnej walizce. Zestaw spotkał się z ogrom-
nym uznaniem nauczycieli.

17500025 684 zł

Kwasomierz glebowy
W zestawie znajdują się: ceramiczna płytka, płyn Helli-
ga, mieszadełko  oraz instrukcja obsługi.
Przyjęte przedziały odczynu pH gleb: - gleby silnie 
kwaśne do 4,5 pH; - gleby kwaśne 4,6 – 5,5 pH; - 
gleby lekko kwaśne 5,6 – 6,5 pH; - gleby obojętne 
6,6 – 7,2 pH; - gleby zasadowe od 7,2 pH

19500244 55 zł

Rodzaje gleb - Próbki gleb
Zestaw zawiera 15 próbek gleb występujących 
na Ziemi, stwarzając nauczycielowi okazję do 
demonstracji i analizy w pracowni geograficznej 
bądź przyrodniczej.
Wym. drewnianej walizki: 27 x 21 x 4 cm

17904604 299 zł

Tester podłoża 3 w 1
Tester podłoża 3 w 1, Jest to urządzenie z funkcją 
pomiaru pH, wilgotności gleby oraz nasłonecz-
nienia.
Czujki znajdują się na końcu szpikulców.
Odczytu dokonuje się na skali znajdującej się w 
plastikowej obudowie.
Tester nie wymaga użycia baterii.
Zakres pomiarowy pH od 3 do 10.
Długość sondy: 195 mm.

19538725 39 zł

Torba ogrodnika
Dla małych ogrodników i wielbicieli natury!
Zawartość jak na zdjęciu.
Wym.: 26 x 21 cm

15101710 99 zł

Biodegradacja - zestaw
Pomoc pozwala wykonać doświadcze-
nia pokazujące jak różni się czas rozkła-
du poszczególnych materiałów.
W zestawie: 6 pojemników o wym 14,5 
x 12 cm, 6 próbek miedzi, cyny, plastiku 
i aluminium, 6 kartoników, przewodnik 
dla nauczyciela.

24417359 383 zł
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Czerpak zlewka z zaciskiem - 1000 ml
Zlewka polietylenowa (poj. 1000 ml) pełniąca rolę 
czerpaka z zaciskiem oi regulowanym kącie. Do 
mocowania na drążku teleskopowym - w oddziel-
nej sprzedaży.

17500041 254 zł

Zestaw pojemników do próbek w nosidle
W zestawie: nosidło + 8 zamykanych pojemników (2 x 4 różne) do przenoszenia i przechowywania różnego 
typu próbek terenowych (wodnych i glebowych). 
Nosidło wykonane jest z tworzywa sztucznego, ma dwie komory z otworami dostosowanymi do pojemni-
ków oraz stabilny uchwyt. 
W nosidle umieszczone są (w zestawie) zamykane pojemniki, 2 butle z wąskimi szyjkami, zamykane o poj.1000 
ml każda, 2 butle z szerokimi szyjkami, zamykane o poj.1000 ml każda,2 słoje z szeroką szyją o poj.500 ml 
każdy, 2 butle szklane, zamykane o poj. 1000 ml każda, ze szkła brązowego na próbki światłoczułe. 
Zestaw pojemników do próbek z nosidłem jest wygodną pomocą przy pobieraniu, przenoszeniu i przecho-
wywaniu próbek pobranych w terenie. Wszystkie elementy zestawu są wodoodporne.

17500309 192 zł

Drążek teleskopowy
Specjalny drążek (żerdź) teleskopowy dostępny w dwóch wer-
sjach długości, wykonany z włókna szklanego, wyposażony w 
specjalny mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmia-
ny sit, siatek, czerpaków... Dzięki temu mechanizmowi nie ma 
potrzeby kupowania do każdego sita, siatki... odrębnego drążka. 
Drążek doskonale ułatwia prawidłowe pobieranie próbek (np. 
ze środkowej części nurtu rzeki) oraz np. poławianie owadów 
wśród wyższych partii gałęzi

17500007 145 - 275 cm 277 zł
17500008 150 - 385 cm 419 zł

Zacisk uniwersalny
Do zaciskania na pojemnikach szklanych i polie-
tylenowych (do pobierania próbek) o śr. otworu 
1-8 cm i obj. do 1000 ml. Zacisk ma ustawiany, 
zmienny kąt (od zera do tysiąca osiemset). Za-
pewnia swobodę w dobieraniu pojemników do 
pobierania próbek.
Do mocowania na drążku teleskopowym - w od-
dzielnej sprzedaży.

17500009 266 zł

Sieć planktonowa - podstawowa
Mocna sieć zawieszona na galwanizowanej ob-
ręczy o śr. 200 mm. Wielkość oczka sieci: 65 µm 
(=0,065 mm). Do dna sieci przymocowane naczy-
nie (PE) zbierające o poj. 100 ml. Sieć przystoso-
wana do mocowania na drążku teleskopowym 
– kupowanym oddzielnie.

17500031 399 zł

Sito druciane 20 cm
Szczególnie mocny i odporny rodzaj sieci. 
Wzmocnione brzegi umożliwiają także łapanie 
drobnej fauny bezpośrednio z gleby dna w ob-
szarze brzegowym zbiorników wodnych. Mocna, 
a zarazem prosta konstrukcja zapobiega wygina-
niu. Sito o śr. 200 mm, wielkość oczka sita: 1,5 
mm. Sito przystosowane do mocowania na drąż-
ku teleskopowym – kupowanym oddzielnie.

17500033 299 zł

Sieć workowa z dnem sitowym
Płócienna osłona o głębokości 240 mm, zawie-
szona na obręczy o śr. 260 mm, w dnie sito o 
wielkości oczka: 1,5 mm. Sieć przeznaczona do 
łowienia materiału badawczego i sortowania, 
szczególnie przydatna w badaniu wód płynących. 
Konstrukcja umożliwia oznaczanie drobnej fau-
ny, a następnie jej wypuszczanie. Sito przystoso-
wane do mocowania na drążku teleskopowym 
- kupowanym oddzielnie.

17500032 324 zł

Skrobak dna
Bardzo mocna i odporna sieć nylonowa na półob-
ręczy, na której zamontowany jest skrobak wyko-
nany z wysoko-gatunkowej stali. Skrobak umożli-
wia pobieranie drobnej fauny i flory bezpośrednio 
z dna zbiorników wodnych, szczególnie bytujących 
w postaci różnych kopczyków. Wielkość oczka sieci: 
0,8 mm. Głębokość sieci: 250 mm. Szerokość skro-
baka: 140 mm. Sito przystosowane do mocowania 
na drążku teleskopowym – kupowanym oddzielnie.

17500034 396 zł
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Badania 
w terenie

Siatka z teleskopowym drążkiem
Poręczna siatka z teleskopową aluminiową rącz-
ką i drobną siateczką, nie skrzywdzi żyjątek  w 
czasie ich „wyłapywania”. 
Drążek regulowany od 50 – 100 cm, śr. siatki 20 cm

28334057 49 zł

Krążek Secchi’ego z linką
Krążek może być wykorzystywany do obliczania głę-
bokości, zachodzenia zjawiska fotosyntezy oraz do 
pomiaru właściwości i monitorowania jakości wody.
Wykonany z malowanego metalu z uchwytem do 
zaczepienia linki.
Śr. krążka 19 cm, dł. linki 1 m

17500010 58 zł

Pojemniki do przechowywania próbek
Praktyczne plastikowe łączone pudełka do zbie-
rania, przechowywania i transportowania próbek 
do późniejszych badań.
Pojemniki są również odpowiednie do przecho-
wywania akcesoriów mikroskopowych.
W zestawie znajduje się 5 pojemników z za-
mknięciem oraz praktyczny odłączany uchwyt 
ułatwiający przenoszenie.

16359125 46 zł

Paski wskaźnikowe pH 1-14
Papier wskaźnikowy w formie pasków umożliwia 
prosty pomiar kwasowości lub zasadowości różnych 
substancji w domowych warunkach. W ciągu kilku-
nastu sekund papierek przyjmuje kolor, który odpo-
wiada określonej wartości pH badanego medium.
W opakowaniu 100 pasków.

19500240 38 zł

Zestaw do oznaczenia tlenu w wodzie
Test służy do pomiaru i rutynowej kontroli zawar-
tości tlenu w akwariach o wodzie słodkiej i słonej, 
jak również w wodzie bieżącej i stawkach ogrodo-
wych w przedziale od 1 - 10 mg/l (ppm).

19560542 75 zł

Płytki Petriego - trójdzielne
Wykonane z tworzywa sztucznego z 
pokrywą.
W zestawie 3 szt. o wym.: 9 x 1,5 cm

14952105 14 zł

Płytki Petriego
Wykonane z tworzywa sztucznego.
W zestawie 3 szt. o wym.: 9 x 1,5 cm

14952106 15 zł

Życie w wodzie  - 25 preparatów
Zestaw 25 preparatów zawiera wybrane przykłady 
ukazujące różnorodność biologiczną wody. Pełna 
lista preparatów wymioniona na stronie...
Całość zapakowana w estetyczne i trwałe plasti-
kowe pudełko o wym.: 9,5 x 8 x 3 cm

12003090 248 zł

Zestaw do oznaczania chloru w 
wodzie
Czytelny i precyzyjny zestaw do oznaczania chloru w 
wodzie. Zakres pomiarowy 0.1-2.0.
W zestawie: fiolka pomiarowa, odczynniki, proszek 
testowy, łyżeczka, skala barwna.

19510009 311 zł
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Elektroniczne mierniki parametrów środowiska
Walizka metalowa wyściełana dopasowanymi piankami zawiera serię mierników cyfrowych – 4 nowoczesne, ergonomicz-
ne przyrządy do pomiarów ekologicznych (środowiskowych): miernik natężenia dźwięku, cyfrowy, anemometr wiatrakowy 
elektroniczny z pomiarem temperatury, miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza.
Za pomocą zestawu możemy zmierzyć: poziom natężenia dźwięku (30…130 dB)  /dBA = przeskalowany do krzywej czuło-
ści ucha ludzkiego, oświetlenie (0…200000 lx), wilgotność względną powietrza + temperaturę powietrza (-10°C…+50 st.C; 
10…99%), prędkość przepływu powietrza (wiatru) i jego temperaturę (0…90 km/h; -10…+45 st.C).
Szczegółowe opisy mierników na www.educol.pl 
Wym. walizki: 39 x 10 x 28 cm

17563000 610 zł

Anemometr - Miernik wiatru z 
termometrem
Nowo opracowany cyfrowy miernik wiatru, anemo-
metr odmierza przepływ powietrza w m/s, km/h, 
stopach na minutę, węzłach i milach na godzinę, 
jak również aktualną temperaturę powietrza, poka-
zując równocześnie obie wartości na wyświetlaczu.
Urządzenie jest również wyposażone w oblicza-
nie wartości średniej oraz najwyższej.
Urządzenie posiada: wyświetlacz LCD z czujni-
kiem oświetlenia, różnorodność mierzonych jed-
nostek, jak km/h, m/s, itd., wyświetlanie tempe-
ratury w °C lub °F , 25mm wentylator , obliczanie 
wartości średniej i najwyższej. Wyposażone w 
funkcję automatycznego wyłączenia.
Całość została wykonana bardzo solidnie, urzą-
dzenie posiada powłokę antypoślizgową, która 
ułatwia obsługę urządzenia w trudnych warun-
kach. Kolorowe podświetlenie ułatwia pracę w 
słabo oświetlonych miejscach.
Wym.:5,5 x 15,5 x 3,5 cm

19560544 182 zł

Anemometr - Miernik wiatru z USB 
i termometr
Cyfrowy miernik wyposażony jest w wyświetlacz 
LCD z podświetleniem.
Przeznaczony jest do mierzenia prędkości i 
przepływu powietrza, zdalnego mierzenia tem-
peratury do 500°C (932°F), posiada wbudowany 
laserowy wskaźnik.
Urządzenie znakomicie sprawdza się w insta-
lacji, naprawie, diagnostyce oraz optymalizacji, 
testowaniu systemów wentylacji, kontrolowaniu 
kotłowni, testów aerodynamicznych.
Port USB 2.0 oraz oprogramowanie umożliwiają 
zapisywanie danych przez dłuższy czas.
Miernik jednocześnie wyświetla przepływ oraz 
prędkość powietrza wraz z temperaturą otoczenia.
Wym.: 7,5 x 20 x 5 cm

19538715 764 zł

Miernik środowiskowy 5 w 1
Nowo opracowany cyfrowy miernik „5 w 1” jest 
przeznaczony do łączenia funkcji środowisko-
wych, takich jak pomiar poziomu dźwięku, natę-
żenia światła, pomiaru wilgotności i temperatury 
z funkcjami multimetru.
Wyświetlacz LCD jest wyposażony w podświetle-
nie oraz dwie linie mierzonych wartości.
Multimetr jest idealnym urządzeniem do zarów-
no do użytku profesjonalnego jak i prywatnego. 
Poziom dźwięku można mierzyć w fabrykach, 
szkołach, biurach, lotniskach oraz do testowa-
nia akustyki w studio, audytorium czy systemów 
Hi-Fi, poziom natężenia światła mierzony jest na 
zewnątrz, w pełnym kącie padania. Posiada funk-
cja pomiaru wilgotności oraz temperatury są po-
miarami z otoczenia.

19538716 440 zł

Luksometr - Cyfrowy Miernik 
Światła
Miernik pozwala na pomiary światła o dużej często-
tliwości próbkowania, co zapewnia szybkie i dokład-
ne uzyskiwanie wyników. Posiada czytelny wyświe-
tlacz wyposażono w automatyczne podświetlenie. 
Urządzenie umożliwia: pomiar natężenia światła 
do 200 tys. luksów, rejestrowanie danych, pomiar 
wartości najwyższej i najniższej, szybko reagujące 
czujniki. Całość została wykonana bardzo solidnie, 
urządzenie posiada powłokę antypoślizgową, która 
ułatwia obsługę urządzenia w trudnych warunkach. 
Kolorowe podświetlenie ułatwia pracę w słabo 
oświetlonych miejscach.
Wym.: 5,5 x 15,5 x 3,5 cm, waga 120g

19538714 182 zł

Akumulatorowy Miernik Odczynu pH Wody
Miernik do kontroli odczynu pH (kwasowy/zasadowy) roztworów wodnych w zakre-
sie od 0 do 14 pH z dokładnością do 0,01pH, zakres temp. od 0 do + 50 °C. Wyposa-
żony w demontowalny sensor pH oraz wbudowany akumulator ułatwiający długie 
pomiary. Szybki pomiar już w 2-3 sekundy. Wyświetlacz cyfrowy o max. zakresie 
1999, stałe podświetlenie pozwala na pracę w ciemniejszych pomieszczeniach. 
Miernik spełnia normę IP65, która pozwala na pracę w mokrych środowiskach.
W zestawie: pokrowiec, sensor pH, poradnik kalibracji, ładowarka i instrukcja obsługi.
Wym.: 6,7 x 14,2 x 2,5 cm

19538743 499 zł

Konduktometr – miernik czystości wody
Urządzenie do pomiaru wartości konduktywności (w zakresie od 0 do 1999 μS), 
dzięki czemu można ocenić, czy woda jest czysta czy nie. Można także łatwo i szyb-
ko ustalić przewodzenie filtra wody.
Wyświetlacz LCD 2,15 cm, wart. max. 1999, precyzja - +/- (3% + 1 dgt) F.S. (pełna ska-
la), 23 +/- 5 ° C, automatyczne porównanie temp. od 0 do 50 ° C (od 32 do 122 ° F)
W zestawie:  sonda czujnika, futerał, bateria i instrukcja obsługi
Wym.: 6,8 x 20,0 x 3,0 cm 
Wym. sondy: śr. 2,2 cm. Dł. 12,0 cm

19538731 658 zł

Szczegółowa specyfikacja i parametry 
techniczne na www.educol.pl

Mierniki
środowiskowe
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Elektroniczna stacja pogodowa
Podświetlany, kolorowy wyświetlacz pokazuje 
animację wiosennej trawy oraz ikon pogodo-
wych. Aktualny czas i data są odbierane za po-
mocą sygnału radiowego DCF 77. Wbudowana 
funkcja budzika. Zintegrowany barometr bada 
ciśnienie powietrza przy poziomie gruntu. Jeśli 
zbierano informację dla co najmniej 24 do 48 go-
dzin, zmiany w ciśnieniu atmosferycznym pozwa-
lają na przepowiadanie zmian pogody.
Szczegółowa specyfikacja na www.educol.pl
Wym.: 4 x 2 x 13 cm

19538702 394 zł

Barometr
Barometr tradycyjny - mechaniczny aneroid. 
Klasyczny barometr z uchwytem do zawieszenia. 
Posiada eleganckie wzornictwo, jak również czy-
telną tarczę o średnicy 10,2 cm. 
Szczegółowa specyfikacja na www.educol.pl
Wym.: 10 x 11 x 3,5 cm

19594003 97 zł

GEOGRAFIA

Encyklopedyczny Atlas Świata
Bardzo szczegółowym mapom poszczególnych 
części świata –  towarzyszą starannie dobrane fo-
tografie z dodatkowmi informacji oraz opisy cha-
rakteryzujące kontynenty lub ich części. Te trzy 
elementy: mapy, zdjęcia i komentarze czytelnik 
ma przed oczami po otwarciu atlasu.
Format: 29 x 38,5 cm, oprawa: twarda, 376 str.

19519568 124 zł

Pakiet atlasów geograficznych. 
Szkoła podstawowa klasy 5-8
Atlas geograficzny do szkoły podstawowej to pa-
kiet 2 atlasów, który ma wiele zadań. Po pierwsze 
musi nauczyć czytania i pracy z mapą. To dlatego 
powstał oddzielny atlas do klasy 5 – kartogra-
ficzny elementarz, bez poznania którego trudno 
pójść dalej. Są w nim wyjaśnienia: jak powstaje 
mapa i plan, jak korzystać ze skali, jakimi meto-
dami prezentuje się dane na mapach i wykre-
sach. W tym atlasie mapy Polski i świata są do-
stosowane do potrzeb młodszego ucznia.
Dla starszego ucznia jest drugi atlas do klas 6–8, 
który zawiera wiele zagadnień w skali globalnej 
oraz na mapach poszczególnych kontynentów i 
krajów. Przy mapach są pytania pomagające za-
równo poprawnie odczytać podstawowe treści 
mapy jak i wysnuć wnioski z analizy przestrzennego 
rozmieszczenia różnych zjawisk. W atlasie do klas 
6–8 wiele tematów dotyczy Polski i jej regionów.
Pakiet jest zgodny z nową podstawą programo-
wą oraz przyjazny dla ucznia. 
Miękka oprawa, 210 stron, wym.: 20,5 x 29 cm

19522240 56 zł

Geograficzne memory Lądy i 
oceany na Ziemi
Gra jest przeznaczona głównie dla uczniów klasy 
5 szkoły podstawowej. Służy przekazaniu i utrwa-
leniu wiedzy o rozmieszczeniu lądów i oceanów 
na kuli ziemskiej. Grę można wykorzystać do 
powtórzenia materiału  lub jako urozmaicenie 
lekcji.  Z gry mogą korzystać także uczniowie 
starszych klas szczególnie ósmych jako powtórka 
przed egzaminem ósmoklasisty.
Gra składa się z 40 drewnianych płytek. Na dwu-
dziestu znajdują się nazwy lądów i oceanów, 
nazwiska ważnych podróżników oraz terminy 
związane z siatką geograficzną. Na pozostałych 
dwudziestu są rysunki związane z tymi nazwami.

24310230 133 zł

Przyrodnicze memory Gatunki 
drzew i krzewów
Zestaw pomagający w rozpoznaniu pospolitych 
gatunków drzew i krzewów na podstawie liści. 
Przy ich pomocy dzieci znajda odpowiedzi na ta-
kie pytania jak: jakie drzewo rośnie przed szkołą? 
Jakie gatunki drzew mijasz w drodze do domu? 
I czy to drzew długo tu rośnie? 
Zawartość: skrzynka z drewna bukowego o wy-
miarach 22,5 x 10 x 5,5cm, 40 płytek ze sklejki o 
wymiarach 4 x 8 cm.

24310230 133 zł
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Mobilne centrum pogody
Centrum pogody zawiera w zestawie 3 przyrządy meteoro-
logiczne - barometr, higrometr oraz termometr wskazujący 
temperaturę w stopniach Celsjusza i Fahrenheit. Każdy z 
przyrządów może zostać wymontowany i działać autono-
micznie. Uczniowie mogą prowadzić regularnie odczyty i 
zapisy temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza. 
Wym. miernika: 7,5 cm, całkowity: 33,8 x 19,8 x 8,1 cm

20602940 185 zł

Plansze - pogoda
Plansze są listwowane i foliowane, dzięki czemu są odporne na za-
brudzenie i przedarcia. 
Każda z plansz wyposażona w metalowa zawieszkę.
Wym.: 70 x 100 cm

17300000 Zjawiska atmosferyczne 39 zł
17300003 Chmury i ich rodzaje 39 zł
17300071 Obieg wody w przyrodzie 39 zł
17300072 Mapa pogody 39 zł
17300144 Obieg węgla w przyrodzie 39 zł
17300145 Rodzaje i budowa elektrowni wodnych 39 zł

Obieg wody - symulator
Narzędzie edukacyjne pomoże wyjaśnić już najmłodszym dzieciom skąd bierze się 
deszcz oraz woda w rzece. 
Modelowa podstawa-pokrywa-chmura o wym.: 51 x 31 x 12 cm

23588618 238 zł

Edukacyjne naklejki - obieg wody w przyrodzie
Naklejki pokazujące cykl obiegu wody. Naklejki są zmywalne, nadają się do wielo-
krotnego użytku i przylegają do ściany i wszystkich gładkich powierzchni. 
W zestawie: plansza po rozłożeniu - 24 x 33 cm, 15 naklejek: strzałki, chmury, ele-
menty krajobrazu, fiszki.
Wym.: 0,3 x 24 x 16,5 cm

14957786 45 zł

Obieg wody - schemat magnetyczny
Zestaw magnetycznych elementów służących do demonstracji obiegu wody w przyrodzie.
Przesuwając kolorowe elementy dzieci uczą się nazywać poszczególne stany skupie-
nia wody i to co się z nią dalej dzieje. Umieszczone na dwustronnych plakietkach na-
zwy (j. polski i j.  angielski) pozwalają na przyporządkowanie podpisów do schematu, 
poszerzając słownictwo uczniów.
W zestawie: 8 kolorowych symboli: ląd, woda, 3 różne chmury, deszcz i śnieg, 5 strza-
łek, 28 plakietek (14 w j. polskim i 14 w j. angielskim).
Wszystkie elementy wykonane z folii magnetycznej.

14989853 263 zł

Termometr zaokienny - rtęciowy
Końcówki termometru umożliwiają przymocowanie do 
opraw okiennych można również przykręcić.
Zakres pomiaru: od - 50°C do + 50°C, 
Wym.: 23 x 3 x 3 cm

19560543 17 zł

Higrometr z sondą
Higrometr z wyświetlaczem LCD, szybki 
pomiar z dokładność do 5%, zakres mie-
rzenia temperatury -50°C - +70°C. Wym. 
wyświetlacz 3,6 x 1,7 cm, obudowa: 4,8 x 
2,8 x 1,5 cm, przewód 100 cm
Zasilanie: 2 x bateria LR44 1,5V - w zestawie.

19510104 42 zł

ge
og

ra
fia

98 Wszystkie ceny brutto

ge
og

ra
fia

99Szersza oferta na www.educol.pl



Termometr klasowy XXL
Wielki termometr klasowy, obrazuje skalę Celsjusza 
od -40 ° do 50 ° C i Fahrenheita od -40 ° do 120 ° F.
Długość: 76 cm

20600399 184 zł

Stemple Pogoda
10 stempli o tematyce przyrodniczej. Stemple o śr.7,5 
cm, wygodny, stabilny do trzymania uchwyt  o dł.4 cm

19120043 62 zł

Geografia - Pogoda i klimat - 21 lekcji
Uczniowie poznają przyrządy służące do pomiaru składników pogody, a 
nawet samodzielnie budują klasową stację meteorologiczną. Podczas pra-
cy z modułem są prowadzone obserwacje składników pogody – dane są 
codziennie zbierane i analizowane, a następnie konfrontowane z rzeczy-
wistymi danymi pogodowymi z okolicy. Uczniowie badają pogodę, anali-
zując informacje o opadach i temperaturach w miastach na całym świecie 
i zestawiają je z analogicznymi danymi lokalnymi. Porównują ze sobą do-
stępne informacje, w celu wyszukania sezonowych wzorców pogodowych 
i wpływu położenia geograficznego na pogodę. Poznają strefy klimatyczne, 
badając lokalizacje na całym świecie, a następnie opracowują broszurę po-
dróżną, aby podzielić się swoimi odkryciami z resztą klasy. Poznają także 
niebezpieczne zjawiska pogodowe i dyskutują o tym, w jaki sposób mogą 
one wpłynąć na ludzi. Wypracowują rozwiązania zmniejszające negatywny 
wpływ poznanych zjawisk i oceniają skuteczność swoich pomysłów. Moduł 
zawiera około 100 interaktywnych ekranów, które umożliwiają pracę gru-
pową przy tablicy interaktywnej lub samodzielną przy komputerze, tablecie 
lub na smartfonie. Materiały interaktywne świetnie nadają się zarówno do 
pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na table-
tach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

25000009 2687 zł

Stacja meteorologiczna
Jaka jest pogoda? Poszczególne 
przyrządy pomiarowe można uży-
wać pojedynczo lub łączyć ze sobą w 
zależności od tematyki prowadzonej 
lekcji. Stacja meteorologiczna po-
zwoli nam na pomiar wiatru (jego 
szybkości), temperatury powietrza 
czy opadów atmosferycznych.
Stacja składa się z 3 przyrządów 
każdy o wym.8 x 8 x 8 cm, które 
można umieścić na jednym pio-
nowym drążku lub zamontować 
poziomo obok siebie.
Wys.: 65 cm

19150057 124 zł

Higrometr
Moduł służący do wyznaczania 
wilgotności.
Wym.: 8 x 8 x 8 cm

19150075 48 zł

Wiatrowskaz
Prosty, solidny i praktyczny, może być trzymany 
w ręku lub zamocowany na stałe. Obejmuje litery 
N, S, E i W, a także O i Z więc może być używany 
w językach innych niż angielski, gdzie północ za-
czyna się od Z lub O.
Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego.
Wym.:32 x 22 cm

24487559 75 zł

Anemometr
Urządzenie wskazuje prędkość wiatru ( w skali 
Beauforta).
Przyrząd do pomiaru można wbić w ziemi lub 
trzymać w ręku.
Wym.: 28 x 19 cm

24488059 83 zł

Deszczomierz
Niedrogi i dokładny, z podziałką w milimetrach. 
Może być używany wolnostojący lub umieszczo-
ny w ziemi za pomocą dołączonego bolca. Po-
krywka zapobiega rozlewowi, jeśli wskaźnik jest 
niesiony. 
Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego.
Wym.: 16 x 8 cm

24484059 53 zł

Rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
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Nawigacja Garmin eTrex 10
Urządzenie eTrex 10 jest wyposażone w udo-
skonalony wyświetlacz monochromatyczny 
o przekątnej 2,2 cala, łatwy do odczytu we 
wszystkich warunkach oświetlenia. Dzięki 
swojej wytrzymałości i wodoszczelności urzą-
dzenie jest odporne na działanie warunków 
atmosferycznych. Jego interfejs jest prosty 
w użyciu, więc można spędzić więcej czasu 
na rozkoszowaniu się przyrodą a mniej na 
szukaniu informacji. Urządzenie charakte-
ryzuje dobrze znana odporność na czynniki 
zewnętrzne: kurz, zabrudzenia, wilgoć i wodę, 
które nie są w stanie zakłócić pracy nawigacji.
Ważniejsze informacje o produkcie: wgra-
na mapa bazowa całego świata, wyświe-
tlacz monochromatyczny o przekątnej 2,2” 
czytelny w każdym świetle, zgodność z sa-
telitami GPS i GLONASS, 25-godzinny czas 
działania na 2 bateriach AA, złącze USB 2.0.
Wym.: 10,5 x 5,5 cm, waga: 141.7 g 

19538710 499 zł

Nawigacja Garmin GPSMAP 64
Wytrzymałe, przenośne, ręczne urządzenie 
nawigacyjne GPSMAP® 64 jest wyposa-
żone w bardzo czuły odbiornik GPS/GLO-
NASS, antenę śrubową z czterema zwojami 
umożliwiającą szybką lokalizację i dosko-
nały odbiór, 4 GB pamięci wewnętrznej za-
pewniające wiele miejsca do zapisywania 
śladów i skrzynek, gniazdo kart microSD 
pozwalające przechowywać dodatkowe 
mapy i system dwóch baterii zoptymali-
zowany pod kątem używania na zewnątrz.
Wym.: 6,1 x 16,0 x 3,6 cm, waga: 260,1 g

19538711 1272 zł

Kompas - zestaw klasowy
Zestaw 27 kompasów dla całej grupy uczniów do 
nauki eksperymentowania i poznawania zasady 
działania kompasu.
Para kompasów: jeden z nadrukiem kierunków 
świata, drugi – bez nadruku.
Uczniowie kładą kompasy na mapie określają 
i oznaczają północ, widzą kierunek północny 
wskazany przez kompas bez nadruku i wyzna-
czają linie magnetyczne.
W zestawie 27 kompasów bez nadruku kierunku 
świata o śr.2,7 cm, magnetyczna igła na podsta-
wie o wys.7,5 cm, karta pracy do kopiowania.

14981906 349 zł

Kompas do powieszenia na szyję
Kompas wykonany jest z trwałego tworzywa i 
zaopatrzony jest w długą smycz. Na tarczy nanie-
sione są w trwały sposób kierunki świata i a na 
krawędzi pełna 360 stopniowa skala. 
Śr.: 4,5 cm

28350197 11 zł

Igła magnetyczna
Stojak na igłę z magnetyczną podstawą o wys. 
7,5 cm to najprostszy sposób testowania pola 
magnetycznego oraz wyznaczania kierunków 
geograficznych.

14986078 23 zł

Pływający kompas
Zestaw składa się z pływającej igły magnetycznej i 
półprzezroczystej plastikową miski z naniesiony-
mi  punktami wskazującymi kierunki świata. Wy-
starczy napełnić miseczkę wodą, położyć magnes 
i obserwować, jak wyznacza północ. 
Śr.: 13,5 cm

28350295 38 zł

Zegar słoneczny
Zegar słoneczny stosowany jest jako pomoc na 
lekcjach geografii w szkole podstawowej oraz 
liceum. Zasada działania zegara polega na odpo-
wiednim umieszczeniu pręta zwanego polosem, 
który rzuca cień na tarczę z podziałką godzinową.
Wym.: 31 x 31 x 4,8 cm

17904002 269 zł

27 kompasów

+ 2 szablony

Pełna specyfikacja 
dostępna na 
www.educol.pl

Kompas z zamykaną obudową
Kompas to niezawodne narzędzie do określenia lokalizacji przy użyciu mapy, posiada wyraźnie oznaczo-
ne kierunki świata. Szczerbinka celownicza z soczewką powiększającą pomaga w określeniu kierunku. 
Pętla na kciuk pozwala pewnie trzymać kompas podczas obserwacji.
Wym.: Śr. 5,3 cm, Wys. 2,3 cm, waga: 126 g

14909982 40 zł
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Barcelona czy Werona?
Sprawdź, jak dobrze znasz Europę i położenie stolic poszczególnych państw. Gra 
polega na układaniu w odpowiedniej kolejności i miejscu kart symbolizujących 
europejskie metropolie i znane  miejscowości. Przy wspólnej zabawie uczniowie 
poznają i utrwalają informacje dotyczące geografii Europy.
Wym.: 20,5 x 20,5 x 6 cm

23802675 45 zł

Kompas do map
Przydatny kompas do czytania mapy. Przeźroczy-
sta obudowa pozwala na odczytywanie informa-
cji, gdy przyłoży się go do mapy. Niezastąpiony 
przy każdej wyprawie w teren.
Wym.: 9 x 6,5 cm, śr. kompasu 5,5 cm

14909997 20 zł

Od Helu do Wawelu
Gracze wcielają się w rolę podróżników, którzy mają na celu określenie położenia 
miast i atrakcyjnych obiektów względem siebie. Wszystkie miejsca znajdują się w 
Polsce.
W zestawie: 178 kart miast, 2 karty postoju, 42 znaczniki, instrukcja z mapą Polski.

23802676 49 zł

Plansza - Podstawy kartografii
Treścią planszy na stronie I są podstawowe wiado-
mości na temat siatki geograficznej, odwzorowań 
kartograficznych, podziału map oraz czasu na Kuli 
Ziemskiej. Strona II zawiera informacje o znakach 
kartograficznych, róży kierunków, skali mapy, rzeź-
bie terenu oraz profilu hipsometrycznym Polski.
Mapa zalaminowana, oprawiona w drewniane pół-
wałki, gotowa do zawieszenia.
Wym.: 166 x 120 cm

17604181 359 zł

Zagadki geograficzne
Książka przeznaczona dla młodzieży kończącej 
szkołę podstawową. Książka zawiera zbiór około 
350 pytań i odpowiedzi. 
Liczba stron: 80, format: 20 x 29 cm 
Oprawa: twarda.

19538703 49 zł

Polska na mapie - ćwiczenia z 
geografii
Zestaw kart pracy dla uczniów szkoły podstawowej, 
zawierający ćwiczenia sprawdzające orientację na 
mapie Polski. Testy umożliwiają kontrolę umiejęt-
ności umiejscawiania jezior, gór, rzek, parków na-
rodowych oraz miast na mapie. Temat został ujęty 
w sposób kompleksowy, dzięki czemu z łatwością 
można sprawdzić a zarazem rozwijać wiedzę topo-
graficzno-geograficzną ucznia.
50 stron, format: A4

19538712 44 zł

Teodolit szkolny - przyrząd do 
pomiaru kątów
Idealny do zabrania w teren przyrząd umożliwiający 
dokładny pomiar katów w terenie, np. budynków.
Lekka, ale zarazem stabilna konstrukcja, wysu-
wane nóżki, regulacja wysokości oraz poziomu 
pomiaru, zapewniają komfort podczas pomiarów.
Skala o dokładności 1 stopnia. Przyrząd posiada 
skalę poziomą i pionową.
Regulacja wysokości od 73 – 127 cm,  śr. podsta-
wy statywu: 30 cm

14986421 228 zł
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Skąd bierze się trzęsienie ziemii
Zestaw do wykonania bezpiecznej symulacji 
zdarzenia sejsmicznego na dołączonej makiecie 
miasta. Opakowanie zawiera dydaktyczne puzzle 
z informacjami na temat trzęsień ziemi oraz ilu-
strowany podręcznik wyjaśniający w prosty spo-
sób działanie tych zjawisk.
Wym. opakowania: 20 x 6 x 27 cm
Wiek: +7 lat

13050833 46 zł

Grzbiet Śródatlantycki - model
Ten model grzbietu środkowoatlantyckiego uka-
zuje trójwymiarowe górskie pasmo wulkaniczne 
w kształcie litery S w powstałe na skutek przesu-
nięć tektonicznych na dnie Oceanu Atlantyckie-
go. Rozmiar na równiku: 1: 320.000.000 
Wym.: 66 x 50 x 9 cm

20217594 1949 zł

Wybuch wulkanu - model
Duży, rozkładalny model demonstracyjny 
wulkanu. Na jednej z części umieszczono 
podstawowe informacje o wulkanie. 
W zestawie: model wulkanu (28 x 33 
cm), tacka (śr. 33 cm), czyścik, zatyczka.

20602430 214 zł

Sekrety wulkanologii
Zestaw, dzięki któremu dzieci odkryją fascynują-
cy świat wulkanów. 
Opakowanie zawiera liczne akcesoria do wyko-
nania bezpiecznych erupcji, puzzle do złożenia, 
karty oraz ilustrowaną instrukcję zawierającą 
wiele, naukowych ciekawostek.
Wiek: +8 lat

13045457 69 zł

Model wulkanu - przekrój
Dzięki temu modelowi uczniowie szkół podsta-
wowych będą mogli przeanalizować budowę 
stożka wulkanicznego. Pomoc dydaktyczna może 
też posłużyć do zwizualizowania sposobu po-
wstawania wulkanów. 
Wym.: 46 x 18,5 x 18 cm

12000006 298 zł

Geografia - Zmieniająca się planeta 
ziemia - 22 lekcje
Podczas pracy z modułem Zmieniająca się planeta Ziemia 
uczniowie poznają warstwy Ziemi i budują jej model. Two-
rzą także układ płyt litosfery i analizują mapy, aby wychwy-
cić zależności między trzęsieniami ziemi, erupcjami wul-
kanów i położeniem płyt tektonicznych. Uczniowie badają 
dostępne w zestawie próbki skał i porównują ich rodzaje. 
Ponadto wykonują symulację cyklu skalnego, aby przeko-
nać się, jak poszczególne typy skał mogą zmieniać się w 
zależności od warunków. Tworzą model przebiegu erozji, 
wietrzenia i osadzania się materiału skalnego. Zmieniając 
działanie różnych czynników, na przykład poprzez dodanie 
“roślinności”, przekonują się, w jaki sposób erozja wpływa 
na formy ukształtowania terenu. Uczniowie poznają zna-
czenie różnych typów map, porównują je i zyskują wiedzę 
o tym, co mówią nam one o formach ukształtowania tere-
nu i położeniu akwenów. Uczniowie omawiają też tworze-
nie się warstw skalnych i powstawanie skamielin.
Szczegółowy wykaz zawartości zestawu oraz ilustrowana 
prezentacja zestawu na www.educol.pl

25000007 4487 zł

Rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
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Wieszak na plansze i mapy
Wieszak na kółkach.
Wym.: 88 x 43 x 100 - 170 cm

18000216 99 zł

Plansze - Nauka o ziemii
Plansze są listwowane i foliowane, dzięki czemu są odporne na zabrudzenie i przedarcia. 
Każda z plansz wyposażona w metalowa zawieszkę.
Wym.: 70 x 100 cm

17300001 Budowa wulkanu 39 zł
17300002 Wnętrze Ziemi 39 zł
17300004 Dzieje geologiczne 39 zł
17300086 Rzeźba powierzchni Ziemi 39 zł
17300087 Minerały i kamienie szlachetne 39 zł
17300236 Profile glebowe 39 zł
17300344 Dinozaury i inne gady prehistoryczne 39 zł

Stojaki 
do plansz 
dostępne 
na stronie 

116

Mapa tematyczna Polski -
Budowa geologiczna
Na pierwszej stronie zamieszczono mapę w ska-
li 1:750 000 przedstawiającą główne jednostki 
geologiczno-tektoniczne na obszarze Polski. Z 
drugiej strony przedstawiono rodzaje i wiek skał 
występujących w Polsce pod utworami czwarto-
rzędowymi. Mapy te uzupełnione mapami po-
mocniczymi i przekrojami pomagają przedstawić 
uczniom złożoną budowę geologiczną kraju.
Wym.: 160 x 120 cm

21909113 219 zł

Rozwój życia na Ziemi - plansza
Plansza ścienna pokazująca rozwój różnych form 
życia na przestrzeni milionów lat. Polecana jako 
pomoc w nauce o przyrodzie na poziomie pod-
stawowym. Plansza jednostronna, laminowana, 
oprawiona w drewniane wałki z zawieszką. 
Wym.: 120 x 160 cm

17653310 289 zł

Geologiczna historia Ziemi - plansza
Plansza w szerszym kontekście podaje informacji 
o ważnych etapach w historii geologicznej Ziemi, 
istnienie różnych grup zwierząt i roślin, ich pojawie-
nie się i zniknięcie aż po obecną formę krajobrazu i 
życia. Pokazuje 12 map świata w różnych okresach 
jego rozwoju. Od kambru do czwartorzędu.
Wym.: 120 x 160 cm

17607720 289 zł

Lodowiec alpejski - zestaw
Dwie makiety, które przedstawiają ten sam fragment obszaru…na jednym 
jest on pokryty lodowcem, na drugim – ukazuje polodowcowe formy uksz-
taltowania terenu.
Drugi z modeli można wykorzystać do doświadczenia, które pokazuje 
uczniom proces topienia się lodowca i osadzania się na nim piasku.
W zestawie: 2 modele wykonane z winylu, tłoczone, numerycznie znaczo-
ne szczegóły tektoniczne o wym.: 60 x 45 cm, instrukcja metodyczna.

17932100 439 zł

Model do rysowania mapy poziomicowej
Model z tworzywa sztucznego w kształcie transparentnego pudełka, które-
go dno zostało „wypiętrzone” przybierając postać repliki góry wulkanicznej. 
Dodatkowymi elementami są: specjalna, nakładana pokrywa, marker oraz 
naklejana linijka. Uczniowie, poprzez samodzielne przetworzenie 3-wymia-
rowego obrazu góry w 2-wymiarową mapkę poziomicową, poznają technikę 
tworzenia tych map oraz pojęcie i znaczenie poziomic na mapach.
Wym.: 33 x 19,5 x 9,5 cm

17510000 158 zł
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Minerały, kamienie szlachetne, skały
Przewodnik z praktycznymi poradami, np.  jak 
rozpoznawać kamienie. W książce znajdują się 
rysunki kryształów, ponad 800 zdjęć wszystkich 
opisanych minerałów, kamieni szlachetnych i 
ozdobnych, skał oraz meteorytów oraz informa-
cje na temat wyposażenia do zbierania kamieni, 
miejsca poszukiwań, savoir-vivre zbieracza.
Ilość stron: 448, oprawa: miękka, wym.: 13 x 19 cm.

19538707 65 zł

Kolekcje skał i minerałów
Ekscytująca zabawa edukacyjna odkrywająca ta-
jemnice skał i minerałów. Każdy zestaw zawiera 
ręcznie pobrane próbki, kartę identyfikacji, etykie-
ty, pudełko do przechowywania oraz przewodnik. 
Wym. opakowania: 20 x 13 cm

20605204 Skamieliny 93 zł
20605205 Skały wulkniczne 93 zł
20605206 Skały metamorficzne 93 zł
20605207 Minerały 93 zł
20605208 Skały osadowe 93 zł

20605204 - 9 skamielin

20605207 - 12 minerałów

20605205 - 12 skał

20605208 - 12 skał

20605206 - 12 skał

Zestaw do testowania minerałów
Zestaw do testowania minerałów pomagający 
określić cechy minerałów i grupę do której nale-
żą. W składzie: buteleczka z kroplomierzem, ma-
gnes, płytki do wykonywania rys (szklana, czarna, 
biała), gwóźdź, lupa.

17500110 97 zł

Zestaw do hodowania kryształów
Produkt do demonstracji tworzenia się kryszta-
łów. Wystarczy wymieszać składniki zgodnie ze 
wskazówkami zawartymi w przewodniku i włożyć 
misję do groty. Po krótkim czasie zaczną tworzyć 
się kryształy o różnych ciekawych kształtach. Bo-
gato ilustrowany podręcznik wyjaśni, co należy 
zrobić, a także przedstawi różne rodzaje kryszta-
łów, które możemy obserwować w przyrodzie i w 
naszym życiu codziennym.
Wiek: +8 lat
Wym.: 34 x 24 x 4cm

13067114 46 zł

Zestaw skał i minerałów - 56 szt.
Próbki 56 skał i minerałów zapakowane w drew-
nianym pudełku. Każdy okaz jest oznaczony, co 
pozwala w łatwy sposób na jego identyfikację.
Wym.: 34 x 22 cm

17904600 239 zł

Skały 
i minerały

Próbki paliw - rodzaje paliw
Zestaw zawiera 12 próbek paliw występujących 
na ziemi, stwarzając nauczycielowi okazję do 
demonstracji i analizy w pracowni przyrodniczej, 
chemicznej.
Wym. walizki: 30,5 x 12,5 x 5 cm

17902609 229 zł

Węgiel (różne) i produkty jego 
przerobu - 14 próbek w akrylu
14 próbek różnych postaci węgla oraz produktów 
ich przerobu zatopione w akrylu: lignit, węgiel 
bitumiczny, antracyt, gaz, włókno, guma, koks, 
amoniak (jego związki), naftalen, nawóz, pesty-
cyd, lekarstwo, barwnik/farba, smoła węglowa
Wym.: 18 x 14 x 2,4 cm

17500052 319 zł
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Rodzaje gleb - Próbki gleb
Zestaw zawiera 15 próbek gleb występujących 
na Ziemi, stwarzając nauczycielowi okazję do 
demonstracji i analizy w pracowni geograficznej 
bądź przyrodniczej.
Wym. drewnianej walizki: 27 x 21 x 4 cm

17904604 299 zł

Wnętrze Ziemi
Model przekrojowy wykonany z elastycznej pian-
ki z naniesionymi kontynentami (faktura wypu-
kła) pozwala zajrzeć w głąb ziemi. Masy wodne i 
kontynenty oznaczone są symbolami, a odnośni-
ki do nich są w instrukcji.  
Śr. 13 cm

20602437 75 zł

Powstawanie uskoków - model
Model składa się z 5 części ułożonych na 
dopasowanej, drewnianej podstawie z 
rantem zabezpieczającym zsuwaniu się 
modeli. Przedstawiają krajobraz 3-wymia-
rowo z widocznymi w przekroj podłużnymi 
warstwami skalnymi – na każdym modelu 
widać od 4 do 5 warstw skalnych rozróż-
nionych wyraźnie kolorami. 
Wym.: 47 x 25,5 x 15 cm

17522900 319 zł

Ukształtowanie terenu w przekroju
Wysokiej jakości model, wykonany z tworzy-
wa przedstawiający płyty tektoniczne i wulka-
ny oraz ukształtowanie terenu w przekroju. 
Wym.: 61 x 32 x 14,7 cm

17904609 437 zł

Model ukształtowanie terenu w 
przekroju – kanion
Odlew wykonany z tworzywa sztucznego.
Wym.: 35 x 54 x 15,5 cm

17904608 619 zł

Model jaskini krasowej oraz ukształtowania terenu w przekroju
We wnętrzu jaskini krasowej widzimy poszczególne formy krasu oraz nacieki. Z dużą dokładnością zaznaczone zostały 
stalaktyty, stalagmity oraz stalagnaty. Model składa się z 2 elementów, po ściągnięciu górnej części mamy możliwość 
obserwacji wnętrza jaskini z zaznaczonymi poszczególnymi formami krasowymi.
Pomoc dydaktyczna znakomicie sprawdzi się w pracowni przyrodniczej czy geograficznej.
Wym.: 30 x 45 x 29,6 cm

17904607 873 zł

Geologia - zestaw demonstracyjny
Pomoc edukacyjna, która pomoże nauczycielom 
w prosty sposób zaprezentować dzieciom róż-
ne siły geologiczne, których to różne działanie 
ukształtowało naszą planetę.
Wypiętrzenie terenu, zapadanie się terenu, nadbu-
dowywanie terenu spowodowane erupcjami wul-
kanu, ruchami pionowymi i poziomymi – zjawiska 
te pomoże zrozumieć około 20 demonstracji.
W zestawie: taca do demonstracji, 3 elementy z 
elastycznej pianki, 3 struktury symulujące struk-
tury skalne, model wulkanu oraz instrukcja.

18318415 365 zł

Rodzaje ukształtowania powierzchni 
Ziemii - zestaw klasowy
Modele z tworzywa sztucznego, nie pomalowa-
ne, reprezentujące powierzchnie z wulkanami, 
lodowcami, uskokami i pofałdowaną (góry fałdo-
we, g. zrębowe, g. wulkaniczne, lodowce górskie). 
Wielkość każdego modelu: 12 x 12 cm. 
W skład zestawu wchodzi 5 kompletów modeli 
(razem 20 szt.) do pracy w grupach + instrukcja.

17500050 279 zł

w zestawie
20 sztuk 
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Mapa ścienna nieba
Mapa ścienna nieba podzielona jest na część pół-
nocną i południową. Uwzględnia granice gwiaz-
dozbiorów z kompletnym ich spisem, jak również 
wielkości gwiazdowe. Nie brakuje oczywiście Drogi 
Mlecznej, a uzupełnienie stanowi opis gwiazdo-
zbiorów pasa zodiakalnego. Mapa zawiera: podział 
na niebo północne i południowe, granice gwiazdo-
zbiorów, kontury gwiazdozbiorów, Drogę Mleczną, 
wielkości gwiazdowe, spis gwiazdozbiorów, opisy 
gwiazdozbiorów pasa zodiakalnego.
Wym.: 140 x 100 cm

19538706 129 zł

Plansza - Układ słoneczny
Dwustronna plansza dydaktyczna prezentująca na pierwszej stronie: układ słoneczny, 
drogę i czas jaki pokonują poruszające się planety, wielkości i charakterystykę poszcze-
gólnych planet. Druga strona ukazuje powstanie dnia i nocy, zjawisko pór roku, natu-
ralnego satelitę ziemi - księżyc oraz zjawisko zaćmienia Słońca.
Plansza dwustronna, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką.
Wym.: 160 x 120 cm

17653350 289 zł

Zestaw plakatów - ciała niebieskie
Plakat przedstawiający Słońce i inne gwiazdy pokazuje w skali 1:400 000 000 000 
Słońce w porównaniu z Cephei, Antaresem, Betelgezą i innymi znanymi, dużymi 
gwiazdami. Plakat przedstawiający Księżyc, oprócz szczegółowego obrazu nasze-
go satelity, zawiera również logicznie uporządkowane informacje z ciekawostkami 
na jego temat. Plakat przedstawiający Układ Słoneczny pokazuje Słońce – jedyną 
gwiazdę w naszym układzie – i osiem planet krążących wokół niej: Merkurego, We-
nus, Ziemię i Marsa, Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. W skład zestawu wchodzą 
3 plakaty: Księżyc, Układ Słoneczny, Słońce i inne gwiazdy. 
Wymiary plakatów: A1 (84 x 60 cm), materiał - błyszczący papier.

12461050 66 zł

LaboLAB Geografia - Ziemia i Kosmos - 19 lekcji
Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej 
z geografii, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia działań 
badawczych i eksperymentów podczas 22 lekcji geografii, przezna-
czony do pracy w klasie 30-osobowej, w tzw. grupach badawczych. 
Uczniowie poznają pojęcia związane z Wszechświatem oraz rolę Zie-
mi 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 pla-
neta, 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.

25000008 3581 zł

Planetarium z napędem
Wystarczy umieścić planetarium w zacienionym pomieszczeniu, aby niezależnie od pogody poznawać niebo. Urządzenie 
wyposażone jest w mechanizm umożliwiający obracanie obrazu symulujący pozorny ruch obiektów na niebie. Prędkość 
obrotu można regulować. Oprócz prędkości gwiazdowej do dyspozycji 6 różnych prędkości obracania. Do dyspozycji także 
funkcja spadającej gwiazdy. Aktywacja tej funkcji uruchamia projektor spadających gwiazd wyświetlający na ekranie ogon 
komety w regularnych odstępach czasu. Na dwóch płytach znajdują się m.in. 88 gwiazdozbiorów i ponad 8.000 obiektów 
niebieskich. Obraz rzutowany może być na sufit i ściany sali w zalecanej odległości projekcyjnej  1,8-2,0m.
Dane techniczne: metoda projekcji – optyczna,  lokalizacja projekcji - 35o N, źródło światła - białe światło LED, parametry 
ustawcze - data, godzina, dzień i miesiąc, obszar projekcyjny - 1,8 x 2,2m z odległości 2m.
Wys. 19cm, śr. 16cm

16388471 541 zł

Rekomendowane przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
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Plansze - Geografia
Plansze są listwowane i foliowane, dzięki czemu 
są odporne na zabrudzenie i przedarcia. 
Każda z plansz wyposażona w metalowa zawieszkę.
Wym.: 70 x 100 cm

17300001 układ słoneczny 39 zł
17300002 pory roku 39 zł
17300003 mapa nieba 39 zł

Tellurium z napędem ręcznym
Model układu Słońce-Ziemia-Księżyc, wykorzy-
stywany na lekcjach geografii i astronomii do 
wyjaśniania obserwowanych na Ziemi zjawisk 
astronomicznych, tj. zaćmienia, fazy Księżyca 
czy pory roku. Tarcza opisana w języku polskim. 
Tellurium pozwala znakomicie  zademonstrować 
oraz wytłumaczyć pojęcia związane z porami 
roku, dniem i nocą, godzinami oraz przypływami. 
Pomoc posiada źródło światła oraz zasilanie bateryjne.
Wym.: 42,5 x 22 x 29,5 cm

17904601 599 zł

Teleskop Strike 80 NG
Prezentowany model jest idealny dla początkujących. Teleskop astronomiczny, który pomoże 
poznać fascynujący świat gwiazd, planet i odległych galaktyk.
Dzięki powiększeniu 360 x przez teleskop można dostrzec nawet tak drobne szczegóły, jak: kra-
tery i wzgórza na Księżycu czy fazy Merkurego. 
W zestawie znajdują się wszystkie elementy, dzięki którym obserwacje będą fascynujące i zaj-
mujące. Przewodnik zawiera wiele informacji i zaawansowane oprogramowanie, które pozwala 
znaleźć wybrany obiekt na nocnym niebie nawet początkującym.
Szczegółowa specyfikacja na www.educol.pl

12465560 599 zł

Obrotowa mapa nieba
Ta plastikowa i w pełni wodoodporna mapa nieba 
jest praktycznie niezbędna dla każdego obserwato-
ra nieba.  Mapa ukazuje wygląd nieba o dowolnej 
godzinie każdego dnia w roku nad Polską.  Zawiera 
gwiazdy widoczne gołym okiem oraz jaśniejsze obiek-
ty jak mgławice.  Mapa zawiera także praktyczną przy-
wieszkę, która dodatkowo z odległości wyciągniętej 
ręki staje się użyteczną miarką kątową o nominale 
0,5...1...5...10 stopni. 
Śr.: 29,5 cm

16310020 31 zł

System słoneczny
Model słoneczny z podświetlanym słońcem i ob-
rotowymi ramionami na których znajdują się pla-
nety. Specjalna transparentna nakładka na Słoń-
ce pozwala na oglądanie mapy nieba w ciemnym 
pomieszczeniu na suficie bądź ścianie.Na czarnej 
bazie naniesiono wskazówki, które mówią o wła-
ściwym położeniu planet.
W zestawie książeczka wraz z ciekawostkami 
astronomicznymi.
Wym.: 35 x 26 x 17 cm

20605237 197 zł

Memory Wszechświat
Memory z prawdziwymi obrazami wszechświata 
na dużych kartach, doskonałe aby ćwiczyć pa-
mięć, skupiać uwagę i odkrywać cuda wszech-
świata. Ilość kart – 34 szt.
Wym.: 9 x 9 cm

11920405 66 zł

Niepusta pustka
Książka zawiera najbardziej aktualne informacje 
na temat kosmosu, dlatego może być doskonałą 
pomocą naukową dla młodego badacza kosmo-
su w wieku szkolnym. Książka zalecana dla dzieci 
powyżej 6 roku życia.
Twarda oprawa, wym: 25 x 25 cm, liczba stron: 144

12470076 97 zł

Magnetyczny Układ Słoneczny
Zestaw 12 magnetycznych planet o realistycznym 
wyglądzie. W zestawie: planeta karłowata Pluton, 
Słońce, Księżyc, pas asteroid oraz instrukcja. 
Śr. słońca: 25 cm 

20606040 103 zł

Stojaki do plansz 
dostępne na stronie 116
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Układ słoneczny - piłki
Zestaw dmuchanych modeli o średnicy od 13 do 
58 cm.  W zestawie modele 8 planet: Jowisza - 36 
cm, Saturna - 28 cm (z pierścieniem), Neptuna - 
23 cm, Uranu - 23 cm, Wenus 19 cm, Ziemi 19 
cm, Marsa - 15 cm, Merkurego - 15 cm, a ponad-
to Plutona 13 cm , Słońce - 58 cm i Księżyc- 13 
cm. Każdy model posiada haczyk umożliwiający 
zawieszenie. Do zestawu dołączona jest instruk-
cja w języku angielskim w której znajdują się 
podstawowe informacje na temat planet Układu 
Słonecznego, ich wielkości, panujących na nich 
temperatur i odległości od Słońca.  
W zestawie pompka i zestaw naprawczy. 

20602434 243 zł

Mój pierwszy przewodnik. 
Jaka to gwiazda?
Przewodnik opisuje najważniejsze gwiazdy i pla-
nety, przedstawia galaktyki, meteoryty i roje mete-
orytów. Pokazuje różnice między poszczególnymi 
obiektami i ich charakterystyczne cechy. 
Książka zawiera mapki, rysunki i praktyczne wska-
zówki a także wspaniałe zdjęcia z kosmosu. 
Ilość stron: 64

19538705 29 zł

Globus Nieba z objaśnieniem
Na globusie uwidoczniono gwiazdozbiory. Za-
znaczono klasyfikację widmową gwiazd, ich typy, 
wielkość, znaki zodiaku i inne niż gwiazdy obiekty 
astronomiczne.
Śr. 25 cm, wys. 38 cm

24100911 61 zł

Quiz Wszechświat - duży
Gra edukacyjna dostarczająca wiedzy na temat hi-
storii, budowy oraz funkcjonowania Wszechświa-
ta. W trakcie fascynującej gry uczestnicy rywalizują 
ze sobą odpowiadając na pytania umieszczone na 
specjalnych kartach pytań, wygrywa ten kto udzie-
li najwięcej poprawnych odpowiedzi.
W zestawie: plansza (41,5 x 34 cm), 80 kart (9 x 
5,8 cm), 4 pionki, notes, klepsydra oraz instrukcja.

12900584 39 zł

Quiz Wszechświat - mini
Gra edukacyjna, w której gracze odpowiadają na 
pytania dotyczące historii, budowy i funkcjono-
wania Wszechświata. Gracze zgłębiają wiedzę w 
obszarze, który jest fascynujący i jednocześnie 
wciąż odkrywany.
W zestawie: 49 kart, karty z literami a i b - łącznie 
6 szt, klepsyda.

12900585 18 zł

Tellurium na drewnianej podstawie
Model przedstawiający wzajemne zależności pomiędzy Słońcem, Ziemią i jej 
ziemskim Księżycem. Tellurium pozwala w obrazowy sposób przedstawić do-
bowy ruch Ziemi wokół własnej osi, co postrzegamy jako dzień i noc, a także 
„ruch” Słońca i gwiazd po nieboskłonie. W międzyczasie Księżyc obiega Ziemię 
w ciągu około 4 tygodni, co odpowiada czterem fazom Księżyca. Ziemia wraz 
ze swoim Księżycem obiega Słońce w ciągu roku kalendarzowego, co postrze-
gamy jako cztery pory roku wraz z odmiennymi widzialnymi gwiazdozbiorami.
Wym.: drewniana podstawa o dł. 80 cm, Słońce o śr. 16 cm, Ziemia o śr. 10 cm, 
Księżyc o śr. 2,5 cm, wys. zestawu 21 cm

17285101 878 zł

Tellurium - karty zadań 
Karty zadań do Tellurium na drewnianej 
podstawie pozwalają w pełni wykorzystać 
właściwości modelu. Zestaw składa się z: 
kart ćwiczeń o wym. 10,5 x 7,5 cm, zakła-
dek z przegrodami i drewnianego pudeł-
ka do przechowywania. 

17285201 273 zł

Orbita: Niezwykła podróż DVD
W tym serialu prześledzimy wszystkie etapy nie-
samowitej 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.
180 min.

19538728 25 zł
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Pole magnetyczne Ziemi
Zestaw składa się z dwóch elementów: modelu 
kuli ziemskiej z umieszczonym wewnątrz silnym 
magnesem oraz dwubiegunowego magnesu 
3-wymiarowego z rączką, który przesuwany po 
powierzchni modelu globu ziemskiego prezentu-
je magnetyzm kuli ziemskiej.
3-wymiarowy magnes można także wykorzysty-
wać niezależnie do badania pól magnetycznych 
innych magnesów.

28350417 127 zł

Globus - opisz kontynenty
Posiada kontury wszystkich kontynentów. Na po-
wierzchnię można nanieść mazakiem suchoście-
ralnym, np. nazwy państw.
Śr. 68,5 cm

20602438 99 zł

Globus konturowy
Kolor biały z wyraźnym rysunkiem i siatką geo-
graficzną, granic państw i kontynentów. Można 
pisać po globie i zmazywać.
W zestawie gąbka i ścieralne flamastry.
Śr.  25 cm, wys.: 38 cm

24101321 79 zł

Globus indukcyjny
Powierzchnia umożliwająca pisanie kolorową 
kredą. Produkt idealny do poprowadzenia cieka-
wych zajęć  geograficzno – przyrodniczych.
Śr. 25 cm, wys. 38 cm

24100010 55 zł

Globus - fizyczny - podświetlany
Globus fizyczny to rewelacyjna pomoc naukowa. 
Jest to idealne wyposażenie każdej sali lekcyjnej 
lub pokoju dziecięcego. Niewątpliwym atutem 
tego globusa jest jego podświetlenie- co umoż-
liwia dokładniejszy obraz. Możne być użyty rów-
nież jako  lampka  nocna. Drewnianan noga.
Śr.: 32 cm, wys.: 40 cm

24101819 166 zł

Globus - fizyczny 32 cm
Śr.32 cm, wys. 48 cm

24103318 99 zł

Globus - fizyczny 42 cm
Śr.42 cm, wys. 62 cm

24100423 219 zł

Globus - fizyczny 22 cm
Śr.22 cm, wys. 30 cm

24100218 29 zł

Globus - polityczny 32 cm
Śr.32 cm, wys. 48 cm

24103417 99 zł

Globus - polityczny 22 cm
Śr.22 cm, wys. 30 cm

24100317 29 zł

Globus fizyczny 3D
Śr. 32 cm, wys.: 48 cm

24100935 109 zł

Globus z trasami 
odkrywców
Śr.: 22 cm, wys. 30 cm

24100515 35 zł

Globusy

Globus konturowy podświetlany
Możliwość pisania po globusie ścieralnym flama-
strem umożliwia samodzielną pracę i kontrolę po-
stępów podczas lekcji geografii, po podświetleniu 
ukazuje się mapa polityczna, kolor mórz i oceanów 
błękitny, lądy w kolorze białym z wyraźnym kontu-
rem kontynentów i granic państw, bez napisów.
Znakomita pomoc dydaktyczna służąca zarówno do 
wprowadzania nowych pojęć, jak i utrwalania, oraz 
sprawdzania wcześniej nabytych umiejętności. 
Śr.: 25 cm, wys. 38 cm

24100331 94 zł
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- Plansze są listwowane i foliowane, dzięki czemu 
są odporne na zabrudzenie i przedarcia. 

- Każda z plansz wyposażona w metalową zawieszkę.

Plansze - występowanie zwierząt
Wym.: 70 x 100 cm

17300073 Pustynia Sahara 39 zł
17300074 Dżungla Amazońska 39 zł
17300075 Dżungla Afrykańska 39 zł
17300076 Ameryka Północna 39 zł
17300077 Rafa koralowa 39 zł
17300078 Arktyka 39 zł
17300079 Azja Południowo - Wschodnia 39 zł
17300080 Azja Środkowa 39 zł
17300081 Australia 39 zł
17300082 Sawanna Afrykańska 39 zł
17300224 Tajga syberyjska 39 zł
17300361 Tundra 39 zł

Stojaki do plansz dostępne na stronie 116

Globus - zoologiczny z opisem
W zestawie książeczka z opisem 275 zwierząt w 
której znajdziemy najważniejsze informacje np. 
gdzie żyją, czym się żywią itp.   
Śr. 22 cm, wys. 30 cm

24100416 39 zł

Multimedialny Geograficzny Atlas 
Świata
Składający się z 23 interaktywnych map ogólno-
geograficznych i tematycznych jest pierwszym 
multimedialnym atlasem przygotowanym spe-
cjalnie z myślą o nauczaniu geografii w szkołach i 
w domu. Zgodny z nową podstawą programową i 
współpracujący z każdym podręcznikiem.
Spis map atlasu na www.educol.pl

16500112 393 zł

Multimedialny Atlas dla Szkół 
Podstawowych. Świat i kontynenty
Składający się z 32 interaktywnych map ogólno-
geograficznych i tematycznych jest pierwszym in-
teraktywnym atlasem przygotowanym specjalnie 
z myślą o nauczaniu geografii i przyrody w szko-
łach i w domu. Zgodny z nową podstawą progra-
mową i współpracujący z każdym podręcznikiem.
Spis treści atlasu na www.educol.pl

16500111 393 zł

Multimedialny Atlas dla Szkół 
Podstawowych. Polska i przyroda 
wokół nas
Składa się z 28 interaktywnych map ogólnogeo-
graficznych i tematycznych. Jest pierwszym multi-
medialnym atlasem przygotowanym specjalnie z 
myślą o nauczaniu geografii i przyrody w szkołach 
oraz w domu. Zgodny z nową podstawą progra-
mową i współpracujący z każdym podręcznikiem.
Spis treści atlasu na www.educol.pl

16500110 393 zł

Parki narodowe i inne formy 
ochrony przyrody w Polsce. Atlas i 
przewodnik
Interaktywny atlas i przewodnik po polskich par-
kach narodowych na płycie CD, encyklopedia wie-
dzy o ochronie środowiska w Polsce. Treść atlasu 
podzielona jest na trzy uzupełniające się części.
Szersza specyfikacja produktu na www.educol.pl

16500113 147 zł

Geografia - 28 kart edukacyjnych
Zestaw zawiera 24 karty edukacyjnych: 1 karta – 1 
zagadnienie, najważniejsze definicje, pojęcia, wnio-
ski, zagadnienia globalne, regionalne, ekonomiczne, 
przykładowe zadania z odpowiedziami, informacje 
na mapach, rysunkach, diagramach, przygotowanie 
do powtórzeń, klasówek, testów i egzaminów.
Format: 22 x16,5 cm

19538735 25 zł
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Gra edukacyjna Tajemnice Ziemi
Oparta na quizach gra, w której można znaleźć nie tylko pytania z geografii, geologii i przyrody, ale też nawiązujące 
do takich tematów, jak ochrona środowiska czy zwyczaje z różnych stron świata. Proste zasady zapewniają świetną 
zabawę: gracze zadają sobie wzajemnie pytania i wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej kart. 
W zestawie: 56 dwustronnych kart w formacie 8 x 12 cm, kostka XT, instrukcja.

19590227 44 zł

Planeta Ziemia - 12 płyt DVD
Seria zabiera nas w podróż po wszystkich kra-
inach Ziemi i pokazuje rzeczy, które na własne 
oczy mogą zobaczyć jedynie nieliczni. „Planeta 
Ziemia” zabiera nas w miejsca, jakich nigdy dotąd 
nie odwiedzaliśmy, w świat widoków i dźwięków, 
jakich prawdopodobnie nigdy nie mielibyśmy 
okazji zobaczyć ani doświadczyć.
Czas trwania: 780 min

19538748 149 zł

Quiz Przyroda i Geografia Polski
Gra, w której uczestnicy biorą udział w emocjo-
nującej zabawie, a jednocześnie zdobywają wiele 
ciekawych informacji na temat geografii i przy-
rody Polski. Gracze mają do dyspozycji 98 kart, 
na których znajdują się 392 pytania. Dodatkową 
atrakcją gry są strzały do celu z katapulty. Dzię-
ki nim można zdobyć dodatkowe punkty a przy 
okazji ćwiczyć swoją zręczność. 
W zestawie: 98 kart pytań i odpowiedzi, 8 kart 
liter, 4 karty znaku zapytania, 4 pionki, kostka 
do gry, plansza, 80 żetonów, klepsydra, notes, 
kubek, kulka, katapulta, instrukcja.

12900517 49 zł

Wielki Quiz o Świecie  - Mega
Emocjonująca gra i świetna zabawa, w trakcie 
której gracze odpowiadają na pytania dotyczą-
ce całego świata. Pytania dotyczą dziedzin takie 
jak historia, geografia i przyroda, nauka i tech-
nika, kultura i sztuka świata. Quiz to znakomita 
rozrywka dla rodziny i znajomych, dzięki której 
uczestnicy poszerzają wiedzę o świecie. 
W zestawie: 201 kart pytań i odpowiedzi, 18 kart 
liter, karta z nazwami działów, 6 pionków do gry, 
kostka, plansza, 80 żetonów, klepsydra, notes, 
kubek, kulka, katapulta, instrukcja.

12900446 49 zł

Wielki Quiz o Europie
W gracze odpowiadają na 804 pytania z 201 
kart, a do wyboru maj 2412 odpowiedzi. Tema-
tami pytań i odpowiedzi są: historia, geografia i 
przyroda, nauka i technika oraz kultura i sztuka 
Europy. Podczas gry trzeba wykazać się równie 
swoją zręcznością, strzelając z katapulty do celu.
W zestawie: 201 kart pytań i odpowiedzi, 18 kart 
liter, karta z nazwami działów, 6 pionków do gry, 
kostka, plansza, 80 żetonów, klepsydra, notes, ku-
bek, kulka, katapulta, instrukcja.
Wym.: 30,5 x 29,5 x 7,5 cm

12900439 76 zł

MPP: Geografia
MPP: Geografia dla klas IIV-VIII szkoły podstawo-
wej to m.in.: : 
-20 zagadnień; -60 lekcji (po 20 lekcji „Powtórz 
wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”), 
-blisko 800 ekranów; 
-multimedialny globus, plansze i mapy; 
-zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy in-
teraktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym.

25000055 824 zł

IPP: Geografia, klasa 5 - 6
IPP: Geografia to 80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających 
między innymi:
- Filmy, animacje i prezentacje zdjęć, obrazujące różnorodne krajobrazy Polski i świata w tym cha-
rakterystyczne dla nich zwierzęta i roślinność, naturalne procesy przyrodnicze i zjawiska pogodo-
we, wyjaśniające przyczyny i skutki ich występowania (np. tornada, cyklony tropikalne, wybuchy 
wulkanów, trzęsienia ziemi i tsunami).
- Interaktywne mapy.
- Prezentację zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej, fizycznej i politycznej wzbogaconych o 
przykłady oraz dane statystyczne z wykresami i mapami.
- Interaktywne trójwymiarowe grafiki ułatwiające postrzeganie zależności przestrzennych, na przykład 
rozpoznawanie form ukształtowania terenu, określanie współrzędnych geograficznych, ruch Ziemi.

25000056 488 zł

Całe seria Multimedialnych pracowni przedmiotowych oraz 
Interaktywnych plansz przyrodniczych dostępna na stronach 68 - 69
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Plansze - Mapy Polski i Świata
Plansze są listwowane i foliowane, dzięki czemu są odporne na 
zabrudzenie i przedarcia.  Każda z plansz wyposażona w meta-
lową zawieszkę.
Wym.: 70 x 100 cm

17300225 Administracyjna mapa Polski 39 zł
17300226 Polska - mapa hipsometryczna 39 zł
17300227 Polska - mapa ogólnogeograficzna 39 zł
17300228 Mapa administracyjno-drogowa 39 zł
17300229 Afryka - mapa fizyczna 39 zł
17300230 Ameryka Południowa 39 zł
17300231 Ameryka Północna 39 zł
17300232 Australia 39 zł
17300233 Azja 39 zł
17300234 Europa - mapa fizyczna 39 zł
17300235 Państwa świata 39 zł

Stojaki do plansz dostępne na stronie 116

Parki narodowe - magnetyczna mapa Polski
Edukacyjna mapa Polski dla dzieci została wykonana z trwałej płyty PCV o gru-
bości 5mm, powleczonej folią magnetyczną. Taka technologia powoduje, że 
mapa jest praktycznie niezniszczalna i będzie służyć dzieciom przez długie lata.
Do mapy dołączone są 23 obrazki magnetyczne przedstawiające loga par-
ków narodowych.
Plansza posiada haczyki w zestawie oraz linkę umożliwiającą jej zawieszenie.
Wym.: 80 x 80 cm, śr. obrazków ok. 5,5 cm

22110200 442 zł

Ochrona przyrody w Polsce - mapa 
dwustronna
Strona pierwsza przedstawia aktualny stan 
ochrony przyrody w Polsce, co  umożliwia  pre-
zentowanie uczniom rozmieszczenia obszarów 
chronionych, m.in. parków narodowych jak i 
krajobrazowych, oraz występowanie fauny i flory 
chronionej w Polsce. Na odwrocie umieszczono 
wersje ćwiczeniową tej mapy. 
Format: 160 x 120 cm

19509220 247 zł

Europa fizyczna z elementami 
ekologii / Europa polityczna
Dwustronna ścienna mapa ukształtowania po-
wierzchni Europy wzbogacona o inf. nt. ochrony 
środowiska. Przedstawia rozmieszczenie rezerwatów 
biosfery wpisanych na światową listę UNESCO. Na 
rewersie najbardziej aktualny podział polityczny Eu-
ropy. Układ państw i ich granice oraz główne miasta 
i regiony pokazane na tle reliefu powierzchni ziemi. 
Na mapie pokazano sieć głównych dróg, ważne linie 
promowe, największe lotniska i porty morskie.  
Z boku mapy zestawienie najważniejszych danych 
m.in: pow., ludność czy waluta.
Wym. 160 x 120 cm, Skala: 1 : 4 000 000

16500089 254 zł

Szkolny atlas Polski
Szkolny atlas Polski ukazuje 
Polskę z wielu perspektyw. 
Najpierw na tle świata i Europy, 
następnie prezentując jej zróż-
nicowane i bogate środowisko 
naturalne. Kolejna odsłona to 
zagadnienia społeczne – rów-
nież w ujęciu historycznym 
oraz zmieniające się realia 
gospodarcze. Dane i wskaź-
niki są dosłownie z ostatnich 
lat, chociaż analizy zawarte w 
przekrojowych tekstach sięgają 
znacznie głębiej. 
136 stron, format: 20 x 29 cm

19579734 38 zł

Szkolny atlas geograficzny
Szkolny atlas geograficzny łączy ujęcie globalne, z 
przeglądem regionalnym, który najszczegółowiej 
został opracowany dla Polski. Charakterystyka 
środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne 
i gospodarcze są oparte na najnowszych danych.
176 stron, format: 29 x 20,5 cm

19500238 38 zł
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Krainy zoogeograficzne świata
Bogato ilustrowana ścienna mapa szkolna przed-
stawiająca podział świata zwierzęcego na króle-
stwa, krainy i dzielnice zoogeograficzne. Każdy 
obszar przypisane ma najbardziej charaktery-
styczne dla niego gatunki zwierząt, z wyszczegól-
nionymi gatunkami endemicznymi.

16585000 160 x 120 cm 226 zł
16585001 200 x 150 cm 323 zł

Olimpiady na mapie świata - idea 
olimpijska (stan na 2014)
Ścienna mapa olimpiad na świecie aktualizowa-
na na rok 2014 (uwzględnia Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie w Soczi). Na politycznej mapie świata 
zaznaczono lokalizacje poszczególnych igrzysk. 
Ponad to ukazane są symbole letnich i zimowych 
olimpiad oraz informacje na temat medali zdoby-
tych przez Polaków.
Wym.: 160 x 120 cm

16501011 247 zł

Degradacja środowiska na świecie
Mapa przedstawia aktualną problematykę wie-
lostronnej degradacji biosfery spowodowanej 
działalnością człowieka. Dotyczy to zarówno 
zanieczyszczania atmosfery, hydrosfery jak i pu-
stynnienia oraz wylesiania obszarów lądowych. 
Zaznaczone są także miasta o największym za-
nieczyszczeniu smogiem.
Opracowanie to stanowi syntetyczne, aktuali-
zowane na 2012 rok, kompendium wiedzy o 
największych i najbardziej katastrofalnych dla 
biosfery zdarzeniach: wyciekach ropy naftowej, 
skażeniach promieniotwórczych, chemicznych, 
miejscach składowania ogromnych ilości sub-
stancji toksycznych. Zarówno lądy jak i wody 
oceanów są w coraz większym stopniu prze-
kształcane i obciążone rosnącą populacją ludzi, 
mapa pokazuje obszary poddane największej 
antropopresji.

16587000 160 x 120 cm 226 zł
16587001 200 x 150 cm 323 zł

Świat w 2010 roku
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca świat 
w 2010 roku wraz ze zdjęciami najciekawszych 
miejsc. Mapa wzbogacona jest flagami państw 
oraz diagramami statystycznymi pokazującymi 
najludniejsze i największe państwa świata, naj-
większe aglomeracje, najpopularniejsze języki 
świata oraz religie. Ponad to ukazany jest procen-
towy udział w powierzchni obszarów lądowych 
oraz populacji świata. Dodatkowo na osobnej 
mapce widnieje podział świata na kontynenty.
Wym.: 160 x 120 cm

16557000 226 zł

Hydrografia świata
Ścienna mapa szkolna przedstawia najważniej-
sze zagadnienia dotyczące stosunków wodnych 
w obrębie wód powierzchniowych Ziemi: zlewi-
ska oceanów i dorzecza, obszary bezodpływowe, 
średnie zasolenie wód morskich (PSU) i prądy 
powierzchniowe. Pokazane są także różne formy 
wody słodkiej związanej w obszarach polarnych: 
lodowce i lądolody, lodowce szelfowe, pak lodo-
wy i góry lodowe.
Na mapie oznaczone zostały również typy naj-
ważniejszych 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.

16588000 160 x 120 cm 226 zł
16588001 200 x 150 cm 323zł

Świat - geologia i tektonika
Ścienna, dwudzielna mapa szkolna czytelnie przed-
stawiająca podstawowe zagadnienia z geologii i tek-
toniki płyt litosfery oraz wulkanizmu naszej planety.
Pierwsza część pokazuje podział świata na prowin-
cje geologiczne, najważniejsze obszary fałdowań, 
strefy ryftowe oraz formy rzeźby dna oceanicznego.
Druga część przedstawia podział litosfery zgod-
nie z teorią tektoniki płyt. Obrazuje kierunki 
przemieszczania płyt, strefy subdukcji i obszary o 
różnej aktywności sejsmicznej oraz wulkanicznej.

16586000 120 x 160 cm 226 zł
16586001 150 x 200 cm 323 zł

Świat rozmieszczenie ludności - ekumena, subekumena i anekumena
Ścienna mapa przedstawiająca rozmieszczenie ludności na świecie, istotnie zagadnienie z niezwykle dynamicznej 
dziedziny geografii jaką jest demografia. Na tle stref ekumeny, subekumeny i anekumeny pokazane jest umiejsco-
wienie skupisk ludności powyżej 100 000 mieszkańców oraz najważniejsze aglomeracje naszego globu. Pod mapą 
wypisane jest 10 największych aglomeracji świata.

16581000 160 x 120 cm 226 zł
16581001 200 x 150 cm 323 zł

mapy ścienne

Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Udzielamy 5-ciu lat 
gwarancji na trwałość 
oprawy i folii
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Mapa krajobrazowa Świata
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca różnorod-
ność krajobrazową świata. Na cieniowanym podkła-
dzie (z efektem trójwymiaru) ukazane jest rozmiesz-
czenie najważniejszych typów krajobrazu na Ziemi. W 
treści mapy znajdują się również: krainy geograficzne, 
szczyty, wulkany, punkty wysokościowe i głęboko-
ściowe, rafy, prądy morskie, granice i nazwy państw, 
stolice oraz podział na strefy czasowe.
Mapa została wzbogacona dodatkowo o zdjęcia 
obrazujące typowe przykłady krajobrazów.

16500090 160 x 120 cm 226 zł
16500091 200 x 150 cm 323 zł

Mapa gospodarcza świata - rolnictwo i użytkowanie gleby
Gospodarcza mapa tematyczna przedstawiająca strukturę użytkowania ziemi na świecie. Na tym tle sygnaturami 
ukazane jest rozmieszczenie upraw istotnych ekonomicznie roślin, hodowli zwierząt gospodarczych oraz rybołów-
stwa. Główni producenci opisani są wartościami procentowego udziału w produkcji światowej. 
Przejrzysty i estetyczny podkład kolorystyczny oraz czytelne sygnatury ułatwiają korzystanie z mapy i przyswajanie 
informacji. Mapa została wzbogacona dodatkowo o zdjęcia obrazujące różnorodne przykłady produkcji rolnej i formy 
użytkowania ziemi.

16500096 160 x 120 cm 226 zł
16500097 200 x 150 cm 323 zł

Strefy klimatyczne Świata
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca strefową 
klasyfikację klimatów wg Wincentego Okołowicza 
oraz podział na 29 typów klimatów w obrębie 
tych stref. Dodatkowo uwzględnione zostały 
astrefowe odmiany klimatów: górskie i monsu-
nowe. W treści mapy znajdują się również istotne 
regulatory klimatu światowego czyli prądy mor-
skie, z podziałem na ciepłe i zimne. Zaznaczone 
są także zasięgi występowania raf koralowych 
oraz lasów brunatnic.

16500092 160 x 120 cm 226 zł
16500093 200 x 150 cm 323 zł

Zróżnicowanie gospodarcze 
i społeczne świata
Ścienna, dwudzielna mapa szkolna przedstawia-
jąca najbardziej aktualne, kluczowe zagadnienia 
z zakresu zróżnicowania gospodarczego i spo-
łecznego świata (stan na 2014).
Pierwsza część poświęcona jest nowoczesnemu 
ujęciu zagadnień gospodarczych i bazuje na kar-
togramie prezentującym wartości PKB w USD/1 
mieszkańca. Dodatkowo dla każdego państwa 
opisana jest dokładna wartość tego wskaźnika. 
Na tle kartogramu ukazane jest rozmieszczenie 
najważniejszych okręgów przemysłowych, tech-
nopolii oraz giełd papierów wartościowych.
Druga część przedstawia zróżnicowanie społecz-
ne świata według wskaźnika HDI. Na tle karto-
gramu umieszczone są dodatkowo szczegółowe 
wartości HDI dla każdego państwa oraz główne 
kierunki migracji.

16500094 120 x 160 cm 226 zł
16500095 150 x 200 cm 323 zł

Mapa polityczna Świata
Ścienna mapa polityczna świata aktualizowana na 
01.01.2014 (uwzględnia powstanie Sudanu Połu-
dniowego). Mapa wzbogacona jest flagami państw 
oraz informacjami fizyczno-geograficznymi dla każ-
dego kontynentu. W kartonach bocznych umiesz-
czone są następujące mapy: obszar karaibski, Ark-
tyka, Antarktyka. Na mapie zaznaczone są granice 
stanów oraz państw jak również granice sporne. 
Ponadto widoczna jest linia zmiany daty.
Skala: 1:42 000 000, 

16500008 100 x 70 cm 59 zł
16500002 160 x 120 cm 226 zł

Mapa Świata fizyczna z elem. ekologii
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni świata. Klasyczna, poziomico-
wa mapa fizyczna została wzbogacona dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska. 
Umieszczone są na niej rezerwaty biosfery wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO.
W treści mapy znajdują się również prądy morskie, z podziałem na ciepłe i zimne oraz podział na stre-
fy czasowe. W panelach dolnych wyszczególniono dane porównawcze  kontynentów takie jak: po-
wierzchnia, najwyższe  wzniesienia i najniżej położone punkty, najdłuższe rzeki  i największe jeziora.
Skala: 1:41 000 000, 1:26 000 000

16500200 160 x 120 cm 226 zł
16535200 200 x 150 cm 323 zł

Kompas kartograficzny
Wysokiej jakości kompas kartograficzny na przezroczystej podstawie, wypo-
sażony w lupę w podstawie oraz w metrykę cm / mm z każdej strony.
Wym.: dł. 12,5 cm, szer. 6 cm

18300490 27 zł

mapy ścienne

Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią 
strukturalną o podwyższonej 
wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z 
zawieszeniem sznurkowym

Udzielamy 5-ciu 
lat gwarancji na 
trwałość oprawy 
i folii
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Mapa Polski fizyczna z elem. ekologii
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształ-
towanie powierzchni Polski. Mapę fizyczną Polski 
wzbogacono dodatkowo o informacje na temat 
ochrony środowiska. Umieszczone są na niej par-
ki narodowe, parki krajobrazowe, ostoje wodno 
- błotne objęte konwencją Ramsarską oraz rezer-
waty biosfery wpisane na światową listę UNESCO. 
Mapa wykonana jest najnowocześniejszą techniką 
pozwalającą na uzyskanie unikalnego efektu trój-
wymiarowego. Po obu stronach mapy rozmiesz-
czone są uzupełniające informacje i opisy oraz 
mapka obszarów zagrożenia ekologicznego.
Skala: 1:1 000 000

16500009 100 x 70 cm 59 zł
16500003 160 x 120 cm 226 zł

Mapa polityczna Europy
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najbardziej 
aktualny podział polityczny Europy (uwzględnia po-
wstanie Kosowa). Układ państw i ich granice oraz 
główne miasta i regiony pokazane są na tle reliefu 
powierzchni ziemi. Na mapie pokazano sieć głów-
nych dróg, ważne linie promowe, największe lotni-
ska i porty morskie. Zaznaczono także granice sek-
torów ekonomicznych na Morzu Północnym. Z boku 
mapy umieszczone jest zestawienie najważniejszych 
danych o wszystkich państwach europejskich. Znaj-
dziemy tam takie informacje jak: powierzchnia, lud-
ność, waluta, język oficjalny oraz flaga. 
Skala: 1 : 4 400 000, 1 : 3 500 000

16500001 100 x 70 cm 59 zł
16500005 160 x 120 cm 226 zł

Mapa administracyjna Polski
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca aktualną 
strukturę  administracyjną  Polski. W treści mapy 
zawarto trzystopniowy podział na województwa, 
powiaty i gminy z wyróżnieniem siedzib władz 
właściwych dla każdej jednostki podziału teryto-
rialnego. Na mapie przedstawiono również prze-
bieg autostrad, głównych dróg i linii kolejowych. 
Stan podziału administracyjnego, status miast 
oraz sytuacja drogowa aktualizowane na począt-
ku  2015 roku. W panelach bocznych znajdują się 
informacje o poszczególnych województwach. 
Skala: 1 : 650 000, 1 : 520 000.

16500011 100 x 70 cm 59 zł
16500012 160 x 120 cm 226 zł

Mapa konturowa Polski - 
ćwiczeniowa
Ścienna mapa szkolna do ćwiczeń zawierająca 
konturowe obrysy granic administracyjnych 
(państwa,województwa, powiaty i gminy) oraz 
sieć hydrograficzną Polski. Zaznaczono także 
konturem zabudowy miasta powyżej 100 000 
mieszkańców. Podstawowa mapa na wyposaże-
niu każdej pracowni geograficznej.

16500114 160 x 120 cm 226 zł
16500115 200 x 150 cm 323 zł

Mapa konturowa Europy - 
ćwiczeniowa
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca kontu-
rowe obrysy granic administracyjnych państw 
oraz sieć hydrograficzną Europy. Jedna z podsta-
wowych map na wyposażeniu każdej pracowni 
geograficznej.

16500116 160 x 120 cm 226 zł
16500117 200 x 150 cm 323 zł

Mapa konturowa świata - 
ćwiczeniowa
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca kontu-
rowe obrysy granic administracyjnych państw 
oraz sieć hydrograficzną Europy. Jedna z podsta-
wowych map na wyposażeniu każdej pracowni 
geograficznej.

16500118 160 x 120 cm 226 zł
16500119 200 x 150 cm 323 zł

Świat polityczny / konturowy ćwiczeniowy (2018) - dwustronna
Mapa ukazuje aktualną sytuację polityczną świata, granice państw, granice sporne, a także granice stanów, prowincji i terytoriów. Mapa wzbogacona jest flagami 
państw oraz informacjami geograficzno-demograficznymi dla każdego kontynentu. 
Na rewersie znajduje się mapa konturowa do ćwiczeń zawierająca obrysy granic państwowych, granic spornych oraz granic dużych jednostek administracyjnych 
(stanów, prowincji, terytoriów). W treści mapy znajduje się także sieć hydrograficzna.
Wym.: 160 x 120 cm

16530003 279 zł

Geografia - mapy konturowe
Mapy stanowią doskonałą pomoc dla uczniów, 
umożliwiając im samodzielne opracowywanie różno-
rodnych zagadnień geograficznych; mogą też służyć 
nauczycielom, jako materiał do wykorzystania na 
lekcjach i sprawdzianach. Ważnym ich atutem jest 
uwzględnienie aktualnych podziałów politycznych i ad-
ministracyjnych oraz opracowanie zagadnień społecz-
no-gospodarczych takich jak np. komunikacja, ośrodki 
przemysłowe czy miejskie.
35 map Polski, kontynentów i świata. Mapy fizyczne, 
polityczne i tematyczne.
36 stron, wym. 21 x 29 cm, oprawa: miękka

19538709 17 zł
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Wieszak na plansze i mapy
Wieszak na kółkach.
Wym.: 88 x 43 x 100 - 170 cm

18000216 99 zł

Szafka na mapy i plansze
Możliwość zamontowania kompletu kółek za do-
płatą 30 zł brutto.
Wym.: 100 x 40 x 70 cm

15500030 290 zł

Stojak na mapy - 18 map 
Wym.: 91 x 50 x 120 cm

15500002 284 zł

Wieszak na plansze
z regulacją
Metalowy stabilny stojak na 4 
nóżkach z antypoślizgowymi 
stópkami.
Wysięg: 150 - 250 cm

15500000 175 zł / 105 zł

Degradacja środowiska w Polsce
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca problematy-
kę i aktualny stan wielostronnej degradacji biosfery 
w Polsce spowodowanej działalnością człowieka. 
Dotyczy to zarówno zanieczyszczania atmosfery, hy-
drosfery jak i dewastacji gleb oraz obszarów leśnych.
Mapa główna przedstawia ogólny stan degrada-
cji środowiska naturalnego w Polsce, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem stanu lasów (obszary 
drzewostanu zdrowego i uszkodzonego). 
Formaty i skale: 160 x 120 cm - 1 : 650 000, 200 x 
150 cm - 1 : 550 000

16534000 160 x 120 cm 226 zł
16534001 200 x 150 cm 323 zł

DUO Polska fizyczna z elementami 
ekologii / mapa hipsometryczna
Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca 
ukształtowanie powierzchni, krainy geograficzne oraz 
najważniejsze formy ochrony przyrody w Polsce.
 Na awersie mapy klasyczna poziomicowa mapa 
fizyczna Polski przedstawiająca układ krain 
geograficznych wzbogacona została dodatko-
wo o informacje na temat ochrony środowiska. 
Zaznaczono na niej min. parki narodowe, parki 
krajobrazowe…. Na rewersie mapy - znajduje się 
mapa konturowo-hipsometryczna do ćwiczeń. 
Zawiera ona przebiegi poziomic, sieć hydrogra-
ficzną Polski oraz kontury granic państwowych. 
Obrysem zabudowy zaznaczono miasta powyżej 
100 000 mieszkańców. 
Wym.: 140 x 100 cm

16562000 253 zł

Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią 
strukturalną o podwyższonej 
wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z 
zawieszeniem sznurkowym

Udzielamy 5-ciu 
lat gwarancji na 
trwałość oprawy 
i folii

Możliwość zawieszenia 
dużej ilości plansz

Promocja!

Stojak na mapy i plansze - na kółkach
Wym.: 40 x 40 x 190 - 250 cm

19585305 standard 145 zł / 99 zł
19585306 regulowany 210 zł / 110 zł

Wieszak na plansze - ścienny
Wym.: 30 x 10 x 12 cm

19585300 77 zł / 37 zł

PROMOCJA

- 50%do
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Model układu krążenia człowieka
Model reliefowy układu krwionośnego człowieka 
przedstawiający: układ tętnic i żył, serce, płuca, 
wątrobę, śledzionę, nerki, część szkieletu.
Wym.: 80 x 30 x 6 cm

20200276 669 zł

BIOLOGIA

Gra edukacyjna Ciało człowieka
Oparta na quizach gra w ciekawy sposób przekazuje 
wiedzę o budowie i działaniu ciała człowieka od stóp 
do głowy, zawiera dużą dawkę informacji o zdro-
wym stylu życia. Proste zasady zapewniają świetną 
zabawę: gracze zadają sobie wzajemnie pytania i 
wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej kart. 
W zestawie: 56 dwustronnych kart w formacie 8 x 
12 cm, kostka XT, instrukcja.

19590203 49 zł

Multimedialny atlas anatomiczny
Multimedialny atlas anatomiczny „Tajemnice 
ciała” to publikacja przeznaczona zarówno dla 
nauczyciela, jak i dla ucznia. Zawiera bogactwo 
interaktywnych zasobów oraz funkcjonalności, 
które otwierają zupełnie nowe możliwości po-
znania anatomii i fizjologii człowieka.

21915490 53 zł

Mały atlas anatomiczny
VI wydanie cieszącego się ogromną popularnością 
atlasu, który przedstawia anatomię człowieka w 
przystępny i usystematyzowany sposób. Interesuje 
Cię jak powstał Świat? Czym tak naprawdę jest czas 
albo w jaki sposób działa ludzki mózg? – ten atlas jest 
dla Ciebie. Znajdziesz tu opracowania zarówno na-
ukowe jak i te w bardziej spopularyzowanej formie, 
od Stephena Hawkinga po Alberta Einsteina. 
Wym.: 16,5 x 23,5 cm, miękka okładka.

19549206 88 zł

MPP - Biologia
MPP: Biologia dla klas V-VIII szkoły podstawowej to m.in.:
- 14 zagadnień
- 42 lekcje (po 14 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i 
„Sprawdź się”)
- 787 ekranów, 531 zadań, 16 filmów, 72 interaktywne obiek-
ty (pokazy slajdów, interaktywne ilustracje)
- 14 gier dydaktycznych
- 3 plansze interaktywne
- zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej 
wraz z przewodnikiem metodycznym

25000052 824 zł

IPP: Biologia
IPP: Biologia dla klas 5-6 to 80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów 
zawierających między innymi:
- Pokazy ilustracji zawierające przykłady organizmów wszystkich królestw.
- Interaktywne zasoby wyjaśniające budowę organizmów i prezentujące nawet najdrobniej-
sze elementy roślin, zwierząt, wirusów, grzybów i bakterii.
- Symulacje rozwijające umiejętności wykonywania doświadczeń i obserwacji metodą naukową.
- Ilustracje w grafice trójwymiarowej, a na nich między innymi odwzorowanie obrazu medycz-
nego, anatomia ludzkiego ciała i budowa wewnątrzkomórkowych struktur.
- Filmy ukazujące zwierzęta i rośliny w ich naturalnych środowiskach, m.in. filmy przyrodnicze 
nagrywane w siedliskach wielu gatunków ptaków.
- Fotografie w technice mikro i makro, dające możliwość zobaczenia tego, czego nie jest w 
stanie dostrzec ludzkie oko.
- Ilustracje odzwierciedlające rzeczywisty wygląd

25000057 488 zł

Całe seria Multimedialnych pracowni przedmiotowych oraz 
Interaktywnych plansz przyrodniczych dostępna na stronach 68 - 69
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Model serca 4 x powiększony
Model anatomiczny serca człowieka w 4 krotnym 
powiększeniu.
Model rozkładany jest na 3 części co umożliwia 
obserwację obydwu komór, przedsionka, żyły i 
tętnic.
Wym.:28 x 28 cm

14986178 195 zł

Piankowy model serca
Model ukazuje przekrój serca.
Karta z opisem  w języku polskim.
Wym.: 13 cm

20601902 88 zł

Piankowy model mózgu
Model ukazuje przekrój mózgu.
Karta z opisem w j. polskim.
Wym.: 13 cm

20601903 88 zł

Piankowy model zęba
Model ukazuje przekrój poprzecz-
ny zęba.
Karta z opisem w j. polskim.
Wym.: 13 cm

20601904 88 zł

Piankowy model oka
Model ukazuje przekrój oka.
Karta z opisem w j. polskim.
Wym.: 13 cm

20601907 88 zł

Porównanie serc zwierząt
W szklanym bloku umieszczono modele 5 serc 
do porównań oraz dyskusji na temat czym różni 
się serce 1 od serca 3, do kogo należy serce nr.5, 
a które serce najbardziej przypomina ludzkie?
W szklanym, bloku umieszczono serce: ryba/
karp, płaz/żaba, gad/wąż, ptak/gołąb, ssak/królik.
Wym.: 7,7 x 16,5 x 2 cm 

14982825 281 zł

Duży model serca  z pompką
Łatwy w użyciu, model serca za pomocą 
pompki w prosty sposób obrazuje pod-
stawowy przepływ krwi w sercu i płucach 
oraz ukazuje jak współpracują ze sobą 
serce i płuca w zakresie wymiany tlenu.
Model posiada wyraźnie oznaczone ko-
mory serca, główną tętnicę, żyły i płuca.
Model umieszczony na podstawie.
Wym.:35 x 31 x 8 cm

20603535 199 zł

Obieg krwi - schemat magnetyczny
Pomoc pozwala na budowanie krwioobiegu krok po kroku za pomocą 
magnetycznych elementów. Uczniowie zapoznają się z pojęciem płuc i 
poznają jak „działa” krążenie ogólnoustrojowe, jak płynie krew, gdzie są 
zastawki serca, czym są żyły, tętnice czy naczynia włosowate…
W zestawie:  18 magnetycznych części krążenia krwi, 1 osłona żyły wrot-
nej, 15 dwustronnych tabliczek z poszczególnymi nazwami budowy  (j.an-
gielski i j.polski), 1 instrukcja z szablonami do kopiowania.
Wym. modelu po rozłożeniu: 77 x 35 cm

14989946 284 zł
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Model serca naturalnych rozmiarów
2-częsciowy model serca wykonany z tworzywa 
sztucznego umieszczony na podstawie.

17901611 139 zł

Model serca 2 częściowy
Mały model anatomiczny serca ukazujący komo-
ry, przedsionki, aorty, tętnice i żyły.  Można zdjąć 
ze statywu i rozłożyć na dwie części.
Wym. bez statywu: ok. 12 x 8 x 7 cm, ok. 3/4 na-
turalnego rozmiaru.

14985796 108 zł

Tętnice i żyły - model
Model przedstawia tętnicze zmiany miażdżycowe 
w czterech różnych etapach, od lekko osadzonego 
do całkowicie zatkanego naczynia krwionośnego.
Wykonanie: PCV
Wym.: 14 x 10 x 7 cm

20200278 219 zł

Stetoskop uczniowski
Dzięki temu stetoskopowi dzieci będą mogły 
usłyszeć bicie własnego serca. Idealny podczas 
zajęć w klasie.
Śr. głowicy: 4,5 cm, dł. rury: 60 cm

14985754 35 zł

Ciśnieniomierz Tech-Med
Doskonale zaprojektowany, prosty, automatyczny 
ciśnieniomierz naramienny, posiadający wszystkie 
funkcje niezbędne do wykonywania wygodnych, 
szybkich i rzetelnych pomiarów ciśnienia krwi.
Cechy: wyświetlacz cyfrowy LCD, metoda pomiaru: 
oscylometryczna, automatyczny zawór uwalniania 
powietrza, pompowanie: funkcja Fuzzy-logic kontro-
lowana pompą elektryczną, pamięć: 60 pomiarów.
Zestaw zawiera: ciśnieniomierz, uniwersalny mankiet 
na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu
baterie (4xAAA) i zasilacz, Instrukcję obsługi, etui.

19500308 z zasilaczem 156 zł
19500310 na baterie 129 zł

Ciśnieniomierz zegarowy Rossmax
Czytelny manometr, duży rękaw oraz wysoka jakość 
wykonania gwarantują dokładny i precyzyjny pomiar 
za każdym razem. Duży i czytelny manometr, ste-
toskop z pojedynczą głowicą w komplecie.
Mankiet na ramię o obwodzie od 24 do 32 cm
Mosiężny, chromowany zawór spustowy powietrza
Zakres pomiaru: 0-300 mmHg
Dokładność: +/- 3 mmHg
Wym.: 5,2 x 9 x 3,3 cm

19500314 79 zł

Plansza - pierwsza pomoc
Plansza jest listwowana i foliowana, dzięki czemu 
jest odporna na zabrudzenie i przedarcia. Plan-
sza wyposażona w metalową zawieszkę.
Wym.: 70 x 100 cm

17300059 39 zł

Węzły chłonne - model
Jednoelementowy model budowy węzłów chłon-
nych. Wyraźnie przedstawione szczegóły budowy 
organu: naczynia chłonne doprowadzające i od-
prowadzające limfę, żyłki, tętniczki i grudki chłonne. 
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Wym.: 42 x 20 x 17 cm

12000653 299 zł

Fantom dziecięcy
Wiernie odtworzony manekin do treningu re-
suscytacji dziecka. Manekin służy do nauki jak za-
chować się podczas udzielania pierwszej pomo-
cy: dla udrożnienia dróg oddechowych konieczne 
jest odpowiednie odchylenie głowy,  sygnaliza-
cja dźwiękowa prawidłowej głębokości ucisku 
(dźwięk klik-klak) szybkie i wygodne w wymianie 
drogi oddechowe i części twarzowe.
W zestawie: manekin, torba transportową, któ-
ra jednocześnie jest matą treningową, 1 część 
twarzowa, 10 wymiennych dróg oddechowych, 
instrukcja obsługi.

19500239 1299 zł
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Oko człowieka - schemat magnetyczny
Wizualny model anatomiczny budowy oka na foli magnetycznej.
Jak działa nasze oko? pozwolą zrozumieć tabliczki dwustronnie zadruko-
wane: z jednej strony w języku angielskim z drugiej w języku polskim.
W zestawie: 19 dwustronnych, magnetycznych tabliczek,2 magnetyczne 
plansze z nadrukiem oka, 1 instrukcja z szablonami do kopiowania.
Wym. największej planszy: 48 x 36 cm

14954487 317 zł

Budowa oka - plansza
Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawia-
jąca anatomiczną budowę oka człowieka oraz 
podstawowe informacje o zmyśle wzroku. 
Oprócz przekroju oka ludzkiego i schematu gałki 
ocznej z mięśniami prezentuje mechanizmy powsta-
wania obrazu w mózgu oraz na siatkówce. Dodatko-
wo plansza zawiera schemat powstawania i korekcji 
wad wzroku - krótkowzroczności i nadwzroczności.
Dzięki przejrzystym, łatwo zapadającym w pa-
mięć kolorowym ilustracjom jest doskonałym, 
szybko przyswajalnym źródłem wiedzy.

16500130 160 x 120 cm 239 zł
16500131 200 x 150 cm 365 zł

Model blokowy skóry - przekrój
Blokowy model  wycinka skóry ludzkiej po-
większonej 70-krotnie. Poszczególne war-
stwy skóry są rozdzielone, a jej ważniejsze 
struktury: włosy, gruczoły łojowe i potowe, 
receptory, nerwy oraz naczynia krwiono-
śne ukazane są szczegółowo. 
Wym.: 22 x 21 x 11,5 cm

17901618 259 zł

Ludzka skóra - schemat magnetyczny
Zastanawiałeś się kiedyś jak powstaje „gęsia skórka”? Prezentowana pomoc pomo-
że nauczycielowi w przejrzysty sposób przedstawić poszczególne części przekroju 
ludzkiej skóry i za pomocą magnetycznych elementów budować  schemat na tabli-
cy. Kolejno uczniowie rozpoznając omawiane elementy umieszczają odpowiednie 
tabliczki z nazwami. Obraz przedstawia i wyjaśnia gdzie znajduje się skóra właści-
wa, gruczoły łojowe, czym są receptory, itp.
W zestawie: 13 magnetycznych elementów schematu, 17 magnetycznych dwu-
stronnych tabliczek (j.polski i j.angielski), instrukcja z szablonami do kopiowania.
Wym. po rozłożeniu: 60 x 32 cm

14954463 317 zł

Skóra człowieka - model
Model anatomiczny ludzkiej skóry. Model ukazuje 3 warstwy (naskórek, skórę wła-
ściwą i warstwę podskórną), mieszki włosowe, gruczoły potowe, naczynia limfatycz-
ne itp. Całość wykonana z mocnego tworzywa. Dzięki przekrojowi doskonale widać 
budowę skóry, a rzut z góry prezentuje jej inną perspektywę. 
Wym.: 16 x 22 x 31 cm

19538741 236 zł

Model oka 6 x powiększone
6-częściowy model anatomiczny oka ludzkiego sześciokrotnie po-
większony umieszczony na podstawie. Wyjmowane części modelu 
to: rogówka, tęczówka i soczewka,  ciało szkliste.
Wym.: 12 x 12 x 25 cm

17901608 129 zł
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Model ucha 4x powiększone
Model ucha człowieka 4 x powiększony, 4 czę-
ściowy - na podstawie.
Wym.: 24 x 36 x 19 cm, waga: 1,8 kg

17901609 167 zł

Plansza - narządy zmysłów DUO
omoc dydaktyczna do biologii - dział „budowa ciała 
i funkcje różnych narządów człowieka” poświęcona 
narządom zmysłów. Plansza opisuje pięć zmysłów 
człowieka: wzrok, słuch, smak, zapach i dotyk. Druga 
strona wolna od tekstu służy do ćwiczeń i testów. 
Wym.: 100 x 140 cm  

17668011 289 zł

Model nosa i zatok
Prezentowany produkt przedstawia przekrój 
strzałkowy  jamy nosowej  i nozdrzy przednich. 
Przedstawia elementy jamy nosowej, gardła, 
krtani, języka,  podniebienia twardego i miękkie-
go oraz języczka i migdałków podniebiennych.
W części tylnej  pokazano zatoki: sitowa i szczękowa.
Wym.: 12 x 2 x 14 cm

19581808 405 zł

Magnetyczne ciało ludzkie - dwustronne
17-to elem. zestaw dwustronnych magnesów: z jednej strony - system szkieletowy, 
z drugiej strony- główne narządy i grupy mięśni. Realistyczne, szczegółowe elemen-
ty łączą się, tworząc ciało o wysokości ponad 90 cm. Doskonała pomoc do demon-
stracji ludzkiego ciała podczas zajęć lekcyjnych. 
Wys.: 92 cm

20606044 128 zł

Mózg - 2 częściowy
Naturalnych rozmiarów model mózgu umiesz-
czony na podstawie. 
W odwzorowaniu mózg rozcięty jest w linii środ-
kowej wzdłuż płaszczyzny strzałkowej na 2 czę-
ści. Model przedstawia lewą i prawą półkulę, 
móżdżek, pień mózgu wraz z rozmieszczeniem 
tętnic oraz inne szczegóły anatomiczne.
Doskonała pomoc do nauki anatomii. Model mó-
zgu jest dostarczany z odłączaną podstawą.
Wym.: 20 x 17 x 16 cm

12006310 238 zł

Model przekroju głowy
Model przedstawia w sposób szczegółowy, struk-
tury budowy anatomicznej głowy człowieka w 
przekroju środkowym.
Wszystkie struktury anatomiczne są oznaczone 
numerami co ułatwia prezentację.
Model dostarczany na podstawie.

17901647 284 zł

Model mózgu z arteriami
Model mózgu wykonany z tworzywa sztucznego. 
Model posiada zaznaczone naczynia krwionośne.
Wys. z podstawą: 13 cm, bez podstawy: 11 cm, dł.: 
ok. 17 cm szer.: ok. 15 cm, waga: ok. 1,5 kg

17901610 229 zł

8 elementów
+ podstawa
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Układ kostny człowieka Model kręgosłupa z miednicą - 76 cm
Model w autentyczny sposób przedstawia anatomię ludzkiego kręgosłupa. Przy-
czynia się do tego duża dokładność wykonania i dbałość o najistotniejsze detale. 
Replika wiernie odzwierciedla część podstawną kości potylicznej, odcinek szyjny 
(C1-C7), piersiowy (Th1-Th12), lędźwiowy (L1-L5), kość krzyżową (S1) i kość guziczną 
(S2). Model szczegółowo prezentuje ponadto strukturę tętnic kręgowych, nerwów 
rdzeniowych i krążków międzykręgowych, a także dyskopatię kręgów dolnych.
Wym.: 22,5 x 32,7 x 88,5 cm

19540254 269 zł

Modele kręgosłupa  z miednicą - kolorowy
Dydaktyczny model przedstawia następujące kręgi: kręgi szyjne C1-C7 kolor terakota,  
kręgi piersiowe Th1-Th12 kolor jasnoniebieski,  odcinek lędźwiowy L1-L5 kolor różowy, 
kość krzyżowa, kość guziczna kolor żółty. Model umieszczony na stabilnej podstawie, 
przedstawia przepuklinę kręgosłupa między kręgami L4 i L5.
Wys.: 32 x 84 x 24 cm

19538744 495 zł

Model kręgosłupa z miednicą i głową kości udowej - 86 cm
Model w autentyczny sposób przedstawia anatomię ludzkiego kręgosłupa. 
Przyczynia się do tego duża dokładność wykonania i dbałość o najistotniejsze 
detale. Replika wiernie odzwierciedla część podstawną kości potylicznej, odci-
nek szyjny (C1-C7), piersiowy (Th1-Th12), lędźwiowy (L1-L5), kość krzyżową (S1) 
i kość guziczną (S2). Model szczegółowo prezentuje ponadto strukturę tętnic 
kręgowych, nerwów rdzeniowych i krążków międzykręgowych, a także dysko-
patię kręgów dolnych. Model przedstawia również układ miednicy męskiej z 
mobilnymi głowicami kości udowych.
Wym.: 32,5 x 23 x 88 cm

19540251 306 zł

Szkielet anatomiczny - 181 cm
W zestawie również duży plakat anato-
miczny z nazwami poszczególnych części 
ciała, czaszkę można z łatwością otworzyć, 
żuchwa ilustrująca aparat żujący ruchomy, 
zestaw zawiera również zęby zamienne, 
odpinane ręce i nogi, najważniejsze stawy  
(łokieć, ręka, kolano) są ruchome
Model jest zmywalny, trwały i nietłukący się
Wykonany z materiału  PVC, jakościowy drut 
i połączenia śrubowe
W zestawie oczko do powieszenia i możli-
wość postawienia szkieletu na kółkach
Model jest wstępnie zmontowany, co 
usprawnia montaż pozostałych części szkie-
letu wraz ze stojakiem.
Wymiary ze stojakiem na kółkach: 181 cm, 
waga 10 kg, kolor: biały.

19540502 759 zł

Szkielet anatomiczny - 
ponumerowany
Naturalnej wielkości model szkieletu dla ilu-
stracji anatomicznej struktury kostnej czło-
wieka, w tym numeracja wraz z opisem i ko-
lorowymi oznaczeniami pochodzenia mięśni 
i wstawek mięśniowych.
W zestawie duży plakat anatomiczny z na-
zwami poszczególnych części ciała, numera-
cja mięśni ze szczegółowym opisem. Czaszkę 
można z łatwością otworzyć, żuchwa ilustru-
jąca aparat żujący, ruchome, odpinane ręce i 
nogi, najważniejsze stawy są ruchome. Mo-
del jest zmywalny, trwały i nietłukący się.
Wykonany z materiału: PVC, jakościowy drut i po-
łączenia śrubowe, w zestawie oczko do powiesze-
nia i możliwość postawienia szkieletu na kółkach.
Wymiary ze stojakiem na kółkach 180 cm, 
waga 9 kg, kolor: biały, materiał: PVC

19540963 1857 zł

Model - czaszka człowieka
Model anatomiczny czaszki człowieka naturalnych rozmiarów z nu-
meracją kości. Model czaszki posiada ponumerowane elementy bu-
dowy anatomicznej.  Czaszka 3-częściowa z zaznaczonymi szwami 
czaszkowymi składa się z: pokrywy czaszki, podstawy czaszki, żuchwy.
Wym. ok.: 21 x 14 x 16 cm

17901606 159 zł

Kolorowy model czaszki człowieka
Naturalnych rozmiarów model czaszki dorosłego człowieka wyko-
nany jest z bardzo trwałego tworzywa. Model posiada otwieraną 
górną część, dzięki czemu uczniowie mogą obejrzeć czaszkę od 
wewnątrz, poznając jej kształt i otwory w niej występujące. Czaszka 
posiada również ruchomą żuchwę z pełnym uzębieniem.
Wym.: 24 x 14 x 16 cm

19504239 253 zł

19504239

17901606

Modele sprzedawane w zestawie ze statywami

19540254

19540251 19538744
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Szkielet anatomiczny - 80 cm
Szkielet wraz ze statywem demonstracyjnym.
Wys.: 80 cm

14986188 254 zł

Staw skokowy z więzadłami - model
Model wszystkie istotne elementy, z których skła-
da się lub z którymi połączona jest stopa – m.in. 
części kości piszczelowej i strzałkowej, stawy oraz 
więzadła. Całość jest wykonana jest z wysokiej 
jakości tworzywa, co gwarantuje jego znakomitą 
wytrzymałość. Zestaw zawiera kwadratową pod-
stawę o wymiarach 11 x 11 x 2 cm.
Wym.: 11 x 21,5 x 20,5 cm

19537851 125 zł

Staw kolanowy - model
Model uwzględnia wszystkie najważniejsze ele-
menty stawu kolanowego, w tym rzepkę, po-
wierzchnię stawu rzepkowo-udowego, więzadła 
i fragmenty kości strzałkowej, piszczelowej oraz 
udowej. Zrobiony z wysokiej jakości tworzywa i 
pokryty najlepszymi farbami, wiernie odzwiercie-
dlającymi wygląd ludzkich kości. Skala 1:1.

19537849 111 zł

Staw barkowy - model
W modelu odnaleźć można m.in. takie elementy jak 
obojczyk, łopatka, kość ramienna czy więzadła krzy-
żowe, stożkowate i czworoboczne. Całość wykonana 
z najwyższą starannością z doskonałej jakości two-
rzywa. Wszystkie metalowe elementy wykonane zo-
stały ze stali nierdzewnej, która gwarantuje trwałość 
oraz odporność na czynniki zewnętrzne.
Wym.: 17 x 15 x 20 cm

19537850 111 zł

Kości - przekrój na tablicy
Model prezentuje budowę kości w różnych po-
większeniach i przekrojach. Pomoc dydaktyczna 
pomaga uczniom zlokalizować elementy morfo-
logiczne kości i ich połączenia z tkanką chrzęst-
ną- model prezentuje okostną, szpik kostny, kość 
zbitą i gąbczastą, chrząstkę stawową i granicę 
nasady kości a także przybliża budowę mikrosko-
pową tkanki kostnej- pokazano blaszki kostne 
budujące osteon i jamki kostne z osteocytami. 
Modele na tablicy o wym.: 42 x 30 x 3 cm. 
Pomoc wykonana jest z wysokiej jakości materia-
łów co zapewnia długotrwałe użytkowanie.

12006020 429 zł

Model stawu biodrowego
Model przedstawia następujące struktury: trzon 
kości udowej, szyjkę kości udowej, kość biodrową
kość łonową, talerz kości biodrowej, więzadła
Wym. 14 x 11 x 11 cm

17901659 139 zł

Jama ustna
Model jamy ustnej i uzębienia. Idealnie sprawdzi 
się w czasie lekcji poświęconej trawieniu pokar-
mów – pierwszym etapem jest prawidłowe prze-
żucie pokarmu. Model może również służyć do 
nauki prawidłowego szczotkowania zębów.
Wym.: 11 x 9 x 7 cm

14985456 76 zł

Atlas anatomiczny - tajemnice ciała
Atlas anatomiczny „Tajemnice ciała” to zbiór nie-
zwykłych ilustracji i fotografii z opisami, umożli-
wiających poznanie budowy zewnętrznej i we-
wnętrznej narządów człowieka. Wzbogacony o 
elementy fizjologii, cytologii, histologii i genetyki.
Format: 21 x 27,3 cm, 76 stron.

21907068 49 zł

Model przekroju zęba  ze 
zmianami chorobowymi
Trójwymiarowy model pozwala przyjrzeć się zewnętrz-
nej powierzchni chorego zęba, a także – dzięki widokowi 
przekroju – jego wnętrzu. Powiększenie do wymiarów 
60 x 45 x 100 mm sprawia, że dobrze czytelne stają się 
wszystkie detale, poczynając od głównych elementów.
Wym.: 7,9 x 13,8 x 12 cm

19540250 99 zł
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Anatomia tors M - 50 cm 
Niezastąpiony zestaw do nauki anatomii człowieka 
w nauczaniu początkowym. Doskonale wykonana 
pomoc dydaktyczna przedstawia w pełni realistycz-
ny obraz narządów wewnętrznych człowieka.
Zestaw zawiera 11 nietłukących się elementów. 
Produkt wysokiej jakości, bardzo realistyczne wy-
konanie. Postawa ABS.
Wys.: 50 cm

19120054A 379 zł

Anatomia człowieka

Anatomia - szkielet - 45 elem.
Model pokazuje wszystkie najważniejsze części cia-
ła człowieka w bardzo realistyczny sposób. Całość 
można zamknąć w silikonowej osłonie, co zapobie-
ga zagubieniu części. 
Bardzo wysoka jakość wykonania.
W zestawie 45 elementów.
Wys.: 56 cm

23599060 465 zł

Tors rozmiar naturalny - 
24 elem.
Dwupłciowy tors człowieka naturalnej wiel-
kości to doskonałej jakości kolorowy model 
prezentujący anatomię ludzkiego ciała. Odla-
na z trwałego tworzywa pomoc dydaktyczna 
przez wiele lat służyć może w nauce anatomii 
na poziomie szkoły podstawowej i liceum. 
Dzięki wyjmowanym, elementom uczniowie 
poznają budowę wewnętrzną ciała człowieka 
i łatwo zapamiętają położenie poszczegól-
nych narządów.
Na torsie- podstawie zamontowane zostały 
24 części odwzorowujące w naturalnej wiel-
kości narządy: płuca, serce, jelito cienkie i 
grube, wątrobę, żołądek, klatkę piersiową, 
nerkę, narządy płciowe męskie i żeńskie (wy-
mienne) oraz głowę z wyjmowanym mode-
lem gałki ocznej i półkulą mózgową.
Model pokazuje także przebieg i budowę 
kręgosłupa; istnieje możliwość wyjęcia jed-
nego z  kręgów do dokładniejszych oględzin.
Wymiary: 35x23x110 cm

12006230 1890 zł

Układ mięśniowy - 50 cm
Zmniejszony model (1/4 naturalnej wielkości) 
postaci człowieka ogólnie demonstrujący układ 
mięśniowy całej sylwetki. Wykonany z tworzywa 
sztucznego, kolorowy, na podstawie. 
Wym.: 26 x 18 x 52 cm

17500035 429 zł

Tułów człowieka - mini model 
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztuczne-
go z wyjmowanymi narządami 27 cm model tuło-
wia człowieka na podstawie. Ruchome elementy 
to: serce, żołądek, wątroba i jelita. Dodatkowo 
jedna część modelu odsłania mięśnie i mózg. 
Wym. 27 x 15 x 9,3 cm

14981895 213 zł

Figurki - organy wewnętrzne
Jelito grube, jelito cienkie, płuca, mózg, serce, 
nerki, żołądek i wątroba - to wszystko znajdziesz 
w poręcznym pudełku. Wykonane z tworzywa.
Wym.: od 3 do 9,5 cm

19537852 109 zł

Wnętrze człowieka w akcji
Zestaw dwustronnych kart przedstawiających 
anatomię człowieka od środka!
Obejrzyj zdjęcie, a następnie umieść je na panelu 
świetlnym (w oddzielnej sprzedaży 19591111), 
aby odkryć układ kostny, mięśniowy, nerwowy, 
hormonalny, oddechowy, odpornościowy, tra-
wienny i moczowy. Dwie karty przedstawiają 
pięknie zilustrowaną ciążę.
W zestawie: 16 kart  - 21 x 30 cm

16838251 99 zł

bi
ol

og
ia

124 Wszystkie ceny brutto

bi
ol

og
ia

125Szersza oferta na www.educol.pl



Szkielet człowieka -  rentgen
Zestaw 18 zdjęć rentgenowskich tworzących szkielet 
młodego człowieka o wzroście 150 cm. Zdjęcia wy-
konane na transparentnych płytkach plastikowych 
z możliwością ich demonstracji na podświetlanym 
panelu (19591111) lub rzutniku. 

16832004 178 zł

Rentgen dentystyczny
Profesjonalne zdjęcia rentgenowskie przedsta-
wiające różne rodzaje zębów oraz ich choroby. 
Za pomocą zdjęć można np. wyjaśnić różnicę po-
między zębem mlecznym a stałym. 
W zestawie: 15 zdjęć o wym. małe 15,8 x 11 cm 
i duże 11,5 x 25,5 cm, instrukcja, opis zębów 
mlecznych i stałych.

14957316 149 zł

Modele anatomiczne - zestaw
Wszystkie modele w realistyczny i szczegółowy sposób pokazują wnętrze ludzkiego ciała. Pomoce wykonane są z trwałego tworzywa, 
każdy zawiera stojak i przewodnik pokazujący jak krok po kroku złożyć model. 

20603338 4 modele 395 zł

Serce - mini model
Wys.: 12,5 cm

20603334 109 zł

Tors - mini model
Wys.: 11 cm

20603336 109 zł

Szkielet - mini model
Wys.: 23 cm

20603337 109 zł

Mózg - mini model
Wys.: 9,5 cm

20603335 109 zł

Organy człowieka - foliogramy - 16 szt.
Zestaw foliogramów tworzący pełny skan całego ciała człowieka o wym. 
150 cm (po złożeniu), ukazujący szczegóły narządów wewnętrznych. 
Dodatkowo w zestawie 2 mniejsze foliogramy całego ciała oraz 2 folie z 
głównymi organami wewnętrznymi człowieka.

16830605 169 zł

Organy w akcji - karty
Plansze ukazujące ludzkie organy w chwili ich ak-
tywności. Przedstawione są: jelita, płuca, jama ust-
na, wątroba, oko, nos, ucho, mózg, żołądek, serce.
Wym.: 22 x 28 cm

16860204 99 zł
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Model żołądka 2 - częściowy
Naturalnej wielkości model żołądka człowieka 
na statywie przedstawia różne warstwy ściany 
żołądka, nerwy i naczynia.
Bardzo przydatna pomoc edukacyjna w początko-
wym etapie nauki anatomii i fizjologii człowieka.
Przednia ściana modelu zdejmowana
Model żołądka człowieka na statywie:19 x 13 x 24 cm

17516200 194 zł

Układ trawienny - zestaw magnetyczny
Układ trawienny przestawiony na obrazkach wraz z opisami organów ludzkich uatrakcyjni zajęcia lekcyjne oraz po-
może uczniom posiąść wiedzę w tym temacie.
W zestawie: 18 elementów schematu (głowa 23 x 18 cm), 11 podpisów w języku polskim, instrukcja z kartami pracy 
do kopiowania.
Wym.: 80,5 x 22,5 cm (po złożeniu).

14957882 251 zł

Model wątroby oraz trzustki 
z dwunastnicą
Wykonany z tworzywa sztucznego model wątro-
by oraz trzustki. Model składa się z trzech staran-
nie wykonanych części, które z łatwością można 
rozłączyć w celu osobnej prezentacji uczniom.
Wym.: 17 x 17 x 22 cm

17901642 145 zł

Model nerki z nadnerczem 
2-częściowy
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucz-
nego model naturalnej wielkości nerki ludzkiej 
wraz z nadnerczem. Model anatomiczny dosko-
nale oddaje szczegóły anatomiczne budowy ze-
wnętrznej nerki i położenia gruczołu nadnerczo-
wego względem niej jak i przebiegu moczowodu.
Wym.: 9,5 x 14 cm

17901648 124 zł

Organy 
wewnętrzne

Wątroba z pęcherzykiem - 
przekrój na tablicy
Niezwykle pomocny przekrój, który poza bu-
dową wątroby przedstawia wzajemne ułożenie 
dwunastnicy, wątroby, pęcherzyka żółciowego, 
trzustki i śledziony. Na modelu widać wyraźnie 
przechodzące przez wrota wątroby tętnicę, żyłę 
wrotną i przewód żółciowy, pęcherzyk żółciowy 
z przewodem pęcherzykowym i przewodem wą-
trobowym, trzustkę z przewodem trzustkowym 
wspólnym oraz jego ujściem, dwunastnicę, śle-
dzionę, fragment żołądka, naczynia. 
Model trójwymiarowy umieszczony na podstawie.
Wym.: 33 x 23 x 5 cm

12006090 289 zł

Model do demonstracji pracy płuc
Model demonstrujący mechanizm oddychania płu-
cnego u człowieka. Pomoc edukacyjna składa się z 
przezroczystego klosza z zawieszonymi wewnątrz 
niego dwoma płaskimi balonami, w kształcie zbli-
żonym do dwóch płatów płucnych, umocowanymi 
na łączniku w kształcie odwróconej litery Y. 
Wys.: 20 cm; śr.: 11,5 cm

17510010 88 zł

Model płuc, krtani oraz serca
Powiększony model płuc, krtani oraz serca. 6 czę-
ści. Zamocowany na podstawie.
Wym.: 37 x 25 x 13 cm

17901612 365 zł

Pęcherzyki płucne
Model przestawia szczegóły budowy anatomicznej 
pęcherzyków płucnych, okrzelików, naczyń włoso-
watych, tętniczek i żył oplatającyh te struktury. 
Wym.: 35 x 23 x 45 cm

12006520 258 zł
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Cud narodzin - Fascynujący Dziennik
Woreczki obrazujące rozwój dziecka w łonie matki. Przy 
pomocy dołączonej chusty możemy poczuć i zobaczyć jak 
przebiega ciąża.
W zestawie: 10 woreczków z nadrukiem, 1 chusta, prze-
wodnik. Zestaw nie zawiera wypełnienia do woreczków 
(potrzebne jest ok. 7,3 kg wypełnienia np. ryżu).
Wym.: od 4,5 x 6 cm do 25 x 34 cm
Woreczki wykonane ze 100% poliestru, można prać w 
temp. do 30oC.

14989847 185 zł

Układ moczowo-płciowy K/M - 
przekrój na tablicy
Model przedstawiający przekrój strzałkowy przez 
miednicę męską i żeńską oraz układ moczowy. 
Starannie wykonany z wysokiej jakości materia-
łów, kolorowy model pomoże uczniom zapoznać 
się z położeniem poszczególnych części układu 
moczowo-płciowego kobiet i mężczyzn. 
Wym.: 38 x 52 x 5 cm

12000607 445 zł

Model miednicy kobiety w ciąży
Kolorowy model miednicy kobiety w ciąży z 
9-miesięcznym płodem o dł. 27 cm (wyjmowa-
nym) w pozycji tuż przed urodzeniem.
Wym.: 40 x 24 x 35 cm

17500108 474 zł

Narządy płciowe - zestaw magnetyczny
Zestaw dwóch tablic magnetycznych zawierających męskie i żeńskie narządy płciowe. Realistyczne zdjęcia pomagają 
zrozumieć gdzie znajduje się dany narząd i jak wygląda. 
W zestawie: 2 tablice magnetyczne, dwustronne tabliczki z nazwami, materiały do kopiowania.
Wym.: narządy żeńskie: 39 x 55 cm, narządy męskie: 42 x 57 cm

14958182 332 zł

Rozmnażanie człowieka - schemat magnetyczny
Jak powstaje ludzkie życie? Magnetyczne ilustracje ułatwiają zaprezento-
wanie tego jak i gdzie powstaje nowy człowiek. Pomoc pomoże uczniom 
w zapamiętaniu pojęć jak: owulacja, zapłodnienie, penis, macica, sperma, 
jądra, itp.
W zestawie: 21 magnetycznych elementów do budowania schematu (ma-
cica o wym.: 47 x 29,5 cm), 15 magnetycznych dwustronnych tabliczek 
(j.polski i j.angielski), 1 instrukcja z szablonami do kopiowania.

14989846 272 zł

Rozwój prenatalny człowieka - 7 części - 5 stadiów
Zestaw składa się z 5 modeli, każdy umieszczony na oddzielnym statywie. Model 
rozwoju prenatalnego zawiera następujące stadia/ części: pierwszy miesiąc ciąży 
–okres embrionalny; drugi miesiąc ciąży – okres embrionalny; trzeci miesiąc ciąży 
–okres embrionalny; piąty miesiąc ciąży – okres płodowy (pozycja pośladkowa) - 
płód ruchomy; siódmy miesiąc ciąży – okres płodowy - płód ruchomy.
Wym.: 11 x 15 x 20 cm - każdy

17901666 1895 zł

Rozwój prenatalny człowieka
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Skąd pochodzi pożywienie?
Gra ta jest interesującą pomocą dla dzieci, by wzbogacać 
ich wiedzę, kształcić myślenie tematyczne, rozwijać mowę, 
a system znaków ma wdrażać dziecko do autokontroli. 
Środowiska przyrodnicze przedstawione zostały w bardzo 
plastyczny sposób, tak aby pokazać dzieciom pochodzące 
z nich produkty żywnościowe. 
Gra składa się z 5 kart sześciokątnych (7,5 cm) o tematyce 
pięciu rożnych rodzajów pochodzenia produktów oraz 30 
kart (7,5 cm) przedstawiających poszczególne produkty. 
Jednocześnie w grze uczestniczyć może 5 dzieci.

11920551 102 zł

Pożywienie - zdjęcia
Pięknie wykonane zdjęcia przedstawiające pro-
dukty żywnościowe. 70 zdjęć dużego forma-
tu sklasyfikowanych w 7 kategoriach: owoce i 
warzywa, zboża i rośliny strączkowe, produkty 
mleczne i sery, tłuszcze, mięso, ryby i jaja, słody-
cze i napoje. Każdy produkt jest sfotografowany 
tak, by nazwać go w  jednoznaczny sposób. 
Wym.: 21 x 15 cm

22442350 197 zł

Zdrowa żywność
Mata idealna, by uzmysłowić dzieciom jak ważne 
jest, by zdrowo jeść. Zawiera tematykę  codzien-
nego żywienia. Pokazuje dzieciom wszystkie pro-
dukty jakie powinny znaleźć się w ich codzien-
nym jadłospisie. Głównym zdaniem dziecka jest 
posortowanie żywności do odpowiedniej grupy. 
Mata wykonana z materiału typu wykładzina z 
gumowym antypoślizgowym podłożem.
Śr.: 88 cm

28400015 99 zł

Czy wiesz co jesz?
Podczas zabawy należy skompletować 5 kart z 
posiłkami. Wygrywa ten kto zdobędzie najbar-
dziej wartościowe dania.
W zestawie: usztywniona, dwustronnie zadrukowa-
na plansza o wym.: 34 x 34 cm, 48 usztywnionych 
żetonów o śr.3 cm , 81 kart z propozycjami posiłków.

12802653 48 zł

Magnetyczne obrazki
50 magnetycznych obrazków z artykułami spo-
żywczymi do  pracy na piramidzie, zapewne gra 
pomoże w edukacji prawidłowego żywienia.
Wym.: 9  cm

14988614 199 zł

Magnetyczna piramida
Kolorowa, obustronnie magnetyczna piramida 
służąca do klasyfikacji żywności. Idealna w zesta-
wie z magnetycznymi obrazkami 14988614.
Wym.: 90 x 90 cm

14988107 129 zł

Wielki zestaw żywności
Wym.: elem. od 4,5 - 21,5 cm

21041079A 48 elem. 239 zł

48 elementów
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Nauka o alergiach i nietoleranacjach pokarmowych
Celem gry jest odkrywanie najczęstszych alergii i nietolerancji pokarmowych, odkrywanie jakie pokarmy mogą wpły-
wać na dany rodzaj alergii lub nietolerancji. Gra pokazuje także jakie konsekwencje i objawy wywołują alergeny i 
substancje u osób z alergią, rozwija postawę zrozumienia i szacunku wobec osób z nietolerancją.
W skład zestawu wchodzi: 65 okrągłych kart wykonanych z wysokiej jakości wytrzymałej tektury wraz z ich dokładnym 
opisem, szczegółowe opisane zasady gry i szereg dodatkowych przydatnych informacji.

11920555 112 zł

Zdrowa żywność - gra magnetyczna
Pięknie ilustrowane potrawy z pięciu głównych 
grup żywnościowych. Zestaw dostarczany jest 
z 34 elementami magnetycznymi – tak by móc 
skomponować pełnowartościowy posiłek.
Magnetyczna mata o wym.: 42 x 30,5 cm

20600497 187 zł

Równowaga energetyczna: Aktywność fizyczna i żywność
Doskonała pomoc aby dowiedzieć się, ile energii dostarcza jedzenie a jaka aktywność fizyczna tą energię spala. Waga 
umożliwi sprawdzenie, czy spożywana ilość posiłków jest równoważna z bieżąca aktywnością fizyczną. Kolorowa i 
atrakcyjna gra uczy dzieci zdrowego trybu życia, w formie zabawy przekazuje treści i zaszczepia elementy zrówno-
ważonej diety.  
W zestawie: drewniana waga, 36 kart żywności, 12 kart aktywności i 40 drewnianych żetonów.
Zapakowane w poręczne pudełko z rączką.

11920556 229 zł

Piramida zdrowego pożywienia
Piramida zapoznaje dzieci z podziałem produk-
tów spożywczych na poszczególne grupy. U dołu 
piramidy pokazuje ćwiczenia gimnastyczne, któ-
re powinny być wykonywane każdego dnia, a im 
wyżej przedstawione zostały produkty spożyw-
cze, tym rzadziej powinno się je spożywać.
Pomoc w całości wykonana z drewna.
Wym.:40 x 35 cm 

16820317 27 elem. 89 zł

Model zębów
W zestawie szczoteczka o dł. ok. 36 cm.
Model wykonany z tworzywa sztucznego pokrytego 
powłoką gumową.
Wym.: 22 x 17,5 x 11,5 cm

19120067A 127 zł

Higieniczne nawyki - 
sekwencje
Zestaw laminowanych kart do układa-
nia historyjek obrazkowych przedsta-
wiające typowe codzienne czynności. 
Korzystając z kart dzieci uczą się ustalać 
prawidłowy przebieg wydarzeń oraz po-
znają związki przyczynowo  -skutkowe.
Pomoc jest przydatna również w nauce 
języków obcych.
W zestawie: 8 serii laminowanych kart z 
obrazkami, 36 ramek do układania kart 
+ instrukcja gry.
Wym.karty: 5 x 5 cm 

23531968 89 zł

Zdrowe odżywnianie
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Plansze - Anatomia człowieka
Plansze dydaktyczne do zawieszenia na ścianie czy stojaku.
Plansze są listwowane i foliowane, dzięki czemu są odporne 
na zabrudzenie i przedarcia. Każda z plansz wyposażona w 
metalową zawieszkę.
Wym.: 70 x 100 cm

17300031 Transport tlenu 39 zł
17300032 Mózg człowieka 39 zł
17300033 Serce człowieka 39 zł
17300034 Układ mięśniowy 39 zł
17300035 Układ nerwowy 39 zł
17300036 Zmysły człowieka 39 zł
17300037 Układ oddechowy 39 zł
17300038 Układ pokarmowy 39 zł
17300179 Ciąża - rozwój płodu ludzkiego 39 zł
17300180 Gruczoły i hormony 39 zł
17300181 Żeński i męski układ rozrodczy 39 zł
17300182 Układ krwionośny 39 zł
17300183 Skóra, włosy, paznokcie 39 zł
17300184 Szkielet człowieka 39 zł
17300185 Zapłodnienie 39 zł
17300186 Układ moczowy 39 zł
17300252 Układ limfatyczny 39 zł
17300343 Zęby i jama ustna 39 zł

Quiz ciało człowieka  - duży
Uczestnicy gry rywalizują ze sobą odpowiadając 
kolejno na pytania wskazywane na kartach pytań 
i odpowiedzi przez kolor pola, na którym posta-
wią swój pionek. W tym quizie tematem pytań 
jest budowa i funkcjonowanie ciała człowieka. 
W czasie emocjonującej zabawy gracze mogą 
dowiedzieć się wielu interesujących faktów o bu-
dowie i działaniu własnego ciała. 
Zawartość pudełka: 47 kart pytań i odpowiedzi, 
25 kart ilustracji, 8 kart liter, plansza, 4 pionki, 
kostka do gry, klepsydra, notes, instrukcja.

12900581 39 zł

Quiz ciało człowieka  - mini
Gra edukacyjna ciało człowieka. Jej uczestnicy 
rywalizują ze sobą odpowiadając kolejno na py-
tania wskazywane na kartach pytań i odpowiedzi. 
Tematem pytań jest budowa i funkcjonowanie 
ciała człowieka. W czasie emocjonującej zabawy, 
gracze mogą dowiedzieć się wielu interesujących 
faktów o budowie i działaniu własnego ciała. 
Zawartość gry: 40 kart pytań i odpowiedzi, 7 kart 
ilustracji, 2 karty niespodzianki, karty liter, klep-
sydra, 36 żetonów, instrukcja.

12900583 20 zł

Poznaj ciało człowieka
Odkryj tajemnice ludzkiego ciała. W zestawie 
znajduje się realistyczny, trójwymiarowy model 
szkieletu ludzkiego do złożenia oraz specjalne 
karty przedstawiające narządy człowieka. 
W zestawie znajdują się również dwa modele 
anatomiczne do poznania mięśni ciała oraz ilu-
strowany przewodnik.
Zawartość pudełka: szkielet człowieka, 16 kart, 
podstawka, 2 modele anatomiczne.

13050802 49 zł
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Szersza oferta 
wieszaków do 
plansz na stronie 116

Plansze - anatomia człowieka
Plansze jednostronne (mono) i dwustronne (duo), laminowane, 
oprawione w wałki z zawieszką.
Do każdego zestawu plansz dołączone 5 podkładek laminowanych 
o formacie A5.
Format 100 x 140 cm

17660011 Szkielet cz. I - mono 269 zł
17661011 Szkielet cz. II - mono 269 zł
17662011 Układ trawienny cz. I - mono 269 zł
17663011 Układ trawienny cz. II - mono 269 zł
17664011 Układ oddechowy - mono 269 zł
17665011 Układ krwionośny - mono 269 zł
17666011 Układ nerwowy - duo 289 zł
17667011 Układ mięśniowy - mono 269 zł
17668011 Narządy zmysłów - duo 269 zł
17669011 Ukad rozrodczy - mono 269 zł

17660011

17660011

17661011

17661011

17665011

17665011

17666011

17666011

Wieszak na plansze i mapy
Wieszak na kółkach.
Wym.: 88 x 43 x 100 - 170 cm

18000216 99 zł

17668011 17666011

17669011
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Zwierzęta - zdjęcia RTG i fotografie
14 zdjęć rentgenowskich i odpowiadające im fo-
tografie zwierząt. Największe zdjęcie o wym. 10 
x 25 cm

16830602 139 zł

Klasyfikacja zwierząt według cech
Karty zadaniowe podzielono na 5 serii po 4 karty 
każda. Za pomocą piktogramów dziecko klasy-
fikuje zwierzęta wg następujących cech: części 
ciała zwierząt, sposob poruszania się zwierząt, 
liczba kończyn, rodzaj ”skóry” oraz wg dwóch 
cech jednocześnie.
Gra zawiera: 4 plastikowe pudełka, 20 kart zada-
niowych podzielonych na 5 serii po 4 karty, 50 
tekturowych ilustrowanych żetonów.
Wym. pudełka: 27 x 12 cm.
Wym. karty: 25,5 x 8,5 cm.
Wym. żetonu: 5,5 x 4,5 cm.

22405180 165 zł

Stawonogi - zdjęcia RTG i ilustracje
Odkryj owady wewnątrz i na zewnątrz! 
Zestaw 36 zdjęć RTG owadów, które można do-
pasować do odpowiednich kart obrazkowych.
Wym. karty: 10 x 15 cm 

16835912 139 zł

Motyl - cykl rozwojowy
Zestaw 9 dużych, magnetycznych ilustra-
cji prezentujących cykl rozwojowy motyla. 
Wym. największego elem. ok. 20 x 20 cm

20606043 99 zł

Żaba - cykl rozwojowy
Zestaw 9 dużych, magnetycznych kart z ilustracjami przedstawiającymi cykl rozwojowy żaby. 
Wym. największego elementu: 8 x 8 cm

20606041 99 zł

Zwierzęta i ich szkielet
Komplet 16 kart graficznych zwierząt, które po umieszczeniu na źró-
dle światła odsłaniają ich szkielet. 
Wym. największej karty 20 x 25 cm

16830603 148 zł

Możliwość demonstracji na 
podświetlnanym 
panelu o indeksie 19591111
lub projektorze - strona 359

Zoologia

Śladami zwierząt- karty edukacyjne
48  dwustronnych kart przedstawiających: ana-
tomia zwierząt, systematyka zwierząt, polska 
przyroda, zwierzęta w środowisku, zwierzęta 
chronione i zagrożone.
Format karty: 10 x 16 cm

17300421 45 zł
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Królestwo zwierząt - kolekcja okazów
W zestawie 20 okazów (nietoperz, ptak, wąż, pi-
jawka ,mątwa, pająk,  żaba, ryba, patyczak, sto-
noga, krab, żuk, osa, karaluch, świerszcz,  ważka, 
motyl, modliszka ,cykada, pluskwa) , zakonser-
wowanych i zatopionych w akrylu, instrukcja me-
todyczna dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów 
wraz  kluczem odpowiedzi.
Wym. walizki: 48 x 35 x 6,5 cm

12000004 1329 zł

Świat stawonogów - kolekcja okazów
W zestawie 16 okazów (chrząszcz, modliszka, 
szerszeń, cykl rozwoju konika polskiego i jedwab-
nika, much, mrówka, motyl, żuk, patyczak, kara-
luch, świerszcz, cykada, pluskwa, pająk, ważka) 
, zakonserwowanych i zatopionych w akrylu, in-
strukcję metodyczną dla nauczyciela, karty pracy 
dla uczniów wraz  kluczem odpowiedzi.
Wym. walizki: 48 x 35 x 6,5 cm

12000003 890 zł

Fauna morska - kolekcja okazów
W zestawie 8 okazów (krab, miecznik, ośmiornica 
,rozgwiazda , muszla , homar, pustelnik, mątwa), 
zakonserwowanych i zatopionych w akrylu, in-
strukcja metodyczna dla nauczyciela, karty pracy 
dla uczniów wraz  kluczem odpowiedzi.
Zapakowane w pudełko o wym.: 32 x 23 x 4,5 cm

12000005 529 zł

Królestwo zwierząt - milowe skoki 
ewolucji
W zestawie 12 okazów starannie wyselekcjono-
wanej kolekcji zoologicznej ukazującej okazy i ich 
przemianę z  biegiem pokoleń (żółw, ptak, żaba, 
pantofelek, ukwiał, mysz ,ryba, tasiemiec uzbro-
jony, glista ludzka, skorpion, mątwa, pijawka) , 
zakonserwowanych i zatopionych w akrylu, in-
strukcja metodyczna dla nauczyciela, karty pracy 
dla uczniów wraz  kluczem odpowiedzi.
Zapakowane w pudełko o wym.: 34 x 27 x 4  cm

12000007 783 zł

Porównanie serc zwierząt
W szklanym bloku umieszczono modele 5 serc 
do porównań oraz dyskusji na temat czym różni 
się serce 1 od serca 3, do kogo należy serce nr.5, 
a które serce najbardziej przypomina ludzkie?
W szklanym, bloku umieszczono serce: ryba/
karp, płaz/żaba, gad/wąż, ptak/gołąb, ssak/królik.
Wym.: 7,7 x 16,5 x 2 cm 

14982825 295 zł

Mózg porównania - 5 typów
Preparat zawiera 5 mózgów zatopionych w pleksi: 
ryby (mózg karpia), płaza (mózg żaby), gada (mózg 
węża), ptaka (mózg gołębia), ssaka (mózg królika). 
Jest to doskonała pomoc edukacyjna dla klas przy-
rodniczych i biologicznych, która umożliwia po-
znanie budowy mózgu oraz unaocznia jak stopień 
skomplikowania budowy tego organu odzwiercie-
dla stopień rozwoju ewolucyjnego organizmu. 
Wym.: 163 x 75 x 21 mm

12000603 385 zł

Model Pantofelka
Model pantofelka, jednego z najczęściej omawia-
nych organizmów na lekcjach biologii.
Wym. modelu: 37 x 12 x 12 cm

17901630 95 zł

Prezentowane kolekcje przedstawiają 
wiele przedstawicieli owadów, zwierząt 

czy fauny morskiej. 

Oglądając okazy uczniowie zapoznają 
się z budową bezkręgowców.

Model sekcji żaby
Model anatomiczny żaby z na-
rządami numerowanymi za-
równo po stronie grzbietowej, 
jak i brzusznej.
Model zoologiczny stanowi 
bardzo dokładną ilustrację 
morfologii żaby.
Ponumerowano 67 narządów.
Wym.: 40 x 32 x 11,5 cm

17901638 369 zł

Model dżdżownicy
Model dżdżownicy z otwar-
tym płaszczem mięśnio-
wo-skórnym. Dokładnie 
obrazuje cechy segmenta-
cji ciała oraz narządy we-
wnętrzne w trójwymiarze. 
Doskonała pomoc dydak-
tyczna do pracowni biolo-
gicznej czy przyrodniczej. 
Wym.: 57 x 20 x 15 cm

17901653 239 zł
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Cykl życia - okazy w akrylu
Naturalne okazy zatopione w bloku z tworzywa sztucznego przedstawiające stadia rozwojowe owadów.

17500056 Pszczoły - 14 x 6,4 x 2 cm 116 zł
17500054 Motyla - 11 x 4,3 x 2 cm 106 zł
17500055 Jedwabnika - 16,5 x 7,8 x 2 cm 125 zł
17500057 Żaby - 14 x 6 x 1,6 cm 89 zł

Pierścienice - 3 okazy
Preparat prezentuje wybranych przedstawicieli 
tradycyjnie uznanych grup pierścienic, unaocz-
niając wspólne cechy budowy zewnętrznej tych 
zwierząt: podział ciała na segmenty (metamery) 
tworzące część głowową i tułowiową, wyodręb-
nienie członów gębowego i przedgębowego z 
części głowowej oraz wydłużony kształt ciała.
Wym.: 14 x 6,5 x 2,5 cm

120007501 258 zł

Różnorodność owadów
W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego 
zatopionych jest 7 naturalnych okazów przedsta-
wicieli największej grupy zwierząt na Ziemi, czyli 
owadów:– mrówka; biedronka; pszczoła;  chrzą-
szcz; pluskwiak; – szarańcza; osa.
Wym.: 16,5 x 8 x 2 cm

17500059 109 zł

Systematyka stawonogów - 6 okazów
Okazy przedstawione za pomocą preparatu re-
prezentują przedstawicieli wszystkich podtypów 
stawonogów: pająk (szczękoczułkowce), bielinek 
kapustnik (sześcionogi), pszczoła (sześcionogi), 
szarańczak (sześcionogi), skolopendra (wije), kre-
wetka (skorupiaki). Do każdego preparatu dołą-
czony jest opis w języku polskim.
Wym.: 16 x 7,5 x 2 cm

12000010 258 zł

Sekcje anatomiczne zwierząt
Okazy zwierząt zostały poddane sekcji, aby ukazać ich najważniejsze elementy anatomiczne. Wypreparowane po sekcji zwierzę zostało zatopione w przezroczystym akrylu, a poszczegól-
ne części ciała zostały ponumerowane. Okazy można obserwować z każdej strony, bezpiecznie, a jednocześnie odnosi się wrażenie autentycznego kontaktu z kiedyś żywym organizmem, 
a teraz zatopionym w akrylowym bloku. Każdy egzemplarz jest unikatowym okazem i może różnić się od przedstawionego na fotografii.

12007604 Żaba -  15 x 10 x 4 cm 359 zł
12007606 Gołąb - 20 x 10 x 5 cm 549 zł
12007404 Jaszczurka - 20 x 10 x 4 cm 399 zł
12007605 Królik - 20 x 10 x 4 cm 499 zł
12007601 Ryba - 17 x 10 x 4 cm 379 zł

Okazy 
w akrylu
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Szkielety - okazy w akrylu
Doskonała pomoc dydaktyczna stanowiąca idealne wyposażenie pracowni biologicz-
nej i przyrodniczej. Poszczególne okazy w idealny sposób prezentują charakterystycz-
ne cechy budowy szkieletowej. Najważniejsze części zostały oznaczone.

20800304 Ptak - 13,5 x 9 x 2,5 cm 299 zł
20800302 Ropucha - 13,5 x 9 x 3,5 cm 169 zł
20800308 Królik - 20 x 9 x 4 cm 357 zł
20800301 Ryba - 20 x 9 x 4 cm 208 zł
20800305 Wąż niejadowity - 20 x 9 x 4 cm 222 zł

Rozwój kurczaka w jajku
Taca z 21 jajami, która ukazuje każdego dnia roz-
wój pisklęcia. Nie wymaga inkubatora! Po „pęk-
nięciu” jaja, w bardzo przejrzysty sposób zilustro-
wano, rozwój pisklęcia dzień po dniu w 20 jajach, 
a w jaku 21 – jest kurczak.
Jajka i taca są oznakowane co ułatwia organizacje 
zabawy i samokontrolę.
Wym. jaja: 7 cm, wym. tacy 15 x 8,5 cm

20602733 153 zł

Skrzydła owadów 5 okazów w akrylu
5 naturalnych okazów skrzydeł 5 różnych owadów 
zatopionych w akrylu: skrzydło błonkówki (Hyme-
noptera), pokrywy skrzydłowe (elytry) - stwardnia-
ła pierwsza para skrzydeł, półpokrywa pluskwiaka 
różnoskrzydłego (hemelytron, pl. hemelytra) ze 
stwardniałą nasadą i błoniastą częścią wierzchoł-
kową, przykład użyłkowania skrzydła (u dwuskrzy-
dłych), skrzydło pokrywowe (tegmen) - sztywne 
przednie skrzydła prostoskrzydłych, skorków i in.
Wym.: 7,5 x 4 x 1 cm

17500819 42 zł

Modele - cykl życia
Modele wykonane z trwałego tworzywa. Este-
tycznie wykonane, z dużą ilością szczegółów 
urozmaicą każdą lekcję biologii poświęconą eta-
pom rozwoju poszczególnych zwierząt. 
Wym.: 5 - 7 cm

19537845 Pszczoły 62 zł
19537843 Żaby 62 zł
19537844 Motyla 62 zł
19537846 Biedronki 62 zł
19537847 Żółwia morskiego 62 zł
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Biologia - Materia i energia w ekosystemach- 21 lekcji
Duży zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z biologii, 
przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia działań badawczych i eksperymen-
tów podczas 21 lekcji biologii, przeznaczony do pracy w klasie 30-osobowej, w tzw. 
grupach badawczych. 
Moduł skupia się na analizie procesu obiegu materii i przepływu energii w ekosyste-
mach. Uczniowie poznają współzależność przyrody ożywionej i nieożywionej, ana-
lizują zasoby potrzebne do rozwoju organizmów, łańcuchy pokarmowe i piramidę 
żywieniową. Uczniowie badają, które z czynników środowiskowych są niezbędne do 
rozwoju roślin.  Badają dostarczone w zestawie wypluwki sowy, a następnie opra-
cowują piramidę żywieniową, wykazując obecność kilku poziomów konsumentów. 
Uczniowie zapoznają się z czterema głównymi sferami ziemskimi i cyklem obiegu 
wody, który przedstawia oddziaływania pomiędzy tymi sferami. Tworzą eko-kolumny 
symulujące przepływ zasobów i energii między systemem wodnym i lądowym. Pro-
jektują również rozwiązania ograniczające wpływ człowieka na ekosystem.
Moduł wyposażony jest w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji 
i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświad-
czeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów, zawiera 
także Przewodnik nauczyciela (w wersji drukowanej i cyfrowej) zawierający szcze-
gółowe opisy działań badawczych przeprowadzanych podczas 21 lekcji biologii.

25000002 3617 zł

Szkielety naturalne na podstawie - zoologia
Naturalne szkielety przedstawiają w szczegółowy i w precyzyjny 
sposób budowę kostną zwierzęcia.  Poszczególne kości opatrzone 
zostały numerami umożliwiającymi przyporządkowanie do opisu 
kości. Każdy szkielet zamontowany jest na podstawie oraz posiada 
akrylową pokrywę.

19537859 królik - 24,5 x 5 x 6,5 cm 339 zł
19537860 ryba - 25 x 6 x 10 cm 275 zł
19537861 żaba - 13 x 9 x 6 cm 311 zł
19537865 jaszczurka - 25 x 10 x 3 cm 311 zł
19537863 gołąb - 15 x 10 x 18,5 cm 412 zł

LaboLAB Biologia - Życie w ekosystemach - 17 lekcji
Duży zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z biologii, 
przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia działań badawczych i eksperymen-
tów podczas 17 lekcji biologii, przeznaczony do pracy w klasie 30-osobowej, w tzw. 
grupach badawczych. 
Moduł wprowadza uczniów w zagadnienie różnorodności organizmów żywych 
oraz tego jak rośliny i zwierzęta adaptują się do warunków środowiska. Uczniowie 
dowiadują się również, czym jest zdrowy ekosystem, oraz w jaki sposób jesteśmy 
zależni od innych organizmów ze względu na nasze zapotrzebowanie na żywność, 
schronienie i niezbędny do oddychania tlen.
Moduł wyposażony jest w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji 
i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświad-
czeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów) zawiera 
także Przewodnik nauczyciela (w wersji drukowanej i cyfrowej) zawierający szcze-
gółowe opisy działań badawczych przeprowadzanych podczas 17 lekcji biologii.

25000003 3645 zł

Biologia - Struktury roślin i zwierząt - 21 lekcji
Duży zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z biologii, 
przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia działań badawczych i eksperymen-
tów podczas 21 lekcji biologii, przeznaczony do pracy w klasie 30-osobowej, w tzw. 
grupach badawczych. 
W ramach tego modułu uczniowie poszerzają wiedzę na temat budowy roślin i 
zwierząt, oraz tego jaki ma ona wpływ na przetrwanie organizmów. Podczas zadań 
badawczych poznają budowę roślin i zwierząt na podstawie budowy kwiatu oraz sek-
cji preparatu kałamarnicy. Praca z mózgiem owcy pozwala uczniom zrozumieć jak 
zbudowany jest mózg, w jaki sposób przetwarza informacje, oraz jak działają zmysły. 
W module szczegółowo jest omawiany zmysł wzroku - uczniowie dowiadują się, jak 
działa oko i w jaki sposób widzimy obrazy. Dostępna sekcja krowiego oka pozwala 
na doświadczalne zapoznanie się z budową tego narządu.  
Finalnie, na podstawie swojej wiedzy na temat zmysłu wzroku u różnych zwierząt, 
uczniowie projektują model ulepszonego ludzkiego oka i oceniają swoją pracę.
Moduł wyposażony jest w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji 
i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświad-
czeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich zawiera także Przewodnik na-
uczyciela (w wersji drukowanej i cyfrowej) zawierający szczegółowe opisy działań 
badawczych przeprowadzanych podczas 21 lekcji biologii.

25000001 4491 zł

Szczegółowy wykaz zawartości zestawów oraz 
ilustrowana prezentacja dostęna na www.educol.pl

bi
ol

og
ia

136 Wszystkie ceny brutto

bi
ol

og
ia

137Szersza oferta na www.educol.pl



Plansze - Zoologia
Wym.: 70 x 100 cm

17300194 Szkarłupnie - budowa anatomiczna 39 zł
17300195 Mięczaki - budowa anatomiczna 39 zł
17300196 Skorupiaki - budowa anatomiczna 39 zł
17300197 Owady - budowa anatomiczna 39 zł
17300198 Płazińce, obleńce, pierścienice 39 zł
17300199 Pierwotniaki, gąbki, jamochłony 39 zł
17300200 Sieci i łańcuchy pokarmowe 39 zł
17300201 Systematyka zwierząt 39 zł
17300263 Tropy zwierząt 39,zł
17300264 Migracje ptaków 39 zł
17300265 Owady szkodniki 39 zł
17300266 Motyle 39 zł
17300267 Ryby 39 zł
17300268 Ptaki śpiewające 39 zł
17300269 Ptaki drapieżne i sowy 39 zł
17300270 Ptaki wodne 39 zł
17300271 Ssaki chronione i łowne 39 zł
17300272 Zwierzęta zagrożone w Polsce 39 zł
17300273 Mieszkańcy Bałtyku 39 zł
17300274 Mieszkańcy jezior 39 zł
17300275 Mieszkańcy lasów 39 zł
17300276 Mieszkańcy pól i łąk 39 zł
17300277 Mieszkańcy Tatr 39 zł
17300278 Piętrowość w górach 39 zł
17300279 Piętrowość w lesie 39 zł
17300280 Muszle ślimaków i małż 39 zł
17300281 Budowle i mieszkania zwierząt 39 zł
17300282 Gady - budowa anatomiczna 39 zł
17300283 Płazy - budowa anatomiczna 39 zł
17300284 Płazy i gady chronione 39 zł
17300285 Ryby – budowa anatomiczna 39 zł
17300286 Ssaki – budowa anatomiczna 39 zł
17300287 Ptaki - budowa anatomiczna 39 zł
17300356 Pajęczaki – budowa anatomiczna 39 zł
17300357 Owady 39 zł

- Plansze są listwowane i foliowane, dzięki 
czemu 
są odporne na zabrudzenie i przedarcia. 

- Każda z plansz wyposażona w metalową 
zawieszkę.

Stojaki do plansz dostępne 
na stronie 116
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Model łodygi rośliny jednoliściennej
Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz po-
dłużny łodygi rośliny jednoliściennej.
Wym.: 38 x 38 x 12 cm

17901625 129 zł

Model łodygi rośliny dwuliściennej
Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz po-
dłużny łodygi rośliny dwuliściennej.
Wym.: 36 x 24 x 17 cm

17901626 153 zł

Model liścia w przekroju
Model przedstawiający strukturę liścia, ukazuje 
zarówno przekrój poprzeczny jak i podłużny.
Wym.: 42 x 13 x 41cm

17901627 214 zł

Kwiat wiśni - schemat magnetyczny
Pomoc składająca się z magnetycznych elementów, które w obrazowy sposób po-
zwalają uczniom zrozumieć każdy etap rozwoju kwiatu wiśni, aż do owoca.
W jaki sposób pszczoła wpełza do kwiatu i wysysa nektar? Co dzieje się później ? 
Tego wszystkiego dowiesz się w grupie, poprzez ciekawą prezentację magnetycz-
nych elementów na tablicy i omawianie każdego etapu.
W zestawie: 23 magnetyczne elementy (największy elem.41 x 33,5 cm),1 pszczoła, pień, 
4 etapy kwiatu do rozwoju owocu, 2 schematy kwiatowe, , 15 dwustronnych  plakietek 
magnetycznych (j.polski i j.angielski), 1 instrukcja z szablonami do kopiowania.

14954792 289 zł

Roślina - cykl rozwojowy
Zestaw 12 magnetycznych ilustracji przedstawiających cykl rozwo-
jowy roślin: fasoli i jabłoni.
Wym. największego elem. ok. 20 x 20 cm

20606045 99 zł

Model kwiatu wiśni
Model kwiatu wiśni prezentuje podstawowe części budowy, jak: dno kwiatowe, działki kieli-
cha, płatki korony (6 szt.), słupek, nitka pręcika, pręcik, szyjka i znamię.
Płatki kwiatowe oraz pręciki można wyjmować.
Wykonany z tworzywa.
Śr.23 cm, wys.22 cm 

14986177 149 zł

Model korzenia - końcówka
Model końcówki korzenia wraz z fragmentem przekroju podłużne-
go. Pomoc dydaktyczna idealnie nadaje się do prowadzenia demon-
stracji podczas zajęć.
Wym.: 12 x 12 x 38 cm

17901624 99 zł

Budowa rośliny - schemat magnetyczy
Magnetyczna plansza wprowadzi dzieci w świat roślin, pomoże 
uczniom w zapoznaniu się z budową rośliny i utrwali podstawowe 
słownictwo, jak: korzeń, łodyga, liść, kwiat, owoc, bulwa, itp. Do zesta-
wu dołączono zeszyt metodycznym, w którym znaleźć można informa-
cję na temat jadalnych i niejadalnych roślin, a także szkodników roślin.
W zestawie: magnetyczny plakat o wym.:57 x 80 cm, 4 kolorowe ele-
menty (kwiatostan, owoc, ziemniak i liść ze stonką), 8 dwustronnych ta-
felek z nazwami poszczególnych elementów budowy rośliny w języku 
polskim i angielskim, 4 tabliczki z oznaczeniem toksyczności.

14984910 178 zł
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Budowa kwiatu - model przekrojowy
Miękki piankowy przekrój modelu kwiatowego 
pomaga dzieciom dogłębniej poznać części kwia-
tu. Model dzieli się na dwie części: jedna połowa 
zawiera opisy, a druga same litery pozwalające 
ocenić poziom wiedzy dziecka.
Wym.: 15 cm

20601905 89 zł

Model rośliny dwuliściennej 
- kwiat brzoskwini przekrój
Model kwiatu brzoskwini (przekrój podłużny) uka-
zujący budowę wewnętrzną tego rodzaju kwiatów. 
Model w dokładny sposób przedstawia zalążnie 
oraz otaczające ją pręciki, słupek oraz znamię. Mo-
del na podstawce w powiększeniu 5-cio krotnym. 
Wym.: 22 x 33 cm

17916221 239 zł

Model kwiatu pszenicy 2 elementy
Model z tworzywa sztucznego na podstawie, poka-
zuje kwiat w całości oraz jego przekrój podłużny. 
Mniejszy wys. ok. 10 cm, większy wys. ok. 30 cm

17901641 99 zł

Cykl życia fasoli
Zestaw prezentujący 4 etapy rozwoju rośliny: po-
cząwszy od zasadzenia jej w glebie aż do pełnego 
rozwoju. Trójwymiarowe modele to ciekawa for-
ma przyswojenia podstawowej wiedzy o rozwoju 
rośliny. Wykonane z miękkiego plastiku w wier-
nie odwzorowanych kolorach.
Wym. opakowania: 19.5 x 23 cm

19562416 87 zł

botanika

Botanika, cykl rozwojowy - okazy w akrylu
Przezroczyste bloki akrylowe ukazujące różne etapy rozwoju. Zasto-
sowany materiał – niezniszczalna żywica akrylowa - pozwala zoba-
czyć najdrobniejsze szczegóły pod dowolnym kątem.

17500756 Rozwój fasoli 98 zł
17500046 Rozwój kukurydzy 98 zł
17500047 Cyk rozwojowy sosny 109 zł
17500760 Rozwój pszenicy 109 zł

Model zawłotni - glon
Rodzaj glonów (zielenic) należący do rodziny za-
włotniowatych.
Wym.: 17 x 17 x 22 cm

17901631 139 zł

Model chloroplastu
Model chloroplastu - ciałka zieleni. Organellum 
komórkowe przedstawia przekrój podłużny i 
poprzeczny, przez co wyraźnie widać strukturę 
wewnętrzną. 

17901639 143 zł
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Plansze - Botanika
Plansze dydaktyczne do zawieszenia na ścianie czy stojaku.
Plansze są listwowane i foliowane, dzięki czemu są odporne na zabrudze-
nie i przedarcia. Każda z plansz wyposażona w metalową zawieszkę.
Wym.: 70 x 100 cm

17300202 Porosty - budowa i skala porostowa 39 zł
17300203 Glony i grzyby - cykl rozwojowy 39 zł
17300204 Mchy i paprocie - cykl rozwojowy 39 zł
17300205 Sosna zwyczajna - cykl rozwojowy 39 zł
17300206 Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie 39 zł
17300207 Budowa rośliny, proces fotosyntezy 39 zł
17300208 Grzyby - jadalne, trujące, chronione 39 zł
17300209 Drzewa iglaste 39 zł
17300210 Drzewa liściaste 39 zł
17300211 Rośliny chronione 39 zł
17300212 Rośliny pospolite 39 zł
17300213 Rośliny uprawne 39 zł
17300214 Rośliny ogrodowe 39 zł
17300215 Rośliny lecznicze i zioła 39 zł
17300216 Budowa i rodzaje korzeni 39 zł
17300217 Systematyka roślin 39 zł
17300288 Okrytozalążkowe 39 zł

Botanika - okazdy w akrylu
Preparaty zawierające okazy zatopione w akrylu. Przejrzyste tworzywo pozwala na wnikliwą obser-
wację, jest bezpieczne dla ucznia i zwiększa trwałość materiału obserwacyjnego. Umożliwia zapo-
znanie ucznia z wybranymi rodzajami preparatów z zakresu botaniki.

12072302 Typy kwiatostanów 228 zł
12077000 Typy blaszki liściowej - 7 okazów 154 zł
17500061 Korony kwiatów - 7 okazów 124 zł
17500048 Genetyka: krzyżowanie kukurydzy - 16,5 x 8 x 1,8 cm 115 zł
17500045 Systemy korzeniowe - 8 x 5,8 x 1,8 cm 69 zł

Okazy w akrylu
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Plansza dydaktyczne - duże
Plansz są laminowane, oprawione w drewniane wałki z za-
wieszką; wymiary 100 x 140 cm. Do każdej planszy dołącza-
nych jest gratis 5 plansz formatu A4.

17601840 Drzewa cz. I - mono 269 zł
17601850 Drzewa cz II - mono 269 zł
17601880 Krzewy - mono 269 zł
17601890 Grzyby - mono 269 zł
17601960 Zboża i trawy - mono 269 zł
17600003 Od kwiatu do owocu cz. I - duo 289 zł
17600004 Od kwiatu do owocu cz. II - duo 289 zł

Plansza dydaktyczne Botanika
Ścienne plansze z botaniki przedstawiają różne powiązane tematycznie gatunki 
zwierząt i roślin występujących w Polsce. Każdy z gatunków pokazany jest na ilu-
stracji i jest opatrzony opisem. Poszczególne opisy zawierają metryczkę każdego 
gatunku: składa się z polskiej oraz łacińskiej nazwy, rysunku i opisu. 
Wym.: 120 x 90 cm

16500120 Niebezpieczne zwierzęta i rośliny 119 zł
16500121 Grzyby trujące i niejadalne 119 zł
16511800 Grzyby jadalne 119 zł
16510000 Drzewa liściaste 119 zł
16510300 Drzewa i krzewy iglaste 119 zł
16510600 Rośliny chronione 119 zł
16511700 Rośłiny lecznicze 119 zł
16512000 Rośliny przyprawowe 119 zł

Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią 
strukturalną o podwyższonej 
wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z 
zawieszeniem sznurkowym

Udzielamy 5-ciu 
lat gwarancji na 
trwałość oprawy 
i folii

Plansze DUO posiadają 
druga strona wolna od 
tekstu służy do ćwiczeń 
i testów.     

Stojaki do 
plansz 

dostępne na 
stronie 116
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komórki i genetyka

Model DNA - duży
Kolorowy model helisy DNA składający się z 11 par 
nukleotydów prezentujący czytelnie 2 skręty helisy. 
Model samosprawdzalny - uniemożliwia błędne 
połączenie zasad (np. tyminy z guaniną). 
Model wykonany z bardzo trwałego tworzywa 
sztucznego, na podstawie. Model można składać i 
rozkładać, co umożliwia m.in. demonstrację procesu 
replikacji DNA.
Śr. 25 cm, wys. ok. 60 cm

14986176 279 zł

Model DNA z oznaczonymi 
zasadami
olorowy model helisy DNA z oznaczonymi litero-
wo zasadami (A, G, C, T). Model po 252 12 par 
nukleotydów złożeniu można obracać wokół osi. 
Na podstawie. Wymiary: 13 x 13 x 40 (H) cm

17500561 259 zł

Model białka
Kolorowy model fragmentu białka przedstawia budo-
wę przestrzenną struktury drugorzędowej (helisa alfa).
Zastosowanie różnokolorowych kulek pozwala 
na szybkie wyróżnienie z modelu atomów wcho-
dzących w skład wiązania peptydowego -CONH-: 
wodoru (pomarańczowe), tlenu (jasnoniebieskie), 
azotu (granatowe) i węgla (czarne). Zielonymi 
kulami oznaczono reszty aminokwasów. Model 
prezentuje też w uproszczonej formie wiązania 
wodorowe między wodorem i tlenem wchodzący-
mi w skład różnych grup amidowych, któremu to 
połączeniu białko zawdzięcza złożoną strukturę.
Wym. 28 x 19 x 45 cm

12006590 204 zł

Podstawy genetyki
5 ściennych plansz szkolnych do biologii przedstawiających przystępnie podstawo-
we zagadnienia z genetyki.
Dzięki przejrzystym, łatwo zapadającym w pamięć kolorowym ilustracjom jest do-
skonałym, szybko przyswajalnym źródłem wiedzy.
Wym.: 100 x 70 cm

16501010 DNA 79 zł
16502020 Chromosomy w komórce człowieka 79 zł
16503030 Dziedziczenie wielogenowe 79 zł
16504040 Prawa Mendla 79 zł
16505050 Podział komórek 79 zł
16501515 Zestaw 5 plansz 359 zł

Udzielamy 5-ciu 
lat gwarancji na 
trwałość oprawy 
i folii

Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią 
strukturalną o podwyższonej 
wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki 
z zawieszeniem sznurkowym

DNA - model uczniowski
Zestaw ten tworzy model DNA o sześciu parach 
zasad. Może być również używany do modelowa-
nia nici RNA. Model zbudowany pokazuje każdą 
zasadę, guaninę, cytozynę, tyminę, adeninę i uracyl 
przy użyciu różnych kolorów i pokazuje pierścienie 
cukrowe, grupy fosforanowe i wiązania wodorowe 
odpowiednio w czerni, czerwieni i bieli. Zawartość: 
3 Guanina; 3 Cytozyna; 3 tymina, 3 adeniny, 2 ura-
cyl, 6 wiązań wodorowych, 12 pierścieni cukrowych 
(ryboza / dezoksyryboza), 12 jednostek kwasu fos-
forowego, 24 złącza nukleotydowe, 1 podstawka 
podtrzymująca, instrukcja.
Wym.: 20 x 30 x 0,5 cm

20205317 69 zł

Zometool - model DNA
Model DNA do samodzielnego złożenia 
zobrazuje i pomoże zrozumieć budowę 
przestrzenną DNA 
Zestaw zawiera 41 patyczków w pięciu 
kolorach i o dwóch różnych długościach.

19540366 189 zł
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Plansze - Mikrobiologia i zdrowie człowieka
Wym.: 70 x 100 cm

17300187 Komórki i tkanki 39 zł
17300188 Bakterie i wirusy 39 zł
17300189 Pasożyty człowieka 39 zł
17300190 Budowa i replikacja DNA 39 zł
17300191 Mejoza i dziedziczenie cech 39 zł
17300192 Witaminy w organizmie człowieka 39 zł
17300193 Mikroelementy i makroelementy 39 zł
17300262 Zasady zdrowego żywienia 39 zł

- Plansze są listwowane i foliowane, dzięki 
czemu są odporne na zabrudzenie
i przedarcia. 

- Każda z plansz wyposażona w metalową 
zawieszkę.

Stojaki do plansz 
dostępne na stronie 116

Komórka roślinna
Model komórki roślinnej przedstawia budowę i położenie względem sąsiadujących 
komórek typowej komórki zwierzęcej, obserwowanej pod mikroskopem elektrono-
wym. Dla celów lepszej ilustracji, wszystkie ważne organelle są oznaczone kontra-
stowymi kolorami. Model obejmuje m.in.: ściana komórkowa, błona komórkowa, 
jądro komórkowe, siateczka śródplazmatyczna gładka, siateczka śródplazmatyczna 
szorstka, rybosomy, chloroplasty, mitochondria, aparat Golgiego.
Wym. modelu: 20 x 11,5 x 33 cm

20205050 1199 zł

Komórka zwierzęca
Model komórki zwierzęcej przedstawia budowę i położenie względem sąsiadu-
jących komórkę typowej komórki zwierzęcej, obserwowanej pod mikroskopem 
elektronowym. Dla celów lepszej ilustracji, wszystkie ważne organelle są oznaczo-
ne kontrastowymi kolorami. Model obejmuje m.in.: jądro komórkowe, mitochon-
drium, gładkie retikulum endoplazmatycznego (ER) szorstkie retikulum endopla-
zmatycznego (ER), błona komórkowa, centriole, aparat Golgiego, lizosom
Wym. modelu: 21 x 11 x 31 cm

20204040 1199 zł

Genetyka - 25 preparatów
Zestaw 25 preparatów zawiera wybrane 
przykłady dotyczące dziedziczności i zmien-
ności organizmów.
Całość zapakowana w estetyczne i trwałe 
plastikowe pudełko o wym.: 9,5 x 8 x 3 cm

12003070 263 zł

Pełna lista preparatów dostępna na stronie 150
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Model komórki roślinnej
Przedstawia szczegółowy przekrój komórki roślinnej wraz z 
elementami, z których się składa. Model podzielony na dwie 
części. Pomoc wykonana z miękkiego, piankowego materiału. 
Wym.: 15 cm

20601901 79 zł

Magnetyczny model komórki zwierzęcej
W zestawie: 26 magnetycznych elementów składowych 
komórki, 12 dwustronnych, plakietek magnetycznych 
(j.polski i j.angielski), 4 karty pracy do kopiowania.
Wym. modelu po rozłożeniu: 50 x 65 cm

14989749 191 zł

Model komórki zwierzęcej
Przedstawia szczegółowy przekrój komórki zwierzęcej wraz z 
elementami, z których się składa. Model podzielony na dwie 
części. Pomoc wykonana z miękkiego, piankowego materiału.
Śr.: 15 cm

20601900 79 zł

Zestaw demonstracyjny do budowy 
komórki roślinnej i zwierzęcej.
Dzięki prezentowanej  pomocy 
uczniowie szybko zapamiętają 

najważniejsze elementy budowy 
komórek i ich nazwy.

Komórki i genetyka

KROK PO KROKU CAŁA KLASA 
ZBUDUJE KOMPLETNĄ KOMÓRKĘ

Magnetyczny model komórki roślinnej
W zestawie: 26 magnetycznych elementów składowych 
komórki, 13 dwustronnych, plakietek magnetycznych 
(j.polski i j.angielski), 4 karty pracy do kopiowania.
Wym. modelu po rozłożeniu: 54 x 65 cm

14989750 262 zł

Model komórki roślinnej
Model komórki roślinnej na podstawie. Pomoc 
dydaktyczna idealnie nadaje się do demonstracji 
podczas zajęć.
Odlew wykonany z tworzywa sztucznego.
Wymiary: 30 x 20 x 51 cm

17901621 259 zł

Model komórki zwierzęcej
Model komórki zwierzęcej na podstawie. Pomoc 
dydaktyczna idealnie nadaje się do demonstracji 
podczas zajęć.
Odlew wykonany z tworzywa sztucznego.
Wymiary: 30 x 20 x 51 cm

17901620 259 zł

Neuron - komórka nerwowa
Model prezentuje szczegółowo budowę komórki 
nerwowej. Ciało neuronu zostało przedstawione 
w przekroju aby wyeksponować jądro komórko-
we z jąderkiem, siateczki wewnątrzplazamtyczne 
(w tym też charakterystyczne dla neuronu ciałko 
Nissla), aparat Golgiego, mitochondria i wodnicz-
ki. Aby ułatwić naukę, każdy z elementów struktur 
komórkowej oznaczony jest kontrastowym kolo-
rem. Od ciała komórki odchodzą wypustki (neury-
ty) dendrytów i aksonu oraz synapsy. Wewnętrz-
ną budowę aksonu widzimy po zdemontowaniu 
elementu modelu zamocowanego na sztyftach- 
widać wyraźnie wartwową osłonkę mielinową z 
komórkmi Schwanna i przewężeniami Ranviera. 
Wym. modelu: 15,5 x 35,5 x 14 cm

12006500 383 zł

Mejoza i mitoza model tablicowy
Zestaw dwóch tablic z 9 magnetycznie mocowa-
nymi modelami stadiów podziału mitotycznego i 
10 modelami stadiów podziału mejotycznego to 
wartościowa pomoc dydaktyczna pozwalająca 
przybliżyć uczniom procesy zachodzące w jądrze 
komórkowym podczas podziału komórki.
Wym. tablic: 32 x 52 x 3 cm, wym. komórki: 8,5 
x 13 x 2 cm

17901613 629 zł
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Wirusy - 4 modele
Zestaw 4 niezależnych modeli przestawiających 
różnorodność kształtów wirusów. W skład ze-
staw wchodzą modele: wirusa HIV- kolistego, z 
lipidową otoczką, adenowirusa- o symetrycznej 
budowie i bez otoczki, bakeriofaga o kapsydzie 
w ksztacie kojarzonym często z kosmicznymi 
łazikami- z główką, ogonkiemi czułkami i wirusa 
mozaiki tytoniu- w białkowej otoczce o o cylin-
drycznym kształcie.
Poszczególne elementy budowy wirusów wy-
szczególnione są różnymi kolorami. W ten spo-
sób oznaczono białkową otoczkę, kapsyd i kwas 
nukleinowy.
Modele wykonano z wysokiej jakości PCV. 
Wymiary każdego z 4 modeli: 20 x 15 x 8 cm

12006130 329 zł

Wirus HIV - model
Model wirusa HIV, powiększony miliony razy, 
pokazuje zewnętrzną lipidową otoczkę, białkowy 
kapsyd oraz znajdujący sie w środku materiał ge-
netyczny wraz z enzymami.
Wym.: 18 x 13 x 13 cm

20200336 440 zł

Plansza - Bakterie i wirusy
Plansza jest listwowana i foliowana, dzięki czemu 
są odporne na zabrudzenie i przedarcia. 
Plansza wyposażona w metalową zawieszkę.
Wym.: 70 x 100 cm

17300188 39 zł

Bakterie - 23 preparaty
Zestaw 23 preparatów zawiera przykłady wybra-
nych bakterii.
Całość zapakowana w estetyczne i trwałe plasti-
kowe pudełko o wym.: 9,5 x 8 x 3 cm

12003050 218 zł

Budowa i podział komórki - zestaw 
10 preparatów
Zestaw składa się z: podstawowe komórki zwierzęce 
w p.s. wątroby salamandry, jądro, błony komórkowe 
i cytoplazma, do badań ogólnych komórki zwierzęcej,  
- fazy mitozy, p.s. przez czerwony szpik kostny ssaka; 
- fazy mejozy w wycinku przez jądro salamandry, 
wybrany materiał ukazujący duże struktury; - ludzkie 
chromosomy, rozmaz z hodowli krwi, pochodzące od 
kobiety i od mężczyzny; - mitochondria, cienki prepa-
rat, p.s., nerka lub wątroba, specjalnie przygotowane 
i zabarwione; - komórki barwnikowe skóry; -magazy-
nowanie glikogenu w komórkach wątroby, p.s., bar-
wiony karminem; -stadia mitozy w wycinku blastuli 
białoryb ukazujący włókna wrzeciona podziałowego; 
- glista końska, embriologia, wycinek macicy ukazują-
cy stadia dojrzewania, widoczne ciałka kierunkowe; 
glista końska, embriologia, p.s. macicy ukazujący 
wczesne stadia bruzdkowania.

19537864 605 zł

Plansza - Komórki - jednostki życia
Dwustronna ścienna plansza szkolna do biologii 
przedstawiająca główne typy komórek i ich bu-
dowę w rzucie trójwymiarowym. Dodatkowo w 
bocznym kartonie znajduje się słowniczek z pod-
stawowymi pojęciami.
Rewers planszy to strona umożliwiająca przepro-
wadzanie praktycznych ćwiczeń oraz sprawdza-
nie nabytej wiedzy.
Dzięki przejrzystym, łatwo zapadającym w pa-
mięć kolorowym ilustracjom jest doskonałym, 
szybko przyswajalnym źródłem wiedzy.
Wym.: 160 x 120 cm

16501114 207 zł

Komórka roślinna - model kompaktowy
Kompaktowy model ukazujący strukturę komórki roślinnej. 
Czytelna i szczegółowa ilustracja obrazuje składniki oraz 
wzajemne powiązania pomiędzy składowymi częściami ko-
mórki. Wszystkie organelle na modelu są ponumerowane 
i objaśnione w legendzie zawartej w instrukcji. Instrukcja 
zawiera również propozycje ćwiczeń i pytań dla uczniów. 
śr.: 20,5 cm

20205487 343 zł

Komórka zwierzęca - model 
kompaktowy
Kompaktowy model ukazujący strukturę komórki 
zwierzęcej. Czytelna i szczegółowa ilustracja obra-
zuje składniki oraz wzajemne powiązania pomię-
dzy składowymi częściami komórki. Wszystkie or-
ganelle na modelu są ponumerowane i objaśnione 
w legendzie zawartej w instrukcji. Instrukcja zawie-
ra również propozycje ćwiczeń i pytań dla uczniów.
śr.: 20,5 cm

20205488 343 złbi
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Mikroskop Delta Optical Genetic 
Pro Mono
Parametry wyróżniające dany model:
-głowica monookularowa, pochylenie 30o.
-brak regulacji rozstawu źrenic.
-regulacja dioptrii na lewym okularze: +/- 5D

25303400 stacjonarny 1153 zł
25303401 z akumlatorem 1263 zł

Mikroskop Delta Optical Genetic 
Pro Bino
Parametry wyróżniające dany model:
-głowica binookularowa, pochylenie 30o.
-zakres regulacji między źrenicami: 48 - 75 mm
-regulacja dioptrii na lewym okularze: +/- 5D

25303402 stacjonarny 1428 zł
25303403 z akumlatorem 1699 zł

Mikroskop Delta Optical Genetic 
Pro Trino
Parametry wyróżniające dany model:
-głowica trinookularowa, pochylenie 30o.
-zakres regulacji między źrenicami: 48 - 75 mm
-regulacja dioptrii na lewym okularze: +/- 5D
Podział światła w głowicy: 50:50 (okulary:tubus 
kamery)

25303406 stacjonarny 1759 zł
25303407 z akumlatorem 1869 zł

Mikroskop Delta Optical Genetic 
Trino
Głowica trinookularowa.

25303409 1483 zł

Prezentowane mikroskopy przeznaczone są do nauczania 
biologia na poziomie szkoły podstawowe, liceum oraz technikum.

Dlaczego warto wybrać akurat ten model? Ogromną zaletą mikrosko-
pu jest jego stosunek jakości do ceny. Solidna, stabilna i ergono-
miczna konstrukcja statywu gwarantuje możliwość jego wieloletniej 
eksploatacji. Doskonałe, achromatyczne obiektywy pozwalają na 
uzyskiwanie ostrych obrazów oraz powiększeń w zakresie 40-1000x. 
Szerokopolowe okulary i jasne oświetlenie LED, dają możliwość 
oglądania już bardzo niewielkich obiektów. Mechaniczny stolik oraz 
precyzyjnie regulowane śruby ruchów mikro i makro, zapewniają 
niezbędną dokładność pracy. Dzięki bogatej ofercie akcesoriów, serię 
Genetic Pro można rozbudować o inne techniki obserwacji mikrosko-
powej. Polaryzacja, ciemne pole, kontrast fazowy znacząco zwiększą 
możliwości tego urządzenia. Szeroka gama kamer mikroskopowych i 
adapterów fotograficznych pozwoli na dokumentację obrazu w posta-
ci zdjęć i filmów, a bogate w funkcje oprogramowanie na późniejszą 
analizę i obróbkę tak uzyskanego materiału.

Każdy z mikroskopów występuje w 2 wersjach 
z zailaniem prądowym AC oraz z wbudowanym akumlatorem 
pozwalającym na pracę z dala od źródeł prądu oraz w trybie
sieciowym.

Seria mikroskopów zalecany do użytku szkolnego 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Parametry wspólne mikroskopów z serii Genetic Pro
- długość tubusu: 160 mm
- głowica monokularowa obracana 360°, pochylenie 30°, okular WF10x 
/18 mm
- miska obiektywowa czterogniazdowa
- obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyj-
ny, amortyzowany)
- system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna)
i ruch drobny (śruba mikrometryczna)
- czułość i działka elementarna drobnego (śruba mikrometryczna)
ogniskowania: 0,004 mm (4μm), zakres 24 mm
- kondensor jasnego pola, typu Abbego N.A. 1,2 z przysłoną irysową i 
gniazdem filtrów
- stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika:
142 mm x 132 mm, zakres ruchu XY: 75 mm x 40 mm
- oświetlacz diodowy LED 3W z pokrętłem regulacji jasności
- zasilanie sieciowe 230 V
- dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0°C do +40°C
- wysokość mikroskopu: 36 cm

Mikroskop Delta Optical Genetic 
Bino
Głowica binookularowa.

25303408 1253 zł

Delta Optical Genetic Bino to podstawowy mikroskop 
biologiczny, dedykowany jako wyposażenie szkół 
ponadpodstawowych i pracowni studenckich, a także 
przeznaczony dla osób, które interesują się obserwacją, 
badaniem i rejestracją fascynującego mikroświata.

Dlaczego warto wybrać akurat ten model? Ogromną 
zaletą mikroskopu jest jego stosunek jakości do ceny. 
Solidna, stabilna i ergonomiczna konstrukcja statywu 
gwarantuje możliwość jego wieloletniej eksploatacji. 
Ażurowy statyw pozwala na obserwację i nadzorowanie 
„vis a vis” działania użytkownika, np. przez nauczyciela z 
drugiej strony mikroskopu.

Dzięki możliwości niezależnego obrotu głowicy od 
blokady chroniącej ją przed nieuprawnionym wyjęciem, 
możliwa jest obserwacja przy użyciu okularów z każdej 
strony mikroskopu, bez konieczności obracania jego 
statywu na stanowisku.

Doskonałe, achromatyczne obiektywy pozwalają na 
uzyskiwanie ostrych obrazów oraz powiększeń w 
zakresie 40-1000x. Szerokopolowe okulary i jasne 
oświetlenie LED, dają możliwość oglądania już bardzo 
niewielkich obiektów. Mechaniczny stolik oraz precyzyjnie 
regulowane śruby ruchów mikro i makro, zapewniają 
niezbędną dokładność pracy.

Szczegółowa specyfikacja 
mikroskopów na stronie 

www.educol.pl

bi
ol

og
ia

146 Wszystkie ceny brutto

bi
ol

og
ia

147Szersza oferta na www.educol.pl



Mikroskop Rainbow 50L - plus
- Mikroskop z powiększeniem: 64x – 1280x;
- soczewki obiektywowe: 4x, 10x, 40xs;
- soczewka Barlowa 2 szt w zestawie;
- Wytrzymały i lekki korpus z metalu;
- Górne i dolne oświetlenie LED;
- Stolik: 90 x 90 mm z uchytami na preparat;
- Zasilanie: zasilacz lub 2 baterie AA;
- Dołączony jest zestaw do eksperymentów.

12469121 399 zł

Mikroskop Rainbow 2L - plus
- mikroskop z powiększeniem: 64x – 640x;
- soczewki obiektywowe: 4x, 10x, 40xs;
- soczewka Barlowa: brak;
- solidny i wytrzymały korpus z metalu;
- górne i dolne oświetlenie LED;
- Stolik: 90 x 90 mm z uchytami na preparat;
- zasilanie: zasilacz lub 3 baterie AA;
- dołączony jest zestaw do eksperymentów.

12469117 349 zł

Mikroskopy 
w komplecie 
z zestawem 
preparatów

Szczegółowa specyfikacja mikroskopów na stronie www.educol.pl

Mikroskop cyfrowy DTX 500 LCD
Mikroskop cyfrowy DTX 500 LCD z wbudowa-
nym wyświetlaczem LCD umożliwia badanie 
próbek w powiększeniu od 20x do 500x i 
zapisywanie wyników w formie zdjęcia lub 
filmu wideo na karcie microSD. 8 wbudowa-
nych diod LED równomiernie oświetla obser-
wowaną powierzchnię i zapewnia niewielkie 
zużycie energii. 
Stolik mikroskopu jest wyposażony w skalę 
pomiarową (8 cm wzdłuż osi x, 6 cm wzdłuż 
osi y) oraz dwa zaciski do przymocowania 
próbki pod kamerą.
Kolorowy wyświetlacz LCD 3,5” posiada łatwe 
w obsłudze przyciski do regulacji jasności, 
ekspozycji i balansu kolorów. Mikroskop DTX 
500 LCD można łatwo podłączyć do kompu-
tera za pomocą kabla USB dołączonego do 
zestawu i skopiować wszystkie pliki utworzo-
ne podczas obserwacji na twardy dysk. Ten 
model posiada także wyjście AV pozwalające 
na przesyłanie obrazów do telewizora lub 
projektora w czasie rzeczywistym.
Mikroskop cyfrowy DTX 500 Mobi zasilany 
jest akumulatorem litowo-jonowym dołączo-
nym do zestawu, który pozwala na 2 godziny 
bezprzewodowej pracy. Mikroskop może być 
również zasilany poprzez port USB komputera.
Wym.: 20 x 14 x 33 cm

12461024 699 zł

Rainbow 
2L - plus

Rainbow 
50L - plus

Kamera mikroskopowa
Kolorowa kamera mikroskopowa posiada sensor 
o rozdzielczości 2 megapikseli, w połączeniu z 
mikroskopem i komputerem, poprzez USB, daje 
możliwość uzyskania podglądu na ekranie kom-
putera z możliwością wyboru rozdzielczości lub 
większej grupie– za pośrednictwem dużego ekra-
nu, projektora multimedialnego lub tablicy inte-
raktywnej. Pozwala zapisać zdjęcia i filmy z obrazu 
widzianego przez mikroskop, a także skorzystać z 
funkcji pomiarowych (po wcześniejszej kalibracji).
Pasuje do tubusów okularowych o średnicy we-
wnętrznej 23,2 mm, które są spotykane w więk-
szości mikroskopów biologicznych. 
W zestawie kabel USB.

25304900 2MP 359 zł
25304918 5MP 549 zł

Mikroskop Scholar Bino
Kompaktowy, doskonale wyposażony mikroskop z głowicą bino z 
regulacją rozstawu okularów pozwalającą na komfortowe prowa-
dzenie nawet długotrwałych obserwacji. Moduł ustawiania ostrości 
za pomocą współosiowej śruby mikro i makrometrycznej. Zasilanie 
bezprzewodowe lub poprzez zasilacz sieciowy. Trzy obiektywy w 
połączeniu z okularem 10x pozwalają uzyskać powiększenia od 40x 
do 400x. Oświetlenie typu LED oraz regulacja natężenia oświetlenia 
górnego i dolnego, dwa tryby oświetlenia pozwalają na obserwacje 
preparatów przeźroczystych jak i nieprzeźroczystych.
W zestawie: 5 preparatów, szkiełka do przygotowywania preparatów, 
pęseta, gilotynka, nożyczki, igła, zestaw do hodowli krewetek, zakraplacz.
Wys. ok 30 cm

16321158 494 zł

Mikroskop Delta Optical BioLight 300
Mikroskop z nowoczesnym układem optycznym, posiada 
3 achromatyczne obiektywy 4x, 10x i 40x, powiększenie w 
zakresie 40-400x, dwa tryby oświetlenia, regulacja ostrości 
śrubami mikro i makro, mechanizm przesuwu preparatu z 
zaznaczoną podziałką. W zestawie z mikroskopem bogate 
wyposażenie m.in.:  pęseta, pipeta, pudełko na preparaty, 
gotowe preparaty, szkiełka, pojemnik,, probówka, igła pre-
paracyjna. Możliwość używania w trybie zasilania bateryj-
nego.  Wym. stolika mikroskopowego 9 x 9 cm.

25303330 359 zł
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Mikroskop z wbudowanym aparatem
Mikroskop z możliwością podłączenia do komputera, projektora lub tablicy interaktywnej poprzez kabel USB. Dzięki 
54x powiększeniu istnieje możliwość dokładnego przyjrzenia się wybranemu eksponatowi.
Mikroskop pozwala również robić zdjęcia oglądanym obiektom i zachować je na dysku.
Cechy: 640 x 480 pikseli, VGA CMOS, 4 lampki LED, 2 adaptery głowic.

20604429 299 zł

Mikroskop ręczny
Mikroskop z powiększeniem 
60-120 razy. Jest idealny do 
obserwowania dla małych 
przedmiotów. Dzięki zintegro-
wanej lampie LED można ob-
serwować najmniejsze szcze-
góły, które nie są widoczne 
gołym okiem. 2-krotny zoom 
jest regulowany. Zasilany 1 ba-
terią AA, nie jest dołączona do 
produktu. Całość wykonana z 
tworzywa sztucznego.
Wym.: 6 x 2,5 x 9,2 cm

19150121 75 zł

Mikroskop - projektor
Projektor cyfrowy, kamera, rejestrator wideo i 
kamera internetowa – wszystko w jednym!
Niezastąpiony przy pracy dla całej klasy lub gru-
py, na przykład: filmuje i powiększa oglądane 
przedmioty, może pomagać w określaniu stron i 
akapitów książek, spełnia funkcje rzutnika.
Zawiera przycisk szybkiego dostępu do robienia 
zdjęć i nagrywania filmów, posiada wbudowany 
mikrofon, może być wykorzystywany jako kamera 
internetowa. Projektor po prostu łączy się z urzą-
dzeniami za pomocą przewodu USB (w zestawie), 
może być używany z komputerami lub tablicami in-
teraktywnymi. Najważniejsze cechy: jakość obrazu 
3MP, regulowany, automatyczne ustawianie ostro-
ści, osiem świateł LED do oświetlania, wewnętrzny 
mikrofon. W zestawie płyta instalacyjna z wieloję-
zycznymi przewodnikami instalacyjnymi
Wysokość:  51 cm

20604427 459 zł

Mikroskop Junior + płyta CD
Umożliwia uzyskiwanie powiększeń od 40 do 1024 razy. Stabilny, 
metalowy korpus zapewnia pewne ustawienie mikroskopu.
Dołączony PC okular umożliwia wykorzystanie techniki 
komputerowej w nauce przyrody i biologii. Oferuje on 
możliwość oglądania obrazów na monitorze komputera 
w czasie rzeczywistym. Udostępnia także możliwości zapi-
su na dysku komputera oglądanych obiektów w rozdziel-
czości 640 x 480 pikseli.
Pełna specyfikacja dostępna na stronie www.educol.pl

16388550 456 zł

Mikroskop cyfrowy DTX 90
Mikroskop USB z profesjonalnym statywem. Powiększenie: 10–300x krotne. Kamera: 5,0 Mpx.
Idealne narzędzie do wykonywania pomiarów wymagających wysokiej precyzji i dokładności. Mikroskop zapewnia 
powiększenie obrazu rzędu od 10x do 300x. Aparat 5 megapikseli umożliwia wykonywanie zdjęć i filmów z obserwacji. 
Zestaw zawiera profesjonalny statyw i stolik ze skalą pomiarową (8 cm na osi X i 7 cm na osi Y).
W celu rozpoczęcia obserwacji należy podłączyć mikroskop do komputera lub laptopa poprzez port USB 2.0. Oprogra-
mowanie do edycji zdjęć, dostarczane wraz z mikroskopem, pozwala na dalszą obróbkę wykonanych zdjęć i filmów. 
Pełna specyfikacja dostępna na stronie www.educol.pl

12461022 389 zł

Niewidoczny świat
Podręcznik to źródło wiedzy obejmujące wszyst-
ko to, czego każdy młody naukowiec pragnie 
dowiedzieć się o mikroskopach i obserwacjach. 
Opisuje on historię powstania mikroskopów, 
ich budowę oraz podstawowe zasady działania 
i obsługi. Główna część książki poświęcona jest 
mikroorganizmom i różnego rodzaju strukturom, 
które można zobaczyć pod mikroskopem.
Format: 25,2 x 25,2 cm, 96 stron.

12469711 64 zł
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Edukacyjne naklejki - mikroskop
Zadaniem uczniów jest napisanie na naklejkach nazw po-
szczególnych elementów mikroskopu i naklejenie ich w 
odpowiednich miejscach. Można to zrobić na planszy po-
glądowej lub prawdziwym mikroskopie. Naklejki przylegają 
do wszystkich gładkich powierzchni, są zmazywalne, można 
więc wykorzystywać je wielokrotnie.
Wym.: 24 x 16.5 cm

14958011 43 zł

Mikroskop kolorowy 
Mikroskop przeznaczony jest do nauki elementów konstrukcyjnych urządzenia. Kolorowe ele-
menty łatwiej zapadają dzieciom w pamięć, przez co szybciej są w stanie nauczyć się prawidłowej 
obsługi mikroskopu. Podstawowe parametry techniczne: powiększenie: 40x, 100x, 400x; okular: 
10-krotne szerokie pole; obiektyw: 4x, 10x, 40x; oświetlenie: światło padające i przechodzące, 
każde z jedną diodą LED.
Wym.: 33,5 x 14,5 x 21,5 cm

14957943 497 zł

Lupa karuzelowa
Prosty projektor zapewnia łatwe użycie i prowadzenie obserwacji różnych żyjątek 
czy części roślin. W ośmiu zasobnikach umieścić można, np. owada, liść, kwiat, 
itp. Każdy zasobnik jest zamykany i umieszczony na „ karuzeli ”. Na szczycie karu-
zeli znajduje się powiększenie x2. 
W zestawie znajduje się także 20 małych kart ze zdjęciami owadów, a opis każde-
go owada znajduje się w atrakcyjnej, kolorowej broszurze.
Zawartość zestawu: lupa karuzelowa, 8 zasobników, 20 kart ze zdjęciami owa-
dów, broszura edukacyjna.
Wym. ok. 22 x 19,5 x 12,5 cm 

16391200 114 zł

Mikroskop 20x - binookularowy - National Geographic
Dwuokularowy mikroskop o małym 20 krotnym powiększeniu do obserwacji w 
świetle przechodzącym jak i odbitym. Dwuokularowa konstrukcja optyczna zapew-
nia wygodne prowadzenie nawet długotrwałych obserwacji. 
Zasilanie 2 baterie LR6. Baterie nie stanowią wyposażenia mikroskopu. Przesuwa-
nie preparatu: ręczne. Ustawianie ostrości: śruba makrometryczna.
Wyposażenie: oświetlacz światła górnego LED (3W/3V), stolik z łapkami do moco-
wania preparatów, próbki minerałów, pokrowiec z tworzywa do przechowywania.

16391190 343 zł

Zestaw eksperymentalny do 
przygotowywania preparatów
Zestaw zawiera narzędzia preparacyjne, mate-
riały biologiczne, szkiełka mikroskopowe oraz 
materiały pomocnicze umożliwiające przygoto-
wywanie własnych preparatów. Pozwala także 
prowadzić hodowlę krewetek oraz obserwować 
pod mikroskopem poszczególne etapy ich roz-
woju. W skład zestawu wchodzi: jaja krewetek, sól 
morska, drożdże, roztwór kleju, spreparowane 
preparaty, preparat krewetka, preparat pszczoła 
miodna, 5 pustych fiolek, preparat skrzydło mo-
tyla, szkiełka nakrywkowe, etykiety, zestaw do 
hodowli krewetek, preparaty, zakraplacz, szczyp-
ce, igła preparacyjna, skalpel, lupa.
Wym.: 19 x 28 x 4 cm

16385949 120 zł

Mikroskop 40x-640x National Geographic z 
fotoadapterem do smartfonów
Dobry, uniwersalny mikroskop dla początkujących miłośników przy-
gody z mikroświatem. Trzy obiektywy w zestawieniu z zoom okularem 
umożliwia uzyskiwanie powiększeń od 40 do 640 razy. Zasilanie z 
baterii umieszczonych w podstawie pozwala na prowadzenie obser-
wacji bez względu na dostępność zasilania sieciowego. Mikroskop 
wyposażono w zestaw przesłon na obrotowej tarczy pod stolikiem, 
który pozwala dobrać optymalne warunki mikroskopowania dla każ-
dego preparatu. 
Korpus mikroskopu pokryty niepoślizgowym tworzywem oraz zintegro-
wany z korpusem uchwyt pozwala na łatwe przenoszenie instrumentu. 
Wyposażenie: lupka, zakraplacz, cylinder miarowy, pęseta, pudełko z zestawem 
szkiełek i gotowych preparatów, jaja skorupiaków, pożywka, 3 puste fiolki.
Wys.24 cm, waga:0,5 kg

16391195 215 zł
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Życie w glebie - 25 preparatów
Zestaw 25 preparatów zawiera wybrane przykłady ukazujące różnorodność biologicz-
ną gleby m.in.: -Rozmaz bakterii glebowych - laseczek Megaterium; -Porost - bioindy-
kator (wskaźnik biologiczny) zanieczyszczeń powietrza; -Grzybnia podgrzybka; -Korzeń 
wierzby hodowanej dla zapobiegania erozji gleby; -Dżdżownica podnosząca jakość gle-
by (przekrój poprzeczny); -Składniki gleby torfowej; -Bulwa ziemniaka, przekrój.
Całość zapakowana w estetyczne i trwałe plastikowe pudełko o wym.: 9,5 x 8 x 3 cm

12003080 248 zł

Mchy, porosty, wątrobowce i grzyby - 25 preparatów
Zestaw 25 preparatów zawiera przykłady wybranych mchów, porostów, wątrobowców 
i grzybów, m.in.: -Pleśniak biały, strzępka tworząca zarodnie; -Przekrój przez plechę po-
rostu; -Trzęsak morszczynowaty; -Porostnica wielokształtna (plemnie); -Mech (rozwój).
Całość zapakowana w estetyczne i trwałe pudełko o wym.: 9,5 x 8 x 3 cm

12003060 238 zł

Życie w wodzie  - 25 preparatów
Zestaw 25 preparatów zawiera wybrane przykłady ukazujące różnorodność biolo-
giczną wody, m.in.: -Zawłotnia; -Pantofelek, widoczny aparat jądrowy; -Larwa ko-
mara, wygląd zewnętrzny; -Drgalnica, nitkowata sinica; -Skupielec, małe kolonie w 
galaretowatej otoczce.
Całość zapakowana w estetyczne i trwałe plastikowe pudełko o wym.: 9,5 x 8 x 3 cm

12003090 248 zł

Bakterie - 23 preparaty
Zestaw 23 preparatów zawiera przykłady wybranych bakterii, m.in.: -Gronkowiec 
złocisty, zakażenia ropne; -Śrubowiec gnijącej wody; -Bakterie z chleba; Rozmaz 
bakterii z jogurtu; -Kwasolubna bakteria glebowa w roztworze metali ciężkich.
Całość zapakowana w estetyczne i trwałe plastikowe pudełko o wym.: 9,5 x 8 x 3 cm

12003050 228 zł

Zestaw 5 preparatów - Bezkręgowce
W zestawie: dżdżownica, wirek, mrówka, noga komara, 
głowa pszczoły.

12003110 65 zł

Zestaw 5 preparatów - Zwyczajne niezwyczajne
W zestawie: litera „e”, korek, ludzki włos, tytoń, trzy rodza-
je farbowanych włókien.

12003012 58 zł

Zestaw 5 preparatów - Grzyby
W zestawie: rhizopus – pleśń chlebowa, penicillium (pędz-
lak), porosty, czernidlak, drożdże.

12003170 65 zł

Zestaw 5 preparatów - Kwiaty
W zestawie: łodyga śłonecznika, łodyga jaskra, korzeń loto-
su, płatek róży, liść lilii.

12003150 55 zł

Zestaw 5 preparatów - Skrzydła owadów
W zestawie: pszczóła, motyl, muszka owocówka, mucha 
domowa, komar.

12003140 65 zł

Zestaw 5 preparatów - Tkanki ssaków
W zestawie: żołądek (ludzki), serce (ludzkie), krew (ludzka), 
nerka (małego ssaka), mózg (ssak).

12003100 79 zł

Zestaw 5 preparatów - Rośliny jadalne
W zestawie: krzenie cebuli, łodyga kukurydzy, liść pomidora, 
korzeń marchwi, liść ryżu.

12003130 65 zł

Zestaw 5 preparatów - Tkanki żaby
W zestawie żabie: jelito, nerka, skóra, wątroba, płuco.

12003016 58 zł

Genetyka - 25 preparatów
Zestaw 25 preparatów zawiera wybrane przykłady dotyczące dziedziczności i zmienności organizmów, 
m.in.: -Mech płonnik, rodnia, wygląd zewnętrzny; -Zapłodnienie komórki jajowej glisty (nicienia); -Na-
błonek jelita cienkiego. 
Całość zapakowana w estetyczne i trwałe plastikowe pudełko o wym.: 9,5 x 8 x 3 cm

12003070 269 zł

Pełna lista preparatów 
dostępna na www.educol.pl
Wysokiej jakości preparaty z opisami w języku polskim.
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Tkanki człowieka 20 szt. - Preparaty 
Lista preparatów:- rozmaz krwi ludzkiej człowieka; -ko-
mórki nabłonkowe z jamy ustnej; -mięsień prążkowa-
ny, p.pd.; - mózg człowieka, p.pp; -migdałek człowieka z 
węzłami chłonnymi, p.pp; -płuco człowieka, p.pp; -Skó-
ra ludzka, p.pd; -żołądek człowieka, p.pp; - szpik kostny 
(czerwony); -jądro ludzkie, p. pp; -skóra ludzka, p.pp. 
(widoczne torebki włosowe); -ślinianka, p.pp; -móżdżek, 
p.pp; -bakterie jelitowe (człowieka); -Plemniki - rozmaz, 
p.pp; -Mięsień sercowy, p.pp. i p.pd; -kość ludzka, p.pp; 
-tkanka wątroby, p.pp; -ściana jelita, p.pp; -nerka, p.pp. 
warstwy korowej.
Wym. szkiełka: 7,6 x 2,5 x 0,1 cm

25200008 169 zł

Tkanki człowieka zmienione 
chorobowo 10 szt. - Preparaty 
Lista preparatów: -gruźlica (prosówka) wątroby; -py-
lica węglowa płuc; -malaria - zaatakowana krew; -nie-
dotlenienie płuca; -rak jądra; -amyloid - degeneracja 
wątroby (skrobiawica); -grypowe zapalenie płuc; -wola 
tarczycy; -okrężnica - przewlekłe zapalenie; -rak prze-
rzutowy wątroby.
Wym. szkiełka: 7,6 x 2,5 x 0,1 cm

25200009 115 zł

Zestaw preparatów biologicznych - 50 szt.
Lista preparatów: -koniuszek korzenia, -korzeń młodej wyki, 
-koniuszek łodygi, -łodyga dyni (przekrój podłużny), -łodyga 
dyni (przekrój poprzeczny), -łodyga kukurydzy (przekrój 
poprzeczny), -łodyga kukurydzy (przekrój podłużny), -łody-
ga słonecznika, -pień lipy (przekrój poprzeczny), -pień lipy 
(przekrój podłużny), -igła sosnowa, -liść bobu, -liść ligustru, 
-liść jaśminu, -pędzlak (rodzaj grzybów), -drożdże, -rodzaj 
pleśni, -strzępek, - pałeczka, -rodzaj algi, -toczek, -rodzaj algi, 
-rodzaj algi, -porost, -liść paproci, -przedrośle (gametofit) pa-
proci z młodym sporofitem, -przedrośle (gametofit) paproci, 
-ziemniak, - łodyga pelargonii, -liść bobu, -liść gumowaca, 
-skórka czosnku, -ziarno kukurydzy z bielmem, -sklereidy, 
-plazmiodesma, -euglena, -pantofelek, -rozwielitka, -stułbia, 
-części narządu gębowego moskita, -części narządu gębo-
wego motyla, -części narządu gębowego pszczoły miodnej, 
-tylne odnóże pszczoły miodnej, -mrówka, -wymaz krwi ludz-
kiej, -łuskowaty ludzki nabłonek w postaci wymazu, -mięsień 
szkieletowy, -rodzaj neuronu, -jajo żaby.
Wym. szkiełka: 7,6 x 2,5 x 0,1 cm

25200007 229 zł

Pełen wykaz preparatów dopstępny 
na www.educol.pl

Preparaty - botanika - zoologia
W zestawie znajduje się 18 gotowych preparatów, m. in.: 
skórka cebuli, odnóże pszczoły, dżdżownica, aparat gębo-
wy komara, itd.
W zestawie: 24 szkiełka podstawowe i 40 szkiełek nakrywkowych.

12429276 86 zł

Preparaty - biologia i fizjologia
W zestawie znajduje się 20 gotowych preparatów, m. in.: 
plemniki ssaka, krew żaby, pleśn, kość, muszka owocówka, itd.
W zestawie: 24 szkiełka podstawowe i 40 szkiełek nakrywkowych.

12429277 86 zł

Zestawy
gotowych
prepratów

Preparaty mikroskopowe - Zoologia 30 szt.
Lista preparatów: -pantofelek; -trzy typy bakterii; -krew 
żaby, rozmaz; -1-komórkowy organizm zwierzęcy; -dafnia; 
-wirki; -tasiemiec bąblowiec; -oko złożone owada; -glista, 
samiec i samica, przekrój poprzeczny; -dżdżownica, prze-
krój poprzeczny; -komar, aparat gębowy; -mucha domo-
wa, aparat gębowy; -pszczoła miodna, aparat gębowy; 
-motyl, aparat gębowy; -żaba, jajo w przekroju; -przywra 
krwi, samiec; -przywra krwi, samica; -komar widliszek, lar-
wa; -muszka owocówka; -odnóże pływne owada; -stułbia, 
p.pp.; -euglena; -mucha domowa, skrzydło; -motyl, skrzy-
dło; -pszczoła miodna, skrzydło; -mucha domowa, noga; 
-pszczoła miodna odnóże przednie i tylne; -krew gołębia, 
rozmaz; -pchła ludzka; -konik polny, czułki.
Wym. szkiełka: 7,6 x 2,5 x 0,1 cm

25200010 157 zł

Zestaw preparatów mikroskopowych - 
Przyroda 10 szt.
Lista preparatów: -Mucha (Musca domestica) - odnóże; 
-Skrzydło ptaka, fragm; -Skrzydło motyla; -Rozmaz krwi 
ludzkiej; -Królik - p.pp. jelita; -Kot - p.pp. przez płuca; 
-Plankton roślinny i zwierzęcy; -Ziarna pyłku - porów-
nanie różnych; -Użyłkowanie liścia macerującego; -Bez 
czarny - p.pp. przez zalążnię.
Wym. szkiełka: 7,6 x 2,5 x 0,1 cm

25200011 69 zł

Zestaw preparatów mikroskopowych - 
Kropla wody 10 szt.
Lista preparatów: -Okrzemki - różne formy; -Euglena 
zielona - wiciowiec; Pantofelki - orzęski z hodowli siano-
wej; -Rozwielitka; -Oczlik - widłonogi; -Jednokomórkowe 
glony; -Plankton słodkowodny; 8. Stułbia, p.pp.; -Robak 
płaski, p.pp.; -Bakterie wody silnie zanieczyszczonej.
Wym. szkiełka: 7,6 x 2,5 x 0,1 cm

25200013 84 zł

Zestaw preparatów biologicznych - 100 szt.
Lista preparatów: korzeń roślinny; -młody korzeń; -kapusta; -łodyga nanercza zachodniego; -łodyga nanercza zachodniego; -łodyga sosny; -przekrój rośliny jednoliściennej; -przekrój rośliny dwuli-
ściennej; -drzewiasta roślina dwuliścienna; -epiderma liścia bobu; -liść pszenicy; -liść lilaka; -łodyga bawełny; -liść bawełny; -liść toiny; -ziarno kukurydzy; -ziarno pszenicy; -komórki epidermalne cebuli; 
-łodyga kukurydzy; -przekrój komórek dębu korkowego; -przekrój porostu; -plemnia mchu; -rodnia mchu; -protonema mchu; -igła sosny; -przekrój plazmodesmy; -mitoza roślinna; -mejoza roślinna; 
-przekrój liścia paproci; -przedrośle paproci; -młody sporofit paproci; -łodyga słonecznika; -liść paproci; -zalążek lilii; -pręcik lilii z dojrzałym pyłkiem; -grzyb kapeluszowy - przekrój; -młody zarodnik 
tasznika - przekrój; -dojrzały zarodnik tasznika - przekrój; -toczek; -zawłotnia (zielenica chlamydomonas, rodzaj glonu); -skrętnica (spirogyra, rodzaj glonu); -kropidlak; -penicilina; -promieniowiec 
promienicy (bakteria); -drożdże; -korzeń rośliny jednoliściennej - przekrój poprzeczny; -trzy rodzaje bakterii - wymaz; -pleśn kory korzeniowej; -kiełkujący pyłek; -wymaz komórek jamy ustnej; -po-
jedyncza łuskowata tkanka nabłonkowa; -łuskowata tkanka nabłonkowa; -mięsień szkieletowy - przekrój poprzeczny i podłużny; -mięsień gładki - przekrój poprzeczny; -mięsień sercowy - przekrój 
podłużny; -naczynia płucne - przekrój; -przekrój węzła limfatycznego; -krew żaby - wymaz; -krew ssaka - wymaz; -ściana żołądka - przekrój; -blastula żaby - przekrój; -mieszek włosowy człowieka 
- przekrój; -przekrój przez żyły i arterie; -nerki; -przekrój jajnika; -przekrój pęcherza moczowego; -sperma - wymaz; -komórka neuronu ruchowego; -proglotyd dojrzałego tasiemca; -bruzdkowanie 
zarodka żaby; -części narządu gębowego muchy domowej; -części narządu gębowego motyla; -części narządu gębowego muchy domowej; -narząd gębowy komara; -glista ludzka męska i żeńska; 
-dafnia; -stułbia; -przewód pokarmowy wypławka; -pączkowanie stułbi; -pantofelek; -gonada męska stułbi - przekrój; -przekrój; -skrzydło muchy domowej; -łuska motyla; -odnóże muchy domowej; 
-trzecia para odnóży pszczoły miodnej; -rdzeń kręgowy; -jelito cienkie - przekrój; -dżdżownica; -tougle l.s. show tilltorm nanilla; -tkanka łączna; -tkanka łączna; -tkanka nabłonkowa; -jajo żaby; -oko 
złożone owada;. -kubki smakowe królika - przekrój; -tkanka nerwowa - przekrój; -tkanka pasożyta oka; -przewód pokarmowy wypławka (gat. płazińca).
Wym. szkiełka: 7,6 x 2,5 x 0,1 cm

25200012 365 zł

Zestaw 12 szkiełek – 36 preparatów 
Zestaw 12 pasków mikro preparatów w plastiko-
wym pudełku, na każdym pasku 3 preparat do 
zbadania m.in.: witaminy, zwierzęta, grzyby, algi, 
czy włókna naturalne. Wym.: 8 x 8 x 3 cm, pasek 
7,5 x 2,5 cm

19120310 116 zł

Doskonale wykonanych 
i wybarwionych preparatów. 
Przechowywane w 
praktycznym pudełku. 
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Płytki Petriego - trójdzielne
Wykonane z tworzywa sztucznego z pokrywą.
W zestawie 3 szt. o wym.: 9 x 1,5 cm

14952105 14 zł

Płytki Petriego
Wykonane z tworzywa sztucznego.
W zestawie 3 szt. o wym.: 9 x 1,5 cm

14952106 15 zł

Taca do preparowania okazów
Taca do preparowania okazów wykonana ze stali 
nierdzewnej z dnem (25 x 20 cm) pokrytym bia-
łym woskiem. Służy m.in. do mocowania okazów, 
rozpinania i przypinania kolejno odkrywanych 
warstw oraz nacinania i przecinania badanych 
okazów. 
Wym.: 32 x 22 x 4 (H) cm

17500029 69 zł

Zestaw preparacyjny - Discovery
Zestaw wysokiej jakości narzędzi preparacyj-
nych.  Stosowany do przygotowania preparatów 
mikroskopowych oraz pobierania próbek.
W zestawie: igła preparacyjna (czarny plastikowy 
uchwyt, chromowana stalowa igła) - 1 szt., stalowa 
pęseta zakończona ostro (13 cm, stal nierdzew-
na) - 1 szt. stalowe nożyczki sekcyjne zakończone 
ostro (11 cm) - 1 szt., stalowy skalpel (uchwyt do 
montażu ostrzy) - 1 szt. ostrza skalpela (do monta-
żu w uchwycie skalpela) - 2 szt. plastikowa pipeta 
Pasteura o pojemności 1 cm³ - 1 szt., plastikowa 
okrągło denna probówka z korkiem - 1 szt.
Całość zapakowana jest w czarne etui.

21500001 85 zł

Zestaw preparacyjny - Research
Zestaw wysokiej jakości narzędzi preparacyjnych. 
Specjalnie przygotowany i wyselekcjonowany przez 
naszych specjalistów. Stosowany do przygotowania 
preparatów mikroskopowych oraz pobierania próbek.
W zestawie: igła preparacyjna prosta (czarny pla-
stikowy uchwyt, chromowana stal) - 2 szt., igła 
preparacyjna lancetowata (czarny plastikowy 
uchwyt, chromowana stal) - 1 szt., stalowa pęse-
ta z ostrym zakończeniem (13 cm) - 1 szt., stalowa 
pęseta zakończona tępo (13 cm) - 1 szt., stalowe 
nożyczki sekcyjne, ostro zakończone (11 cm) - 1 
szt., stalowy skalpel (uchwyt do montażu ostrzy) 
- 1 szt., ostrza skalpela (do montażu w uchwy-
cie skalpela) - 5 szt., plastikowa pipeta Pasteura 
o pojemności 1 cm³ - 2 szt., plastikowa okrągło 
denna probówka z korkiem - 2 szt.
Całość znajduje się w estetycznym wzmocnio-
nym etui zamykanym na zamek błyskawiczny.

21500003 149 zł

Zestaw preparacyjny - 20 elem.
Zestaw 20 przyrządów do preparowania okazów 
naturalnych wykonanych ze stali nierdzewnej i 
umieszczonych w zamykanym opakowaniu typu 
piórnik. Zestaw zawiera: nożyczki (2 szt.), pincety/
pęsety (2 szt.), igły, rozdzielacze i sondy (5 szt.), 
skalpel, ostrze i uchwyt do ostrza, brzytwa, liniał, 
lupa, szkiełko, haczyki, wkraplacz 2-częściowy, 
pędzelek.

17500030 149 zł

Kasetka na 100 preparatów - 1 szt.
Kasetka wykonana z polistyrenu, na 100 szkiełek 
mikroskopowych. Posiada korkowy wkład na 
dnie chroniący przed uszkodzeniami. Na pokryw-
ce znajduje się karta do opisu i identyfikacji szkie-
łek. Możliwość ustawiania piętrowego. Kasetka 
posiada specjalne metalowe zamknięcie.
Kolor wybierany losowo.
Wym.: 21 x 18 x 3,5 cm

19000010 49 zł

Zestaw do preparacji
Wykonane z nierdzewnej stali: pęseta, igła, szpa-
chelka, mieszadło, skalpel, nożyczki i pipeta.
Dł. 14,5 cm

14906529 42 zł

Szkiełka nakrywkowe
Szkiełka wykonane z wysokiej jakości szkła.
W zestawie 100 sztuk o wym. 22 x 22 mm

12416282 20 zł

Szkiełka podstawowe
Szkiełka wykonane z wysokiej jakości szkła.
W zestawie 50 sztuk.

12416281 20 zł
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Pełna oferta mebli do sali chemicznej 
dostępna na www.educol.pl

Stół do pracowni chemicznej z blatem HPL lub odpornym 
chemicznie
Stół na stelażu z rury kwadratowej 25x25 mm, blat wykonany z płyty HPL - od-
pornej na rozcieńczone substancje chemiczne z obrzeżem PCV.

17970214 2 osobowy 120 x 57 x 76 cm 635 zł
17970213 3 osobowy 180 x 57 x 76 cm 819 zł

Szafa na odczynniki chemiczne - wysoka
Metalowa szafa na chemikalia z pełnymi drzwiami z profilem wzmacniającym oraz 
otworami wentylacyjnymi. Drzwi na zawiasach wewnętrznych, zamek kluczowy (2 klu-
cze) z pokrętłem z 3- punktowym systemem ryglowania. Posiada stopki poziomujące.
Szaf niska wyposażona w 2 przestawne półki (co 25 mm), szafa wysoka w 3 półki z 
blachy ocynkowanej z obrzeżami wokół, zabezpieczające przez wylaniem się niebez-
piecznych substancji poza wnętrze.Nośność półki 50kg, 
Wykonane z blacha stalowa o grubości 0,8 mm - malowanej proszkowo, szeroki 
wybór kolorystyczny. 3 lata gwarancji. 
Szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu, koszt transportu 160 zł.
Naklejka ostrzegawcza w zestawie.

19501006 niska - 100 x 50 x 105 cm - 50 kg 1569 zł
19501007 wysoka - 100 x 50 x 200 cm - 70 kg 2103 zł

CHEMIA

Szafka wodna, zlew chemoodporny
Szafka z płyty wiórowej laminowanej z obrzeżem PCV, blat 
pokryty laminatem HPL w kolorze buk lub popiel, wyposa-
żona w 1-komorowy zlew chemoodporny (polipropyleno-
wy o wym. 35 x 35 cm) oraz baterię 2-kurkową.
Wym.: 60 x 60 x 76 cm.

17970084 1362 zł

Wózek 3 półkowy
Wózek wykonany ze stali nierdzewnej, z półkami 
ze stali chromowanej, wyposażony w 4 skrętne 
koła z gumowymi odbojnikami i 2 hamulce.
Spody półek oklejono materiałem dźwiękochłonnym.
Maksymalne obciążenie 145 kg, Odległość mię-
dzy półkami 23 cm, Wym. półek: 83 x 51 cm
Wym. wózka: 86 x 54 x 92 cm

25609091 495 zł

Przy zamówieniu proszę określić rodzaj baterii -
(1 lub 2 kurkowa, stojąca lub ścienna) oraz sposób 
przyłącza mediów:
a) przyłącz ze ściany - szafka z otwartym tyłem
b) przyłącz z podłogi - szafka z niepełnym dnem

Standardowe kolory płyt: buk, wiśnia, olcha. 
Za dodatkową opłatą: niebieski, zielony lub żółty

Stół do pracowni chemicznej z blatem ceramicznym
Stół na stelażu z rury kwadratowej 25x25 mm, blat wykonany z płyty wiórowej lami-
nowanej z obrzeżami zabezpieczonymi doklejką PCV, pokryty płytkami ceramicznymi.

17970212 2 osobowy 120 x 57 x 76 cm 801 zł
17970211 3 osobowy 180 x 57 x 76 cm 971 zł

Kolorystyka korpusu i frontu do 
wyboru na www.educol.pl
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W ofercie mebli laboratoryjnych znajdą Państwo m.in:

Dygestoria laboratoryjne (wyciągi)
Meble laboratoryjne:
 - stoły laboratoryjne
 - szafy laboratoryjne

Wyposażenie:
 - ociekacze
 - krzesła laboratoryjne
 - wózki laboratoryjne
 - okapy

Dygestorium szkolne - 120 x 90 x 
210 cm
Dygestorium szkolne / edukacyjne przeznaczone 
do prezentowania doświadczeń w szkolnych pra-
cowniach chemicznych oraz fizycznych. Uczniowie 
mają możliwość bezpośredniej obserwacji prze-
biegu doświadczeń przez trzy przeszklone ściany 
dygestorium. Konstrukcja dygestorium blokowa, 
wykonana z płyt melaminowych obustronnie la-
minowanych, o wzmocnionej strukturze z okleiną 
PCV 2mm. Płyty usadowione są od podłoża na 
stelażu stalowym, zakończonym stopkami do po-
ziomowania w zakresie 0-50mm.
Komora robocza (manipulacyjna) z bokami prze-
szklonymi, od przodu zamykana oknem przesuw-
nym góra/dół. System wentylacji komory szczelino-
wy. Opary usuwane są poprzez szczeliny i odciągane 
wentylatorem zainstalowanym na dachu dygesto-
rium na zewnątrz pomieszczenia. W dolnej części 
szafka laminowana wentylowana grawitacyjnie.
Dygestoria spełniają wymogi normy PN-EN 
14175-2:2006, Dyrektywy 2014/35/UE. Oznaczo-
ne znakiem CE.
Blat lita ceramika techniczna (LCT). Tylna ściana 
wyłożona od wewnątrz polipropylenem.
Wymiary: 120 x 90 x 210 cm (szer. x gł. x wys.).

20002120 12799 zł

Wyposażenie szkolnego laboratorium

12799 zł

5950 zł
Stół demonstracyjny nauczycielski
Blat z litej ceramiki LCT (obrzeża proste). Stelaż 
wykonany z profilu stalowego 30 x 30 mm - ma-
lowany proszkowo chemoodporną farbą epoksy-
dową. Stelaż od dołu zakończony stopkami po-
ziomującymi.Wyposażenie stołu: zlew stalowy z 
instalacjami i baterią sanitarną c./z. woda, szafka 
laminowana zlewozmywakowa instalacyjna, szaf-
ka laminowana 40 cm z 1 szufladą i drzwiczkami.
Wym.: 190 x 80 x 90 cm

20002121 5950 zł

Prezentowane przez nas dygestoria i meble laboratoryjne spełniają wymagania norm:
PN-EN 14175, PN-EN 13150, PN-EN 14056 i PN-EN 14727, Dyrektywy 2014/35/UE (LVD).

Posiadają Atest/Certyfikat PZH.

Kolory frontów:

jasno
niebieski

jasny
szary

limonkowy

piaskowy

czerwony

jasna
oliwka

niebieski

biały

zielony

żółty

Kolory stelaży:

jasny
szary biały

Mata z włókniny chłonnej - 50 szt.
Niezwykle silnie chłonna włóknina z polipropyle-
nu o obustronnie otwartej porowatej strukturze 
drobnowłóknistej szybko wchłania rozlane ciecze.
Do zbierania oleju, benzyny i wszelkich innych cieczy 
na bazie węglowodorów, materiał odpychający wodę. 
Wysokogatunkowe włókna gwarantują dużą od-
porność na rozdarcie i ścieranie.
Wym.: 40 x 50 cm

19510095 297 zł

Stolik laboratoryjny
Stolik na stelażu z rury kwadratowej 25x25 mm, 
blat pokryty płytkami ceramicznymi, pozostałe 
elementy z płyty wiórowej laminowanej o grubo-
ści 18 mm, zabezpieczonej obrzeżem PCV.
Kolor stelaża do wyboru: czerwony, niebieski, zie-
lony, żółty lub czarny 
Standardowy kolor płyty do wyboru: buk, wiśnia, 
olcha, za dopłatą kolor niebieski, zielony lub żółty 
Wym.: 120 x 60 x 90 cm

17970041 1658 zł

Rękawice do gorących przedmiotów
Rękawice robocze bawełniane frotte, zakończo-
ne ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się rę-
kawicy z dłoni, do prac gdzie występuje koniecz-
ność przytrzymania ciepłych przedmiotów.

19510096 19 zł

Chwytak ochronny
Wykonany z grubej gumy silikonowej. Odporny na 
temperatury do ok. 250°C. Nadaje się również do 
pracy w niskich temperaturach do -57°C. Otwory 
chwytające na kciuk i palce pasują do każdej wiel-
kości dłoni. Powierzchnia chwytająca zaopatrzona 
w wypustki, co zabezpiecza przed ślizganiem. Z 
uszkiem do powieszenia. Posiada znak CE.

19086640 158 zł

Meble wykonywane na zamówienie klienta

Wymiary stołu, rodzaj blatu, rodzaj szafek - uzgadniane są 
każdorazowo z klientem. Transport wyceniany indywidualnie.
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Ochrona stanowiska pracy

Rękawiczki lateksowe - pudrowane
Pudrowane, białe, niejałowe, gładkie, miękkie, 
elastyczne na rozciąganie, wytrzymałe.
Chronią dłonie przed niepożądanymi substancjami.
Rolowany mankiet, ułatwia zakładanie rękawicy 
oraz zapobiega jej odwijaniu się.
100 szt.

19540503 S 69 zł
19540504 L 69 zł
19540505 M 69 zł

Rękawiczki winylowe - bezpudrowe 
Rękawice niejałowe, wykonane z winylu w kolo-
rze białym, nie zawierają lateksu. Mogą być sto-
sowane w kontakcie z żywnością.
Dzięki obustronnemu pokryciu polimerem nada-
ją poślizg, aby ułatwić założenie rękawicy, anty-
poślizgowa powierzchnia na końcówkach palców 
zapewnia bezpieczny uchwyt narzędzi.
100 szt.

19540506 S 62 zł
19540507 L 62 zł
19540508 M 62 zł

Rękawiczki czarne nitrylowe - 
bezpudrowe 100 szt.
Rekomendowane są szczególnie użytkownikom 
mającym suche, szorstkie i wrażliwe na podraż-
nienia dłonie. Brak protein lateksu sprawia że, 
rękawice mogą być używane przez osoby z alergią 
na lateks. Kolagen pozwala zachować właściwe 
nawilżenie skóry, zapobiegając transepidermalnej 
utracie wody z naskórka. Zawartość allantoiny w 
rękawicach zapewnia natychmiastową regenera-
cję naskórka, łagodząc podrażnienia wynikające z 
pracy w szczególnie niesprzyjających warunkach. 
Teksturowana powierzchnia na końcach palców 
zapewnia pewny chwyt i komfort pracy.

19520510 S 63 zł
19520511 M 68 zł
19520512 L 82 zł

Fartuch ochronny - biały
Fartuchy z białego płótna (100% bawełna) z długimi 
rękawami, trzema kieszeniami, paskiem regulują-
cym obwód oraz zapinane na guziki. 

17556000 S wzrost: 150-152 59 zł
17556001 M wzrost: 152-158 59 zł
17556002 L wzrost: 158-164 59 zł
17556003 XL wzrost: 170-176 59 zł

Okulary ochronne
Świetne okulary dla małych naukowców. Wyko-
nane z wysokiej jakości materiału. Okulary mają 
elastyczny pasek.  Rozmiar uniwersalny. 

14986034 1 szt. 19 zł

Mata antypoślizgowa
Maty wykonane z elastycznego silikonu. Mogą 
być wykorzystywane jako podkład antypoślizgo-
wy na kołyski laboratoryjne, stoły, blaty, itp.
Wym.: 375 x 295 x 1,2 mm

19001150 87 zł

Podkładka laboratoryjna ochronna
Praktyczna pomoc w laboratorium. Idealna do 
gorących naczyń laboratoryjnych. Antypoślizgo-
wa, odporna na temperatury do 260°C. Dostęp-
na w różnych kolorach.
Materiał: silikon (VMQ)
Rozmiar: 25 x 25 cm

19011955 191 zł

Gaśnica proszkowa ABC
Gaśnica ta jako jedyna na rynku wyposażona jest 
w pierścień fotoluminescencyjny, dzięki któremu 
gaśnica jest zawsze dobrze widoczna. Zakres za-
stosowania: A - ciała stałe palne, żarzące się, B - 
substancje ciekłe tworzące płomienie, F - tłuszcz, 
oleje jadalne. Masa środka gaśniczego 4 kg
Wym.: wys. 42 cm, śr. 15cm, waga: 6,7kg

19538926 119 zł

Apteczka przemysłowa Standard Plus 
Apteczka przemysłowa w plastikowej walizce 
w kolorze pomarańczowym ze stelażem, który 
umożliwia powieszenie apteczki na ścianie. Wypo-
sażona zgodnie z unijną normą DIN 13157 plus.
W zestawie: 1 szt. kompres zimny, 2 szt. kompres 
na oko, 3 szt. kompres 10x10 a2, 2 szt. opaska 
elastyczna 4m x 6cm, 2 szt. opaska elastyczna 
4m x 8cm, 1 kpl. plaster 10 x 6 cm (8szt.), 1 kpl. 
plaster (14szt.), 1 szt. plaster 5m x 2,5 cm,3 szt. 
opatrunek indywidualny M sterylny, 1 szt. opa-
trunek indywidualny G sterylny, 1 szt. opatrunek 
indywidualny K sterylny, 1 szt. chusta opatrun-
kowa 60 x 80 cm, 2 szt. chusta trójkątna, 1 kpl. 
chusta z flizeliny (5 szt.), 1 szt. koc ratunkowy 160 
x 210 cm, 1 szt. nożyczki 19 cm, 4 szt. rękawice 
winylowe, 6 szt. chusteczka dezynfekująca, 1 szt. 
ustnik do sztucznego oddychania, 1 szt. instruk-
cja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem 
telefonów alarmowych.
Termin ważności środków opatrunkowych - 5 lat.
Wym.: 25,5 x 16,5 x 8,5 cm

19500305 75 zł
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Tlenek wapnia - 500 g
Unikać wdychania pyłu, dymu, gazu, mgły, par, 
rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne, 
odzież ochronną, ochronę oczu/ochronę twarz.

19540518 99 zł

Siarka - 500 g
MSM (metylosulfonylometan) C2H6O2S–  ulega 
łatwo zniszczeniu w procesach obróbki produk-
tów ją zawierających np. naświetlanie, zamraża-
nie, gotowanie. Występuje w formie bezwonne-
go, białego, krystalicznego proszku, nie posiada 
zapachu, nie powoduje zmian zapachowych.

19540519 94 zł

Benzoesan Sodu - 500 g
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/
rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/
odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarz.

19540520 26 zł

Odczynniki chemiczne

Wodorotlenek sodu - 1 kg
Może powodować korozję metali. Powoduje poważne 
oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Nie wdychać 
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować 
rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/
ochronę twarzy.

19540517 23 zł

Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii
Zestaw odczynników  i substancji chemicznych wykorzystywanych do przeprowadzania badań i doświadczeń w szko-
łach na lekcjach chemii (zwłaszcza w szkołach podstawowych).
Skład zestawu: Alkohol etylowy 200 ml; Alkohol propylowy 250 ml; Alkohol trójwodorotlenowy 100 ml; Amoniak 250 
ml; Azotan(V) amonu 50 g; Azotan(V) potasu 100 g; Azotan(V ) sodu 100 g; Azotan(V) srebra 10 g; Benzyna ekstrakcyjna 
250 ml; Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca 50 szt.; Błękit tymolowy 100 ml; Brąz 100 cm2; Butan 1 opak.; 
Chlorek miedzi(II) 100 ml; Chlorek potasu 100 g; Chlorek sodu 250 g; Chlorek wapnia 100 g; Chlorek żelaza(III) 100 ml; 
Cyna 50 g; Cynk 50 g; Dwuchromian(VI) potasu 50 g; Fenoloftaleina 100 ml; Fosfor czerwony 25 g; Glin 50 g; Glin 100 
cm2; Glin 25 g; Jodyna 10 ml; Krzemian sodu 100 ml; Kwas aminooctowy 50 g; Kwas azotowy(V) 250 ml; Kwas chloro-
wodorowy 2 x 250 ml; Kwas cytrynowy 50 g; Kwas fosforowy(V)  100 ml; Kwas mlekowy 100 ml; Kwas mrówkowy 100 
ml; Kwas octowy 100 ml; Kwas oleinowy 100 ml; Kwas siarkowy(VI) 2 x 250 ml; Kwas stearynowy 50 g; Magnez 50 g; 
Magnez 50 g; Manganian(VII) potasu 100 g; Miedź 50 g; Miedź 200 cm2; Mosiądz 100 cm2; Nadtlenek wodoru ok.30% 
100 ml; Octan etylu 100 ml; Octan ołowiu(II) 25 g; Octan sodu bezwodny 50 g; Ołów 100 cm2; Oranż metylowy 100 
ml; Parafina rafinowana 50 g; Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt.; Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt.; 
Ropa naftowa 250 ml; Sacharoza 100 g; Sączki jakościowe 100 szt.; Siarczan(VI)magnezu 100 g; Siarczan(VI)miedzi(II) 
5hydrat 100 g; Siarczan(VI)sodu 100 g; Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat 250 g; Siarczan(VI)wapnia 2hydrat 250 g; Siarka 
250 g; Skrobia ziemniaczana 100 g; Sód 25 g; Stop Wooda 25 g; Świeczki miniaturowe 24 szt.; Tlenek magnezu 50 g; 
Tlenek miedzi(II) 50 g; Tlenek ołowiu(II) 50 g; Tlenek żelaza(III) 50 g; Węgiel brunatny 250 g; Węgiel drzewny 100 g; 
Węglan potasu bezwodny 100 g; Węglan sodu bezwodny 100 g; Węglan sodu kwaśny100 g; Węglan wapnia 100 g; 
Węglan wapnia 100 g; Węglik wapnia 200 g; Wodorotlenek potasu 100 g; Wodorotlenek sodu 250 g; 

17500039 84 pozycje 1358 zł

Stearyna 1 kg
Stearyna, biały granulat typ: 1820 - 
1kg, temp. topnienia 53-57 stopni C.

19540515 22 zł

Wstążka magnezowa - 
99,5%
Wstążka magnezowa zawiera 
99,5% czystego magnezu. Szeroki 
zakres zastosowań, palący ma-
gnez wytwarza temperature ok. 
3000 st.C.
Dł. 14 - 17 m, szer.: ~4mm

19538729 65 zł

Żelazo w proszku
W praktycznym pojemniku z do-
zownikiem, idealne do tworzenia 
magnetycznych eksperymentów.
250 g

28350094 19 zł

Pożywka MS
Koncentrat pożywki Murashige & Skoog 1l – wystar-
cza na przygotowanie 10 l standardowej pożywki.
Zestaw składa się z 4 roztworów: MS Makro A 
100x - 100 ml, MS Makro B 100x - 100 ml, MS Mi-
cro 200x - 50 ml, MS Vits 200x - 50 ml
Odczynnik odpowiedni dla kultur in vitro roślin, 
testowany in vitro. Przeznaczony wyłącznie do 
użytku laboratoryjnego. Przechowywac w lodów-
ce w temp. 2-6 stopni C.

19510098 128 zł

Drut miedziany
Miękki, gatunek M1ER 
Śr. 2mm, dł. 3 mb

19510097 28 zł
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Kwas solny 30% - 1L
Zachować należytą ostrożność, silny środek żrący. 
Używać w dobrze wentylowanych pomieszcze-
niach, stosować ochronę oczu i skóry rąk. Nie do-
puścić do dostania się do kanalizacji, wód i gleby. 

19540516 39 zł

Gliceryna - 1l
Gliceryna roślinna czysta farma-
ceutyczna min 99,5%, C3H8O3

19540523 36 zł

Spirytus salicylowy 2%
Poj. 100 g, kwas salicylowy 20 mg 
w 1 g roztworu.

19540221 6 zł

Jod krystaliczny - 100 g
Silny środek drażniący. Używać w 
dobrze wentylowanych pomiesz-
czeniach, stosować ochronę oczu 
i skóry rąk. Nie dopuścić do dosta-
nia się do kanalizacji, wód i gleby.

19540522 75 zł

Siarczan miedzi - 500 g
Siarczan miedzi pięciowodny, czysty min. 93%, 
CuSO4 x 5H2O. 

19540524 19 zł

Nadtlenek wodoru 100 ml
Wod utleniona H2O2 (wodór 
nadtlenek) w czystej postaci do 
analizy (CZDA).

19540525 3% 7 zł
19540226 30% 25 zł

Nadmanganian Potasu - 500 g
Stosowany jako utleniacz w wielu reakcjach che-
micznych, szczególnie w chemii organicznej. Sub-
stancja łatwoutleniająca się, silnie drażniąca, stwa-
rza zagrożenie dla środowiska naturalnego.

19538730 40 zł

Uniwersalny zestaw wskaźników
Zestaw stanowią użytkowe roztwory odpowiednio dobranych wskaźników jak również paski lakmu-
sowe obojętne  oraz paski wskaźnikowe uniwersalne. Opakowania roztworów stanowią buteleczki 
100 ml zaopatrzone w korki z wkraplaczem. Do zestawu dołączana jest trwała, laminowana tabela 
zakresu zmiany barwy w zależności od pH. 
W skład zestawu wchodzi: eozyna żółtawa G, erytrozyna B, fiolet metylowy, czerwień krezolowa, błękit 
tymolowy, żółcień dwumetylowa, błękit bromofenolowy, czerwień Kongo, oranż metylowy, zieleń bro-
mokrezolowa, fluoresceina, czerwień metylowa, purpura bromokrezolowa, lakmus – paski wskaźniko-
we 100szt, błękit bromotymolowy, czerwień fenolowa, czerwień obojętna, fenoloftaleina, tymolofta-
leina, błękit alkaliczny, żółcień alizarynowa, indygo karmin, paski wskaźnikowe uniwersalne 100 szt.

17538731 555 zł

Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii
Zestaw odczynników (reagentów) i substancji chemicznych do przeprowadzania 
badań i doświadczeń w szkołach na lekcjach chemii (zwłaszcza w liceach ogólno-
kształcących).
W skład zestawu wchodzi 108 substancji. Pełne zestawienie znajdą Państwo na 
stronie www.educol.pl. 

17520252 108 substancji 1854 zł

Mały chemik - prawie 160 doświadczeń
Zestaw pozwala poznać uczniom tajniki chemii i odkryć mnóstwo substancji chemicznych, także tych znajdujących się 
w otoczeniu. Poprzez zmieszanie różnych związków chemicznych otrzymujemy nowe substancje, ucząc się przy okazji 
o zachodzących reakcjach chemicznych. Praktyczne zastosowanie wiedzy chemicznej jest bardzo kreatywne i polega na 
tworzeniu zupełnie nowych substancji: tworzyw sztucznych, włókien, lekarstw, syntetycznego kauczuku, farb, barwników.
W zestawie 19 odczynników oraz niezbędne akcesoria potrzebne do przeprowadzania ekscytujących doświadczeń. 

19519191 220 zł
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Lejek plastikowy z uchwytem
Wykonany z trwałego plastiku z dużym, wygod-
nym uchwytem nawet dla najmłodszych dzieci.
Świetny do zabaw z piaskiem i wodą.
Wym.: 10,5 x 6,5, dl.140 cm 

28372246 1 szt. 12 zł

Zestaw miarek - kubeczki
Plastikowe wolnostojące miarki w pięciu rozmia-
rach: ⅛ kubek lub 29,5 ml, ¼ filiżanki lub 59 ml, 
śr. filiżanki lub 79 ml, ½ filiżanki lub 118 ml, 1 fili-
żanka lub 236 ml
Wykonane z mocnego tworzywa sztucznego.

28353873 5 szt. 16 zł

Zestaw miarek - łyżki
Plastikowe łyżeczki pomiarowe o pojm.0,62 ml, 
1,25 ml, 2,5 l, 5 ml, 7,5 ml, 15 ml.
Wykonane z mocnego tworzywa sztucznego.

28353871 6 szt. 15 zł

Kroplomierz szklany
Umożliwia bezproblemowe i sprawne pobranie nie-
wielkich ilości płynu, a następnie dokładne dozowa-
nie. Zakrętka zamyka się szczelnie. Wszystkie części 
są odporne na chemikalia i łatwe w czyszczeniu. 
Gwint: 1,8 cm, śr. wew. gwintu: 1 cm

19500241 30 ml 20 zł
19500245 60 ml 21 zł
19500246 125 ml 29 zł

Pipeta Pasteura - 500 szt.
Wykonane z polietylen, posiadją podziałkę.
Pojemność bańki ssącej ok. 4 ml.

25163604 1 ml 47 zł
25163602 3 ml 48 zł

Cylindry do odmierzania 
pojemności
W zestawie 7 miarek o pojemności: 10, 25, 50, 
100, 250, 500 oraz 1000 ml.

20602906 118 zł

Zestaw do odmierzania pojemności
Zestaw zawiera 4 zamykane butelki: 2 litry, 1 litr, 
500 ml i 250 ml

20601307 118 zł

Probówki Jumbo
Wytrzymałe, wykonane z grubego plastiku prze-
znaczone są do różnych eksperymentów przy-
rodniczych i naukowych. Wygodne do trzymania 
w dziecięcej dłoni. Każda z probówek ma inny 
kolor zatyczki. Można ich używać bezpiecznie w 
temperaturze od -12 do 93oC.
W zestawie ze stojakiem.
Wym. probówki: 15 x 3 cm

20602788 99 zł

Zestaw laboratoryjny - 43 elem.
Rozwija kreatywność i wyobraźnię u dzieci. Można na wiele sposo-
bów eksperymentować z wodą jak również innymi substancjami. 
W zestawie: 5 różnej wielkości kubków, 8 probówek, które mogą 
być zamykane każdorazowo za pomocą czarnego korka wykona-
nego z tworzywa sztucznego, dodatkowo 8 zatyczek, pipety, strzy-
kawki, 2 czerwone stojaki, wąż o długości 5 m, lejki. 
Wym. stojaka do próbówek: 15,5 x 5 x 5 cm

19120036 204 zł
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Małe laboratorium chemiczne - 87 elem.
Prezentowany zestaw umożliwi dzieciom w przyjemny i ciekawy sposób zaobserwować 
zjawiska i obserwowane zmiany jakie zachodzą podczas doświadczeń.
Materiały do doświadczeń stworzone na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej.
W zestawie: rożnej wielkości pojemniki pomiarowe, okulary ochronne, sita, łyżeczki, 
talerze, miski, tace, pudelka z pokrywą, szkło powiększające, pincety, pipety, termo-
metr, miarki, zapalarka, instrukcja, itp.
Całość zapakowana w praktyczny kufer.

19120416 2098 zł

Zestaw do doświadczeń
Zestaw do doświadczeń z kolorami dzięki które-
mu uczniowie poznają podstawowe zagadnienia 
z zakresu mieszania i tworzenia nowych kolorów 
oraz takich pojęć jak objętość.
Zestaw zawiera: 4 miarki (3 x 100 ml, 1 x 200 ml), 
3 kolorowe proszki (po 0,5 g), 4 probówki w sto-
jaku, 1 pipetę, 3 butelki, miarkę oraz instrukcję.
Wym.: 32 x 9 x 22 cm 

14951412 79 zł

Podstawka PP pod kolbę 
okrągłodenną
Podstawka pod kolbę okrągłodenną wyko-
nana z polipropylenu ze schodkową czę-
ścią wewnętrzną. Może utrzymać kolbę o 
pojemności do 10 litrów. Podstawkę moż-
na autoklawować, a przy zakupie większej 
ilości wygodnie przechowywać piętrując.

17500017 19 zł

Moździerz ceramiczny
Moździerz z tłuczkiem i wylewem to niezbędne 
naczynie wykonane z wysokiej jakości ceramiki.
Wytrzymuje temperatury do 1000 stopni.
Odporny na kwasy i zasady.
Pojemność: 320 ml, śr. 13 cm

14975451 25 zł

Zestaw szczotek laboratoryjnych
Szczotki przeznaczone do czyszczenia naczyń la-
boratoryjnych. Wyposażone w druciany trzonek 
pokryty tworzywem sztucznym, chroniący szkło 
przed zarysowaniami. Zestaw składa się z 10 naj-
potrzebniejszych szczotek o śr. 10 – 80 mm, m. 
in. ze szczotki z drewnianym trzonkiem i szczotki 
zmywającej.

19017032 10 szt. 298 zł

Zestaw do odmierzania cieczy
W zestawie: 5 pojemników z pokrywkami o po-
jemnościach od 200 – 3000 ml, 3 dzbanki z miar-
ką, 5 łyżek miarowych i 6 łyżeczek miarowych.

28353967 165 zł

Zlewka PP ze skalą
Zlewka wykonana z polipropylenu, ze skalą.

25111201 50 ml 8 zł
25111202 100 ml 8 zł
25111203 250 ml 9 zł
25111204 500 ml 14 zł

Uniwersalny statyw na probówki – czterostronny - 1 szt.
Statyw z PP przystosowany do wykorzystania wszystkich czterech stron. 
Zawiera: 4 otwory o śr. 30 mm na probówki o poj. 50 ml, 12 otworów o śr. 20 mm na probówki wirówkowe 
o poj. 15 ml, 32 otwory o śr. 12 mm na probówki reakcyjne o poj. 1,5 i 2 ml, 32 otwory o śr. 10 mm na 
probówki reakcyjne o poj. 0,5 ml.

19022693 95 zł
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Łapa do probówek - drewniana
Uchwyt drewniany ułatwiający przenoszenie pro-
bówek laboratoryjnych.
Wym.: 1,2 x 2,5 x 18 cm

17500038 1 szt. 8 zł

Uchwyt do probówek
Uchwyt wykonany z platerowanej stali sprężyno-
wej, przeznaczony do chwytania probówek do 
średnicy 40 mm

18355791 13 zł

Zestaw przyrządów laboratoryjnych 
Zestaw 5 najbardziej podręcznych przyrządów 
laboratoryjnych: łapa do probówek, pęseta, 
szczypce do tygli, szczotka do mycia probówek, 
łyżko-szpatułka.

17500040 85 zł

Zacisk do weży - wg. Mohr’a
Zacisk sprężynowy do węży laboratoryjnych wg Mohr’a. Długość 60 
mm. Powierzchnia zacisku węża do 20 mm.

25120060 18 zł

Wąż kauczukowy - 1mb
Wążykonany z kauczuku naturalnego. 
Grubość ścianki: 2 mm
Twardość wg Shore’a: 45 A.
Odporność na temp.: -10°C do +50°C.

19504180 śr. wew. 8 mm 30 zł
19504181 śr. wew. 10 mm 38 zł

Wąż silikonowy - 10 m
Biologicznie neutralne. Elastyczne i giętkie. Prze-
źroczyste, przeświecające. 
Rozciągliwość: >300%. 
Dopuszczalny zakres temperatur: od -60°C do 
+200°C ,Twardość: 60 +/- 5, g.: 1,16
Śr.: zew. 6 mm, wew. 3 mm

19555832 10 m 129 zł

Płyta ociekowa - 72 kołki
Płyta ociekowa wykonana z polistyrenu. W dolnej 
części znajduje się zbiorniczek zamknięty korkiem, 
zapobiegający wylewaniu się pozostałości. Wymiary 
kołka: długość 95mm, średnica 15x13mm. Płyta na 
72( kołki o wymiarze 95x15mm) miejsca wykonana z 
pojedynczej formy 4 mm HIPS (High Impakt polisty-
ren), usztywniana. Posiada kanał zlewu który zbiera 
odpady, usuwane poprzez rurkę spustową. 72 wci-
skane kołki 15mm łatwo zdejmowane do czyszcze-
nia lub w celu dostosowania nietypowych kształtów. 
Odporny na plamy. W komplecie z zestawem mon-
tażowym, wąż spustowy i mocowanie. Półki mogą 
być łączone ze sobą modułowo. Dodatkowo małe 
kołki (zestaw 11 szt) 95x6 mm.

25133557 płyta ociekowa 499 zł
25133557K zapasowe kołki - 11 szt. 99 zł

Suszarka na szkło laboratoryjne
Wykonana ze stali z półką z tworzywa sztucznego.
32 miejsca, wym.: 36 x 15 x 47 cm

19502613 65 zł

Zaciski do węży - 12 szt.
Zaciski do węży wykonane z acetalu.
Z ząbkami o długości: 2,7 mm.
Do bezpiecznego, szczelnego zamykania cienkich 
węży gumowych. Łatwe w obsłudze.
Długość: 59 mm.

19062140 128 zł
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Parafilm
Uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpiecza-
nia probówek i innych naczyń reakcyjnych. Para-
film daje się rozciągnąć do 200%. Przylega szczel-
nie nawet do nieregularnych kształtów. Odporny 
na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 
48 godzin.
Szer. 5 cm, dł. 75 m

19001502 231 zł

Pojemniki na próbki 60 ml
Pojemniczki styrenowe z nakrętką, krystalicznie 
czyste i przejrzyste, idealne do obserwacji i trans-
portu okazów. W zestawie 30 szt. o poj. 60 ml.

28334032 113 zł

Bibuła filtracyjna - 100 szt.
Bibuła jakościowa średnia o wymiarach 45 x 56 cm.
Gramatura 75+/-2 g/m2.

25154556 98 zł

Sączki jakościowe średnie
Gramatura 75+/-2, w zestawie : 100 szt.

25102090 śr. 90 mm 11 zł
25112125 śr. 125 mm 15 zł

Korki gumowe małe - 10 szt.
Korki wykonane z gumy naturalnej.
Śr. 14/18 mm, wys. 20 mm

25110114 pełne 20 zł
25111114 1 otwór - śr. 2 mm 20 zł
25112114 2 otwory - śr. 3 mm 20 zł

Korki gumowe duże
Korki wykonane z gumy naturalnej.
Śr. 17/22 mm, wys. 25 mm

25110117 pełne 40 zł
25111117 1 otwór - śr. 2 mm 40 zł
25112117 2 otwory - śr. 3 mm 40 zł

Kuweta z wylewem
Wykonana z tworzywa sztucznego, posiada wy-
lew ułatwiający opróżnienie kuwety z płynów.
Wym.: 30 x 40 cm

19510006 47 zł

Pęseta POM 
Tępa, elastyczna o bardzo dobrej sprężystości, wy-
konana z tworzywa POM o niskim współczynniku 
tarcia, odporne na ścieranie i zmęczenie materia-
łowe, odpowiednia do kontaktu z żywnością, po-
siada niski współczynnik rozszerzalności cieplnej.
Wym. 14,5 cm

25168199 14,5 cm 15 zł
25168299 18 cm 24 zł

Butelka laboratoryjna ze szkła - 1 szt.
Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane ze 
szkła borokrzemowego typu 3.3. Produkowane 
zgodnie z normą ISO 4796-1. Szkło charakteryzuje 
się niskim współczynnikiem liniowej rozszerzal-
ności cieplnej oraz dużą wytrzymałością w przy-
padku stosowania wodnych roztworów kwasów 
i zasad, czy roztworów organicznych. Gwint GL45

19002071 100 ml 16 zł
19002072 250 ml 18 zł
19002073 500 ml 20 zł

Statyw dwurzędowy z PP z bolcami
Statyw dwurzędowy wykonany z polipropylenu, 
posiada 15 gniazd z czego w pierwszym rząd mie-
ści 7 otworów o średnicy 21,5 mm a drugi rząd 8 
otworów o średnicy 17,5 mm.

25110100 26 zł

Drewniane patyczki 13,5 cm
Przydatne w trakcie doświadczeń, stosowany np. 
jako aplikator, pomoc w demonstrowaniu obec-
ności tlenu i wspomagania spalania, dł. 13,5 cm,  
1000 szt.

19510094 75 zł

30 sztuk
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Tacka do eksperymentów
Wym.: 33 x 24 x 1 cm

14981892 25 zł

Termometr
Termometr wykonany ze szkła, umieszczany 
w plastikowej tubie. Nadaj się do sprawdzania 
temperatury od -10OC do +110OC.
Dł.: 30 cm

14985753 15 zł

Mobilne laboratorium - 249 elem.
Mobilna szafka z ośmioma szufladami wraz z wy-
posażeniem do pracy dla 16 uczniów.
W zestawie: mobilna szafka z 8 szufladami, 16 
ochronnych okularów, 32 pojemniki z nadrukiem 
miarki, 24 kolory proszków do eksperymentów, 
32 próbówki, 8 stojaków na próbówki, 8 pipet, 
24 butelki z proszkiem, 8 łyżek pomiarowych, 24 
szalki Petriego, 8 termometrów, 8 zakraplaczy, 8 
butli z dozownikiem spray, 24 pudełeczka z po-
krywką, 7 lup o 7 - krotnym powiększeniu.
Wym. szafki: 86 x 30 x 38 cm

14983979 1694 zł

Tacki - zestaw 5 szt.
Białe tacki wykonane z tworzywa sztucznego, wyjąt-
kowo wytrzymałe, nadają się do zmywarki. Poma-
gają utrzymać czystość i porządek podczas pracy.  
Doskonałe do przechowywania małych elementów.
Wym.: 18 x 12 x 2,6 cm

14970883 25 zł

Stojak z probówkami - okrągły
Zestaw 14 probówek na okrągłym stojaku, wyko-
nanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, 
bezpieczne w użytkowaniu. Zamykane za pomo-
cą zatyczek co umożliwia  wstrząsanie i mieszanie 
zawartości oraz bezpieczne ich przechowywanie. 
Stojak występuje w 4 kolorach – wybieranych losowo.
Wym. probówki: 2,4 x 10,5 cm

14952102 79 zł

Płytki Petriego - trójdzielne
Wykonane z tworzywa sztucznego z 
pokrywą.
W zestawie 3 szt. o wym.: 9 x 1,5 cm

14952105 14 zł

Płytki Petriego
Wykonane z tworzywa sztucznego.
W zestawie 3 szt. o wym.: 9 x 1,5 cm

14952106 15 zł

Tryskawka
Pojemność: 500 ml, wyko-
nanie: tworzywo sztuczne.

14986030 14 zł

Lejek laboratoryjny PP
Wykonany z polipropylenu, posiadają wewnątrz 
gładkie ścianki. 

25157107 śr. 150 mm 16 zł
25157104 śr. 100 mm 7 zł
25157103 śr. 75 mm 4 zł
25157101 śr. 50 mm 3 zł
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Strzykawki
Strzykawki z trwale nadrukowaną podziałką i gu-
mową uszczelką. Różne pojemności.

28364401 20 ml 8 zł
28364399 10 ml 8 zł
28364397 5 ml 8 zł

Waga elektroniczna - 500g  / 0,1g
Waga na baterie z blokadą transportową - do-
brze sprawdza się jako podręczna waga przeno-
śna do szkolnej pracowni. 
Brak zasilacza sieciowego, czas stabilizacji ~3 sek, brak 
wew. kalibracji.
Śr. szalki: 12 cm

19500242 299 zł

Waga elektroniczna - 5000g  / 1g
Waga w standardzie posiada zasilacz sieciowy 
(zewnętrzny), nierdzewną nakładkę na szalkę 
oraz komplet baterii. 
Czas stabilizacji ~3 sek, brak wew. kalibracji.
Wym. szalki: 14, 5 x 13,3 cm

19500243 359 zł

Waga elektroniczna
Genialna elektroniczna waga, posiadająca duży 
i przejrzysty cyfrowy wyświetlacz. Zasilana dwie-
ma bateriami AA, maksymalne obciążenie to 
5,000 g.

19532016 69 zł

Precyzyjne wagi

Butelka z zakraplaczem - 50 ml
Lekka, plastikowa butelka z zakraplaczem umożli-
wia precyzyjne odmierzanie i dodawanie płynów. 
Poj. 50 ml

14986029 18 zł

Lejki plastikowe - 5 szt.
Plastikowy zestaw 5 lejków małych rozmiarów, 
idealnie nadaje się do napełniania probówek lub 
innych małych pojemników. 
Śr. wew. ok: 0,4 cm, śr. zewn. ok. 4 cm,  wys. 6,5 cm

14952109 17 zł

Termometr ze znacznikami
Idealny termometr do wszelkiego rodzaju eksperymentów 
z temperaturami. 6 różnych wskaźników do zaznaczania 
temperatury, zakres od -30 ° C do + 110 ° C, wykonany z 
trwałego tworzywa.
Wym.: 2 x 3,7 x 32,5 cm 

14983304 39 zł

Termometr bagnetowy
Z wodoszczelną obudową, może być 
używany użytku w trudnych warunkach. 
Proste i szybko przeprowadzane zero-
wanie w lodowatej wodzie gwarantuje 
wysoką dokładność przez długi czas.
Zakres temperatur: od -40 do +250°C.
Przełączanie °C/°F 

19538727 149 zł

Termometr bezdotykowy Tech-Med
Termometr bezdotykowy Tech-Med TM-F03BB na 
podczerwień zaprojektowano do pomiaru tempe-
ratury ciała lub wybranej powierzchni przy użyciu 
technologii promieniowania podczerwonego. 
Umożliwia pomiar temperatury ciała dorosłych i 
dzieci bez konieczności dotykania skóry. 
Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD, dwa 
tryby pomiaru temperatury: skala Fahrenheita i 
Celsjusza, do wyboru.
W zestawie: termometr, 2 baterie AA, instrukcja 
obsługi w języku polskim, gwarancja 36 miesięcy.
Wym.: 14,8 × 4,3 × 8,7 cm 

19500307 225 zł

Waga elektroniczna
Precyzyjna waga z dokładnością do 0,1 g, zakres 
do 500 g. Niezawodna i intuicyjna w obsłudze, 
czytelny wyświetlacz LCD podświetlany na nie-
biesko, funkcja TARA. Automatyczne wyłączanie 
po 60 sek. W zestawie 2 baterie AAA. Wybór jedn. 
pomiarowych, m.in. gramy, uncje, karaty.
Wym. ok: 12 x 2 x 6,5 cm

19510102 36 zł

Termometr z sondą
Termometr cyfrowy standardowo wyposażony w 
sondę temperaturową typu K01.
Pomiar temperatury jest możliwy w zakresie od -50°C 
do 750°C z dokładnością 0,75%. Rozdzielczość: 0.1°C. 
Zasilanie: bateria 9V 6F22 (brak w zestawie)
Wym.: 7 x 10,5 cm

19501124 75 zł
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Cylindry miarowe
Cylinder KL B stopka szklana 
sześciokątna. Skala niebieska.

25120204 50 ml 18 zł
25120205 100 ml 22 zł
25120206 250 ml 36 zł
25120207 500 ml 55 zł
25120208 1000 ml 68 zł

Szkło i sprzęt laboratoryjny

Probówki okrąłodenne - 100 szt.
Probówka okrągłodenna bakteriologiczna, wyko-
nana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.

25188100 12 x 100 mm 35 zł
25188160 16 x 160 mm 55 zł
25118180 18 x 180 mm 82 zł

Lejek szklany
Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrze-
mowego BORO 3.3

25120250 śr. 50 mm 6 zł
25120290 śr. 90 mm 9 zł
25102125 śr. 125 mm 17 zł

Kolba płaskodenna
Kolby wykorzystywane są jako naczynia 
reakcyjne i mogą być zaopatrzone w szlif 
umożliwiający połączenie z innymi elemen-
tami aparatury bądź zamknięcie korkiem. 
Wykonana ze szkła borokrzemowego.

25135202 50 ml 9 zł
25135104 100 ml 10 zł
25135206 250 ml 11 zł
25135208 500 ml 15 zł
25135210 1000 ml 22 zł

Kolba okrągłodenna
Kolby wykorzystywane są jako naczynia 
reakcyjne i mogą być zaopatrzone w szlif 
umożliwiający połączenie z innymi elemen-
tami aparatury bądź zamknięcie korkiem. 
Wykonana ze szkła borokrzemowego.

25133201 50 ml 9 zł
25133203 100 ml 10 zł
25133205 250 ml 11 zł
25133207 500 ml 15 zł
25133209 1000 ml 24 zł

Krystalizator szklany z wylewem
Krystalizator z wylewem, wykonany ze szkła bo-
rokrzemowego BORO 3.3.

25146202 60 ml 15 zł
25146206 300 ml 22 zł
25146207 500 ml 27 zł
25146208 900 ml 34 zł

Parownica szklana z wylewem
Parownica szklana płaskodenna z wylewem, wy-
konana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3

25147203 45 ml 13 zł
25147204 160 ml 15 zł
25147205 320 ml 22 zł
25147206 500 ml 31 zł

Zlewka niska - BORO 3.3
Zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrze-
mowego BORO 3.3.

25190205 100 ml 6 zł
25190207 250 ml 7 zł
25190209 400 ml 8 zł
25190211 600 ml 10 zł

Zlewka wysoka - BORO 3.3
Zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrze-
mowego BORO 3.3.

25130203 100 ml 6 zł
25130205 250 ml 8 zł
25130206 400 ml 9 zł
25130207 600 ml 12 zł
25130209 1000 ml 20 zł

Kolba stożkowa - wąska szyja BORO 3.3
olba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem 
wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego 
BORO 3.3

25131203 100 ml 8 zł
25131206 250 ml 9 zł
25131208 500 ml 14 zł
25131209 1000 ml 24 zł

Kolba stożkowa - szeroka szyja BORO 3.3
Kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem 
wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego 
BORO 3.3

25132203 100 ml 8 zł
25132205 250 ml 9 zł
25132207 500 ml 14 zł
25132208 1000 ml 24 zł
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Zestaw 120 elementów szkła i wyposażenia laboratoryjnego
Zestaw zawiera ponad 120 pozycji wysokiej jakości szkła laboratoryjnego podstawowego (pro-
bówki, zlewki, szalki, pipety,...) i zaawansowanego (chłodnica, biureta,..), jak również niezbędne 
elementy wyposażenia (statywy, nożyczki, pęsety, szczypce, szczotki,...). Umożliwia przeprowa-
dzanie zarówno podstawowych, typowych doświadczeń chemicznych, jak i budowę bardziej 
zaawansowanej aparatury (z wykorzystaniem np. chłodnicy, biurety, rurek połączeniowych, 
szkła z bocznymi ramieniami, itd.). Można więc zacząć od sporządzania i rozdzielania miesza-
nin dochodząc do bardziej złożonych metod jak miareczkowanie, czy destylacja. 
Skład zestawu: - Biureta 10 ml, kran prosty szklany, podziałka 0,05 ml; - Chłodnica Liebiga, borokrze-
mianowa, dł. płaszcza 40 cm; - Cylinder miarowy, borokrzemianowa, 100 ml; - Cylinder miarowy, 
borokrzemianowa, 250 ml; - Kolba destylacyjna 150 ml, borokrzemianowa, okrągłodenna, z bocz-
nym ramieniem; - Kolba okrągłodenna, borokrzemianowa 100 ml, wąska szyja; - Kolba płaskodenna, 
borokrzemianowa 250 ml, wąska szyja; - Kolba stożkowa 250 ml, wąska szyja, borokrzemianowa; 
- Krystalizator borokrzem. z wylewem, śr. 100 mm, h=50 mm; - Rurki szklane, średnica 6 mm; - Lejek 
śr. 50 mm, szklany-borokrzemowy; - Lejek śr. 75 mm, szklany-borokrzemowy; - Pipeta wielomiarowa 
5 ml, szklana; - Pipeta wielomiarowa 10 ml, szklana; - Bagietka szklana z łopatką, dł. 30 cm, śr. 7 mm;• 
Probówka 125x16 mm, 10 ml, borokrzem. - Szalka Petriego, szklana borokrz., 50x17 mm; - Szkiełko 
zegarkowe, 60 mm; - Termometr szklany -10..+110 °C, bezrtęciowy; - Zakraplacz-pipeta, szklany z gu-
mowym smoczkiem; - Nożyczki do preparowania, proste, nierdzewne, dł. 125 mm; - Zlewka miarowa 
250 ml, wysoka, borokrzemianowa; - Zlewka miarowa 400 ml, wysoka, borokrzem; - Łyżeczka porce-
lanowa z łopatką 140 mm; - Moździerz z wylewem, z tłuczkiem, szorstki 150 ml, średnica zewnętrzna 
105 mm;  Tygiel porcelanowy 40 ml, wysoki (glazurowana zewn./wewn. b/podstawy) z pokrywką; 
- Parownica porcelanowa 200 ml, śr. 120 mm, płytka, z wylewem; - Łyżeczka do spalań z kołnierzem 
ochronnym, 35 cm; - Nożyczki do preparowania, proste, nierdzewne, długość 125 mm; - Pęseta nie-
rdzewna prosta, 130 mm; Szczypce laboratoryjne uniwersalne, długość 30 cm; - Szczypce do zlewek, 
długość całkowita 23 cm; - Stojak do probówek plastikowy, 20 gniazd; - Zaciskacz Mohra; - Tryskawka 
PE, 250 ml; - Gruszka do pipet, - Wężyki połączeniowe, różne; - Korki gumowe, różne; - Łapa do probó-
wek, drewniana, 18 cm, do probówek o średnicy 11-19 mm; - Szczotka do mycia probówek i zlewek.

17500049 1035 zł

Klasowy zestaw szkła - wersja rozszerzona
W zestawie: zlewka miarowa (borokrzemian.) 250 ml - 12 szt., okulary ochronne - 24 
szt., łyżko-szpatułka 6 szt. , bagietka szklana 6 szt., rękawice laboratoryjne 100 szt. 
,pipeta Pasteura, 3 ml - 6 szt., palnik spirytusowy z knotem, 60 ml - 2 szt., stojak nad 
palnik alkohol. wykonany ze stali chromowanej o wym.:wys.12,5 cm – 2 szt., łapa do 
probówek, drewniana - 2 szt., łyżeczka do spalań, z kołnierzem ochr. - 2 szt., lejek 
laborat. szklany, 80 mm - 2 szt., kolba stożkowa 250 ml -6 szt., korek do kolby 250 
ml - 6 szt., probówka szklana (borokrzemowa) o wym.: 1,2 x 10 cm 12 szt.

17500044 995 zł

Zestaw 4 różnych rurek szklanych
Komplet 4 szklanych rurek o zewnętrznej średnicy 6 mm: prosta krótka 70 mm, prosta długa 
170 mm, zakrzywiona 90 st. 160 mm, zakrzywiona 90 st. 60 mm.

17500385 15 zł

Szkiełko zegarkowe - 10 szt.
Wykończenie krawędzi: obtopione

25102050 śr. 60 mm 39 zł
25102080 śr. 80 mm 42 zł
25102100 śr. 100 mm 50 zł

Zestaw szklanych szalek Petriego
Szalki Petriego Anumbra wykonane z wysokiej 
jakości szkła sodowo-wapniowego. Mogą służyć 
jako pojemnik do przechowywania lub standar-
dowo do prowadzenia hodowli mikrobiologicz-
nych. Autoklawowalne.
Grubość szkła: 1,9mm. W zestawie 10 szt.

19002510 100 x 15 mm 119 zł
19002512 120 x 20 mm 178 zł

Bagietka szklana
Bagietka - pręcik szklany, wykonana ze szkła bo-
rokrzemowego BORO 3.3
Śr. 5-6 mm, dł. 25 cm

25105339 22 zł

Rozdzielacz gruszkowy szklany
Rozdzielacz gruszkowy z kranem szklanym oraz ze 
szlifem.

25120200 100 ml 49 zł
25120201 250 ml 56 zł
25120202 500 ml 78 zł
25120203 1000 ml 88 zł

10 sztuk
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Chemia - Struktura i właściwości materii - 21 lekcji
Duży zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z chemii, przeznaczony do przeprowadze-
nia i omówienia struktur i właściwości materii w sześciu praktycznych seriach. Dzięki ich realizacji uczniowie pozna-
ją stany skupienia materii oraz pojęcie właściwości fizycznych i chemicznych, w tym: objętość, masę, temperaturę 
krzepnięcia, temperaturę topnienia, temperaturę wrzenia i zdolność do tworzenia mieszanin i roztworów. Uczniowie 
zdobywają również umiejętność opisywania materii i przewidywania jej oddziaływań z innymi rodzajami materii.
W module omawiana jest koncepcja zmian chemicznych – uczniowie, próbując rozdzielić na składniki mieszaniny, w 
jakich zaszły reakcje chemiczne, uzmysławiają sobie, że materia może ulegać przemianom, w wyniku których powsta-
ją nowe substancje. Na koniec pracy z modułem uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce - działając jako 
inżynierowie, projektują system filtracji do oczyszczania wody.
Szczegółowy wykaz zawartości zestawu oraz ilustrowana prezentacja zestawu na www.educol.pl 

25000006 5391 zł

Zestaw do destylacji ze statywem
Zestaw pozwala w bezpieczny sposób przeprowadzić 
doświadczenia zawiązane z destylacją. Uczeń może w 
łatwy sposób zbadać efektywność chłodzenia wodą 
oraz zapoznać się z procesem rozdzielnia płynów 
przy wykorzystaniu różnicy temperatury wrzenia.
System SVS oparty jest na łącznikach śrubowych skła-
dających się z nakrętki śrubowej, uszczelki silikonowej 
oraz teflonowego kołnierza. Zastosowanie takich ele-
mentów pozwala w łatwy, szczelny i bezpieczny spo-
sób łączyć poszczególne szklane elementy zestawu.

17902301 1608 zł

Prosty zestaw do wytwarzania 
wybranych gazów
Zestaw zawiera pojemnik do wody z pokrywką, 5 
probówek (150 x 24 mm) z korkami, w tym jeden 
z otworem, 1 probówkę z tubusem (ramieniem 
bocznym), stojak do probówki, wężyk, rurkę 
szklaną do korka z bańką szklaną. 
Służy do wytwarzania wybranych gazów, które 
gromadzą się nad wodą, na przykład: tlen, wo-
dór, dwutlenek węgla.

17500481 139 zł

MPP - Chemia
MPP: Chemia dla klas VII-VIII szkoły pod-
stawowej to m.in.:- 11 zagadnień; - 33 
lekcje (po 11 lekcji „Powtórz wiedzę”, 
„Czas na test” i „Sprawdź się”)
- 696 ekranów, 481 zadań, 17 filmów, 69 
symulacji, 27 obiektów 3D; - 11 gier dy-
daktycznych; - 4 plansze interaktywne; 
- zestaw plansz do aktywizacji klasy przy 
tablicy interaktywnej wraz z przewodni-
kiem metodycznym

25000051 824 zł

Komplet 5 szklanych areometrów
Przyrząd do pomiaru gęstości cieczy. Prosta bu-
dowa oraz łatwa do odczytania skala umożliwia 
sprawdzenie wyniku po zanurzeniu przyrządu w 
analizowanym płynie. Wykorzystywany do pro-
wadzenia prostych eksperymentów w placów-
kach szkolnych. 
Zestaw 5 szt.: 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. 
Podziałka 0,001 g/cm³), temp. odniesienia 20°C
Wym.: 30 cm, śr. 1,7 i 7,25 cm

19003119 399 zł

Szkło laboratoryjne i inne pomoce 
- plansza dwustronna
Pierwsza strona zawiera sprzęt laboratoryjny z 
ich nazwami, z którymi uczniowie spotkają się 
w laboratorium chemicznym. Zachęca uczniów 
do poznania podstawowych zasad i manualnych 
umiejętności w pracy ze szkłem miarowym, pi-
petą czy palnikiem gazowym.
Strona druga zawiera ilustracje pomocy labora-
toryjnych bez ich nazw. Służy do ćwiczeń i powtó-
rzenia programu nauczania.
Wym.: 100 x 140 cm

17600005 289 zł

Całe seria Multimedialnych pracowni przedmiotowych oraz 
Interaktywnych plansz przyrodniczych dostępna na stronach 68 -  69

IPP: Chemia
IPP: Chemia dla klas 7-8 to 80 plansz przedstawionych na set-
kach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:
- Pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające chemię w sposób 
silnie nawiązujący do życia codziennego.
- Interaktywne zasoby oparte m.in. na układzie okresowym pierwiast-
ków chemicznych, schematach, modelach, wzorach i ilustracjach.
- Symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór 
warunków lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezento-
wanych procesów.
- Filmy przedstawiające reakcje chemiczne przeprowadzone za-
równo w laboratorium, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu.
- Trójwymiarowe, obracalne modele cząsteczek.
- Układ okresowy pierwiastków chemicznych, schematy i wzory 
w interaktywnej formie.

25000058 488 zł

Zestaw
5 sztuk
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Aparat Hofmanna
Przyrząd zwany również Eudiometrem Hofmanna, służy do demonstra-
cji chemicznego składu wody w wyniku przeprowadzania jej elektrolizy.
Zbudowany z trzech połączonych ze sobą naczyń, na zasadzie pionowych 
cylindrów (szklanych), wśród których środkowy jest otwarty, a oba boczne 
wyposażone w elektrody, u wylotu posiadają zawory zamykające.
Całość umieszczona na statywie.
Przyrząd dostarczany z zasilaczem. 
Wys. cylindra: 43 cm, wys. całkowita: 55 cm

17903659 473 zł

Elektrolizer - Przyrząd do elektrolizy
Pomoc dydaktyczna pozwala na przeprowadzenie elek-
trolizy. Na dole naczynia znajdują się gniazda przewo-
dów bananowych pozwalające podłączyć źródło prądu.
Podczas wykonywania doświadczeń wymagane 
jest źródło napięcia stałego o napięciu 12 V i ob-
ciążalności do 3 A.
Wym. naczynia: śr. 9 cm, wys.: 12cm

17902600 89 zł

Chemia - Zestaw do doświadczeń chemicznych
Zestaw przeznaczony jest do wykonania doświadczeń z chemii dostosowany 
do podstawy programowej w szkołach podstawowych.
Wyposażenie zestawu wraz ze sprzętem uzupełniającym, umożliwia 
2-4 osobowej grupie uczniów wykonanie wszystkich doświadczeń.
W zestawie elementy widoczne na zdjęciu.
Wym. walizki: 65,6 x 38,5 x 14 cm, waga: 6,5 kg

17902012 2987 zł

Elektrochemia - Zestaw do ćwiczeń z elektrochemii
Zestaw dydaktyczny przeznaczony jest dla szkół podstawowych jak i szkół 
średnich. Umożliwia przeprowadzenie następujących doświadczeń: prze-
wodnictwo wody i wodnych roztworów substancji o budowie jonowej, 
przewodnictwo wodnych roztworów substancji o budowie nie jonowej, 
przewodnictwo wodnych roztworów elektrolitów, opór elektrolitu jako 
funkcja wielkości powierzchni elektrod, opór elektrolitu jako funkcja wza-
jemnej odległości elektrod, ruch jonów w polu elektrycznym, wpływ tem-
peratury na przewodnictwo elektryczne, elektroliza wodnego roztworu 
siarczanu miedziowego, polaryzacja elektrod, ogniwo galwaniczne. 
Wym.: 10 x 36 x 50 cm

17902004 1450 zł

Zestaw do ekstrakcji ze statywem
Zestaw do ekstrakcji pozwala wyizolować mniej rozpuszczalne składniki. Specjalna konstruk-
cja ekstraktora – Soxhlet umożliwia dostarczanie czystego rozpuszczalnika do komory eks-
trakcyjnej, co pozwala na ekstrakcje mniej rozpuszczalnych składników oraz ich wzbogacenie.
System SVS oparty jest na łącznikach śrubowych składających się z nakrętki śrubowej, 
uszczelki silikonowej oraz teflonowego kołnierza. Zastosowanie takich elementów pozwala 
w łatwy, szczelny i bezpieczny sposób łączyć poszczególne szklane elementy zestawu.
Zapakowane w pojemnik plastikowy wyłożony pianką.
Wym. pojemnika: 31,2 x 42,7 x 15 cm

17902302 2159 zł
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Elektryczna płyta grzewcza - 
pojedyncza
Kompaktowa płyta grzewcza z gumowymi nóżka-
mi i zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Dzięki 
regulowanemu termostatowi i lampkom kontrol-
nym, płyta jest bardzo prosta w obsłudze. 
Wym.: 6,7 x 28 x 27 cm
Napięcie: 230 V, moc: 1,5 kW, waga: 2,2 kg

19540514 165 zł

Mobilny palnik Bunsena
Mobilny palnik Bunsena na naboje ciśnieniowe z 
gazem propan/butan (30/70%), z gwintem śrubo-
wym Euro. Precyzyjna regulacja umożliwia dokładne 
ustawienie płomienia. Czas palenia naboju o para-
metrach 230 g (410 ml) wynosi ok. 3-5 godzin. Możli-
wość uzyskiwania temperatur płomienia do 1700°C.

19001420 zestaw 129 zł
19001421 zapasowy nabój 49 zł

Palnik spirytusowy - stal nierdzewna
Palnik przeznaczony do wszystkich doświadczeń 
wymagających podgrzewania, wykonany ze stali 
nierdzewnej. Posiada regulację wielkości ognia 
oraz kapsel gaszący przymocowany na łańcuszku.
Wym.: 8,5 x 6,5 cm

25165610 74 zł

Palnik Bunsena
Palnik zgodny z DIN 30665. Dostępny w dwóch 
wersjach zasilane na gaz ziemny lub propan. 
Parametry: śr. zew. rurki: 14 mm, śr. wew. wylotu: 
~10,5 mm (wylot zwężony ku górze); śr. zew. gło-
wicy: 17 mm, wys. 145 mm, regulacja powietrza. 

19001170 gaz ziemny 265 zł
19001171 propan 223 zł

Długopisowy palnik gazowy
Łatwa obsługa. Regulacja wielkości płomienia. 
Palnik zasilany gazem butan (gaz do zapalniczek). 
Temperatura płomienia 1300oC.
Długość: 20 cm

19538749 99 zł

Palnik spirytusowy
Palnik alkoholowy, spirytusowy. 
Pojemność: 100ml

17902034 palnik 33 zł
19003646 zapasowe knoty 12 zł

Stojak nad palnik alkoholowy
Stojak nad palnik spirytusowy ze stali nierdzewnej, 
z siatką do stawiania naczyń laboratoryjnych i krąż-
kiem ceramicznym pośrodku siatki w postaci spieku. 
Wys.: 11 cm

17500042 32 zł

Podnośnik laboratoryjny - 15 cm
Stolik i podstawa wykonane z aluminium, lakierowa-
ne proszkowo. Płynna regulacja zapewnia precyzyjne 
ustawienie wymaganej wysokości. 
Zakres regulacji: max. 25 cm
Wymiary platformy: 15 x 15 cm

17902616 272 zł

Podnośnik laboratoryjny - 20 cm
Podnośnik ze stali nierdzewnej z płytką antypoślizgo-
wą 20 x 20 cm, wysokość podnoszenia 28 cm.

25103000 399 zł

Komplet szpatułek i łyżeczek do chemii
Sprzęt niezbędny w każdej pracowni chemii, biologii, ekologii. 
W skład kompletu wchodzą: -łyżeczka do spalań; -łyżeczka do spalań 
zgięta pod kątem 90; -łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 60; -szpa-
tułka podwójna prosta; -szpatułka podwójna zgięta; -szpatułka z koń-
cem do posypywania i rozdrabniania.

17902017 99 zł
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Siatka z krążkiem ceramicznym
Metalowa siateczka z ceramicznym krążkiem, 
bezpiecznie zakończone brzegi. 

25100007 120 x 120 mm 16 zł
25100008 160 x 160 mm 18 zł

Maty żaroodporne
Wykonane z krzemianu wapnia maty, gwarantują 
bardzo stabilne wartości przewodnictwa cieplne-
go w dużym zakresie temperatur.
Mogą być używane nieprzerwanie w temperaturze 
1000 °C bez degradacji czy nadmiernego kurczenia.
W zestawie 10 mat o wym. 23 x 23 cm

18355938 141 zł

Trójnóg laboratoryjny - pierścień
Trójnogi o wszechstronnym zastosowaniu, wyko-
nane ze stali ocynkowanej.
Śr.: 90 mm

19011195 149 zł

Trójnóg laboratoryjny - trójkąt
Żeliwny, emaliowany trójkąt z nakładkami na 
nóżkach, które zapobiegają ślizganiu się. Górna 
podstawa o dł.15 cm (w kształcie trójkąta) wyko-
nana z  kwasoodpornego materiału, nóżki ze stali 
niklowanej o dł.20 cm 

19580321 79 zł

Statyw demonstracyjny - uniwersalny
Statyw uniwersalny przeznaczony jest do wszelkich prac laboratoryjnych. Służy do mocowania kolb, pipet, termometrów, biuret, rozdzielaczy, itp.
W zestawie: statyw laboratoryjny bez uchwytów - (podstawa + maszt) - 1szt., łącznik mocowania uchwytów statywu laboratoryjnego, metalowy  - 5 szt., uchwyt do kolb mały statywu 
laboratoryjnego, metalowy  - 1szt., uchwyt do kolb duży statywu laboratoryjnego, metalowy  - 1szt., uchwyt do chłodnic statywu laboratoryjnego, metalowy  - 1szt. , uchwyt do biuret 
podwójny statywu laboratoryjnego, metalowy  - 1szt., pierścień otwarty 6 cm statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt., pierścień do kolb 9 cm statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt.

19513410 562 zł

Statyw demonstracyjny
W skład zestawu wchodzą elementy, które odpowiednio ze sobą łączone tworzą zestaw pomoc-
niczy do demonstracji doświadczeń w pracowniach szkół oraz wyższych uczelniach.

17921001 309 zł

19513410 17921001

Aparatura laboratoryjna - plansza 
dwustronna
Dwustronna, laminowana plansza do klasy che-
micznej, zawiera podstawowe informacje o tema-
tyce destylacji, odparowywania i filtracja. 
Plansza oprawiona w drewniane wałki z zawieszką.
Wym.: 100 x 140 cm

17690211 289 zł

Statyw laboratoryjny bez 
wyposażenia
Statyw laboratoryjny złożony z pod-
stawy (20 x 14 cm) z żeliwa porcela-
nowego, malowane proszkowo oraz 
pręta o śr. 1 cm i dł. 80 cm

25100900 89 zł

Płaszcz grzewczy z regulatorem mocy
Poj.: 1000 ml, pobór prądu: 350 W, zakres kon-
troli temp.: 30 - 360ºC, max. temp. powierzchni 
el. grzewczych: 480ºC
Płaszcz grzewczy wykonany jest zgodnie z nor-
mami UE i oznaczony znakiem CE.
Wym.: 28 x 22 cm

25101000 365 zł

Statywy laboratoryjne
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Zestaw do chemii organicznej i 
nieorganicznej - 212 elem.
Zestaw 212 elementów, umożliwiających budowę bardzo 
szerokiej gamy struktur. 
W zestawie znajdują się modele takich pierwiastków jak 
węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale 
oraz 3 rodzaje łączników symbolizujących wiązania (m.in. 
pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordyna-
cyjne i jonowe). Z elementów zestawu można budować, 
m.in.: cząsteczki, np. wodoru, chloru, tlenu, ozonu, azotu, 
fosforu, siarki, węgla - różne odmiany alotropowe, wodorki, 
np. sodu, magnezu, krzemu oraz chlorowodór, amoniak, 
metan, woda, siarkowodór, chlorki i fluorki, tlenki metali, 
tlenki niemetali, kwasy, jony metali, związki organiczne,np. 
benzen, glicerol, etan, eten, etyn, etanol, itd. 

17511500 238 zł

Zestaw do chemii 
organicznej i nieorganicznej 
- 404 elem.
Aby zbudować struktury chemiczne- 
potrzebny będzie ten zestaw.
W zestawie:2 rodzaje łączników, które 
symbolizują wiązania (kowalencyjne 
pojedyncze, podwójne, potrójne, jono-
we i koordynacyjne) oraz modele wielu 
pierwiastków.
W zestawie:404 elem. w tym: łączniki- 
225 sztuk i kulki - 185 sztuk. Śr. atomów 
1,7 i 2,3 cm

80571161 263 zł

Model przestrzenny  do budowy atomów według Bohra
Zestaw dydaktyczny do tworzenia modeli atomów, jonów i izotopów oparty na modelu atomu Bohra jest wspaniałym 
narzędziem edukacyjnym dla uczniów. Umożliwia praktyczne doświadczenia z najmniejszymi cząstkami elementarnymi.
Skład: pudełko z pokrywką; 4 powłoki elektronowe w pokrywie i na spodzie pudełka 30 protonów, 30 neutronów, 30 
elektronów.

20205319 274 zł

Model atomu 3D
Wszechstronny model budowy atomu może być 
wykorzystany do demonstracji formowania jo-
nów, wyjaśnienia pojęcia elektronowych orbitali 
energetycznych oraz wiązań chemicznych. W star-
szych klasach bardzo użyteczne będzie graficzne 
przedstawienie kwarków oraz falowej natury 
cząsteczek subatomowych. Pozwoli to zaznajomić 
uczniów z nowoczesną wizją budowy atomu.  
Model wykonany ze sprężystej pianki.
Śr. 30 cm, wys. 43 cm

17902611 229 zł

Model diamentu
Model składa się z 4 warstw utworzonych z 30 
atomów węgla i 40 łączników.
Model można składać i rozkładać według dołą-
czonej instrukcji.

20205282 128 zł

Model grafitu
Model składa się z 3 warstw utworzonych z 45 
atomów węgla i 67 łączników (2 rodzaje). 
Model można składać i rozkładać zgodnie z dołą-
czoną instrukcją.

20205283 157 zł

Model fulerenu
Model składa się z 60 atomów węgla i 90 łączników. 
Model można składać i rozkładać.

20205284 187 zł

Zestaw do chemii organicznej i 
nieorganicznej - 820 elem.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej, 
złożony z 500 atomów i 320 wiązań, pozwalający 
budować: węglowodory nasycone, węglowodo-
ry nienasycone, węglowodory cykliczne, grupy 
funkcyjne w chemii organicznej, benzen, polime-
ryzację, izomeryzm optyczny, proste cząsteczki 
nieorganiczne i kompleksy jonowe. 
Atomy są wielkości 1 cm z zestawem wypustek o 
prawidłowych kątach. Wiązania występują w postaci 
trwałych, plastikowych rurek, dociętych do odpo-
wiednich długości i zabarwionych w celu ukazania 
różnych typów wiązań. Wszystkie zestawy dostar-
czane są z opisem poszczególnych atomów i wiązań 
celem szybkiej identyfikacji (nazwa, kolor, kształt).
Zestaw dostarczany w pudełku z przedziałami.

19538701 419 zł
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Tablica rozpuszczalności związków
Ścienna plansza szkolna przedstawiająca tablicę 
rozpuszczalności związków.
Plansza laminowana dwustronnie folią struktu-
ralną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzie-
ranie, oprawa w drewniane półwałki z zawiesze-
niem sznurkowym.

16500122 160 x 120 cm 239 zł
16500123 200 x 150 cm 365 zł

Układ okresowy pierwiastków
Plansza laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drew-
niane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.
Wym. : 160 x 120 cm

16500013 strona chemiczna 218 zł
16500014 strona fizyczna 218 zł

Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.

Plansze - Chemia
Plansze są listwowane i foliowane, dzięki czemu są odporne na 
zabrudzenie i przedarcia. 
Każda z plansz wyposażona w metalową zawieszkę.
Wym.: 70 x 100 cm

17300019 Tabela rozpuszczalości 39 zł
17300020 Wiązania chemiczne w cząsteczkach 39 zł
17300021 Związki nieorganiczne 39 zł
17300022 Kwasy nieorganiczne 39 zł
17300023 Kwasy nieorganiczne 39 zł
17300024 Węglowodory 39 zł
17300025 Układ okresowy pierwiastków 39 zł
17300060 Skala elektroujemności 39 zł
17300061 Budowa materii 39 zł
17300221 Rozpuszczalność substancji w wodzie 39 zł
17300222 Stany skupienia 39 zł
17300223 Promieniotwórczość 39 zł
17300289 Tlenki 39 zł
17300297 Pochodne węglowodorów 39 zł
17300298 Substancje o znaczeniu biologicznym 39 zł

Stojaki do plansz 
dostępne na stronie 116

Tablicowy, magnetyczny zestaw do 
budowy cząsteczek
Prezentowany zestaw umożliwia przedstawienie 
struktury molekularnej, chemicznej, wiązań che-
micznych i reakcji chemicznych, w sposób łatwy 
dla klasy.
W zestawie: 20 atomów koloru czarnego, 20 ato-
mów koloru czerwonego, 20 atomów koloru bia-
łego, 10 atomów koloru niebieskiego, 10 atomów 
koloru zielonego, 10 atomów koloru żółtego, 40 
wiązań. 
Całość zapakowana w plastikowy kuferek, uła-
twiający przechowywanie elementów zestawu.

19519192 499 zł
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Chemiczne Memory
Każdy z zestawów w drewniane skrzynce z pokrywą.

24311006 Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków 139 zł
24311007 Między chemią, a biologią 139 zł
24311008 Kwasy i wodorotlenki 139 zł
24311009 Pochodne węglowodorów 139 zł
24311010 Węgiel i jego związki 139 zł
24311011 Rodzaje i przemiany materii 139 zł
24311021 Gazy i ważne tlenki 139 zł
24311015 Wiązania i reakcje chemiczne 139 zł

Pomoc pomoże w utrwaleniu wiedzy zdobytej na lekcjach chemii, a powtórki 
przed sprawdzianami staną się czystą przyjemnością. 

Gra składa się z 40 płytek, na których znajdują się wzory substancji, nazwy 
zjawisk, pojęcia oraz ich krótkie definicje. Podczas zabawy gracze, podobnie jak 
w klasycznym memory, muszą odnaleźć dwa pasujące do siebie elementy. Jeden 
z nich pochodzi z kolumny haseł, drugi z grupy definicji i wyjaśnień, dzięki czemu 
gra w sprytny sposób zapoznaje dziecko z wiedzą z zakresu chemii, systematyzu-
je ją i pomaga zapamiętać.

Pomoc utrwala trudną nomenklaturę chemiczną obowiązującą w szkole, uczy 
prawidłowego odczytywania symboli i wzorów chemicznych, uczy odróżniać 
cząsteczki od atomów, a także uczy uzgadniania wzorów sumarycznych tlenków 
i ich nazw.

Domino Chemiczne
Domino Chemiczne to dowód na to, że nawet trudna wiedza może być podana w 
przystępny i interesujący dla dziecka sposób. Gra pozwala przyswoić wiadomości 
dotyczące takich tematów jak sole, węglowodory, atomy i cząsteczki oraz kwasy i 
zasady. Domino mobilizuje i angażuje, a dzięki temu, że zabawa ma postać rywa-
lizacji, nauce towarzyszą pozytywne emocje. Grę można wykorzystać zarówno do 
urozmaicenia zajęć w szkole jak również jako pomoc dydaktyczną w domu. Gra uzy-
skała pozytywną recenzję recenzentów Ministerialnych i została wpisana na listę 
środków zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
Zawartość: skrzynka wykonana z drewna w wym. 17,5 x 10,5 x 5,5 cm,30 drewnianych 
elementów o wym. 4 x 8 cm. Każdy z nich, tak jak w tradycyjnym dominie podzielony 
jest na dwa pola. Na jednym jest wzór chemiczny, a na drugim współczesna nazwa.

24311002 Atom i cząsteczka 115 zł
24311003 Kwasy i wodorotlenki 115 zł
24311004 Sole 115 zł
24311005 Węglowodory i pochodne 115 zł
24310000 Symbole i wzory 115 zł
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FIZYKA

173

Zagadki fizyczne
Zbiór ponad 200 pytań i odpowiedzi z fizyki prze-
znaczony dla kończących szkołę podstawową i 
dla gimnazjalistów. Powstał nie tylko z myślą o 
tych, którzy urodzili się po to, by zostać fizykami, 
ale by przypomnieć każdemu, jak pięknie jest 
świadomie uczestniczyć w procesach i zjawiskach 
fizycznych, z którymi wszyscy stykamy się na co 
dzień. Treści podzielono na pięć tematycznych 
rozdziałów, m.in. Fizykę zabawną i wakacyjną 
czy zrozumieć szkolną fizykę. Dzięki przyjętej 
formule książka rozszerza wiedzę, a także skłania 
do dociekania i poszukiwań o charakterze na-
ukowym. Zapewnia młodym czytelnikom radość 
poznawania i odkrywania.Ilustracje ściśle powią-
zane z pytaniami w formie zdjęć, rysunków lub 
wykresów stanowią cenne merytoryczne uzupeł-
nienie, a nie tylko graficzny ozdobnik! 
80 stron, format: 20 x 29 cm

19511023 29 zł

Radiometr Crookesa
Padające światło na Radiometr wprawia w ruch 
wiatraczek znajdujący się w jego środku.
Urządzenie to składa się z wiatraczka umieszczo-
nego w szklanej bańce. Skrzydła wiatraczka z jed-
nej strony są czarne, z drugiej zaś – posrebrzone. 
Szklana bańka wypełniona jest powietrzem o 
niskim ciśnieniu.
Wysokość: 20 cm, materiał: szkło

19519563 297 zł

Zestaw 14 bloków różnych 
materiałów-ciał stałych
14 bloków różnych materiałów jest doskonałą 
pomocą dydaktyczną do prezentacji i omawiania 
na lekcji różnic i właściwości fizyczno-chemicz-
nych ciał stałych, a także określania gęstości 
różnych materiałów. Bloki mają wymiary ok.: 50 
x 40 x 30 mm (drewno, parafina twarda, alum-
inium, stal, styropian), 20 x 20 x 100 mm (plek-
siglas, szkło, łupek, aluminium, drewno miękkie, 
marmur), 50 x 50 x 20 mm (ołów), 20 x 20 x 50 
mm (mosiądz) oraz 40 x 40 x 20 mm (stal). Na 
podstawie tej pomocy dydaktycznej można też 
omawiać wady i zalety stosowania określonych 
materiałów w życiu codziennym, jak i przemyśle, 
jest więc przydatna zarówno w szkolnictwie ogól-
nokształcącym (przyroda, fizyka, chemia), jak i 
przy nauczaniu przedmiotów zawodowych.

17500398 338 zł

Kuweta drgań prosta
Najlepszym ośrodkiem służącym do pokazów 
zjawisk rozchodzenia się fal jest środowisko 
wodne, które pozwala dokonać obserwacji zja-
wiska gołym okiem. Kuweta drgań jest to przy-
rząd przeznaczony do demonstracji i badania 
fal na wodzie. Powstające w kuwecie fale - ich 
rozchodzenie się, odbijanie, interferencja fal , 
kształt - mogą być wytwarzane i obserwowane 
na ekranie urządzenia poprzez regulację często-
tliwości drgań.

17936321 397 zł

Zestaw do wykazywania sił 
międzycząsteczkowych
Zestaw pozwala wykazać istnienie sił działających 
na poziomie cząsteczkowym.
Zawiera dwie pary płytek: okrągłych i kwadrato-
wych, uchwyty na przyssawce oraz miseczki na 
różne substancje.
Dodatkowe pomoce naukowe współdziałające 
z wyrobem: statyw z haczykiem do zawieszania 
płytek odważniki cechowane o różnej masie si-
łomierze.

17903197 203 zł

Wahadła rezonansowe
Pomoc dydaktyczna pozwala zademonstrować zja-
wisko mechanicznego rezonansu drgań. Wahadło 
rezonansowe wyposażone w 7 kulek na zawiesze-
niach bifilarnych - zawieszenie, gdzie ciało wisi na 
dwóch niciach wychodzących z jednego punktu 
tego ciała pod pewnym do siebie kątem. Tak zawie-
szone ciało może się wahać tylko w płaszczyźnie 
prostopadłej do płaszczyzny, gdzie znajdują się nici.

17903750 275 zł

Zestaw do wykazywania wolnych 
przestrzeni między cząsteczkami
Pomoc naukowa pomaga zrozumieć istotę budowy i oddzia-
ływań międzycząsteczkowych różnych substancji. W prosty, 
lecz widowiskowy sposób obrazuje istnienie wolnych prze-
strzeni między cząsteczkami.
W zestawie: cylinder miarowy, rurka szklana zamykana 
korkiem, lejek szklany. 

17903198 252 zł
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Pojemnik z poziomym wylewem
Przydatny podczas wykonywania doświadczeń 
prezentujących prawo Archimedesa oraz innych 
eksperymentów, np. z zakresu ciężaru właściwego.
Wysokość ok. 12,5 cm.

17500021 38 zł

Naczynia kapilarne
Kapilarne naczynia - 5 różnych połączonych ze 
sobą i umieszczonych na podstawie dobrze ob-
razują zjawiska kapilarności (włoskowatości), siły 
adhezji i kohezji, menisk, napięcie powierzchniowe.
Wym.: 16,5 x 14,5 x 10 cm

17518807 46 zł

Naczynia połączone
Tradycyjna, nadal niezastąpiona pomoc do pre-
zentacji jednakowego poziomu cieczy w naczy-
niach połączonych, niezależnie od kształtu naczyń.
Wym.: 21,5 x 8 x 14 cm

17535000 57 zł

Prasa hydrauliczna – model prosty
Ekonomiczna i uproszczona wersja prezentująca 
zasadę działania prasy hydraulicznej oraz Prawa 
Pascala. Składa się z dwóch połączonych rurką 
strzykawek o różnej objętości (10 ml i 50 ml) i za-
montowanych w stojącej obudowie.
Wym.: 19 x 16,5 x 7 cm

17500104 59 zł

Rurka do demonstracji zjawiska 
konwekcji
Pomoc dydaktyczna w kształcie wygiętej prosto-
kątnej rurki szklanej z wlewem od góry, za po-
mocą której można demonstrować efektownie 
zjawisko konwekcji w cieczach. Podczas demon-
stracji pomoc najlepiej trzymać łapą laboratoryj-
ną lub zawiesić na statywie (nie dołączone).
Wym: 20 x 15 cm

17500100 49 zł

Komora próżniowa
Za pomocą pompki wypompuj powietrze z herme-
tycznego pojemnika i stwórz rzeczywistą próżnię.
Za pomocą pojemnika próżniowego można prze-
prowadzić wiele eksperymentów, np. umieść 
pół jabłka w pojemniku, a świeżość utrzyma się 
nawet 3-5 razy dłużej niż w tradycyjnym pojem-
niku lub umieść w pojemniku telefon i porównaj 
dźwięk dzwoniącego telefonu.
W zestawie: pojemnik z mocnego tworzywa. 
Śr. 20 cm, wys. 7 cm

14984731 99 zł

Komplet do doświadczeń z ciepła - wersja rozbudowana
Komplet umożliwia przeprowadzenie szeregu doświadczeń z zakresu nauki o cie-
ple, obejmujących takie zagadnienia jak: rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy 
i gazów, zmiana stanu skupienia ciała, pomiary temperatury, rozchodzenie się cie-
pła, kalorymetria, konwersja energii cieplnej światła na energię elektryczną i me-
chaniczną, właściwości i zastosowanie bimetali.
W zestawie m.in.: dylatoskop, kalorymetr, przyrząd do liniowego przewodnictwa cie-
pła, termoskop, odwadniacz, pierscień  Gravesanda, przyrząd do konwekcji ciepła, ba-
terię słoneczną, radiometr Crooke’a, czujnik bimetaliczny, szkło i sprzęt laboratoryjny.
Szczegółowy opis pomocy dostępny na www.educol.pl
Wym. walizki: 46 x 33 x 15 cm

17903219 3900 zł

Płyny i gazy - zestaw demonstracyjny
Zestaw przyrządów doświadczalnych umożliwiających prezentację i sprawdzenie słuszno-
ści praw z zakresu mechaniki płynów i gazów oraz demonstrację podstawowych zagadnień 
związanych z szeroko rozumianą nauką o płynach i gazach.
W zestawie m.in.: manometr wodny otwarty, model baroskopu cieczowego, paradoks hydro-
statyczny, przyrząd do demonstracji prawa Clapeyrona, przyrząd do prawa Pascala, naczynia 
połączone różnych kształtów, cylinder do doświadczeń z prawem Pascala, model prasy hydrau-
licznej, nurek Kartezjusza, przyrząd do demonstracji prawa Archimedesa, zestaw ciężarków o 
jednakowej masie, naczynie przelewowe.
Niektóre zadania możliwe do realizacji za pomocą elementów zestawu: pomiary ciśnienia 
gazów i cieczy, prawo Pascala, wyznaczanie ciężaru właściwego cieczy i ciał stałych, prawo 
Archimedesa, paradoks Pascala.
Wym. całkowite: 46 x 33 x 15 cm

17903433 2377 zł
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Właściwości 
materii

Przyrząd bimetaliczny
Bimetaliczny pasek, czyli pasek złożony z dwóch 
metali o różnym stopniu rozszerzalności ciepl-
nej. Po podgrzaniu paska następuje jego nagłe 
zawinięcie, co w prosty i skuteczny sposób do-
wodzi nierównomiernej rozszerzalności obydwu 
metali.
Wym.: 33 x 2 x 2 cm

17518805 46 zł

Pierścień Gravesanda
Znany od lat komplet, zwany też Pierścieniem 
Gravesanda, czyli metalowa kulka i pierścień osa-
dzone w uchwytach. Szybkie i skuteczne doświad-
czenie dowodzące istnienia rozszerzalności cieplnej.
Wym.: 15 x 2 x 3 cm

17518804 54 zł

Przewodnictwo cieplne metali
Przyrząd do demonstracji zjawiska przewodnictwa 
cieplnego. Zbudowany z pasków miedzi, żelaza, 
aluminium i mosiądzu, odpowiednio podpisane, 
solidnie zamocowane na drewnianym pierścieniu.
Szczegółowy sposób użycia - na www.educol.pl 
Rozmiar pasków: 10 x 5 cm 
Drewniany pierścień o śr.12,5 cm

28350385 34 zł

Termometr Galileusza - 1 szt.
Nietypowy termometr, którego autorstwo przy-
pisywane jest Galileuszowi. W ciekawy sposób 
dowodzi praw fizycznych dotyczących cieczy (ich 
gęstości w zależności od temperatury). Tempera-
turę wskazuje najniższa z nie zatopionych baniek. 
Każda bańka (szklana) ma przyczepioną tabliczkę 
z temperaturą. Wysokość tego szklanego termo-
metru: 28 cm, ilość baniek: 5, zakres: 18-26oC

17500105 75 zł

Zestaw 6 różnych cylindrów – 
jednakowy ciężar
Zestaw 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i 
ich stopów: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, że-
lazo, cynk. Wszystkie cylindry cechuje jednakowy 
ciężar i średnica walca, a w związku z tym są one 
różnej wysokości, co znakomicie pokazuje różnicę 
pomiędzy ciężarem (właściwym) a objętością.

17500012 155 zł

Zestaw do wyznaczania gęstości 
materiałów
Zestaw 10 sześcianów o jednakowej objętości, 
wykonanych z  miedzi, mosiądzu, żelaza, cynku, 
aluminium, akrylu, plastiku, drewna miękkiego, 
drewna twardego i nylonu. Przeznaczone do do-
świadczeń z wyznaczaniem gęstości, bądź jako 
próbki materiałów o różnej gęstości.
Wym. sześcianu: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm

17903604 139 zł

Metale i ich stopy
Zestaw 12 płytek wykonanych z różnych metali. 
Zestaw zawiera paski: miękkiego i twardego alu-
minium, magnetycznej i niemagnetycznej stali 
nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosiądzu 
wysokoniklowego, brązu, stali pokrytej powłoką 
galwaniczną, stali miękkiej, miedzi i mosiądzu, z 
wytłoczonymi  oznaczeniami literowymi do iden-
tyfikacji metalu.
Wym. płytki: 5 x 2,5 cm

28350147 69 zł

Drut z pamięcią kształtu
Stop dwóch metali: niklu i tytanu, pozwalające na 
dowolne powyginanie drutu, a on po podgrzaniu 
(przez np. wrzucenie do gorącej wody, podgrza-
nie w płomieniu świeczki, zapalniczki...) powróci 
do pierwotnego kształtu!
Odcinek o dł.: 10 cm

19519565 29 zł

Barometr Goethego
Barometr Goethego to przyrząd, pozwalający  
przewidzieć pogodę. Dzięki barometrowi jeste-
śmy w stanie ocenić, czy wartość ciśnienia at-
mosferycznego rośnie, czy maleje. 
Wym.: 9 x 18 cm

19519566 72 zł

fiz
yk

a

175Szersza oferta na www.educol.pl

fiz
yk

a

174 Wszystkie ceny brutto



Zestaw do badania wyporności
W zestawie: kulki styropianowe o śr.3 i 6 cm (po 5 sztuk z rozmiaru), od-
ważniki: 2x 1 g, 2x 2 g, 2x 5 g, 2x 10 g, 2x 20 g, 1x 50 g, miarki: 50 ml, 100 ml, 
250 ml, 500 ml, 1000 ml, korek – 5 sztuk, 5 kosteczek z pianki, 5 kosteczek 
z drewna, 2 x glina czerwona 65 g

14959322 137 zł

Zestaw do badania prawa Archimedesa
Pomoc dydaktyczna umożliwia wytłumaczenie zasady 
prawa Archimedesa dla ciał zanurzonych w wodzie. 
W zestawie: siłomierz, naczynia przelewowe, naczynia 
cylindryczne, zlewka z miarką.

17903609 139 zł

Półkule magdeburskie 12 cm
Służą do wykazywania siły, jaką ciśnienie atmosferycz-
ne dociska dwie zetknięte z sobą i opróżnione półkule.
Półkule - dwie tarcze wklęsłe z uchwytami.
Śr. tarczy: 12 cm

17903708 69 zł

Półkule magdeburskie - mini
Półkule magdeburskie wykonane z gumy, a więc 
przystępne cenowo i nie wymagające pompy do 
wytworzenia próżni.
Śr. ok: 8 cm

17500013 46 zł

Balony okrągłe - 100 szt.
100% lateks, śr. 17,5 cm

28364091 29 zł

Pompka do balonów - 1 szt.
Dł. 30 cm

28364097 16 zł

Manometr wodny - otwarty
Manometr wodny - otwarty zbudowany jest z 
dwóch rurek labolatoryjnych połączonych ze 
sobą elastyczną rurką. Pomiędzy rurkami znaj-
duje się ruchoma podziałka, umozliwiająca usta-
wienie zera przed pomiarem ciśnienia. Układ 
rurek napełniany jest cieczą. Przyrząd służy do 
mierzenia ciśnienia, najczęściej gazów.
Wym.: 46 x 13 x 10 cm, waga: 600 g

17903175 267 zł

Przyrząd do demonstracji inercji ciał
Ciekawa pomoc do demonstracji zjawiska inercji. 
Na podstawie zamontowana jest elastyczny pa-
sek metalu oraz kolumna, na której umieszczana 
jest płytka, a na niej kulka. Sprężystym paskiem 
uderzamy w płytkę z kulką wybijając płytkę spod 
kulki, która... ponownie znajduje się na kolumnie 
leżąc na niej bezpośrednio.

17500015 28 zł

Współczesna bania Herona
Najprostszy model maszyny parowej - produkowana 
przez podgrzewacz para obraca korkowym dyskiem.
W zestawie: nawiercony korkowy krążek, spirala 
z miedzianej rurki, narzędzie do gięcia końcówek 
rurki, instrukcja. Zestaw nie zawiera podgrzewa-
cza. Do kupienia osobno.

19510030 51 zł

Kamień celtycki
Kamień wykazuje swobodne obracanie się tylko w jednym 
kierunku. Kiedy zakręcisz nim w stronę  ruchu wskazówek 
zegara, kamień szybko spowalnia swój ruch obrotowy, 
zaczyna się chybotać wzdłuż dłuższej osi, po czym „samo-
wolnie” zaczyna się znowu kręcić w swoim ulubionym kie-
runku naprzeciw ruchom wskazówek zegara.
Wykonanie: tworzywo sztucznego.

19519564 9 zł
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Koło Maxwella, na stojaku
Klasyczna pomoc dydaktyczna prezentująca zjawi-
sko zachowania energii i jej przemiany (tu: energii 
potencjalnej w kinetyczną). Koło z osią służącą 
jako uchwyty zawieszone jest na statywie.
Szczegółowy sposób użycia - na www.educol.pl
Wym.: 30 x 12,5 x 44,5 cm

17500103 233 zł

Model sejsmografu
Model sejsmografu do demonstracji zasad dzia-
łania tego urządzenia na lekcjach szkolnych oraz 
wykonywania eksperymentów z zakresu symulo-
wanych drgań i wstrząsów sejsmicznych / trzęsień 
skorupy ziemskiej. Dzięki zapisom i pomiarom 
uczniowie mogą porównywać i analizować różne 
zdarzenia sejsmiczne i omówić skalę Richtera. 
Wym.: 30 x 13,5 x 25,5 cm

17500102 312 zł

Kołyska Newtona
5 stalowych kul zawieszonych na dwóch stelażach-
-ramkach na nylonowych żyłkach demonstruje 
prawa przemiany (zachowania) energii. Całość na 
stabilnej podstawie. 
Wym.: 14 x 11,5 x 13,5 cm

17500101 79 zł

Żyroskop - model szkolny
Kilkuelementowy zestaw pozwala na przedsta-
wienie idei działa żyroskopu. Za jego pomocą 
demonstrować można zachowanie kierunku osi 
obrotu żyroskopu w braku momentów sił ze-
wnętrznych jak i jego reakcje na niezerowy mo-
ment siły zewnętrznej.
Wys.: 19 cm, śr. podstawy: 11 cm

17903702 135 zł

Pomoc do wyznaczania środka 
ciężkości
Pomoc umożliwia wyznaczanie środków ciężkości pła-
skich obiektów. Składa się ze statywu, ciężarka na lince 
oraz 5 różnych plansz - figur (w tym: trójkąt, trapez, L, 
równoległobok) z otworami do zawieszania. Plansze 
można także odwzorowywać na kartce i sprawdzać 
wyniki metodą inną metodą, np. geometryczną.
Wym.: 10 x 15 x 32 cm

17500106 108 zł

Podwójny stożek
Stożek porusza się po szynach, które ułożone są 
pod odpowiednim kątem i o niewielkim stopniu 
nachylenia do poziomu.
Stożek porusza się w górę w kierunku „otwiera-
jących” się ramion, opierając się na coraz to węż-
szej swojej części, ku stronie zewnętrznej.
Kąty rozwarcia stożka i szyn są tak dobrane ,aby 
stożek na początku zanim zostanie wprawiony w 
ruch leżał wyżej, aniżeli na końcu toru.
Pomoc demonstruje obniżenie położenia środka 
masy ciała.
Zestaw składa się z drewnianych szyn o dł.46 cm 
oraz stożka wykonanego z tworzywa sztucznego.

17903729 114 zł

Model do prezentacji siły odśrodkowej
Model składa się z metalowej prowadnicy zawinię-
tej przy podstawie w ogromną pętlę (prowadnica 
od strony wewnętrznej). Uwalniamy kulkę na sa-
mej górze prowadnicy i obserwujemy tor 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 od-
środkowej.

17903684 169 zł

Łódka z napędem odrzutowym
Nadmuchany balon nakładamy na tuleję napędo-
wą. Sprężone powietrze kierowane jest przez łódź za 
pomocą drewnianych rur i uchodzi pod powierzch-
nią wody, wpędzając łódkę w dynamiczny ruch. 
Zawartość: 1 balon, 1 drewniana łódź z flagą.
Wym.: 15 x 7 cm

19100171 19 zł

Balansujący ptak
Ptaszek balansuje oparty na samym dziobie dzię-
ki dwóm ciężarkom umieszczonym w końcach 
jego skrzydeł. Dzięki odpowiedniemu  doborowi 
masy ciężarków i ich umiejscowieniu powoduje 
to , że środek masy ptaszka znajduje się tuż pod 
jego dziobem.

19519567 19 zł
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Fizyka - Siły i oddziaływania - 17 lekcji
Duży zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy progra-
mowej z fizyki, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia dzia-
łań badawczych i eksperymentów podczas 17 lekcji fizyki, przezna-
czony do pracy w klasie 30-osobowej, w tzw. grupach badawczych. 
To moduł , który pozwala uczniom przeprowadzić szereg doświad-
czeń, w wyniku których zrozumieją zagadnienia sił fizycznych i od-
działywania. Istotny nacisk został położony na tarcie, masę oraz 
magnetyzm. Realizując zadania badawcze, wchodzące w skład tego 
modułu uczniowie dowiedzą się, czym jest siła i masa oraz jaki jest 
wpływ tych wielkości na ruch ciał wynikający z zasad dynamiki Ne-
wtona. Uczniowie będą badać oddziaływania grawitacyjne, opory 
ruchu, a także oddziaływania magnetyczne i elektrostatyczne. Będą 
mieli także możliwość rozwijania umiejętności inżynierskich pod-
czas projektowania i wykonywania modeli. 
Moduł wyposażony jest w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej kla-
sy substancji i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie 
bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowski 
(do 30 uczniów) podczas działań badawczych na 17 lekcjach fizyki.
Szczegółowy wykaz zawartości zestawu oraz ilustrowana prezenta-
cja zestawu na www.educol.pl

25000005 4949 zł

Różne podłoża do badania tarcia
Trzy różne podłoża o różnym współczynniku tar-
cia (minimum 3 różne spośród: guma, wykładzi-
na dywanowa, linoleum, baner lub skóra natural-
na) do nakładania na równię pochyłą z wałkiem, 
regulowaną, o długości równi > 50 cm

17500014 39 zł

Układ do badania tarcia
Pomoc dydaktyczna przeznaczona do samodziel-
nych ćwiczeń dla ucznia, pomocny przy omawia-
niu zagadnień związanych z tarciem.
W zestawie: równia, kostka drewniana z haczy-
kiem o wym. 2,5 x 5 x 12 cm, kostka drewniana 
z haczykiem o wym. 5 x 5 x 12 cm oklejona z 3 
stron: gumą, skórą oraz tworzywem sztuczym, 
dynamometr (1 szt.).
Wym.: 1,8 x 10 x 50 cm

17903196 395 zł

Równia pochyła do doświadczeń z 
tarciem 
Trwała, wykonana ze stali równia z kątomierzem 
oraz regulowanym krążkiem. Dołączony wałek, 
który może być wykorzystywany jako obiekt po-
ruszający się po równi lub obciążnik. 
Dł. samej równi: ok 50 cm

17518808 243 zł

Siła i ruch - zestaw
Kolorowy zestaw dla poczatkujących naukowców, 
który w ciekawy sposób ukazuje kluczowe pojęcia 
z zakresu ruchu takie jak np.: bezwładność, tarcie, 
pchanie i ciągnięcie. Doskonale sprawdzi się do 
pracy indywidualnej jak i w małej grupie. 
W zestawie: rama z wahadłem kulkowym, kratkę, dwie 
dwustronne rampy o różnych fakturach, dwa samo-
chody, dwa ciężarki oraz dziesięć kart aktywności.
Wym.: wahadło 23,5 cm, tory 30 cm, auta 7 cm

20602822 143 zł

Ruchomierz
Ciekawe urządzenie służące do pomiaru 
oraz zapisu ruchu ciała, charakteryzujące 
się stosunkowo prostą budową i łatwą 
obsługą. Nagrywanie ruchu polega na 
odpowiednim, zależnym od prędkości 
ruchu ciała, nanoszeniu punktów na ta-
śmie pomiarowej . Ich rozmieszczenie 
wskazuje na charakter ruchu, umożliwia 
obliczenie przebytej drogi, jego prędkość 
oraz przyspieszenie.
Wym.: 14,2 x 7 x 3,5 cm

17903670 86 zł

Siły i oddziaływania

Przyrząd do badania ruchu 
jednostajnego
Przyrząd służy do demonstracji i bada-
nia własności ruchu jednostajnego. 
Przyrząd składa się z drewnianej listwy, 
do której przymocowana jest rurka (z 
jednej strony zaślepiona), koreczek. 
W środkowej częsci listwy zamontowa-
ny jest kątomierz ze wskazówką. Przy-
rząd do badania ruchu jednostajnego 
można umieścić na statwywie (statyw 
nie wchodzi w skład zestawu).
Wym.: 120 x 13 x 3 cm

17903100 279 zł
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Hydrauliczne ramię robota
Zestaw 4 podstawowych maszyny hy-
draulicznych do samodzielnego skon-
struowania, za pomocą których uczeń 
pozna podstawy działania prostych 
maszyn. 
Technologia działa bez prądu i baterii, 
tylko za pomocą wody. Podczas budo-
wania modeli dzieci uczą się, jak działa 
np.  dźwignia lub podnośnik. Zmonto-
wane modele mają wysokość od 18 do 
24 cm. Mogą pchać, podnosić itp. - po-
dobnie jak ich „duże” wzorce.
W zestawie: elementy ze sklejki, strzy-
kawki, węże z tworzywa sztucznego, 
klej, gumowe pierścienie, ilustrowane 
instrukcje krok po kroku. 
Wym.: 7 x 31,5 x 25 cm

14958039 187 zł

Tor powietrzny z dmuchawą i licznikiem elektronicznym
Badanie ruchu ciała poruszającego się po jakiejkolwiek powierzchni obarczone 
jest oddziaływaniem tego podłoża w postaci siły tarcia skierowanej przeciwnie 
do kierunku ruchu. Zastosowanie toru powietrznego ma na celu zminimalizo-
wanie tych sił poprzez stworzenie „poduszki powietrznej”, po której ślizgacze 
poruszają się nie dotykając toru i w połączeniu z zastosowaniem fotobramek, 
pozwalają nam uzyskać bardzo dokładne wyniki pomiarowe.
W zestawie: liniowy tor powietrzny o dł 200 cm z kompletem akcesoriów, licznik 
elektroniczny z w czujnikami ruchu, dmuchawa elektryczna.

17903673 3599 zł

Zestaw do doświadczeń uczniowskich z mechaniki
Zestaw dydaktyczny złożony z elementów do montażu układów doświadczalnych z działu Mechaniki. Umożliwia wy-
konanie 25 opisanych w instrukcji ćwiczeń. 
Zestaw jest przeznaczony do wykonywania doświadczeń z mechaniki na stolikach uczniowskich. Skład zestawu po-
zwala na realizację programu fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
W zestawie: podstawa- 1 szt; uchwyt do podstawy - 1 szt; sprężyna - 2 szt; uchwyt z haczykiem - 4 szt; pręt - 6 szt; 
łącznik krzyżowy - 3 szt; przymiar - 2 szt; belka z otworami i uchwytem blokującym - 1 szt; wskazówka - 1szt; pręt krótki 
o zmiennej średnicy - 2 szt; klocek - 1 szt; obciążniki do klocka - 2 szt; figury płaskie - 2 szt; bryła drewniana z drutem 
- 1 szt; obciążniki na pręcie - 1 szt; obciążniki z podstawą - 1 szt; wózek - 1 szt; rynienka - 1 szt; blok z haczykiem - 2 
szt; naczynie do prawa Archimedesa - 1 szt; cylinder do naczynia Archimedesa – 1 szt; naczynie z odpływem - 1 szt; 
klocek - 3 szt; bryła niekształtna - 1 szt; kulka z haczykiem - 3 szt; siłomierz - 2 szt; pion - 1 szt; haczyk - 6 szt; szalka - 2 
szt; ruchomierz – 1 szt; kółko do rynienki - 1 szt; szpulka - 1 szt; instrukcja.
Do zestawu dołączona jest instrukcja. Opis zawiera zwięzłe propozycje ćwiczeń uczniowskich z fotografiami wyjaśnia-
jącymi sposób zestawienia układów doświadczalnych.
Wym.: 36 x 26 x 85 cm

17903094 3236 zł

Pijący ptak
Jeśli poznasz mechanizm działania Pijącego pta-
ka, łatwo zatrzymasz jego ruch. 
Pijący ptak to doskonały przykład silnika cieplne-
go –urządzenia, które zamienia energię cieplną 
na energię mechaniczną.
Wys.: 19 cm. Materiał: szkło, plastik

19519562 79 zł

Gra edukacyjna Wynalazki, które zmieniły świat
Oparta na quizach gra to podróż przez wieki, dzięki której dzieci poznają niesamowite małe i duże wynalazki, do-
wiedzą się, kiedy i dlaczego powstały i jak zmieniły nasz świat, zdobędą wiedzę na temat powstania przedmiotów 
i zjawisk znanych z codziennego życia. Proste zasady zapewniają świetną zabawę: gracze zadają sobie wzajemnie 
pytania i wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej kart. 
W zestawie: 56 dwustronnych kart w formacie 8 x 12 cm, kostka XT, instrukcja.

19590234 44 zł
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Śruba Archimedesa
Śruba wykonana jest z trwałego tworzywa, po-
siada miękki uchwyt, który ułatwia młodszym 
dzieciom manipulowanie nią. Praca nią ćwiczy 
umiejętności motoryczne.  Idealnie sprawdza się 
przy pracy z wodą, glebą, piaskiem i innymi mały-
mi ciałami stałymi.
Wym.: dł. 28 cm

20602836 45 zł

Przekładnie - zestaw poznawczy
Dzięki zestawowi kół zębatych, kart instrukcji i płyt bazowych uczniowie poznają zasady przekazywania ruchu. Ko-
rzystając z kart instrukcji, uczą się budować szereg konstrukcji i odkrywać, jak działa przełożenie. Dzięki różnym roz-
miarom i różnym rodzajom kół zębatych uczniowie mogą dokonać wielu obserwacji np. kierunek obrotów, prędkość, 
zależności przenoszenia energii. 
W zestawie: 4 płyty podstawowe, 79 komponentów, 10 kart instrukcji z zadaniem z przodu i rozwiązaniem z tyłu,
 pudełko, instrukcje użytkowania.
Wym.: 16 x 37 x 23 cm

14988415 149 zł

Wielokrążki i siłomierze
Zestaw do badań mechanicznych i demonstracji. W zestawie: 4 x koło pasowe, 4 x po-
dwójne koło pasowe, 4 x koła potrójne koło pasowe,
6 wskaźników wagowych – przydatnych do ważenia różnych rzeczy  (250 g, 500 g, 1000 
g, 2000 g, 3000 g, 5000 g), szpulka linki.
Całość w plastikowej walizce ułatwiającej przechowywanie.

14983935 328 zł

Mechanika - zestaw
Czym jest siła? Jakie siły działają na nas i czy można je zmierzyć? Zestaw uczy w jaki sposób oszczędzać energię, jak działa krążek linowy i dlaczego 
krzywa wieża w Pizie się nie przewraca.
Zawartość: 6 siłomierzy, 16 krążków linowych, 1 zielona plastelina (500 g), 1 rolka nylonowego sznurka (50 g), 25 balonów, 6 korkowych 
podstaw, 10 arkuszy filcowych (150 g/m2), 6 arkuszy papieru ściernego (ziarnistość 120), 10 piłeczek pingpongowych, 6 zestawów 
przekładni, 50 dużych słomek, 2 pompki do balonów, 2 torebki strunowe (20 x 30 cm), 1 zapinana torba, gumki recepturki (50 g), 1 
mata, 1 instrukcja.
Zestaw w praktycznej walizce z rączką o wym. 52 x 42 x 13 cm

14983543 933 zł

Rampa i wahadło - zestaw
Wahadło w prosty sposób ilustruje zasady dzia-
łania grawitacji. Rampa składa się z 2 jednako-
wych torów, które dzieci mogą wykorzystać do 
przeprowadzania eksperymentów. Jest to ideal-
ne narzędzie do porównywania wyników badań 
nad grawitacją.
Wym. wahadła: 26 x 8 x 6 cm
Wym. rampy: 11 x 40 x 4 cm

14984728 69 zł

Budowa prostych maszyn
Zbuduj 5 prostych maszyn w tym samym czasie!  Dzieci za pomocą tego 
zestawu mogą konstruować proste maszyny, aby lepiej zrozumieć w jaki 
sposób ułatwiają one pracę.
Zestaw zawiera 63 elementy do budowy dźwigni, koła pasowego, płasz-
czyzny pochyłej, koła i osi oraz klina - wszystko w tym samym czasie.
Możliwość zmodyfikowania maszyny za pomocą 4 dołączonych ciężar-
ków (dwa 5 g i dwa 10 g) i  8 gumek co pozwala na przeprowadzenie pro-
stych doświadczeń dot. zagadnień siły, obciążenia, ruch czy odległości.

20602442 178 zł

fiz
yk

a

181Szersza oferta na www.educol.pl

fiz
yk

a

180 Wszystkie ceny brutto



Odważniki szczelinowe 4+1/50g
Zestaw 4 odważników szczelinowych nakładanych na zaczep (pod-
stawa z prętem zakończonym haczykiem). Każdy z 4 odważników 
(in. ciężarków lub obciążników) waży 10 g, tak jak cały zaczep. 
W pełni obciążony zaczep waży 50 gramów. 

17550000 24 zł

Odważniki szczelinowe 9+1/1000g
Zestaw 9 odważników szczelinowych nakładanych na za-
czep (podstawa z prętem zakończonym haczykiem). Każdy 
z 9 odważników (m. in. ciężarków lub obciążników) waży 
100 g, tak jak cały zaczep. W pełni obciążony zaczep waży 
jeden kilogram (1000 g). 

17518800 225 zł

Odważniki szczelinowe 100 g
Zestaw 6 odważników szczelinowych nakłada-
nych na zaczep (podstawa z prętem zakończo-
nym haczykiem) o następujących wagach: 3 x 
20g, 1 x 10g, 2 x 5g. 
Zaczep waży 20 gramów.

17518700 45 zł

Odważniki i zaczep wykonane są z mosiądzu, a szczeliny w odważnikach 
pozwalają na szybkie i proste dokładanie odważników 
i zwiększanie obciążenia podczas badań i eksperymentów szkolnych.

Zestaw 3 kul - ciężarków
Zestaw edukacyjny trzech kul wykonanych z mosią-
dzu, miedzi i stali. Każda kula ma średnicę 25 mm 
i ma zawieszkę-haczyk do zawieszania i obciąża-
nia oraz wykorzystywania ich w doświadczeniach 
szkolnych z wahadłem, wypornością, itp.
Śr. 2,5 cm

17553000 75 zł

Zestaw odważników z haczykami 
10g - 2100g
Zestaw metalowych odważników w plastikowym 
pudełku do przechowywania. Każdy odważnik 
ma mały haczyk na końcu do użycia w ekspery-
mentach siłowych.
Zestaw 9 odważników: 1000g, 500g, 200g x 2, 
100g, 50g, 20g x 2, 10g

17903740 139 zł

Komplet siłomierzy
Siłomierze sprężynowe z metalowymi haczykami 
do pomiarów siły i masy,  obudowa z plastiku, 
skala wyrażona w gramach po jednej stronie i w 
Newtonach po drugiej. 
Zestaw zawiera siłomierze w skalach: 250 g, 500 
g, 1 kg, 2 kg, 3 kg i 5 kg.

28383036 104 zł

Zestaw 6 różnych bloków metali z 
zawieszkami
Zestaw 6 sześcianów o jednakowej objętości wy-
konanych z różnych metali i  ich stopów: miedzi, 
mosiądzu, ołowiu, cynku stali i aluminium. Wym. 
kostki 2 x 2 cm

17500322 133 zł

Siłomierz demonstracyjny
Siłomierz demonstracyjny wyskalowany w gra-
mach oraz Newtonach.

17903606 500g / 5N 75 zł
17903651 1000g / 10N 75 zł

Odważniki do wypełnienia
Zestaw 10 odważników w kształcie kostek (5 x 5 
cm) z rożną zawartością – obciążającą (żwirek, 
kamyki, pumeks, wełna pumeks, pianka, plastik, 
aluminium, stal, drewno), 9 pustych odważników 
– kostek, 50 ml i 100 ml zlewki.
Odważniki wykonane z transparentnego tworzy-
wa dzięki czemu widać wypełnienie – co bardzo 
uatrakcyjnia zabawę.
Całość zapakowana w drewnianej skrzynce.

11570300 257 zł
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Okulary do mieszania barw
Okulary wykonane z tworzywa sztucznego, w 
których w bardzo łatwy sposób można dokony-
wać wymiany  kolorowych soczewek. Soczewki 
w kolorach: 2 x transparentne, 2 x czerwone, 2 x 
niebieskie, 2 x żółte. Po każdej stronie okularów 
można umieścić maksymalnie po 2 soczewki. Do-
datkowo jedno szkło zniekształcające.

20602446 45 zł

Soczewki kuliste wklęsłe i wypukłe
W zestawie dwie soczewki kuliste: wklęsłe i wypu-
kłe na oddzielnych podstawach.
Podstawa z możliwością regulacji wysokości.
2 szt.

19500566 59 zł

Zestaw 6 różnych soczewek + stojak
Zestaw 6 różnych soczewek szklanych, każda 
soczewka o średnicy 50 mm. Soczewki umiesz-
czone są w drewnianym, zamykanym pudełku 
z miękkimi przegródkami na każdą soczewkę. 
Dołączony drewniany stojak służy do stabilnego 
umieszczania w nim soczewek podczas prezen-
tacji oraz doświadczeń i eksperymentów szkol-
nych. Stojak można też wykorzystywać do socze-
wek o innej średnicy.
Śr. soczewek: 50 mm

17500011 115 zł

Lusterko rogowe
2 lusterka z pleksi, połączone ze sobą pomogą 
w zrozumieniu świata symetrii.
Duży obrazek na karcie ukazuje wzór odbity 
w lustrze narożnym. 
Wym.: 20 x 7 cm

14900349 9 zł

Lusterka - wykłesło - wypukłe
Dwustronne, plastikowe lustra z ochronną powłoką. 
W zestawie 10 sztuk.
Wym.:10 x 10 cm

28348013 43 zł

Lusterko składane
Lusterko w plastikowej obudowie: standardo-
we i powiększające.
Wym.: 6,5 x 6,5 x 1 cm

19540510 13 zł

Iluminator światła
Odkryj ukryty świat, który jest niewidoczny w 
normalnym świetle. Badaj skały, owady i kwiaty, 
które świecą w czarnym świetle. Dowiedz się, jak 
wykrywać fałszywe pieniądze lub szyfrować Wia-
domości za pomocą niewidzialnego pisaka.
W zestawie: iluminator światła, niewidzialny długo-
pis, 22-stronicowy dziennik pełen eksperymentów. 
Wymaga użycia 2 baterii AA (brak w zestawie).
Wym.: 14 cm

20605355 92 zł

Latarka LED ze wskaźnikiem o 
dużej mocy
Wysokiej jakości latarka LED ze zintegrowanym 
wskaźnikiem laserowym. Świetna latarka o bardzo 
jasnym świetle i zasięgu 50m.
Aluminiowy korpus z oczkiem do paska na rękę.
8 bardzo jasnych LED.
Zasięg lasera: 50 m
Czas świecenia: 12 h
W zestawie 3 baterie AAA.
Wym.: 11 x 3 cm

19510110 49 zł

Kalejdoskop tradycyjny
Tuba z lustrzanymi elementami to klasyczna 
iluzja wizualna. Poruszające się luźno koraliki 
jeszcze bardziej potęgują ten ciekawy efekt. Koń-
cówka kalejdoskopu jest obracana, co ułatwia 
uzyskanie niezwykle ciekawych efektów.
Dł.: 21 cm, śr. 5,3 cm

11415030 1 szt. 17 zł
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Krążek barw Newtona
Krążek barw Newtona przymo-
cowany do specjalnej podstawy 
i wprawiany w ruch za pomocą 
ręcznej wirownicy z korbką. 
Śr. krążka: ok. 7 cm, wys. 17 cm

17575000 98 zł

Kolorowe filtry do mieszania barw
6 różnokolorowych filtrów w kształcie trwałych łopatek wykonanych z two-
rzywa sztucznego (sztywnych i transparentnych) umożliwia mieszanie barw.
Dł.: 15 cm, szer. 7 cm

14981840 19 zł

Maszyna do mieszania barw
Doskonały symulator barw, wyposażony w trzy sterowane indywidualnie źródła światła - 
czerwonego, zielonego i niebieskiego, posiadający możliwość odrębnego wł/wył każdego 
z nich , regulacji wielkości rzutowanej plamki oraz natężenia emitowanej wiązki światła. 
Zasilanie za pomocą załączonego przewodu zakończone wtykami bananowymi. 
Napięcie: 6V AC/DC, pobór prądu: ok. 200 mA. Zasilacz nie wchodzi w skład zestawu.
Pomoc dydaktyczna pozwalająca zademonstrować jak trzy barwy główne: czerwona, zie-
lona, niebieska tworzą paletę kolorów. Dzięki zastosowaniu trzech niskonapięciowych 
diod LED możliwe jest przedstawienie każdej z trzech barw w postaci koła rzucanego na 
biały ekran.
Moduł świecący: śr. 3,4/3 x 16 cm, wymiar ekranu: 16 x 10,5 cm
Wym. całkowite zestawu: 20 x 34 x 10 cm

17903664 399 zł

Zestaw sokole oko
Czemu niektóre osoby potrzebują 
okularów? Co się dzieje, gdy patrzymy 
na coś z dużej odległości? Czemu ob-
raz na siatkówce jest do góry nogami? 
Dzieci znajdą odpowiedzi na te pytania 
poprzez przeprowadzone ekspery-
menty!

14989947 279 zł

Zestaw zawiera: 
7 soczewek, 
lampkę LED, 
4 plansze, 
instrukcję obsługi.

Pryzmat
Bardzo interesująca pomoc 
naukowa służąca do zmiany 
kierunku biegu fal świetlnych, 
a poprzez to, że zmiana kie-
runku zależy od długości fali, 
jest używany do analizy wid-
mowej światła. 
Wym.: 10 cm

20605263 49 zł

Optyka - zestaw
Światło podróżuje w prostej linii, jednak co się stanie kiedy napotka na 
lustro, białą ścianę albo wodę? W jaki sposób soczewki zmieniają drogę 
światła i jak działa najważniejsza soczewka znajdująca się w naszym oku? 
Z czego wynikają kolory nieba i występowanie pór roku?
Zawartość: 50 drewnianych patyków, 50 arkuszy papieru fotograficznego 
(300g/m2), 6 luster, 6 podwójnych luster (20 x 7 cm), 1 pipeta, 50 niepo-
lerowanych szkiełek mikroskopowych, 6 szkieł powiększających, 12 świa-
teł ledowych (czerwone, zielone, niebieskie), 7 akrylowych pryzmatów, 1 
model oka, 6 miękkich globusów, 1 polistyrenowa puszka (20 x 10 x 8,5 
cm), 1 szczelna torba (20 x 30 cm), 3 torebki strunowe, 1 mata, 6 latarek,  
instrukcja obługi.

14983540 1206 zł

Geometria optyczna
Zestaw 3 reflektorów LED do optyki i mieszania kolorów. Spe-
cjalne latarki wytwarzają w zależności od ustawienia wiązkę 
lub snop światła, każda w innym kolorze: niebieskim, zielonym 
lub czerwonym. Każdy reflektor wyposażony jest w magnes, 
co umożliwia przyczepienie go np. do tablicy szkolnej.
Wym.: 11,5 x 2 x 3,5 cm, waga: 242 g,
Wymaga użycia baterii (w zestawie).

14983300 69 zł

OptykaBudowa maszyny pozwala na 
indywidualną regulację kąta pada-
nia światła poszczególnych diod, 
umożliwia to nakładanie trzech 
podstawowych kolorów na siebie w 
dowolnych kombinacjach.
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Lupa z 3 soczewkami
Poręczna i praktyczna lupa zawierająca trzy 
rożne powiększenia (3x, 6x, 10 x ).Otwory so-
czewek o śr. 1,4 cm, 1,8 cm, 2,4 cm
Wym.:10 cm

14909930 11 zł

Plazmowa kula
Kula generująca pioruny reagujące na dotyk. Do-
tknięcie punktu na szklanym korpusie powoduje 
silniejsze rozświetlenie go, 
zasilacz sieciowy w zestawie.
Wym.: ok. 20 cm, śr. kuli ok.15 cm

20800088 75 zł

Przyrząd do obserwacji obrazu 
rzeczywistego w zwierciadle 
wklęsłym
Pomoc dydaktyczna składa się z dwóch wklęsłych zwier-
ciadeł, które mogą być używane niezależne lub razem.
Zwierciadła, z których jedno ma otwór pozwalają 
pokazać różnicę pomiędzy obrazem pozornym a 
rzeczywistym.
Możliwość obserwacji fascynującego trójwymia-
rowego obrazy przedmiotu umieszczonego we-
wnątrz dwóch ułożonych na sobie luster. 
Śr. zwierciadeł: 22 cm

17903601 112 zł

Wskażnik laserowy
Profesjonalne urządzenie emitujące wiązkę 
światła (czerwoną, zieloną lub niebieską) o stałej 
ostrości i mocy wyjściowej < 5mV.Idealna pomoc 
do wszelkich prezentacji (tablice czy wykresy), 
niezbędny dla nauczycieli.
Solidne wykonanie, wysoka jakość, wykonane na 
wzór stylowego pióra czyni urządzenie eleganckim.
Wykonany z metalu, zasilany 2 x baterie AAA 1,5V 
(brak w zestawie).
Dł.13 cm, waga 19 g

19540511 czerwony 43 zł
19540512 zielony 43 zł
19540513 niebieski 43 zł

Soczewki znoszące się
Komplet 2 soczewek, wypukłej i wklęs-łej o Î 38 
mm (ogniskowa: 150 mm), które po nałożeniu na 
siebie demonstrują efekt znoszenia zniekształ-
ceń obrazu.

17500018 33 zł

Wzory w ruchu
Drewniany krążek, na który należy nałożyć je-
den z kolorowych motywów. Wprawiając go w 
ruch uczniowie mają możliwość zaobserwować 
nakładanie się kolorów i kształtów. 
W zestawie drewniany bączek z 10 kartonowy-
mi krążkami.
Wym.: średnica 15 cm, wysokość 10 cm

19120315 19 zł

Optyka - 25 eksperymentów
Zestaw 25 eksperymentów z zakresu optyki. Opa-
kowanie zawiera liczne akcesoria potrzebne do 
przeprowadzenia ciekawych doświadczeń ze świa-
tłem i kolorem, puzzle do złożenia oraz ilustrowany 
przewodnik prezentujący zasady optyki i pokazują-
cy krok po kroku jak przeprowadzić doświadczenia.

13050826 46 zł

Siatka dyfrakcyjna
Siatki dyfrakcyjne służą do przeglądania i analizy 
widm z różnych źródeł światła. Są też głównym 
elementem spektroskopu, wykorzystywane do do-
świadczeń związanych z badaniem światła i koloru.
Wym.: siatka 3 x 3 cm, kartonik 6,5 x 7 cm.

19510005 500 rys/1 mm 18 zł
19510004 1000 rys/1 mm 18 zł

Zestaw 12 latarek
Małe podręczne latarki do eksperymentów w klasie. 
Zestaw 12 sztuk latarek : 3 x czerwony, 3 x niebie-
ski, 3 x zielony, 3 x żółty.
Wymagane 2 baterie AA (brak w zestawie).
Wym.:16 x 3,3 cm

28348012 96 zł

1 sztuka tylko 8 zł
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Ława optyczna z wyposażeniem - 100 cm
Ława wykonana jest na bazie dwóch równoległych prętów zamocowanych w trwałych podstawach metalowych. Na prę-
tach osadzone są 4 przesuwne uchwyty do elementów optycznych, z możliwością ustawienia ich w dowolnej pozycji na 
równi i blokady położenia. Na jednym z boków profilu, na całej jego długości, zamontowana jest skala z podziałką w cm.
W zestawie: - ława robocza z podziałką, L- 100 cm - 1 szt; lampa optyczna 6V/8W zaopatrzona w soczewkę obustronnie 
wypukłą Ø36, f=50 – 1 szt; uchwyt soczewki – 2 szt; soczewka obustronnie wypukła (Ø40, f=100+/-2 mm); soczewka 
obustronnie wypukła (Ø30, f=50+/-2 mm); soczewka obustronnie wklęsła (Ø30, f=-75+/-4 mm); soczewka płasko-wypu-
kła (Ø50, f=300+/-12 mm); uchwyt ekranu - 1 szt; ekran biały – 1 szt; ekran szklany matowy – 1 szt; przesłona „I” – 1 szt. 
Dł robocza: 100 cm

17903612 398 zł

Zestaw lusterek różnych rozmiarów
Plastikowe lustra o gr.1 mm, niezbędny, podsta-
wowy przyrząd do badania symetrii, podczas za-
jęć przy eksperymentach naukowych ze światłem 
i zajęć matematycznych.
W zestawie: 8 lusterek o wym.: 7,5 x 2,5 cm, 4 o 
wym.:10 x 7,5 cm, 4 o wym.:19 x 14,5 cm

28348338 58 zł

Lustra płaskie, bezpieczne
Plastikowe lustra A6 o gr.1 mm, niezbędny, pod-
stawowy przyrząd do badania symetrii, podczas 
zajęć przy eksperymentach naukowych ze świa-
tłem i zajęć matematycznych.
10 sztuk w zestawie.

28348011 A6 - 10 x 15 cm 38 zł
28348138 A4 - 21 x 30 cm 115 zł

Zestaw klasowy Kamera Obscura 
+ zasilacz
Pakiet zawiera 8 kartonowych modeli camera 
obscura (do samodzielnego złożenia) z otwo-
rem i ekranem o wymiarach 15 x 10 x 10 cm 
każdy, źródło światła (żarówka z żarnikiem na 
podstawie) oraz 50 arkuszy czarnego papieru 
20 x 25 cm i umożliwia całej klasie/grupie w 
sposób eksperymentalny poznać zasadę dzia-
łania protoplasty współczesnych urządzeń.
W zestawie zasilacz: 2A.

17500019 365 zł

Dysk optyczny z akcesoriami i 
elementem świetlnym
wany też Dyskiem optycznym Hartley’a. Zestaw 
prezentuje załamanie wiązki światła po przejściu 
przez różne soczewki. Zawiera obrotowy dysk o 
średnicy 23 cm ze skalą (360 stopni), komplet ma-
gnetycznych soczewek i pryzmatów akrylowych 
(trójkątny, trapezoidalny, półokrągły, soczewka 
wypukła i wklęsła) oraz przyrząd do wytwarzania 
promieni świetlnych wraz z diafragmami. Całość 
na stojącej tablicy.

17500109 324 zł

Kamera obscura - przyrząd drewniany
Camera obscura, zwana też kamerą otworkową 
to przyrząd będący protoplastą współczesnych 
urządzeń (m.in. aparatu fotograficznego), który 
pozwala w sposób eksperymentalny poznać zasa-
dę jego działania, zastosowania w przeszłości oraz 
wyjaśnić zasady i prawa optyki, w tym na przykład 
powstawanie obrazu w oku ludzkim (odwrócony 
i pomniejszony obraz na siatkówce). Promienie 
świetlne wpadające przez otwór kamery tworzą 
na półprzezroczystej płytce odwrócony obraz wi-
dziany przez ucznia przez otwór po drugiej stro-
nie. Obraz może być zmieniany (regulowana jego 
wielkość) poprzez zmianę długości przyrządu...

17538714 128 zł

Luksometr - Cyfrowy Miernik 
Światła
Wym.: 5,5 x 15,5 x 3,5 cm, waga 120g
Szczegółowa specyfikacja i parametry techniczne na 
www.educol.pl

19538714 182 zł

Zestaw peryskopów - zrób to sam
Zestaw do samodzielnego stworzenia 10 pery-
skopów.  Kartonowa powierzchnia pozwala na 
dowolne pomalowanie i spersonalizowanie każ-
dego peryskopu. Przejrzysta instrukcja pozwala 
na złożenie w ok. 10-15 min. 
Wym. złożonego peryskopu: 3,4 x 16,5 x 3,4 cm, 
wym. lustra 3,4 x 4,9 cm

14952121 68 zł
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Kamertony rezonacyjne - zestaw
Komplet 2 kamertonów 440 Hz. Widełki zdejmo-
wane. Miękki młotek w komplecie.

17518810 217 zł

Kamerton rezonacyjny
Pojedynczy kamerton, 440 Hz. Widełki zdejmo-
wane. Zalecany miękki młotek (nie zawarty).

17500027 122 zł

Zestaw sprężyn 20 typów
Zestaw 200 różnych sprężyn o różnej wielkości (sprę-
żyny naciskowe i naciągowe).
Rozmiary sprężyn ściskanych: 9/32” - 1 1/2”, rozmiary 
sprężyn rozciąganych: 13/64” - 17/64”
W zestawie praktyczne pudełko do przechowywania.

19538713 59 zł

Zestaw piłek o różnej wielkości i 
sprężystości - 6 szt.
W zestawie: piłeczka palantowa o śr.7 cm, wy-
konana ze skóry syntetycznej, piłeczka do tenisa 
ziemnego, piłeczka gumowa: wykonana z pełnej 
gumy, doskonale odbija się od podłoża o ś.4 cm, 
gumowa piłeczka o śr.6,3 cm, piłeczka z elastycz-
nej pianki o śr.10 cm, piłeczka piankowa o śr.7 
cm

19510126 98 zł

Sprężynki rozciągliwe - 25 szt.
Pomoc, za pomocą której można zobrazować 
Prawo Hooke’a – czyli prawo mechaniki określa-
jące zależność odkształcenia od naprężenia.
Powróci do pierwotnego kształtu po rozciągnie-
ciu do 40 cm

28364429 19 zł

Sprężyna wędrująca
Sprężyna, która w ciekawy sposób dowodzi praw 
fizyki – m.in. sama „schodzi” po schodach lub 
pochylni.
Śr.: 7,5 cm

18300001 29 zł

Duża sprężyna do demonstracji 
fali poprzecznej
Stosowana do demonstracji drgań poprzecznych 
oraz wytwarzania fal stojących.
Sprężyna może być rozciągnięta do 6 m
Dł. 1.8  m,  śr. 2 cm

17903628 115 zł

Młotek do widełek stroikowych
Uniwersalny młotek do widełek stroikowych, ku-
listy, gumowy.

17500028 23 zł

Kamerton do doświadczeń 
demonstracyjnych
Demonstracyjna wersja kamertonu, który dzięki 
swej budowie umożliwia obserwację jego drgań 
przy ledwie słyszalnych częstotliwościach dźwię-
ku. Wykonany z niklowanej stali.
Dł: 75 cm

17903248 268 zł

Zestaw 8 kamertonów w walizce
Zestaw zawiera osiem kamertonów w skali C od 
256 Hz do 512Hz. Wykonane z niklowanej stali, po-
siadają wygrawerowaną wartość częstotliwości. 
Dostarczane w walizce.

17903714 337 zł

Fale, wibracje,
dźwięk ...
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Zestaw do ćwiczeń akustyki
Zestaw przeznaczony jest do wspomagania zajęć 
teoretycznych na lekcjach fizyki, z zakresu akustyk.
W jego skład wchodzą: para kamertonów rezonan-
sowych z młoteczkiem; sonometr; zestaw sprężyn 
o różnym współczynniku sprężystości; 3 sprężyny o 
jednakowej długości; sprężyna do demonstracji fali 
podłużnej; sprężyna do demonstracji fali poprzecz-
nej; zestaw 10 odważników 50g; statyw z podziałką; 
miara zwijana; stoper. 
Wym.: 74 x 40 x12 cm

17903599 1326 zł

Klosz próżniowy z pompą ręczną
Ekonomiczna wersja klasycznej pomocy demonstru-
jącej, iż fale dźwiękowe nie rozchodzą się w próżni. 
W skład kompletu wchodzi klosz przezroczysty z 
dzwonkiem (zasilanie 4-6V AC/DC, bateria płaska 
lub zasilacz (dołączony)) umieszczany na gumo-
wanej podstawie z wmontowaną pompą ręczną 
umożliwiającą znaczne rozrzedzenie gazów we-
wnątrz klosza i obniżenie głośności dzwonka. 
Zastosowanie pompy ręcznej czyni pomoc do-
stępną cenowo i choć nie zapewnia warunków 
próżni, prezentuje różnicę w głośności.
Wym. podstawy: 14 cm, wys. całkowita: 29 cm

17543000 568 zł

Przyrząd do demonstracji fal 
poprzecznych i podłużnych
Przyrząd dydaktyczny do demonstracji fal po-
przecznych i podłużnych. Wprawiany w ruch 
korbką z boku przyrządu. Wykonany z tworzywa 
sztucznego, na podstawie. 
Wym. (bez korbki): 10 x 43 x wys. 31,5 cm

17518806 376 zł

Przyrząd do demonstracji mechanizmu 
powstawania fali stojącej
Przyrząd pozwala zrozumieć mechanizm powstawania fali 
stojącej. Jego zasadniczą częścią jest pętla z szerokiej folii, 
na której w dwóch kolorach narysowano ciągłą sinusoidę. 
Wymiary: 6,5 x 17 x 34 cm

17903164 296 zł

Akustyka - zestaw
Dźwięk powstaje dzięki wibra-
cjom, jednak w jaki sposób jest on 
słyszany? W jaki sposób dźwięk 
się rozchodzi? 
Zawartość: 30 balonów, 6 alum-
iniowych linijek (30 cm), 1 siatka 
ze 100 kulkami, 2 plastikowe lejki, 
2 przezroczyste węże (1,2 cm x 1 
m), 1 rolka naturalnego sznurka 
(250 g), 6 stalowych łyżeczek, 10 
pipet, 1 czerwony atrament (50 
ml), 1 zielony atrament (50 ml), 1 
żółty atrament (50 ml), 1 niebieski 
atrament (50 ml), 135 czarnych 
słomek (0,8 cm), 2 plastikowe re-
jestratory, 1 rolka taśmy (2,5 cm x 
50 m), 1 mata, 3 piłki tenisowe (60 
g), 6 plastikowych butelek (200 ml), 
1 szczelna torba (12 x 17 cm), 150 
gumek, instrukcja obługi.
Całość w walizce z rączką o wym. 
42 x 52 x 13 cm

14983539 933 zł

Pompa próżniowa z wakumetrem
Dwustopniowa pompa próżniowa przeznaczona 
do wytwarzania wysokiej jakości podciśnienia w 
układach zamkniętych poprzez usuwanie znajdują-
cych się w nich gazów.
Parametry: przepływ (50 Hz) 51 l/min, próżnia 2 Pa, 
Moc 1/4 HP, przyłącze 1/4”, pojemność zbiornika 
oleju 250 ml

19519193 450 zł

Klosz próżniowy z manometrem i 
dzwonkiem elektrycznym
Prezentowana pomoc pozwala na przeprowadze-
nie doświadczeń w zakresie badania próżni.
Dzwonek obrazuje podczas doświadczenia, że w 
próżni dźwięk nie może się rozchodzić.
Istnieje możliwość wypompowywania spod szkla-
nego kosza powietrza, a w trakcie tej czynności 
zauważyć można, że dźwięk powoli zanika.
W zestawie: podstawa z zatorem umożliwiającym 
podłączenie pompki próżniowej (nie załączona w 
zestawie) oraz szklany kosz.

17903660 655 zł

Miernik poziomu dźwięku
Miernik poziomu dźwięku jest przeznaczony do pomiaru źródeł dźwięku w decy-
belach według skali A (dBA). Całość została wykonana bardzo solidnie, urządzenie 
posiada powłokę antypoślizgową, która ułatwia obsługę urządzenia w trudnych 
warunkach. Kolorowe podświetlenie ułatwia pracę w słabo oświetlonych miejscach. 
Urządzenie cechuje się: automatycznym podświetleniem, pomiarami sekwencji w 
trybie szybkim (125 milisekund) oraz powolnym (1 milisekunda), pomiarem wartości 
minimum i maksimum w czasie pojedynczego badania.
Wym.: 5,5 x 13,5 x 3,5 cm

19538726 220 zł
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Latarka dynamo – przykład obwodu
Transparentna latarka napędzana siłą mięśni - 
pracą rąk. Służy także poglądowo jako przykład 
obwodu elektrycznego - przez transparentną 
obudowę widać działanie obwodu. Różne kolory 
(wysyłane losowo). Poglądowe i ekonomiczne (ła-
dowanie pracą własną + LED)!

19504746 15 zł

Model dynama z napędem ręcznym
Prosty model generatora ręcznego. 
W zestawie żarówka oraz przewód zakończony 
krokodylkami.
Pozwala na uzyskanie mocy rzędu 3 do 4,5W.
Napięcie wyjściowe: max. 9V
Wym.: 10 x 16 cm

17903695 99 zł

Zegar z cytryny
Uczestnicząc w tym eksperymencie dzieci będą 
mogły poznać zasadę działania baterii. Używając 
cytryny, ziemniaka, soku cytrynowego lub nawet 
coli otrzymają wystarczającą ilość energii elek-
trycznej, aby uruchomić cyfrowy zegarek.
W zestawie: 5 płytek kontaktowych, 1 moduł 
zegara, 1 duża podstawa,1 mała podstawa, 1 
podstawa modułu zegara, 2 kolumny wodne z 
pokrywkami, 2 cynkowe elektrody, 2 miedziane 
elektrody.

14983673 52 zł

Burza w mózgu - 350 projektów z elektroniką
Łatwe do połączenia ze sobą obwody pozwalają na budowanie 350 projektów. Wspania-
ła pomoc do zapoznawania się z zagadnieniami, które dotyczą elektroniki oraz budowa-
nia obwodów elektrycznych.
W zestawie: 42 elem. wym. podstawy 38,5 x 25 x 3 cm, potrzebne 4 baterie (nie załączone).

14989211 179 zł350 
projektów

Obwody elektryczne - zestaw
Zestaw pozwala uczniom prowadzić ciekawe eksperymenty oraz tworzyć własne obwody elektryczne. Pokazuje w jaki spo-
sób dzięki elektryczności otrzymuje się światło i ciepło, a także jakie materiały są najlepszymi przewodnikami. W zestawie 
znajduje się ponad 540 części.
Zawartość: 16 silników elektrycznych i 16 śmigieł, 16 przełączników, 16 płaskich baterii (4,5V), 16 śrub, 16 termometrów 
(-10 do +110 OC), 64 długie kable z zaciskami (1m), 32 gniazda na żarówki, 40 żarówek, 100 spinaczy (5cm), 1 szpulka mie-
dzianego drutu, 2 rolki taśmy izolacyjnej, 16 zestawów z materiałami testowymi (metal, grafit, węgiel, drut, plastik, drewno, 
tkanina, szkło), 1 podręcznik dla nauczycieli.

14983675 2046 zł

Zasilacz laboratoryjny
Bezstopniowa regulacja zasilacza i automatyczne przełączanie między pracą przy napięciu stałym i prądzie stałym oraz 
bezstopniowa regulacja napięcia wyjściowego i ograniczenia prądu sprawiają, że zasilacz jest idealnym modelem dla hob-
bystów i modelarzy. Przy tym zarówno prąd wyjściowy jak i napięcie wyjściowe są wyświetlane na obu ekranach LCD.
Dane techniczne: ilość wyjść: 1 x; kalibracja: Fabryczna; maksymalne napięcie wyjściowe: 30 V/DC; maksymalny prąd 
wyjściowy: 5 A; minimalne napięcie wyjściowe: 0 V/DC; minimalny prąd wyjściowy: 0 A; moc: 150 W; napięcie wejścio-
we (LOV): 230 V/AC; przyłącza: Gniazda bananowe 4 mm; technologia zasilacza: liniowy; typ (typ producenta): BT-305
Waga netto: 4.95 kg; wejścia: Gniazdo męskie IEC 320 C14
Wym.: 13 x 15,5 x 21 cm

19538724 399 zł

Turbina wodna - model
Koło wodne to urządzenie poruszane siłą naporu wody 
i w ten sposób przekształcające energię potencjalną w 
energię kinetyczną ruchu obrotowego. Pomoc dydaktycz-
na prezentuje zasadę działania turbiny wodnej i przybliża 
uczniom temat energii odnawialnej. 
Śr. koła:14,5 cm, wys. urządzenia: 22,5cm

17903667 84 zł
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Elektryczność

Amperomierz szkolny - analogowy
Szkolny amperomierz uczniowski prądu stałego o 
dwóch zakresach pomiarowych: -0.2A–0.6A i -1A–3A.
Wym.: 10 x 13 x 10 cm

17903655 59 zł

Woltomierz szkolny - analogowy
Szkolny woltomierz uczniowski prądu stałego o dwóch 
zakresach pomiarowych: -1 - 0 - 3 V i -5V - 0 - 15 V.
Wym.: 10 x 13 x 10 cm

17903656 59 zł

Miernik elektryczny - cyfrowy
Duży, czytelny wyświetlacz i nowoczesny wygląd 
w połączeniu z funkcjonalnością, czynią z tego 
multimetru urządzenie idealne do klasycznych 
pomiarów. Multimetr ten może być stosowany 
do następujących pomiarów: napięcia stałego 
(DC) i przemiennego (AC), prądu stałego (DC) i 
przemiennego (AC), testowania diod półprze-
wodnikowych, określania współczynnika hFE 
tranzystorów, badania pojemności kondensato-
rów, ciągłości obwodu, rezystancji.
Dokładne parametry techniczne na stronie www.
educol.pl
Wym.: 19 x 9 x 3,5 cm

19538722 45 zł

Miernik elektryczny - analogowy
Profesjonalny miernik analogowy pozwalający 
zredukować koszty wynikający z potrzeby zakupu 
kilku różnych urządzeń. Idealny do stosowania w 
laboratoriach, szkołach, aplikacjach domowych i 
innych. Możliwość pomiaru: napięcia AC, napię-
cia DC, prądu DC, rezystancji, pojemności, po-
miaru w skali decybelowej.
Dokładne parametry techniczne na stronie www.
educol.pl
Wym.: 17 x 11 x 4 cm

19538723 149 zł

Cyfrowy mernik poboru prądu
Miernik zużycia energii pozwala obliczyć aktualne 
zużycie prądu danego urządzenia, wprowadzając 
aktualną cenę. Całość została wykonana bardzo 
solidnie, urządzenie posiada powłokę antypośli-
zgową, która ułatwia obsługę urządzenia w trud-
nych warunkach. Kolorowe podświetlenie ułatwia 
pracę w słabooświetlonych miejscach. Miernik po-
zwala na pomiar kosztów energii (€), zużycie energii 
(kWh), napięcia (V), częstotliwość (Hz), obciążenia 
(A) i współczynnika mocy Wskazuje  datę i czasu 
zużycia oraz  oblicza wielkości emisji CO2.
Wym.: 12 x 6 x 7,5 cm

19538721 132 zł

Ładowarka do baterii uniwersalna
Szybka, niezawodna, uniwersalna, procesorowa ła-
dowarka z LCD z gniazdem USB. Posiada 8 w pełni 
niezależnych, inteligentnych kanałów ładowania z 
funkcją odświeżania/rozładowania 6x R03 AAA, R6 
AA wymienne z 4x C R14, D R20 + 2 kanały do ogniw 
9V/6F22, ładuje bez trudu pojedyncze ogniwa i nie-
parzyste, nietypowe konfiguracje akumulatorów.
Wym.: 21 x 17,5 x 5 cm

19538717 199 zł

Listwa zasilająca - 5 gniazd
Listwa jest jednocześnie zabezpieczeniem przeciw-
przepięciowym do pięciu urządzeń. Posiada 1 bez-
piecznik automatyczny o charakterystyce zwłocz-
nej 10A/250V i czasie reakcji 1/4s. Podświetlany 
wyłącznik, wygodny automatyczny bezpiecznik, 
cztery możliwe kierunki ułożenia kabla sieciowe-
go, estetyczne wzornictwo, konstrukcja z wysokiej 
jakości niepalnego tworzywa, szybkie warystory.
Wym.: 33 x 5,5 x 5,5 cm

19538718 1,5 m 50 zł
19538719 3,0 m 70 zł

Listwa zasilająca - bryzgoszczelna
Wysokiej jakości, odporna na uderzenia obudowa 
z tworzywa sztucznego z dużą i szeroką powierzch-
nią podłoża, zapewnia prostą i bezpieczną obsługę. 
Bryzgoszczelne gniazda rozmieszczone w więk-
szych odstępach, z uszczelkami i z samozamykają-
cymi się wieczkami do ochrony przed zanieczysz-
czeniami. Gniazda umieszczone pod kątem 45°. 
Oświetlony dwubiegunowy włącznik również jest 
zabezpieczony bryzgoszczelną osłoną.
Wym.: 6.5 x 47 x 12 cm

19538720 129 zł

Zasilacz bateryjny 4 napięciowy
Prosty zasilaczach znajdujący zastosowanie pod-
czas wykonywania doświadczeń z elektryczności. 
Zasilacz pozwala podłączyć 4 baterie alkaliczne R20 
lub baterie NiMH, w zależności od zastosowanych 
baterii możemy uzyskać 8 rodzaje napięć:
przy bateriach alkalicznych (R20) – 1.5V, 3V, 4.5V, 6V
przy bateriach NiMH – odpowiednio 1.2V, 2.4V, 
3.6V, 4.8V

17903638 59 zł
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Zestaw podstawowych 
obwodów elektrycznych
W zestawie: 6 podstaw, 2 żarówki i 
uchwyty MES, 1 x żarówka Festoon, 1 x 
brzęczyk, 1 x przełącznik, 1 x silnik, 10 x 
przewody z zakończeniem magnetycz-
nym, 2 x krokodylki, drut oporowy, 3 x 
złącza baterii, przewodnik nauczyciela.

28387210 263 zł

Świetlne eksperymenty
Fascynujący eksperyment….Dotknij koń-
cówek w miejscu owinięcia srebrnymi fo-
liami, a małe lampki zaczną świecić kolora-
mi, a z tuby będzie wydobywał się dźwięk.
Działa to również z większą liczbą osób, 
które trzymają się za ręce, jeśli dwa z 
nich „zamykają” obwód z tubą  energii.
Pomoc wykonana z tworzywa sztuczne-
go i metalu.
Śr.3 cm, dł.17,2 cm

19120318 42 zł

Silniczek i żarówka na podstawce
Na wspólnej podstawce znajduje się silniczek prądu stałego 
oraz oprawka z żaróweczką. Mogą być one wykorzystywane 
do montowania prostych obwodów elektrycznych oraz do 
wykazania cieplnych i mechanicznych skutków przepływu 
prądu elektrycznego. Źródłem napięcia może być zasilacz 
prądu stałego, bateryjki płaskie lub akumulatory.
Wym.: 4,5 x 7 x 13,5 cm

17903009 152 zł

Żarówki miniaturowe 
10 szt.
Żarówki z Gwintem E10

19510036 3V 19 zł
19510037 6V 24 zł

Oprawa  do żarówek E10
W zestawie: 10 szt. 

19510039 32 zł

Diody LED  5mm - 10 szt.
3,8 - 4,5 V

19510087 białe 9 zł
19510109 czerwone 9 zł

Silniczek elektryczny
Silniczek elektryczny szczotkowy 
na napięcie stałe. 
Wym. sliniczka 2 x 1,5 x 2,5 cm, 
wym. wrzeciona 1 x 0,2 cm

19510089 3,0 - 6 V 11 zł
19510090 1,5 - 4,5 V 11 zł

Zestaw akcesoriów LED
Zbiór około 50 różnych diod 
LED i 20 rezystorów o różnych 
wartościach uzupełnia broszura 
zawierająca 14 przedstawionych 
schematów połączeń. Nadaje się 
idealnie do wejścia w spaniały 
świat techniki LED lub do kształ-
cenia i szkolenia w dziedzinie 
optoelektroniki.

19510091 65 zł

Oporniki - 10 szt.
100 Ohm, moc 1W
Śr.: 4 mm, dł. 10 mm

19510038 9 zł

Sygnalizator 
piezoelektryczny
Przetwornik dźwięku, brzęczyk z we-
wnętrznym generatorem, poziom 
dźwięku ok. 100 dB, napięcie robo-
cze 3-24 V, częstotliwość rezonanso-
wa 2,7 kHz, wym. śr. 4,2 x 1,6 cm

19510092 6 zł

Bateria płaska 4,5 V - 
alkaliczna
Model 3LR12

19510031 10 zł

Baterie AA 1,5 V - 
alkaliczna 4 szt.
Model LR6

19510032 15 zł

Bateria płaska 9 V - 
alakaliczna
Model 6F22

19510033 9 zł

Koszyk na 2 baterie AA
Gniazdo / koszyk na baterie 1,5v 2 
x AA/R6 z pokrywą i wyłącznikiem 
Wym. 6,8 x3,3 x 1,8 cm
Napięcie po włożeniu baterii: 3V, 
dł. przewodów ok 10 cm

19510041 5 szt. 30 zł
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Fizyka - Energia. To działa! - 23 lekcje
Duży zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podsta-
wy programowej z fizyki, przeznaczony do przeprowadze-
nia i omówienia działań badawczych i eksperymentów 
podczas 23 lekcji fizyki, przeznaczony do pracy w klasie 
30-osobowej, w tzw. grupach badawczych. 
Pracując z prezentowanym modułem uczniowie poznają 
różne rodzaje energii i zachodzące pomiędzy nimi prze-
miany. Analizują, w jaki sposób energia jest dostarczana do 
ich organizmów oraz rozpoznają jej źródła w otaczającym 
ich świecie. Identyfikują i porównują dwa rodzaje energii: 
kinetyczną i potencjalną. W oparciu o doświadczenia z bu-
dowanymi przez siebie obwodami elektrycznymi, uczniowie 
poznają koncepcję transportu i przemian energii. Zajmują 
się również ruchem falowym jako sposobem przenoszenia 
energii i informacji. Ponadto 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. 
Moduł wyposażony jest w wystarczającą ilość potrzebnych 
dla całej klasy substancji i przyborów pozwalających na 
ich wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i 
eksperymentów w zespołach uczniowskich (do 30 uczniów) 
podczas działań badawczych na 23 lekcjach fizyki.
Szczegółowy wykaz zawartości zestawu oraz ilustrowana 
prezentacja zestawu na www.educol.pl

25000004 4487 zł

Poznaj obwody elektryczne  zestaw
Zestaw grupowy do poznawania funkcjonowania 
obwodów elektrycznych. Wszystkie eksperymen-
ty są bezpieczne, ponieważ są przeprowadzane 
przy użyciu baterii o niskim napięciu. Uczniowie 
odkrywają temat elektryczności w sposób zorien-
towany na działanie. Zawartość: 41 żarówek, 38 
gniazd do żarówek, 96 haczyków krokodylowych, 
25 płaskich baterii, 4 przełączniki, taśma izolacyj-
na, 200 spinaczy do papieru, 4 śmigła, 3 silniczki, 
6 klipsów na próbki, 10 arkuszy papieru do ry-
sowania A4, 30m folii aluminiowej, 4 spinaczy 
do bielizny, 1 termometr ze szkła, 1 rolka drutu 
miedzianego , 2 śruby, 2 brzęczyki, 1 instrukcja, 
48 kart stacji.
Wym.: 23 x 31 x 43 cm

14957790 1459 zł

Zestaw dla całej grupy

Ogniwo Daniella
Model demonstracyjny ogniwa miedziano-cyn-
kowego, składającego się z cylindra, glinianej 
diafragmy, elektrody miedzianej i cynkowej. Obie 
elektrody wyposażone w gniazda elektryczne 4 
mm umożliwiają bezpośrednie połączenie prze-
wodem z miernikiem lub silniczkiem
Wymiary elementów ogniwa:  naczynie zewnętrzne 
– śr. 73 x 80 mm (pleksiglas); płytka osadcza – 42 
x 100 x 20 (pleksiglas); naczynie wewnętrzne - śr. 
30 x 80 mm (ceramika); elektroda cynkowa śr. 48 x 
70/120 mm; elektroda miedziana śr. 14 x 115 mm
Wym. 14 x 8 cm 

17903727 189 zł

Ogniwo Volty
Ogniwo służy za źródło prądu stałego o niewiel-
kiej sile elektromotorycznej. 
Wysokość: 15cm

17903691 152 zł

Przewody z zakończeniem typu 
„krokodylek” 10 szt.
Dł. 50 cm

19510088 20 zł

Duże cewki indukcyjne
Cewki przydadzą się podczas prezentacji na przy-
kład zjawiska indukcji elektromagnetycznej.
W skład zestawu wchodzą dwie zwojnice.
Wym.: 10 x 7 x 14 cm

17937351 276 zł

Przewody bananowe - 2 szt.
Przewody dł. 50 cm z wtykami bananowymi o śr.4 
mm pozwalające na przyłączanie wielu przewodów 
(piętrowo) do jednego punktu. 

17515000 28 zł
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Elektrometr z puszką elektroskop
Elektrometr jest podstawowym miernikiem, używanym 
podczas nauczania elektrostatyki. Pomoc naukowe słu-
ży do wskazywania obecności ładunków elektrycznych i 
pomiaru potencjału elektrostatycznego między listkami 
elektrometru a obudową.
Wym.: 17 x 21,5 x 37 cm, waga: 1,5 kg

17903142 539 zł

Zestaw pałeczek do elektryzowania
Zestaw 4 różnych pałeczek do elektryzowania wy-
korzystywanych do doświadczeń z elektrostatyki.
W zestawie następujące pałeczki: ebonitowa, 
szklana, nylonowa, akrylowa. 
Dł. pałeczki: 30 cm

17518801 59 zł

Elektrostatyka
Elektrometr Brauna
Elektrometr Brauna, całkowicie osłonięty. Wewnątrz 
obudowy, wykonanej z metalu, znajduje się odizolowa-
ny od obudowy pręt, na którym znajduje się obrotowa 
wskazówka . Wychylenia śledzimy przez szklaną ściankę. 
Pomoc dydaktyczna używana podczas doświadczeń z 
elektrostatyki. Jeden lub dwa elektrometry możemy za-
stosować w następujących doświadczeniach: 1. Stan na-
elektryzowania i stan ładunku elektrycznego; 2. Puszka 
Faraday’a; 3. Rozmieszczenie ładunku na konduktorze; 
4. Spadek napięcia w przewodzie; 5. Gęstość ładunku; 
6. Potencjał elektryczny; 7. Zasada kondensatora; 8. In-
dukcja elektrostatyczna; 9. Działanie ostrzy; 10. Napięcie 
na biegunach źródła prądu; 11. Przewodniki, izolatory i 
półprzewodniki.
Śr.: 17 cm

17903661 125 zł

Kalorymetr aluminiowy
Przyrząd złożony jest z dwóch naczyń aluminio-
wych odseparowanych od siebie kołnierzem z two-
rzywa sztucznego oraz izolatorem styropianowym. 
Posiada pokrywę z przezroczystego tworzywa wy-
posażoną w dwa gniazda elektryczne połączone ze 
spiralą grzejną, otworem z korkiem do osadzenia 
termometru oraz otworem pod mieszadło.
W zestawie: naczynie zewnętrzne o śr. wew. 100 
x 100 mm; naczynie wewnętrzne o śr. wew. 60 
x 70 mm; pokrywa; elementy separujące; -mie-
szadło aluminiowe; spirala grzejna z przyłączem.

17903642 115 zł

Zestaw do budowy prostych ogniw
Zestaw umożliwia budowę prostych ogniw (gal-
wanicznych), w tym także przemianę energii che-
micznej w elektryczną. 
W zestawie: naczynie o wys. 9 cm (śr. dolna/gór-
na: 7 i 9 cm) z zamontowanymi na brzegu zaci-
skami do wtyków bananowych oraz regulowany-
mi uchwytami metalowymi do płytek - elektrod; 
naczynie ceramiczne, porowate o wys. 8 i śr. 5 
cm; elektrody: miedziana, cynkowa 2 szt; alumi-
nowa, niklowa, cynowa, grafitowa, stalowa. 
Wym. elektrod (z wyjątkiem grafitowej): 1,9 x 10 cm.

17599500 129 zł

Kondensator - Butelki Lejdejskie
Butelka lejdejska jest kondensatorem o małej po-
jemności, ale dużej odporności na przebicie. Za 
jej pomocą można pokazać i wyjaśnić: rozmiesz-
czenie ładunków elektrycznych w naładowanym 
kondensatorze; gromadzenie się ładunków 
różnoimiennych na okładzinach kondensatora; 
gromadzenie sie ładunków na dielektryku; elek-
tryzowanie się ciał przez indukcję.
Komplet dwóch aluminiowych pojemników, je-
den z zamocowaną elektrodą kulistą, drugi z pla-
stikowym wypełnieniem do zbierania ładunków. 

17903704 103 zł

Zestaw do demonstracji sił pola elektrostatycznego
Zestaw służy do demonstracji linii sił centralnego i jednorodnego pola elektrostatycznego. Zestaw przystosowany jest do współpra-
cy z rzutnikiem pisma oraz maszyną elektrostatyczną lub induktorem Ruhmkorffa.
Wym.: 15 x 15 x 8 cm

17903073 322 zł
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Generator Van de Graaffa z napędem ręcznym - Duży
Model generatora Van de Graaffa, stosowanego do wytwarzania ładunków elek-
trycznych o napięciu rzędu kilku MVoltów. 
W zestawie znajduje się również konduktor stożkowy i kulisty z kolcem (wraz ze 
statywem), konduktor kulisty na izolowanej rączce oraz młynek Franklina i mioteł-
ka. Napęd ręczny.
Wys. modelu: 74 cm, śr. czaszy:  26,5 cm, śr. konduktora z uchwytem:  9,5 cm, dł: 39,5 
cm, śr. konduktora stożkowego: 10 x 15 cm, śr. konduktora kulistego z kolcem: 10 cm

17936681 1183 zł

Zestaw do ćwiczeń uczniowskich z elektrostatyki
Zestaw zawierający pomoce dydaktyczne pomocne przy realizacji obowiązującego 
minimum programowego z elektrostatyki. 
Tematyka doświadczeń obejmuje następujące zagadnienia: elektryzowanie przez 
tarcie, oddziaływanie ciał naelektryzowanych, pojemność kondensatora, doświad-
czenia z elektrometrem, zjawisko indukcji elektrostatycznej i inne.
Najważniejsze części składowe zestawu to: 2 elektrometry w puszce, statyw izo-
lacyjny, płyta izolacyjna, płyta przewodząca, kondensator kulisty i stożkowy, kulki 
próbne, wahadło elektryczne, elektrofor, komplet lasek do elektryzowania.
Całość zapakowana w poręcznej walizce z wydzielonymi przegrodami.
Wym.: 32 x 38 x 11 cm

17903129 3047 zł

Maszyna elektrostatyczna / maszyna Wimshursta
Klasyczna maszyna elektrostatyczna umożliwiająca wytwarzanie napięcia elek-
trycznego oraz ładunków elektrycznych o różnych znakach (dodatnich i ujemnych), 
które oddzielnie gromadzone są w butelkach lejdejskich (dwa charakterystyczne 
pojemniki). Maszyna umożliwia bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń z zakre-
su elektrostatyki. Ma pas uruchomiany korbą, regulowaną długość iskry oraz dwa 
wysokonapięciowe kondensatory (butelki lejdejskie). 
Wym.: 30 x 21 x 38 cm

17518802 316 zł

Długa 
i bardzo 
widoczna 
iskra!

Mały Generator Van de Graaffa
Działający model znanego generatora Van de Graaffa, stosowanego do wytwarza-
nia ładunków elektrycznych o napięciu rzędu kilku MVoltów.
W pomocy dydaktycznej zastosowano czaszę kulistą o średnicy ok. 120 mm, śred-
nica kuli wyładowczej 50mm. Dystans rozładowania: ≥ 25mm.
Za pomocą modelu można wykonać szereg doświadczeń, tj.: rozmieszczanie ła-
dunków na powierzchni przewodnika, linie sił pola elektrycznego, działanie cieplne 
iskry, efekty świetlne wyładowań.
Zasilacz: wejście AC 100-240 V, wyjście: DC 6V, Moc: 10W
Wym.: 16,5 x 13 x 27,5 cm

17903668 661 zł

Zestaw do elektrostatyki
Praktyczny, bogato wyposażony zestaw przyrządów i elementów pozwala-
jący na demonstrację i badanie bazowych zjawisk z dziedziny elektrostatyki. 
Pomoce dydaktyczne zawarte w zestawie pozwalają na przeprowadzenie 
m.in. takich doświadczeń jak: -demonstrowanie zjawiska przewodnictwa; 
-określenie znaku ładunku elektrycznego - elektryzowanie ciał; -elektryzo-
wanie ciał przez dotyk i przez indukcję; -demonstrowanie zjawiska indukcji 
elektrostatycznej; -zasada działania kondensatora; -pole elektrostatyczne, 
linie pola elektrostatycznego; -polaryzacja dielektryków.
W zestawie:  Elektrometr Brauna – 2 szt.; Elektroskop listkowy – 1 szt.; Kom-
plet prętów elektrostatycznych –  1 kpl.; Łoże do prętów elektrostatycznych 
– 1 szt.; Mały konduktor półsferyczny – 1 szt.; Konduktor cylindryczny – 2 
szt.; Konduktor stożkowy – 1 szt.; Krążek aluminiowy z uchwytem izolacyj-
nym – 2 kpl.(kondensator); Płytka pleksiglasowa  – 1 szt.; Siatka Faradaya – 1 
szt.; Kulka próbna – 1 szt.; Łącznik (rozbrajacz) – 1 szt.; Statywy izolacyjne z 
podstawą – 3 szt.; Miotełka elektrostatyczna  – 2 szt.; Neonówka – 1 szt.; 
Szmatka jedwabna, futerko – 1 kpl.

17903666 853 zł
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Opornica dekadowa
Opornica przeznaczona jest przede wszystkim do 
pracy w obwodach prądu stałego. Może również 
być stosowana w obwodach prądu przemien-
nego w zakresie częstotliwości akustycznych, 
należy jednak wówczas wziąć pod uwagę wpływ 
parametrów resztkowych (pojemności i indukcyj-
ności) na wartość nastawionej rezystancji.
Opornice dekadowe wchodzą w skład podstawo-
wego wyposażenia każdej pracowni fizyczno-che-
micznej w szkolnych placówkach edukacyjnych.

17903658 9.99 Ohm 147 zł
17903657 9999.9 Ohm 147 zł

Opornica suwakowa 
Proste urządzenie, pozwalające na regulację prą-
du i napięcia w obwodach elektrycznych i elektro-
nicznych. Niezbędna przy wielu doświadczeniach 
z przyrody, fizyki i chemii, w których występują 
lub są wykorzystywane zjawiska elektryczne.
Wym.: 15 x 7 x 6 cm

17903015  51 ohm 191 zł
17903016 100 ohm 191 zł

Przyrząd do oddziaływania 
przewodników z prądem
Przyrząd znajduje zastosowanie na lekcjach fizyki 
w szkołach podstawowych. Pomoc naukowa po-
zwala na poznanie wzajemnego oddziaływania 
na siebie przewodników z prądem.
Konstrukcja przyrządu umożliwia demonstracje 
na rzutniku pisma.

17903011 327 zł

Zestaw przewodników i izolatorów
Zestaw przewodników do badania przewodnictwa elek-
trycznego lub jego brak, każdy element wykonany z inne-
go tworzywa: aluminium, węgiel, miedź, bawełna, szkło, 
guma, drewno.

19500345 149 zł

Przewodniki do pomiaru 
oporu elektrycznego
W skład wyrobu wchodzi 11 pły-
tek z nawiniętym drutem opo-
rowym z różnych materiałów i o 
różnych średnicach.

17903063 253 zł

Induktor Ruhmkorffa
Pomoc służy do otrzymywania bardzo wysokich 
jednokierunkowych napięć elektrycznych.
Napiecie zasilania (stałe) - 6-8 V, 
Pobór prądu - 0,15-1,5 A, wym.: 40 x 21 x 20 cm, 
waga: 3 kg

17903053 1652 zł

Elektromagnes
Zestaw pozwalający zaprezentować zależność 
pomiędzy magnetyzmem a elektrycznością.
Przyrząd składa się z dwóch cewek, osadzonych 
na metalowym rdzeniu o profilu U oraz zwory z 
haczykiem. Na wierzchnich warstwach uzwojenia 
znajduje się kilka grubych zwojów ukazujących 
kierunek nawinięcia cewki. Każda z cewek wypo-
sażona jest w dwa gniazda elektryczne. 
Przy zastosowaniu źródła napięcia stałego o wartości 
ok. 4-6V/1-2A i połączeniu równoległym cewek, układ 
może wytrzymać obciążenie w granicach 40N (~4 kg).
Elektromagnes przystosowany jest do przewo-
dów z wtyczkami bananowymi.
Wym.: 13,5 x 14 x 4 cm

17936651 93 zł

Zwojnica i magnes
Zwojnica i magnes przyda-
dzą się podczas prezentacji 
na przykład zjawiska indukcji 
elektromagnetycznej. 
W skład zestawu wchodzą 
zwojnica na podstawie oraz 
magnes z uchwytem.

17903735 86 zł

Przyrząd do badania prądów 
indukcyjnych
Na podstawce znajduje się cewka z 
uzwojeniem. W osi cewki znajduje sie 
stolik obrotowy, na którym umieszcza 
się magnes sztabkowy. Do cewki można 
wkładać rdzeń z blach prądnicowych. 
Przyrząd służy do demonstracji zjawisk 
fizycznych związanych z wzajemnym 
oddziaływaniem cewki i magnesu.
Wym.: 13,4 x 7 x 7 cm

17903135 253 zł

film dostępny 
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Zestaw magnetyczny - Deluxe
Kompleksowy zestaw magnesów, który wprowa-
dzi dzieci w świat fizyki. 
Zestaw zawiera, m.in.: okrągłe magnesy „guziko-
we”, magnesy sztabkowe, okrągłe i kwadratowe 
paski magnetyczne, bloki i pierścienie ferrytowe, 
podkowę magnetyczną, żelazne kulki, kolorowe 
gumki magnetyczne, pręciki ze stali chromo-
wanej, zestaw metalowych dysków. Wszystko 
umieszczone w poręcznej walizce o wym. 33 x 
24 x 6 cm

28350169 291 zł

36
elem.

Zestaw magnetyczny
Zestaw do przeprowadzania różnych ciekawych doświad-
czeń z magnesami o różnej sile przyciągania. Zestaw za-
wiera: 4 magnetyczne pałeczki (19,1 x 2,7 cm), 20 kulek w 
różnych kolorach (śr. 1,5 cm), 2 magnesy prostokątne (8 x 
2,3 cm), supermagnes-podkowę (12,5 x 10,5 cm), zestaw 5 
okrągłych magnesów na drążku (4,2 x 12,5 cm), małą ma-
gnetyczną podkowę (6 x 5,5 cm), magnes-kompas (8 x 3 
cm) oraz książeczkę edukacyjną (20,9 x 29 cm). 
Całość zapakowana w zamykaną, plastikową walizkę o 
wym. 33 x 22,4 x 5,7 cm

28350215 228 zł

Magnetyczne materiały
Zestaw zawiera 20 magnetycznych i nie ma-
gnetycznych obiektów. Materiały zamknięte w 
plastikowych pojemniczkach, przygotowane do  
zbadania ich magnetyczności.  Idealne do pracy 
indywidualnej i grupowej. 
Wym. : 22 x 33 x 5 cm 

28350241 149 zł

Demonstrator linii pola 
magnetycznego
Zestaw dwóch urządzeń magnetycznych.
Umieść w urządzeniu odpowiednie magnesy, a 
małe wskazówki magnetyczne kierować się będą 
w stronę linii pola.
Wys. urządzenia: 20,5  cm, śr. 17,5 cm

17903639 351 zł

Magnetyzm

Przyrząd do demonstracji pola 
magnetycznego solenoidu
Na podstawce, w niewielkiej od siebie odległości 
znajduje się igła magnetyczna i zakończony wty-
kami solenoid.
Wym.: 13,4 x 7 x 7,5 cm

17903133 199 zł

Przyrząd do demonstracji 
reguły Lenza
Przyrząd przeznaczony jest do doświadczeń 
z fizyki, obejmującej takie gałęzie jak: ma-
gnetyzm i elektromagnetyzm. Prosto sfor-
mułowana reguła Lenza mówi: indukowane 
pole magnetyczne zawsze przeciwstawia się 
zmianie, która je wywołała. Regułę ta w pro-
sty sposób ilustruje doświadczenie wykona-
ne za pomocą proponowanego przyrządu
Powolnym ruchem zbliżamy do pierścienia 
zamkniętego magnes neodymowy - pier-
ścień się oddala, gdy powolnym ruchem od-
dalamy od pierścienia zamkniętego magnes 
neodymowy - pierścień się cofa. Te same 
czynności spowodują, że pierścień przecięty 
nie będzie się ruszał. Ruch magnesu wywo-
łuje przepływ prądu indukcyjnego o takim 
kierunku, że pole magnetyczne wywołane 
przez ten prąd będzie odpychało biegun 
magnesu, przeciwdziałając jego ruchowi.

17903736 53 zł

Elektromagnetyzm
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Duży zestaw magnesów
Zestaw 300 różnych magnesów, w tym krążki, 
pierścienie i kwadraty zapakowane w woreczku.

28350443 129 zł

Zestaw do demonstracji prawa Lenza
Miedziana rurka ze szczeliną do odczytu zawiera 
jedną nie namagnetyzowaną i jedną namagne-
tyzowaną wtyczkę neodymową identycznych 
rozmiarach i wadze w celu zademonstrowania 
prawa Lenza czyli reguły określającej kierunek 
zjawisk zachodzący w procesie indukcji elektro-
magnetycznej.
Dł. rurki: 32,7 cm

28350149 71 zł

Zestaw magnesów podkowiastych
Zestaw 3 chromowanych magnesów w etui o 
wym.: 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm

28350102 99 zł

Magnetyczna tuba
Tuba ta ma ściany z opiłkami żelaza, by zobrazo-
wać trójwymiarowy widok pola magnetycznego. 
Fascynująca pomoc naukowa pokazuje w jaki 
sposób działa siła magnetyczna. 
Wym.:  13  x 9 cm

28350066 87 zł

Pływający kompas
Zestaw składa się z pływającej igły magnetycznej i 
półprzezroczystej plastikową miski z naniesiony-
mi  punktami wskazującymi kierunki świata. Wy-
starczy napełnić miseczkę wodą, położyć magnes 
i obserwować, jak wyznacza północ. 
Śr.: 13,5 cm

28350295 40 zł

Magnetyzm - zestaw
Kolorowy zestaw zachęcający dzieci do nauki z za-
kresu inżynierii i matematyki. Uczy podstawowych 
właściwości dotyczących magnetyzmu takich jak 
biegunowość, przyciąganie czy odpychanie. 
W zestawie: magnetyczną podkowę, labirynt, czte-
ry kolorowe magnesy pierścieniowe, dwa koloro-
we magnesy sztabkowe, dwie magnetyczne bie-
dronki, dwa samochody, dziesięć kart aktywności.
Wym. labiryntu: 28 x 21,5 x 1 cm

20602833 145 zł

Klasowy zestaw magnesów
Zestaw 20 solidnych, dwukolorowych magnesów 
do ogólnego zastosowania w odkrywaniu ma-
gnetyzmu. 
Wym. pojedynczego magnesu: 1,4 x 1 x 5 cm

28350281 105 zł

Lewitujące magnesy
Zestaw magnetycznych pierścieni na plastikowej 
podstawie do tworzenia lewitującego magnesu. 
Zestaw mały: wys. 12,3, śr. krążka 4,2 cm
Zestaw duży: wys. 10 cm, śr. 6 cm

28350401 małe ringi 35 zł
28350273 duże ringi 52 zł
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Neodymowe magnesy
Charakteryzują się znaczną siłą przyciągania (na-
wet 10 krotnie większą od magnesów ferrytowych).

28350179 10x4 mm - 10 szt. 35 zł
28350235 15x4 mm - 10 szt. 39 zł
28350237 22 x 10 mm - 10 szt. 149 zł

Neodymowe magnesy - mix
W zestawie: 5 szt. (10 x 4 mm), 5 szt. (15 x 4 mm), 
5 szt. (22 x 10 mm).

28360270 99 zł

Małe laboratorium - eksperymenty magnetyczne
Zestaw skomponowany, aby  zapewnić jednocześnie dziesięciorgu dzie-
ciom doświadczeń. Dzieci będą miały możliwość zaznajomienia się z do-
świadczeniami w praktyce. 
W zestawie: super magnesy, magnesy typu U, magnesy prętowe, magne-
sy pierścieniowe, magnesy blokowe, magnes paskowy, okulary testowe, 
wypełnienia żelaza, kulki stalowe, baterie, nakrętki, gwoździe, wkręty, ka-
bel, spinacze, kordy, gwint, drewniane kijki,  globus, itp.(zawartość widocz-
na na zdjęciu), pudelka do praktycznego przechowywania elem.
Dzieci poniżej 3 roku życia – konieczna zabawa pod okiem osoby dorosłej.
Śr. piramidy 11 cm, wys.13 cm, magnes typu U: 6,5 x 1,5 x 10,5 cm, ma-
gnes paskowy: 5 x 1,4 x 0,9 cm

19120417 1997 zł

151 elem.

Pole magnetyczne
Zestaw  zawiera parę małych magnesów ferry-
towych blokowych i parę magnesów w plastiko-
wych obudowach. 
Wym. : 22,5 x 13 x 1,5 cm

28350143 169 zł

Żelazo w proszku
W praktycznym pojemniku z dozownikiem, idealne 
do tworzenia magnetycznych eksperymentów.
250 g

28350094 19 zł

Gigantyczne magnesy
Zestaw  silnych, dwubiegunowych magnesów.  
Idealna pomoc  naukowa do zobrazowania  siły 
przyciągania i odpychania magnetycznego.  
Wym.: 13 x 4 x 1 cm

28350028 2 szt. 34 zł

Igła magnetyczna
Stojak na igłę z magnetycz-
ną podstawą o wys. 7,5 
cm to najprostszy sposób 
testowania pola magne-
tycznego oraz wyznaczania 
kierunków geograficznych.

14986078 23 zł

+ 2 szablony

Kompas - zestaw klasowy
Zestaw 27 kompasów dla całej grupy uczniów do nauki eksperymen-
towania i poznawania zasady działania kompasu.
Para kompasów: jeden z nadrukiem kierunków świata, drugi – bez 
nadruku.
Uczniowie kładą kompasy na mapie określają i oznaczają północ, 
widzą kierunek północny wskazany przez kompas bez nadruku i wy-
znaczają linie magnetyczne.
W zestawie 27 kompasów bez nadruku kierunku świata o śr.2,7 cm, ma-
gnetyczna igła na podstawie o wys.7,5 cm, karta pracy do kopiowania.

14981906 338 zł
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MPP - Fizyka
MPP: Fizyka dla klas VII-VIII szkoły podstawowej to 
m.in.:
- 13 zagadnień
- 39 lekcji (po 13 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” 
i „Sprawdź się”)
- 592 ekrany, 373 zadania, 10 filmów, 12 symulacji, 52 
zasoby interaktywne
- 13 gier dydaktycznych
- 3 plansze interaktywne
- zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interak-
tywnej wraz z przewodnikiem metodycznym

25000053 824 zł

Plansza- Układ SI język nauki i 
techniki
Podstawowe i uzupełniające jednostki SI - defini-
cje pełne i przybliżone. Wielokrotności i podwie-
lokrotności od 10e-18 do 10e18 oraz przykłady 
ich przeliczania. Jednostki pozaukładowe do-
puszczone do użytku w Polsce oraz najczęściej 
spotykane jednostki niemetryczne.
Wym.: 160 x 120 cm

16500004 262 zł

Plansze - fizyka
Plansze są listwowane i foliowane, dzięki czemu są 
odporne na zabrudzenie i przedarcia. Każda z plansz 
wyposażona w metalowa zawieszkę.
Wym.: 70 x 100 cm

17300026 jednostki układu SI 39 zł
17300027 optyka geometryczna 39 zł
17300028 jednostki miar 39 zł
17300029 maszyny proste 39 zł
17300030 zasady dynamiki 39 zł
17300069 światło i kolory 39 zł
17300257 podstawowe wzory fizyczne 39 zł
17300254 Hydrostatyka 39 zł
17300362 Ruch prostolinijny 39 zł

IPP: Fizyka
IPP: Fizyka dla klas 7-8 to 80 plansz przedstawionych na setkach 
interaktywnych ekranów zawierających między innymi:
- Przejrzyście zaprezentowane zagadnienia tematyczne, w czytel-
ny sposób łączące definicje, wzory, schematy i wykresy.
- Przykładowe obliczenia krok po kroku.
- Symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór wa-
runków lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezentowa-
nych zjawisk.
- Animacje i filmy obrazujące zjawiska fizyczne i przeprowadzanie 
doświadczenia.
- Pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające zagadnienia fizyczne 
w sposób nawiązujący do życia codziennego.

25000059 488 zł

Domino fizyczne
Fizyczne domino to gra, która pozwala na utrwalenie pojęć fizycznych, ich defini-
cji, wzorów fizycznych i ich jednostek.
Domina fizyczne najlepiej można wykorzystać lekcjach powtórzeniowych. Szcze-
gólna ich wartość jest fakt, że można bardzo szybko sprawdzić poprawność ich 
ułożenia, gdyż odpowiednio dobrane cegiełki tworzą zamkniętą strukturę.
Skrzynka wykonana z drewna w wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5 cm, 30 drewnianych 
elementów o wymiarach 4 x 8 cm. Każdy z nich, tak jak w tradycyjnym dominie 
podzielony jest na dwa pola.

24310232 Wielkości fizyczne. Cząsteczkowa budowa materii 115 zł
24310233 Przemiany energii. Ruch drgający 115 zł
24310263 Elektrostatyka. Prąd elektryczny 115 zł
24310264 Ruch jednostajny. Ruch zmienny 115 zł

Stojaki do plansz dostępne 
na stronie 116

Całe seria Multimedialnych pracowni przedmiotowych oraz 
Interaktywnych plansz przyrodniczych dostępna na stronach 68 - 69
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MATEMATYKA

Liczbowe drzewko
Dwustronne drzewko do ćwiczeń matematycznych w za-
kresie 1-10. Uczeń  obserwuje jak liczbą 10 rozłożyć na 10 
różnych sposobów. Praktyczna skala łączy ilość zrzuconych 
jabłek z odpowiednią liczbą. Drzewko można otwierać i za-
mykać, co pozwala na zmianę ilości kuleczek w drzewku.
Wym.: 12 x 6 x 1,2 cm

14986700 liczbowe drzewko 13 zł
14985917 50 koralików 12 zł

Liczbowe drzewko - stempel
Stempel do pracy z liczbowym drzewkiem. 
Uczniowie stemplują odbitki i rysują wyniki otrzy-
mane na drzewku. 
Wym.: 6,8 cm

14940384 15 zł

Liczbowe drzewko - karty zadań
Karty pracy podziału liczb do 10. Karta uka-
zuje liczbę jabłek i zadaje pytanie ilu jabłek 
brakuje. Na odwrocie karty możliwość 
sprawdzenia odpowiedzi.
W zestawie 44 karty w plastikowym pude-
łeczku, wym.  karty: 6 x 8 cm   

14987226 39 zł

Abakus dodawanie i odejmowanie
Drewniane liczydło o różnokolorowych paciorkach to 
znakomita pomoc w urabianiu pojęcia liczby.
10 rzędów korali, 55 zadań na dodawanie z jed-
nej strony liczydła oraz 55 zadań na odejmowa-
nie z drugiej strony liczydła. 
Wym.: 30 x 18 x 8 cm

15102138 79 zł

Tabliczki do liczenia „Klocki”
W czasie zabawy dziecko ćwiczy koncentrację, koor-
dynację wzrokowo-ruchową i umiejętność logicznego 
myślenia. Płytki mają specjalne wycięcie, aby małym 
paluszkom łatwiej było je wyjąć z układanki.
Wym.: 43 x 11 x 11 cm

97700531 73 zł

Zakręcona matematyka 7-12 lat
Matematyczne zagadki i łamigłówki z zakresu 
4 pierwszych klas SP.  Z przymrużeniem oka, w 
atrakcyjnej oprawie graficznej odkrywa świat 
zagadnień matematycznych. Uczy logicznego 
myślenia, samodzielności w rozwiązywaniu pro-
blemów matematycznych. 
W zestawie 120 stron w twardej oprawie. 
Wym. opak.: 9 x 2.5 x 19.5 cm

19539652 35 zł

Zestaw aktywności matematycznej 
- pingwiny na lodzie
Nauka liczenia i wykonywania działań matema-
tycznych nie musi być nudna!
Zestaw 100 pingwinów umieszczanych na pod-
kładkach do nauki podstawowych działań ma-
tematycznych, wzrokowo pomagają dzieciom 
wyobrazić sobie układ dziesiątkowy, dodawanie 
i odejmowanie. Gra rozwija również małą moto-
rykę i rozróżnianie kolorów. 
W zestawie: 100 pingwinów w 10 kolorach oraz 
10 lodowych sztabek o wym.30 x 2,5 cm. Na 
każdej zmieści się 10 pingwinów. Sztabki można 
łączyć ze sobą.

20603311 165 zł
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Korale matematyczne są podstawową pomocą dydaktyczną wykorzystywaną do realizacji programu 

matematyki w nauczaniu zintegrowanym.  Służą do samodzielnego zdobywania umiejętności 

matematycznych, umożliwiają wykonywanie działań matematycznych w zakresie 20 i 100.

Wprowadzają w świat liczb, ich struktur, działań przez manipulacji stymulację, pogłębiają rozumienie 

wprowadzanych pojęć, wspomagają proces utrwalenia wiedzy i doskonalenia nabytych umiejętności.

Liczydło służy do nauki liczenia oraz realizacji pierwszych zadań 

matematycznych w przedszkolach jak i w szkole podstawowej.

100 korali rozmieszczonych 
na 10 rzędach.

50 szt. korali 
w 2 kolorach.

Duże liczydło na ścianę
Elementy mocujące w zestawie.
Wym.: 85 x 88 cm

19585809 242 zł

Liczydło z tablicą magnetyczną
Liczydło i tablica magnetyczna w jednym. 
Z jednej strony znajduje się 10 rzędów 
korali (po 5 w każdym kolorze), zaś z dru-
giej tablica magnetyczna suchościeralna.
Wym.: 110 x 134 cm

94520227 399 zł

Duże liczydło stojące
Wym.:85 x 120 cm

19585810 387 zł

Korale matematyczne z wieszakiem 100
Drewniany wieszak na 30 sznurków z których każdy 
sznurek ma 100 drewnianych koralików w kolorze 
czerwonym i niebieskim.
Komplet 30 sztuk korali z wieszakiem.

30000443 3000 korali 638 zł

Wieszak na korale
Dł.: 69,5, szer. 9,5 cm, odstęp pomiędzy sznurkami: 1,5 cm

30001330 38 zł

Korale matematyczne
Korale 20: śr. 1,6 cm, dł sznurka 71 cm
Korale 100: śr. 1,6 cm, dł sznurka 145 cm

30000440 20 korali 18 zł
30000441 100 korali 22 zł

Korale matematyczne z wieszakiem 20
Estetycznie wykonany z drewna wieszak na 30 sznurków korali, z których każdy sznurek ma 20 drewnianych korali-
ków w kolorze czerwonym i niebieskim. W klasie przymocowany jest do ściany, przez co korale utrzymywane są w 
należytym porządku i są łatwo dostępne.

30000442 600 korali 599 zł
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Przeliczanie, sortowanie

Kostki do liczenia 100 szt.
W zestawie przydatny przewodnik.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 4 roku życia.
Wym. kostki: 2 cm 

20607586 46 zł

Liczymy żetony 100 szt.
Zestaw 100 szt, śr. 2 ,5 cm w 4 kolorach.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 4 roku życia.

19120155 12 zł

Drewniane liczmany z kartami zadań
Liczmany to 102 drewniane sześcienne kostki o 
dł. boku 2 cm w 6 różnych kolorach do liczenia i 
sortowania. Kostki zapakowane są w estetyczne, 
wygodne i trwałe drewniane pudełko.
Do zestawu dołączony jest komplet plansz z przy-
kładowymi zadaniami, które zostały ułożone z 
uwzględnieniem zasady stopniowania trudności.

30000512 72 zł

Zestaw do nauki działań na zbiorach
Zestaw składanych, pierścieni, które pomogą dzieciom w nauce działań na zbiorach. Dzięki prezentowanej pomocy 
dzieci mogą dowolnie klasyfikować i liczyć przedmioty. Można ich używać także do budowania diagramów Venna.
W zestawie: 6 pierścieni po dwie sztuki w kolorze: czerwonym, żółty i niebieski).
Śr. po złożeniu: 50 cm

28353379 52 zł

Magnetyczne obrazki do 
wykonywania działań
Odkryj przestrzeń numerów do 10 dzięki koloro-
wym obrazkom. Obrazki drukowane na lamino-
wej foli magnetycznej o gr. 4 mm, 
W zestawie: 140 zdjęć magnetycznych (po 10 sztuk: 
jabłko, gruszka, banan, krowa, koń, pies, kot, balon, 
samochód, rower, statek, samolot, dziewczyna, 
chłopak o wym.ok.13 cm, 42 liczny magnetyczne 
(każda 2 x liczby od 0 do 20 ) o wym.:5,3 x 5,3 cm, 
14 symboli arytmetycznych, magnetycznych )każdy 
po 2 sztuki) o wym.: 5,3 x 5,3 cm
Zapakowane w pudełko ułatwiające przechowywanie.

14982177 299 zł

Klasowy zestaw do sortowania
Można używać tego produktu na różne sposoby: 
sortowanie wg koloru, kształtu, wykorzystywanie 
elem. do działań matematycznych, wykorzysty-
wanie elementów do ich opisywania, ćwiczenie 
pamięci, rozwijanie zdolności motorycznych,itp. 
Zestaw zawiera 600 elem. umieszczonych w pla-
stikowym pojemniku z przegrodami, 3 tarcze (ru-
letki) zadań, tacki do sortowania oraz instrukcję.

20600217 249 zł

Zestaw do działań
Gra liczbowa do działań matematycznych.  Za 
pomocą kolorowych żetonów i tafelek z liczba-
mi, kropkami i znakami matematycznymi (+, -, 
=) uczeń przyswaja takie pojęcia jak: większe, 
mniejsze, równe oraz różne w procesie dodawa-
nia i odejmowania. 
Zawartość: 200 drewnianych żetonów w 6 kolo-
rach , 20 tafelek z numerami, 20 tafelek z kropka-
mi , 20 tafelek ze znakami matematycznymi oraz 
drewniane pudełko o wym.: 34 x 20 x 6 cm

17222152 355 zł

ponad 600 
elem.
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Mniejsze, większe, równe - potworki magnetyczne
Matematyka może być również zabawna!
Ciekawy sposób na zapoznanie dzieci z pojęciem matematycznym: więcej, mniej, tyle samo.
Magnetyczne elementy pomogą w odpowiednim zastosowaniu znaków w zależno-
ści od ich rozmieszczenia, np. babeczka mniejsza jest „<” od babeczki większej, itp.
W zestawie:2 głowy potworków (15 x 16 cm) ze znakiem =, 4 dwustronne głowy 
potworków (14,5 x 16 cm) ze znakiem < lub > w zależności od ich ułożenia ,2 duże 
babeczki (7 x 8 cm), 2 małe babeczki(4,0 x 4,5 cm

14988462 74 zł

Karty magnetyczne kropki - zestaw 
demonstracyjny
Wym maks.: 27 cm, 12 elem.

14985958 199 zł

Karty z tworzywa z kropkami - 
zestaw uczniowski
Wym maksymalny: 14,5 cm, 12 elem.

14985957 51 zł

Numeryczne konstrukcje z kartami
Przekonaj się, że budowanie liczb to bardzo prosta zabawa. Zestaw zawiera 50 szt. 
elementów. Zabawa ta umożliwia dzieciom zapoznanie się z cyframi od 0 do 9, jak 
i rozwija motorykę dziecka oraz pobudza do myślenia. Dodatkowo zestaw zawiera 
karty pracy i przewodnik aktywności.
Wym. największej cyfry : 1,5 x 10 cm

20608550 132 zł

Zagraj w cyfry, kolory i liczby
Gra ruchowa w kształcie okrągłej maty z winylu o 
śr.122 cm z nadrukiem kolorów, kształtów i liczb 
w zakresie 1 – 10 stwarzająca wiele możliwości 
zabawy.
W zestawie: winylowa mata o śr. 122 cm, 5 dmu-
chanych kostek (12,7 x 12,7 cm), 5 woreczków  z 
grochem ok.8 cm oraz instrukcja.

20601049 189 zł

Zestaw magnetycznych kart z nadrukiem kolorowych kropek czy zestaw kart z nadrukiem 
kropek wykonanych z wytrzymałego tworzywa sztucznego ?
Wybór należy do Państwa ...
Karty z nadrukiem kropek przedstawiają liczby od 1 – 10.
Dzięki dwustronnym kartom, można przedstawić uczniom jak podzielić liczbę 10 na różne 
zestawy.
Na jednej stronie kart, naniesiony nadruk czerwonych kropek, z drugiej strony nadruk 
kropek niebieskich.

Magnetyczna tabela - Zestaw demonstracyjny
Zestaw demonstracyjny tablic magnetycznych oraz magnetycznych tafelek do nauki 
liczenia, mnożenia czy wielokrotnego dodawania. Dwukolorowe tafelki pozwalają na 
wizualizację „wzorów” liczb, a duże rozmiary pomocy na pracę w większej grupie. 
W zestawie: 2 tablice magnetyczne o wym.  25 x 25 cm, 25 tafelek fioletowych, 25 
tafelek pomarańczowych.

20606648 89 zł
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Magnetyczne tabliczki cyfrowe
Zestaw 8 tabliczek magnetycznych.  4 z nich za-
wierają cyfry od 1 do 20, natomiast 4 pozostałe 
są z zakreślonymi kółkami. (Idealne w zestawie z 
żetonami 11580804).
Wym.:  60 x 25 cm

11580808 65 zł

Magnetyczny zestaw do działań 
matematycznych
Zestaw edukacyjny zawiera 100 sztuk żetonów 
magnetycznych  w kolorach: niebieskim i czer-
wonym, 20 sztuk żetonów ze znakami działań 
matematycznych. Wszystko zapakowane jest 
w poręczne pudełko. Bardzo przydatna pomoc 
edukacyjna do nauki działań matematycznych. 
Śr. 5 cm

11580804 199 zł

Liczbowe wiązania - tabliczki odpowiedzi
Tabliczki odpowiedzi stanowiące idealne uzupełnienie magnetycznych liczbowych wiązań 
(20605214). 
Zestaw zawiera pięć dwustronnych suchościeralnych tabliczek o wy, 16 x 16 cm. Z jednej stro-
ny do uzupełnienia zbiory, z drugiej strony równania do ćwiczenia różnych kombinacji z tych 
samym liczb.

20605213 139 zł

Magnetyczne liczbowe wiązania
Demonstracyjne tabliczki magnetyczne do ćwi-
czenia w grupach podstawowych pojęć matema-
tycznych takich jak dodawanie i odejmowanie, 
odwrotność czy pokazywanie relacji liczbowych. 
Zestaw zawiera 55 magnesów: trzy okręgi, trzy 
kwadraty, cztery linie łączące oraz 45 magnetycz-
nych tafelek. Idealny do pracy wraz z tabliczkami 
(20605213). 

20605214 99 zł

Mata – Skoki do setki 
Uniwersalna winylowa mata pod-
łogowa wspomaga naukę licze-
nia, rozwiązywania problemów 
matematycznych.  Kolorowe ram-
ki załączone do zestawu służą 
do zaznaczania wybranych liczb, 
mając na celu skierowanie na nie 
uwagi dzieci.
W  zestawie: mata o wym. 120 x 
120 cm, 2 dmuchane kostki z na-
drukiem cyfr (12 x 12 cm),  54 róż-
nego koloru ramki oraz instrukcja 
z 10 propozycjami gier.

20601100 158 zł

Mata aktywości matematycznej
Gra ruchowa dzięki której dzieci uczą się dodawania i odejmowania w zakresie 12. 
Zabawa polega na jednoczesnym rzucie dwoma kostkami liczbowymi i jedną kost-
ką ze znakami plus / minus. Dziecko rozwiązuje powstałe w ten sposób równanie 
i układa duży krążek na odpowiednim polu maty. Dzieci uczą się matematyki w 
formie ciekawej zabawy i mają przy tym możliwość ruchu!
Ponadto na dole maty nadrukowano oś liczbową od 1 do 12.
W zestawie: mata winylowa (122 x 152 cm), 1 kostka (12,7 cm) z nadrukami + i -, 2 
kostki (12,7 cm) z nadrukami liczb od 1 – 6 – kostki wykonane z elastycznej pianki, 
28 kartonowych żetonów.
Całość umieszczona w estetycznym kartonowym opakowaniu z rączką.

11500383 193 zł
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Tablica magnetyczna - 100
Magnetyczna tablica do działań matematycznych w zakresie od 1 do 100. Praktyczne haczyki pozwalają za-
wiesić planszę na tablicę w klasie. Powierzchnia umożliwia używanie magnetycznych tabliczek oraz kredy.
W zestawie: tablica 60 x 60 cm, 100 dwustronnych/dwukolorowych tabliczek o wym. 5 x 5 cm oraz haczyki. 

14985160 317 zł

Pudełko - 100
Pudełko z nadrukowaną osią liczbową od 1 do 100 z jednej strony oraz pustymi kratkami z drugiej. Zestaw 
zawiera: 100 dwustronnych/dwukolorowych magnetycznych żetonów, 20 dwukolorowych magnetycznych 
pierścieni, 20 dwukolorowych liczników magnetycznych.

14987606 135 zł

Makatka matematyczna
Makatka matematyczna do zawieszania na ścia-
nie, posiada 100 przezroczystych kieszeni do 
uzupełnienia kartami załączonymi do zestawu. 
Pomoc do nauki liczb, rozpoznawania liczb pa-
rzystych i nieparzystych oraz różnych działań 
matematycznych. 
W zestawie: makatka o wym. 66 x 70 cm, 100 dwu-
stronnych/dwukolorowych kartoników z cyfram.

20602208 110 zł

Suchościeralne karty do działań 
matematycznych
Zestaw 10 dwustronnych, suchościeralnych kart, 
z jednej strony z kratkami z liczbami od 1 do 100, 
po drugiej stronie z pustą siatką do dowolnego 
wypełniania. 
Wym. ok. 30 x 30 cm

20600375 52 zł

Tablica numeryczna Setki
Tablica matematyczna pomocna do nauki liczb, 
rozpoznawania liczb parzystych oraz różnych 
działań matematycznych. Zawiera 100 ponume-
rowanych białych kafelków, 25 przezroczystych 
czerwonych płytek, 25 przezroczystych niebie-
skich płytek i przewodnik po aktywności. 
Płytki o boku 2,5 cm.
Wym.: 30 x 30 cm

20601331 110 zł

Liczmany z wartościami
Liczmany występują w wartościach dziesiętnych 
od 1 do miliona. 
W zestawie 280 żetonów (40 z każdej wartości) 
o śr. ok. 2,5 cm

20605215 77 zł

Magnetyczne liczmany z watościami
80 kolorowych magnetycznych liczmanów z mięk-
kiej pianki o śr. 5 cm w wartościach dziesiętnych 
od 1 do 100,000 do zastosowania na dowolnej po-
wierzchni magnetycznej. 

20605220 95 zł

Klasowy zestaw liczmanów
Zestaw 400 żetonów (czerwone i niebieskie) w 
plastikowym pudełku.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.
Śr. 2,5 cm, gr. 3 mm

14901669 102 zł
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Matematyczna ruletka wyzwań
Atrakcyjna forma gry matematycznej pomaga dzieciom 
zrozumieć różne zagadnienia i rozwiązywać zagadki ma-
tematyczne zgodnie z indywidualnym poziomem wiedzy 
każdego dziecka. Stymuluje kreatywność, rozwija umiejęt-
ności obliczeniowe, aktywuje podstawy rozwoju logiczne-
go i matematycznego myślenia.
W zestawie: 5 ruletek o śr. 18 cm, 42 karty o wym. 5,5 x 5,5 cm

11930697 142 zł

Matematyka, chemia, fizyka, 
astronomia - karty edukacyjne
W zestawie: 24 dwustronne karty z matematyki, 
10 dwustronne kart z chemii, 10 dwustronne kart 
z fizyki, 4 dwustronne karty z astronomii.
Format karty: 10 x 16 cm

17300420 26 zł

Liczmania - matematyka bez problemów - gra 2 w 1
Idealne uzupełnienie szkolnego nauczania z zakresu matematyki. Gry wymagają 
używania terminologii związanej z matematyką. Maja na celu ukształtowanie pojęcia 
liczby, odróżnianie znaków matematycznych oraz doskonalenie techniki rachunkowej. 
Podczas zabawy dzieci rozwiązują na planszy działania matematyczne. Każdy prawi-
dłowy wynik to przesunięcie pionka na planszy bliżej mety.
Plansza szara to łatwiejsza wersja gry. Jest to pomoc w edukacji wczesnoszkolnej, ma-
tematyka z zakresu klasy 0 i I. 
Plansza niebieska to trudniejsza wersja gry. Jest to pomoc w edukacji wczesnoszkolnej, 
matematyka z zakresu klas: I, II i III. 

16700758 56 zł

Tabliczka mnożenia i odwrotność 
działań - gra karciana
Zabawna a przy tym skuteczna gra karciana ide-
alna do nauki matematyki opracowana przez na-
uczycieli i szeroko stosowana w szkołach. 
Pojedynczy zestaw zawiera 78 kart. 

20601213 dla klasy - 10 kpl. 381 zł
20601212 dla ucznia - 1 kpl. 70 zł

Kości do działań 
matematycznych
Zestaw 20 kości do działań matematycznych 
w zakresie do 100. Czerwone kości z nume-
rami od 1 do 20 i jedną pustą stroną każda, 
niebieskie z symbolami działań - po 4 sztuki z 
każdego rodzaju. 
Wym.: 1,8 x 1,8 cm

14985107 53 zł

Kości do samodzielnego 
oznaczania 10 szt.
Naturalne, drewniane kości o 
wym. 2 x 2 cm do samodzielnego 
zapisywania.

14901820 27 zł

Liczby rzymskie i arabskie
Karty zadrukowane po obu stronach. Z jed-
nej strony cyfry arabskie z drugiej strony cyfr 
rzymskie.
W zestawie 20 kart w praktycznym pudelku 
do przechowywania.

14987964 od 1 do 20 26 zł
14987965 od 21 do 100 26 zł
14987966 od 100 do 2100 26 zł
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Dodawanie i odejmowanie - 
zestaw klasowy
Zestaw 10 plastikowych, kolorowych skrzynek z 
nadrukiem cyfr (1 – 10). 100 kolorowych tabliczek 
podzielonych: 25 zielonych z zadaniami z zakre-
su dodawania, 25 czerwonych z zakresu dodawa-
nia z niewiadomą, 25 kart niebieskich z zakresu 
odejmowania, 25 pomarańczowych z zakresu 
odejmowania z niewiadomą.
Wym.:karty:5 x 3,5 cm, skrzynka:14 x 6 x 6 cm

28577000 299 zł

Magiczny cylinder
Cylinder przeznaczony jest do tematycznych kart zadań. Uczeń otrzymuje kartę z zadaniem i udziela odpowiedzi. By sprawdzić prawidłową odpowiedź samodzielnie wsuwa kartę 
przez górną szczelinę, po czym karta obraca się wewnątrz cylindra i wysuwa dołem, odsłaniając odpowiedź do zadania. Dziećmi samodzielnie sprawdzają poprawność swoich 
odpowiedzi w szybki i ciekawy sposób.  Dzięki cylindrowi dzieci mogą ćwiczyć: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, słownictwo do angielskiego, niemieckiego i wiele 
innych zadań.
Wym.: 24 x 24 x 30 cm

14987085 79 zł

Karty do Magicznego cylindra
W każdym zestawie: 36 kart o wym.: 9,1 x 5,9 cm

14986257 Dodawanie do 20 29 zł
14986261 Odejmowanie do 20 29 zł
14987818 Dodawanie i odejmowanie do 20 29 zł
14986259 Dodawanie do 100 29 zł
14986262 Odejmowania do 100 29 zł
14987819 Dodawanie i odejmowanie do 100 29 zł
14986263 Mnożenie przez 2,3,4,5,10 29 zł
14986264 Mnożenie przez 6,7,8,9 29 zł
14986265 Dzielenie przez 2,3,4,5,10 29 zł
14986266 Dzielenie przez 6,7,8,9 29 zł
14986268 Czas 29 zł
14986270 Karty puste 29 zł

Magnetyczna tablica - dodawanie
Tablica do powieszenia na tablicy szkolnej. Plan-
sza tablicy podzielona jest na sto pół, w których 
umieszcza się działania matematyczne. Całość 
wykonana jest z magnetycznej folii. 
W zestawie: tabliczki z działaniami matematycznymi.
Wym.: 60 x 60x x 4,5 cm 

14941203 364 zł

Błyskawiczne sprawdziany
Błyskawiczne sprawdziany są zbiorem pomocy matematycz-
nych przydatnych przy sprawdzeniu postępów uczniów w 
nauce. Na karcie znajduje się 60 działań. Poniżej działań w wy-
ciętych polach dziecko wspisuje na położonej wcześniej karcie 
brakujące odpowiedzi. Następnie nauczyciel odwraca spraw-
dzian na drugą stronę i weryfikuje zapisy ucznia.
Format; A4, karty dwustronne.

30293309 dodawanie do 100 6 zł
30294914 odejmowanie do 100 6 zł
30294915 mnożenie do 100 cz. I 6 zł
30294605 mnożenie do 100 cz. II 6 zł
30294916 dzielenie do 100 cz. I 6 zł
30249009 dzielenie do 100 cz. II 6 zł

Produkt wielokrotnego użytku. Plansze dwustronne formatu A4
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Klasowy zestaw kalkulatorów
W zestawie: 30 szt. uczniowskich kalkulatorów o 
wym.  11,2 x 6,8 cm i 1 szt. dla nauczyciela o wym. 
12,5 x 10 cm. 
Specjalny pojemnik do przechowywania.

28338042 429 zł

Kalkulator szkolny
Czterofunkcyjny kalkulator zasilany zarówno 
energią słoneczną, jak i baterią. Posiada m.in. 
funkcję automatycznego wyłączania czy pamięć 
trzech klawiszy. Do obsługi podstawowych ope-
racji matematycznych a takie do obliczania pro-
centów i pierwiastków kwadratowych. 
Wym.: 11,5 x 6,5 cm.
Kalkulator wymaga 1 baterii AA - w zestawie

20600037 1 szt. 26 zł
20600038 10 szt. 243 zł

Math Trekker - mnożenie i dzielenie
Matematyczna gra do nauki mnożenia i dzielenia z 
wygodnym uchwytem do zawieszania. 
Dziecko wybiera poziom gry po czym na wyświetla-
czu ukazuje się równanie matematyczne, na które na-
leży udzielić prawidłowej odpowiedzi. Jeśli odpowiedź 
będzie błędna, to samo równanie zostanie wyświe-
tlone ponownie na końcu rundy. Aby ukończyć grę, 
wszystkie równania muszą być poprawnie odebrane. 
Każda odpowiedź jest sygnalizowana odpowiednim 
dźwiękiem, pozytywnym lub negatywnym.  
Wymaga 3 baterii AG13 lub LR44 - w zestawie.
Wym.: 22 x 26 cm

20608502 59 zł

Dodająca maszyna
Magnetyczny zestaw do stworzenia maszyny do 
dodawania. Elementy magnetyczne dobrze trzy-
mają się tablicy tworząc kolorowy i ciekawy ze-
staw zachęcający uczniów do nauki dodawania.
Zestaw zawiera: dwa kolorowe kubeczki o wym. 
8 x 6,8 x 7 cm, lejek o wym. 13,8 x 9,2 x 7,7 cm, 
numerowaną rynienkę na kulki o dł. 28 cm i 20 
kulek w dwóch kolorach o śr. 2,5 cm 

20606368 139 zł

Bingo - zestaw klasowy
Dwie wspaniałe i dobrze znane gry w jednym! Polega na trafieniu prawidłowego numerka – odpo-
wiedzi  na wylosowane pytanie dotyczące podstawowych działań.  
W zestawie jednej gry znajduje się 36 dwustronnych kart, 720 żetonów, 100 kart numerycznych 
oraz instrukcja, która pozwala na zabawę zarówno  małej grupie jak i większej liczbie uczestników. 
Ilość graczy:  2- 36 

28540038 dodawanie i odejmowanie 99 zł
28540039 mnożenie i dzielenie 99 zł

Matematyka - 34 kart edukacyjnych
Matematyka pierwsza pomoc w domu i w szkole kla-
sy do V-VIII. Zestaw zawiera 36 kart edukacyjnych: 1 
karta – 1 zagadnienie, nauka „na skróty”, wyjaśnienia 
KROK PO KROKU, definicje, przykładowe zadania z 
rozwiązaniami, sugestywne rysunki, przygotowanie 
do powtórzeń, klasówek, testów i egzaminów.
Format: 22 x16,5 cm

19538734 27 zł

Siatka matematyczna - 1 szt.
Wszechstronna pomoc dydaktyczna wielokrot-
nego użytku do tworzenia ponad 35 unikalnych 
siatek, które pomagają wizualizować abstrakcyj-
ne pojęcia matematyczne takie jak mnożenie, 
dzielenie czy ułamki. 
Zestaw składa się z trwałej plastikowej ramy i 16 
różnych arkuszy, które są nakładane na siebie, 
aby stworzyć wymagany wzór siatki. 
Wym. 18 x 18 cm

20692327 99 zł
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Magnetyczne tabliczki z liczbami
Magnetyczne karty w 4 kolorach z nadrukiem liczb od 1 do 9000. Atrakcyj-
ny zestaw demonstracyjny do ćwiczeń klasowych. Ułamkowe listwy wyko-
nane są z folii magnetycznej w 9 różnych kolorach. 
Cyfry od 1 – 9 nadrukowane na tafelku czerwonym, cyfry od 10 – 90 na 
tafelku żółtym, cyfry od 100 – 900 na tafelku zielonym i 1000 – 9000 na 
tafelku niebieskim.
Zestaw zapakowany w praktycznym pudełku.

14987937 115 zł

System dziesiętny - zestaw magnetyczny
Zestaw demonstracyjny „płaskich bloków” pozwala pracować z całą 
klasą. Bloki wykonane ze sztywnej, grubej pianki na foli magnetycz-
nej, ukazane  w trzech wymiarach i 4 różnych kolorach.
Pomoc zaznajamia uczniów  z pojęciami matematycznymi jak, np. jed-
nostki, dziesiątki i setki i tysiące, oprócz różnicowania wielkością wy-
korzystuje element kolorystyczny do podkreślania pozycji dziesiętnej.
W zestawie: 25 jedności – 2,5 cm, 12 dziesiątek – 11 cm, 12 setek – 15 
cm,5 tysięcy – 20 cm, praktyczne pudełko do przechowywania.

14987992 163 zł

Klasowy zestaw do liczenia
Zestaw pomoże w lepszym zrozumieniu 
zasad dodawania i odejmowania oraz 
zależności pomiędzy jednostkami.
Zestaw zawiera: 100 elem. czerwonych 
(jedności), 50 żółtych (dziesiątki), 30 zie-
lonych (setki), 4 niebieskie (tysiące)

14986528 257 zł

System dziesiętny - plansza 
demonstracyjna, suchościeralna
Przeznaczona do prezentowania przed całą klasą 
plansza daje możliwość wizualizacji  zasad licze-
nia z wykorzystaniem np. kosteczek  (w oddziel-
nej sprzedaży - 14986528).
Wym.: 58 x 40 cm

14985066 z symbolami 31 zł
14989884 z liczbami 36 zł

System dziesiętny
Pomoc okazuje się być bardzo pomocna, by zapo-
znać uczniów z pojęciem systemu dziesiętnego. 
Związek między „jednym”, „dziesiątkami”, „setkami” 
i „tysiącami” zaczyna być szybko rozumiany, ponie-
waż na konkretnym materiale można wytłumaczyć 
zmianę jedności na dziesiątki i dziesiątek na setki.
Dzięki wykonanym z naturalnego drewna kostecz-
kom dzieci uczą się analizować liczby, a tym samym 
kontrolują zadania arytmetyczne.
W zestawie: 111 elem. wykonanych z naturalnego 
drewna:1 setka o wym.:20 x 20 x 2 cm, 10 dziesiątek o 
wym.:20 x 20 x 2 cm, 100 jedności o wym.:2 x 2 x2 cm

14901553 114 zł

System dziesiętny - karty zadań
Na prezentowanych kartach przedstawione są cyfry 
w różnych formach, jako: rysunki bloków dziesięt-
nych, tabliczki obrazkowe, dodawanie i odejmowa-
nie do progu dziesiętnego, mnożenie i dzielenie z 
przejściem progu dziesiętnego, cyfry.
W zestawie: 140 kart A8 z mocnego tworzywa w pu-
dełku z przegrodami.

14986616 działania do 100 119 zł
14986621 działania do 1000 119 zł

System dziesiętny - 4 pieczątki
Zestaw w prosty sposób zwizualizuje dzieciom liczby 
w płaszczyźnie poziomej.
Pojedyncze, dziesiątki, setki i tysiące.
Wym. stempla: 2 cm

14986919 29 zł
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Karty liczbowe do systemu 
dziesiętnego
Wykonane z tworzywa tabliczki liczbowe w 4 
kolorach, które pozwolą odróżnić kolejne rzę-
dy liczb wielocyfrowych. Tabliczki mocujemy 
do plastikowej podstawy. W trakcie zajęć na-
uczyciel prezentuje uczniom liczby w kolorysty-
ce zgodnej z używanymi przez nich klockami.
W zestawie: składana podstawa z tworzywa 
sztucznego o wym. 24 x 10 cm, 40 plastiko-
wych kart liczbowych 0 - 9 o wym 8 x 5 cm

11580400 56 zł

System dziesiętny z makatką
System dziesiętny do nauki liczenia, sortowania 
i grupowania. Zestaw obejmuje 20 dwustron-
nych kart numerycznych, trzy dwustronne karty 
tytułowe, 200 niebieskich plastikowych słomek, 
makatkę z kieszonkami do przechowywania.
Wym.: 33 x 46 cm

20602416 74 zł

Klocki system dziesiętny
W zestawie 300 elem. z drewna o wym.:  1 - 10 cm
Skrzynka: 32 x 18 cm

15101136 119 zł

Klocki drewniane - nauka liczenia
Dzięki 10 kolorom (każdy przypisany odpowiedniej cyfrze) oraz symbolom kropek i cyfr – liczenie staje się o wiele łatwiejsze. Artykuł 
przydaje się na zajęciach nie tylko w szkołach ale również w zerówkach i przedszkolach. Dzięki nietoksycznym elementom i wyso-
kiej jakości drewna – klocki nadają się już dla dzieciaków od 4 roku życia.
Wym. najdłuższego elem.: 24 x 1,2 x 2,3 cm

11458535 36 elem. 67 zł

1 - 10 cm

Tabliczka matematyczna - stempel
Stempel z wyjmowanym uchwytem do tworzenia 
własnych arkuszy aktywności w ramkach dzie-
siętnych do rozwijania umiejętności matema-
tycznych takich jak: dodawanie, odejmowanie, 
mnożenie czy odwzorowanie liczb. Doskonałe do 
pracy z kostkami (np. 20686889, 20686887)
Stempel o wym.: 6 x 15 cm
Zestaw nie zawiera poduszki ani tuszu.

20606652 42 zł

Kostki - Ramki dziesiętne
Komplet 12 kostek występujących w 4 kolorach 
o wym 5 x 5 x 5 cm wykonane z miękkiej pianki 
do przedstawiania liczb w zakresie od 1 do 20 w 
ramkach dziesiętnych. 

20686887 99 zł

Zapisy liczb - kostki
Komplet 16 kostek z miękkiej pianki ukazujących 
różne sposoby przedstawiania liczb w zakresie 
od 1 do 20. W zestawie kostki o wymiarach 5 x 5 
x 5 cm w 4 kolorach. 

20686889 119 zł
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Karty pracy II - 108 ćwiczeń
3 karty na dodawanie, 3 karty na odejmowanie.

14987232 19 zł

Karty pracy I - 72 ćwiczenia
2 karty na dodawanie, 2 karty na odejmowa-
nie, 2 karty na znaki: <, >.

14987231 19 zł

Zestaw magnetyczny do liczenia
W zestawie znajduje się 39 żetonów, 92 żółte płytki 
magnetyczne z cyframi i znakami działań oraz 16 
pustych płytek do dowolnego wykorzystania. 
Do działań można zastosować karty pracy.
Wym.: płytki: 1,2 x 1,2 cm,  śr. żetonu: 1,5 cm

14986936 92 zł

72 ćwiczenia

108 ćwiczeń

Zestaw demonstracyjny - Milion
Model z milionową tablicą magnetyczną, który wizualizuje liczbę z 6-cioma zerami. Doskonała pomoc 
do przyswojenia trudnego zagadnienia. W modelu kostki milion jest wyświetlany w różnych kolorach 
w odstępach co 10, milion pojedynczych sześcianów ma określoną strukturę i dzieli się na tysiące, 
dziesiątki i setki tysięcy
W zestawie: 2 x 1, 2 x 10, 1 x 100, 1 x 1000, 1 x 10 000, 1 x 100 000, 1 x 1 000 000.
Wym.: 67,5 x 67,5 cm

14957610 184  zł

System dziesiętny - Miliony
Fliper do demonstracji liczb do miliona. Koloro-
we cyfry, każda w innym kolorze, ułatwiają odczy-
tywanie liczb z flipera.
Wym.: 31,5 x 9 cm

14956588 88  zł

Zestaw magnetyczny do liczenia
Fliper do demonstracji liczb do setek tysięcy. Kolorowe 
cyfry, każda w innym kolorze, ułatwiają odczytywanie 
liczb z flipera. 
Wym.: 9 x 26,5 x 6,5 cm

14955530 65 zł

System dziesiętny
Klasowy zestaw tekturowych 
kartoników do nauki liczenia, 
sortowania, dodawania i odej-
mowania. W zestawie 12 kpl. 
po 100 żółtych kwadratów o 
wym. 1,3 x 1,3 cm, 10 zielo-
nych pasków o wym. 1,3 x 13 
cm, każdy podzielony na 10 
kwadratów oraz 1 niebieski 
kwadrat o wym. 13,2 x 13,2 
cm, podzielony na 100 kwa-
dratów (łącznie 12 setek, 120 
dziesiątek, 1200 jednostek)

28520497 49  zł
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Piramidy matematyczne
Doskonała pomoc edukacyjna, która rozwija u dzie-
ci umiejętność wykonywania podstawowych dzia-
łań . Dzięki swojej strukturze nie uczy matematyki 
na pamięć, a pomaga dziecku dochodzić do właści-
wych wniosków i kojarzyć matematyczne fakty , co 
za tym idzie – kształtuję logiczne myślenie już od 
najmłodszych lat. 
W zestawie: 36 trójkątów (dodawanie), 49 trójką-
tów (mnożenie) 

30003704 dodawania do 100 36 zł
30003705 tabliczka mnożenia 36 zł

Schubitrix
Układanki Schubitrix to nauka poprzez zabawę. Gra na zasadzie 
domina, polega na odpowiednim dopasowaniu elementu do trzech 
boków trójkątnego „klocka”. Pomaga w zrozumieniu pojęć matema-
tycznych na różnych poziomach trudności. 
Wykonane z mocnej, lakierowanej tektury.
W każdym zestawie 2 układanki po 24 elem. o wym. 6 cm 

21123950 dodawanie do 20 59 zł
21123951 odejmowanie do 20 59 zł
21123968 dodawanie i odejmowanie do 20 59 zł
21123966 Dodawanie do 100 59 zł
21123967 Odejmowanie do 100 59 zł
21123960 Dodawanie i odejmowanie do 100 59 zł
21123961 Tabliczka mnożenia 59 zł
21123962 Dzielenie do 100 59 zł
21123972 Mnożenie i dzielenie do 100 59 zł
21123973 Dodawanie do 1000 59 zł
21123974 Odejmowanie do 1000 59 zł
21123975 Dodawanie i odejmowanie do 1000 59 zł
21123969 Mnożenie do 1000 59 zł
21123977 Mnożenie przez 10 do 900 59 zł
21123970 Dzielenie do 1000 59 zł
21123971 Mnożenie i dzielenie do 1000 59 zł

Układanki Schubitrix

Zagadki matematyczne
120 pytań i odpowiedzi związanych z liczbami, bryła-
mi i figurami, szyfrowaniem,  dokonaniami wielkich 
matematyków i zastosowaniami matematyki w 
praktyce opracowali znani matematycy i populary-
zatorzy tej dziedziny z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
88 stron, format: 20,2 x 28,6 cm, oprawa: twarda

19578980 26 zł

Karty mnożenie
Wym.: 16 x 8,5 x 4,5 cm

28534056 56 zł

Karty dodawanie
Wym.: 16 x 8,5 x 4,5 cm

28534054 56 zł

Karty odejmowanie
Wym.: 16 x 8,5 x 4,5 cm

28534055 56 zł

Karty dzielenie
Wym.: 16 x 8,5 x 4,5 cm

28534057 56 zł

Każdy pakiet zawiera 100 kart w zakresie: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. 
Karty pomagają wprowadzić dzieci w świat matematyki zaczynając od prostych równań do coraz to trudniejszych.

400 testów IQ, łamigłówek, zagadek 
logicznych i zadań matematycznych
Zagadki w książce posortowane są według poziomu 
trudności, zaczynając od prostych i sympatycznych 
zadań do naprawdę podchwytliwych i skomplikowa-
nych łamigłówek. 
A4, liczba stron: 224

16715739 39 zł
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Kości do działań - 6 do 6
Kości do działań arytmetycznych z liczbami do-
datnimi i ujemnymi. 
W zestawie: 8 białych kostek z tworzywa o wym. 
2,2 x 2,2 cm umieszczonych w przezroczystym 
pudełku.

17222000 59 zł

Kości do działań 1 do 12
Kości do działań arytmetycznych. 
W zestawie: 8 białych kostek z tworzywa o wym. 
1,6 x 1,6 cm umieszczonych w przezroczystym 
pudełku.

17226000 59 zł

Kości matematyczne - XL
Zestaw 4 kostek z kropkami, symbolami mate-
matycznymi i liczbami do ćwiczenia dodawania, 
odejmowania i mnożenia. 
W zestawie: 4 kostki z tworzywa o wym. 5 x 5 cm, 
niebieskie plastikowe pudełko z pokrywką. 

17205000 59 zł

Algebra - plansza edukacyjna
Zestaw najbardziej potrzebnych wzorów i schema-
tów matematycznych z zakresu algebry zilustrowa-
nych przykładami. Idealna ściągawka dla ośmiokla-
sistów  w kontekście egzaminu ośmioklasisty.
Laminowana, metalowe listwy.
Wym.: 48 x 68 cm

19538739 24 zł

Magnetyczna tablica - 
tabliczka mnożenia
Magnetyczna, suchościeralna tabli-
ca z kolorowymi kartami do nauki 
mnożenia. Dla ułatwienia powiąza-
ne rzędy zostały oznaczone podob-
nymi kolorami, 5 i 10 - zielony, 2, 4 i 
8 - czerwony, 3, 6 i 9 – żółty.
W zestawie: tablica magnetyczna o 
wym. 71 x 71 cm z siatką, 100 dwu-
stronnych kart magnetycznych z 
zadaniami i wynikami.

14986940 475 zł

Plansze tematyczne - matematyka
Plansze są listwowane i foliowane, dzięki czemu są odporne na zabrudzenie i 
przedarcia. Każda z plansz wyposażona w metalowa zawieszkę.
Wym.: 70 x 100 cm

17300325 Podstawowe symbole mat. 39 zł
17300326 Zbiory: pojęcia i definicje 39 zł
17300327 Działania na liczbach i wyrażeniach 39 zł
17300328 Ułamki 39 zł
17300329 Procent prosty i składany 39 zł
17300330 Potęgowanie, pierwiastkowanie 39 zł
17300331 Wzory skróconego mnożenia 39 zł

Stojaki do plansz 
dostępne na stronie 116

Matematyczne okienka
Tekturowe tabliczki z okienkami z liczbami w za-
kresie 1 -120 to praktyczne narzędzie do nauki li-
czenia, dodawania i odejmowania z opcją spraw-
dzania poprawności przewidywanej wartości. 
W zestawie:  30 arkuszy tabliczek  o wym. 12,5 x 
15 cm i 30 okienek o wym. 5 x 5 cm

28520495 49 zł
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Klasowa Tabliczka mnożenia
Tabliczka mnożenia zawsze przed oczami. Dzieci 
uczą się z tej drewnianej ramki tabliczki mnoże-
nia. Obrotowe cylindry z drewna wskazują roz-
wiązanie i zadanie - działa to także inaczej: Jakie 
działanie należy do tego rozwiązania?
Wym.: 29 x 29 x 3 cm

15103459 98 zł

PUS - Łatwe ćwiczenia do nauki 
mnożenia
Łatwe ćwiczenia do nauki mnożenia to bogaty 
zbiór zadań przeznaczony dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym i młodszych klas szkoły pod-
stawowej. W przystępnej i zabawowej formie 
pomaga on doskonalić umiejętność mnożenia i 
dzielenia w zakresie 30 (cz.1) i mnożenia i dziele-
nia w zakresie 100 (cz. 2)
24 strony, format 14 x 26 cm

30000930 cz. 1 15 zł
30000940 cz. 2 15 zł

Tabliczka mnożenia do 144
144 kostki z nadrukiem dwustronnym – na jednej 
stronie cyfra lub liczba biorąca udział w działa-
niu, po drugiej wynik mnożenia. Trwałe pastelo-
we kolory i wyraźne nadruki. Dla dzieci powyżej 
3 roku życia.
Wym.: 23,5 x 23,5 x 2 cm

97717210 57 zł

Tuba matematyczna
Pomoc do łatwej nauki mnożenia i dzielenia.  Wy-
starczy przekręcić dwa końce tuby, aby natych-
miast uzyskać wynik mnożenia lub dzielenia.
Wym.: 21 cm x 5 cm

13002561 65 zł

Mistrz mnożenia
Masz problem z nauczeniem się tabliczki mnoże-
nia. Zawartość pudełka: 70 kartoników z działa-
niami matematycznymi + wynik. 
Razem 35 par.

12800042 29 zł

Plansza edukacyjna - tabliczka 
mnożenia
Dwustronna, zafoliowana plansza z tabliczką mno-
żenia. Na pierwszej stronie znajdziemy tabliczkę 
mnożenia do 100 oraz wyszczególnione działania 
mnożenia przez poszczególne liczby, na drugiej stro-
nie ćwiczenia z mnożenia, przykłady zastosowania 
działania i zilustrowanie przemienności mnożenia. 
Wym. 48 x 68 cm

19522241 24 zł

Domino artmetyczne - mnożenie
Niezwykle ciekawa i wciągająca gra do nauki 
mnożenia. 4 zestawy 24 kostek domina, które 
obejmują mnożenie przez 2 i 3, 4 i 5, 6 i 7 oraz 8 
i 9.  Zestawy można wykorzystywać pojedynczo 
lub łączyć je, by zwiększyć poziom trudności. Każ-
dy zestaw w innym kolorze. 
Łatwe do czyszczenia domino z trwałego tworzywa.
Zestaw 96 elementów o wym.: 4 x 8 cm 

18300905 239 zł

Zestaw do działań matematycznych
Zestaw dwustronnych tafelków z grubej, lamino-
wanej tektury z oznaczeniami cyfr oraz znaków 
działań matematycznych. 
Wym.: 5 x 5 cm

11932020 216 elem. 117 zł

Po drodze z tabliczką mnożenia
Królik wraca do domu z dalekiej wyprawy. Po 
drodze napotyka na wiele przeszkód, które 
opóźniają marsz, ale znajduje również przyjaciół, 
którzy mu pomagają. Każdy z graczy wcielając się 
w rolę królika usiłuje jak najszybciej dotrzeć do 
ostatniego pola planszy. Każdy ma także szanse 
poruszać się szybciej, jeśli odpowie na zadane 
przez przeciwnika pytanie z tabliczki mnożenia. 
Zawartość: plansza, 4 pionki, kostka do gry, ta-
bliczka mnożenia, instrukcja.

12904557 22 zł
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Oś liczbowa 0 - 100  - demonstracyjna
Oś liczbowa wykonana z sztywnego tworzywa. Do zestawu dołą-
czono spinacze w kolorze czerwonym -10 szt. i niebieskim - 10 szt.
Dł. 3 m, szer. 9 cm

14907784 166 zł

Oś liczbowa 0 - 100 - uczniowska
Oś liczbowa wykonana ze sztywnego tworzywa. Do zestawu 
dołączono spinacze w kolorze: czerwonym – 10 sztuk i kolo-
rze niebieskim – 10 sztuk.
W plastikowym opakowaniu.
Dł.: 1 m, szer. 2,5 cm

14981902 18 zł

Oś liczbowa 0 - 1000 - uczniowska
Oś liczbowa wykonana ze sztywnego tworzywa. Do zestawu 
dołączono spinacze w kolorze: czerwonym – 10 sztuk i kolo-
rze niebieskim – 10 sztuk.
W plastikowym opakowaniu.
Dł.: 1 m, szer. 2,5 cm

14981903 18 zł

Oś liczbowa 0 - 1000 - demonstracyjna
Oś liczbowa wykonana ze sztywnego tworzywa. Do zestawu 
dołączono spinacze w kolorze: czerwonym – 10 sztuk i kolo-
rze niebieskim – 10 sztuk.
Dł. 5 m, szer.: 9 cm

14907861 212 zł

Osie liczbowe

Magnetyczny oś liczbowa 0 - 100 zestaw
Magnetyczny liniał o długości 3 m, na którym za pomocą magnetycznych elementów można łatwo 
zilustrować działania matematyczne.
W zestawie: 39 szt. dwustronnych tabliczek, 38 szt. magnesów do oznaczania.

14986889 448 zł

Magnetyczna oś liczbowa 0 - 20
Tablica wykonana z żelaznej foli wraz z naniesio-
nym nadrukiem osi i z numeracją od  0- 20, otwiera 
szeroki wachlarz zastosowań ,by pomóc poczatku-
jącym uczniom w orientacji przestrzennej do 20.
Dzięki załączonym do zestawu dwustronnym, 
magnetycznym pierścieniom (czerwony / niebie-
ski) oraz dwustronnym, magnetycznym klipsom 
(czerwony / niebieski) nauczyciel łatwiej zilustruje 
operacje arytmetyczne.
Np. przykryj liczbę jedną z 10 magnetycznych pły-
tek i niech uczniowie wymienią brakujący numer…
Zestaw „rodzi” wiele możliwości w zależności od 
inwencji nauczyciela.
W zestawie: tablica o dł.165 cm, szerokości 21 
cm z „oczkami” do mocowania na ścianie w tym 
śrubami i kołkami, 22 dwustronne pierścienie 
magnetyczne  o śr.5 cm, 22 dwustronne klipsy 
magnetyczne o śr.5,5 cm, 4 dwustronne, magne-
tyczne paski z nadrukiem kropek, 10 płytek ma-
gnetycznych z różnymi symbolami.

14987348 369 zł
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Magnetyczna oś liczbowa 0 - 100 
Wykonana z cienkiego, sztywnego, zmywal-
nego materiału. Może być przymocowana 
do dowolnej powierzchni metalicznej. Plan-
sza z zakresem 100 podzielona na 10 sekto-
rów i na przemian oznaczona raz kolorem 
czerwony raz białym. 
W zestawie 2 osie liczbowe + marker.
Wym.: 200 x 12 cm

14985019 91 zł Oś liczbowa od -10 do 10
Wykonana ze stabilnej folii magnetycznej tablica z nadrukiem osi i rozmiesz-
czonych na niej liczbami w zakresie od -10 do 10
Pomoc zapoznaje dzieci z pojęciem liczb ujemnych, pomaga na przeprowa-
dzeniu pierwszych doświadczeń z tymi liczbami.
Daje wiele możliwości w zależności od pomysłowości nauczyciela.
Dł. 200 cm

14988365 147 zł

Liczbowa oś podłogowa 1-30
Jeden z nowatorskich pomysłów na naukę liczenia i odmie-
rzania odległości. 
Dzięki tej osi dzieci w przystępny i intersujący sposób uczą 
się kolejności cyfr, odległości oraz do czego służy oś liczbowa. 
Dł.: 7 m, szer. 30 cm

20600935 178 zł

Liczbowa oś podłogowa 1-20
Dzięki tej osi dzieci uczą się prawidłowej 
kolejności liczb od 0 do 20. Jest to dosko-
nały sposób na naukę przez zabawę.
Dł. 3m, szer. 30 cm

20600420 178 zł

Geometryczne Strips’y
Zestaw 68 pasków w czterech kolorach, z któ-
ry każdy z nich ma inna długość, a dziurki w 
paskach rozmieszczone są w rożnych odległo-
ściach, co daje szerokie pole do zastosowania 
pomocy podczas nauki matematyki, np. o kątach, 
przekątnych, odległościach, itp.
W zestawie 68 sztuk pasków, pudełko z łącznika-
mi, kątomierz, karta z 4 propozycjami zastoso-
wań matematycznych stripsów.

24414159 119 zł

Geo Stix - zestaw patyczków
Zestaw 80 elastycznych patyczków o różnej dłu-
gości, które łączą się pod różnymi kątami, aby 
umożliwić uczniom budowanie figur geometrycz-
nych oraz dwa kątomierze.
Dł. Pałeczek:2,5 – 15 cm, kątomierz: 10 cm

28375136 52 zł

Osie liczbowe od -20 do 20
Zestaw 30 osi liczbowych z powierzchnią sucho-
ścieralną w zakresie od -20 do 20. Praktyczne na-
rzędzie do liczenia, porównywania liczb, identyfi-
kacji liczb parzystych i nieparzystych i wiele innych. 
Wym. poj. osi: 55 x 3,8 cm 

28555000 69 zł
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Geogram - drewniana układanka
Drewniane płytki w kształcie plastra miodu z wydrukowanymi figurami geometrycznymi, zapakowane w drewniane 
opakowanie.
Zestaw zawiera 20 elementów wykonanych ze sklejki o wym. 14 x 14 x 0,3 cm, wym opakowania: 32 x 19,5 x 6,5 cm

20500011 98 zł

Wiaderko 450 figur
Ten zestaw kolorowych elementów w 15 kształ-
tach posłuży dzieciom do sortowania przelicza-
nia, nauczy nazywania i rozpoznawania kolorów 
oraz kształtów figur geometrycznych.
450 elem.

20607626 178 zł

Geometryczny zestaw 60
Zestaw ten pomoże zapoznać się dzieciom z pod-
stawowymi kształtami geometrycznymi m. in.: 
koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, sześcian.
Zestaw 60 elem. w 5 kształtach, 3 kolorach, 2 wy-
miarach i 2 grubościach.
Max. dł. boku: 7,5 cm, gr. 6 mm

19120152 65 zł

Pola i własności wielokątów
Zestaw do nauki budowy wielokątów. 
Figury wykonane z odpornej na rozdarcia foli magnetycznej. Budując wie-
lokąty z innych figur uczniowie doświadczają własności figur geometrycz-
nych. Wprowadzanie wzorów na pole powierzchni danej figury skutkuje 
umiejętnością odniesienia go do wzoru podstawowego, czyli pola prosto-
kąta. Za pomocą zestawu uczniowie badają zależności występujące w 
geometrii, np. jak podzielić dany wielokąt, z jakich figur można zbudować 
inną figurę. Dodatkowo za pomocą dołączonych kwadratów decymalnych 
z podziałką 1cm2 oraz miarek istnieje możliwość wprowadzania jednostek 
miary pola.

11540114 254 zł

Geometria płaska

W zestawie 52 figury: kwadraty, prostokąty, 
trapezy, trójkąty o różnej wielkości.

Tangram - gra
Zastanów się dobrze, ale myśl szybko! Gra po-
lega na dopasowaniu kształtów i pokrycie nimi 
planszy wg. kolejności jaką wskaże kształt wyrzu-
cony na kostce. Zabawa przeznaczona dla 2 – 4 
graczy jednocześnie.
W zestawie: 80 plastikowych figur, 4 plansze do 
gry, taca na figury.
Wym. planszy 27 x 27 cm

20603106 125 zł

Geometria - plansza edukacyjna
Zestaw najbardziej potrzebnych wzorów i sche-
matów matematycznych z zakresu geometrii 
zilustrowanych przykładami. Idealna ściągaw-
ka dla ośmioklasistów  w kontekście egzaminu 
ośmioklasisty. 
Format: 48 x 58 cm 
Oprawa: Laminowana, metalowe listwy, 

19538737 24 zł
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Pentomino
60 figur wykonanych z wysokiej 
jakości tworzywa w 5 kolorach. 
Zestaw składa się z płaskich fi-
gur geometrycznych o tej samej 
powierzchni, ale zupełnie innym 
kształcie. Układając figury nale-
ży łączyć je ze sobą co najmniej 
jednym bokiem. Układanie może 
odbywać się na wielu poziomach 
zaawansowania, najniższy poziom 
polega na układaniu prostokątów.

14909882 93 zł

Pentomino - karty zadań
W każdym zestawie znajduje się 15 dwu-
stronnych kart z zadaniami o rosnącym 
stopniu trudności z rozwiązaniami.
Wym. kart 14 x 17 cm

14985584 Zestaw 1 39 zł
14985585 Zestaw 2 39 zł
14986928 Zestaw 3 39 zł
14986929 Zestaw 4 39 zł

Magnetyczny Tangram
Zestaw trzech tangramów w kolorze: żółtym, czerwonym i niebieskim. 
Elementy tangramu wykonane z mocnej dwustronnej folii magnetycz-
nej, która idealnie przylega do metalowej tablicy.
Łączna ilość elementów: 21 szt.
Długość boku kwadratu po złożeniu: 20 cm

14986250 95 zł

Tangram
Wykonane z mocnego tworzywa 28 elementów w 7 formach i 4 kolorach do budowania 
podstawowych figur geometrycznych czy kolorowych obrazków wg. własnego pomysłu.
Elementy zapakowane w plastikowym pudełku.
Wym. kwadratu po złożeniu: 10 cm

14985033 35 zł

Tangram - karty zadań
25 kart zadrukowanych z obu stron, 
przedstawiających 50 obrazków do bu-
dowania z kolorowych elementów.
Karty zapakowane w plastikowym pudełku.
Wym.: 17 x 14 cm

14985043 55 zł

Zestaw 1:
Zestaw kart 
z zadaniami 
zwykorzystaniem 
od 3 do 12 
elementów

Zestaw 3:
Zestaw kart 
do układania 
danego wzoru 
z różnych 
elementów

Zestaw 4:
Zestaw kart 
do układania 
dwóch zestawów 
elementów 
w ten sam wzór

Zestaw 2:
Zestaw kart z zadaniami 
z wykorzystaniem 
wszystkich 12 elementów 
(na 10 dla ułatwienia 
zaznaczono położenie 
2 elementów)
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Geoplan - kwadrat
Podstawa z mocnego tworzywa sztucznego.
Wym.:  15 x 15 cm

14900895 15 zł

Karty zadań - Geoplan kwadrat
W zestawie: 12 dwustronnych kart o wym.: 16 x 16 cm

14981942 1 gumka 46 zł
14981946 wiele gumek 46 zł

Domino - Kąty w trójkącie
W zestawie: 40 sztuk domina wykonanego z wy-
trzymałego kartonu o wym. ok. 3 x 6 cm,  Dosko-
nale ukazuje sumę kątów wewnętrznych w trójką-
tach. Uczeń musi rozpoznać brakującą wartość i 
umieścić odpowiedni element domina.

14960361 91 zł

Kreuj kształty - Zestaw  6 plansz
Zestaw 6 dwustronnych plansz z tworzywa dających 
szansę na tworzenie nieskończonej ilości możliwych 
kształtów, figur i wzorów przy użyciu kolorowych o róż-
nej wielkości gumek. Uczy symetrii, odczucia odległości 
oraz znajomości figur geometrycznych.
Wym.: 23 x 23 cm

14985517 117 zł

Kreuj kształty - Zestaw  gumek
W zestawie 150 gumek o śr. 3,5 cm

14900914 7 zł

Wykonany z przezroczystego tworzywa geoplan, z 25 pierścieniami, 
pozwoli na poznanie własności okręgu i koła.
Odwzorowywanie bądź budowanie figur na geoplanie ćwiczy 
percepcje wzrokową i wprowadza w świat geometrii. 
Dodatkowo dzieci poznają obmiar obwodu oraz pomiar pola 
powierzchni. Za pomocą gumek można tworzyć figury w określonej 
skali, poznawać własności okręgu i koła, omawiać katy w okręgu ich 
pomiar i rodzaje.

Karty zadań Geoplan - symetria
W zestawie: 12 dwustronnych kart o wym.: 16 x 16 cm

14981947 46 zł

Geoplany

Lusterko rogowe
2 lusterka z pleksi, połączone ze sobą pomogą 
w zrozumieniu świata symetrii.
Duży obrazek na karcie ukazuje wzór odbity 
w lustrze narożnym. 
Wym.: 20 x 7 cm

14900349 9 zł

Lusterko bezpieczne - 10 szt.
Wykonane z bezpiecznego tworzywa sztucznego.
Wym.: 10 x 7 cm

14905534 65 zł

Geometria lustrzana
Pomoc wykonana z nietłukącego się szkła arty-
stycznego.
Po umieszczeniu „lusterka” przed obrazem, lu-
strzane odbicie pojawi się po drugiej stronie.
Wym.:15 x 9,5 cm

14900863 17 zł

Symetria
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Przyrząd do demonstracji powstawania brył 
obrotowych
Przyrząd wraz z kompletem plastikowych ramek służy do demon-
stracji powstawania brył obrotowych.

29650505 582 zł

Bryły obrotowe
Zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych z 
przezroczystego tworzywa sztucznego, z zazna-
czonymi wysokościami, przekątnymi i płaszczy-
znami przekroju.
Wys. brył ok. 17 cm

29657003 252 zł

Bryły - wielościany prawidłowe
Zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych z 
przeźroczystego tworzywa sztucznego z zazna-
czonymi wysokościami i przekątnymi.
Wys. brył: 17 cm

29657001 236 zł

Bryły wpisane
Zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych z 
przeźroczystego tworzywa sztucznego z wpisa-
nymi figurami geometrycznymi.
Wys. brył: 17 cm

29657005 136 zł

Bryły - wielościany foremne
Zestaw 4 brył geometrycznych wykonanych z 
przeźroczystego tworzywa sztucznego z zazna-
czonymi wysokościami, przekątnymi i z wpisany-
mi figurami geometrycznymi. 
Wys. brył: 15 cm

29657007 162 zł

Plansze tematyczne - matematyka
Wym.: 70 x 100 cm

17300006 funkcja liniowa 39 zł
17300007 własności funkcji liniowej 39 zł
17300008 funkcja i jej własności 39 zł
17300009 twierdzenie Pitagorasa 39 zł
17300010 pola i obwody figur płaskich 39 zł
17300011 pola i objętości figur przest. 39 zł
17300012 rodzaje kątów płakich 39 zł
17300013 trójkąty 39 zł
17300039 czworokąty 39 zł
17300040 okrąg, koło 39 zł
17300016 ostrosłupy 39 zł
17300017 graniastosłupy 39 zł
17300018 bryły obrotowe 39 zł
17300339 Wielościany foremne 39 zł
17300363 Funkcje kwadratowe 39 zł
17300364 Funkcja wykładnicza i logarytmiczna 39 zł
17300365 Funkcje trygonometryczne 39 zł
17300366 Własności funkcji trygonometrycznych 39 zł
17300367 Współrzędne punktu i wektora 39 zł

Plansze są listwowane i foliowane, dzięki czemu są 
odporne na zabrudzenie i przedarcia. 
Każda z plansz wyposażona w metalowa zawieszkę.

Stojaki do plansz 
dostępne na stronie 116
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Figury geometryczne i ich objętości 
Zestaw 17 transparentnych figur geometrycznych z wysokiej jakości tworzywa. Zestaw idealny do rozwikłania zagadnienia 
objętości i związanych z tym szczegółów. 

14986294 maks. wysokość 6 cm 99 zł
14986295 maks wysokość 10 cm 211 zł

Połącz kulki w figury
Produkt służy do budowania brył geometrycznych. W zesta-
wie 180 sztuk kulek  w 4 kolorach oraz 250  białych pręcików. 
Każda kulka posiada 26 otworów.
Śr. kulki:  1,6 cm, dł. pręcika 7,5 cm

14921828 199 zł

Geometryczne budowle 2D i 3D 
Stwórz nieograniczone możliwości do budowania i odkrywania kształ-
tów! Zestaw zawiera 90 pałeczek w 3 różnych kształtach do układania 
rozmaitych budowli. Dodatkowo zestaw zawiera 80 złączek, dzięki 
którym można tworzyć geometryczne budowle w 2D oraz 3D! 

20601776 190 zł

Zestaw brył - składane z siatki
10 brył geometrycznych wraz ze składanymi 
siatkami z przezroczystego tworzywa ułatwi dzie-
ciom zrozumienie pojęć: obwód, powierzchnia, 
symetria, objętość.
Wym.: 7,5 cm

20600921 133 zł

420 elem.

Połącz kulki w figury - karty pracy
W zestawie: 24 karty

60008151 figury płaskie 39 zł
60008152 figury przestrzenne 39 zł
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Bryły z płaszczyznami - 10 brył
Zestaw 10 brył o wysokości 15 cm, z których każ-
da posiada pionowy przekrój,a w środku każdej 
bryły znajdują się ich kolorowe podstawy. Do 
zestawu dołączono 2 składane formy wykonane 
z grubego tworzywa. Stosunek podstawy do wy-
sokości 1:2

11539517 295 zł

Bryły z ruchomymi osiami - 10 brył
Zestaw 10 brył o wysokości 15 cm. Dzięki nacięciom w dolnej podstawie w 9 z nich umieszczono ruchomy sznurek, 
który może być ustawiany do pokazania wysokości bryły lub wzdłuż ściany. Stosunek podstawy do wysokości 1:2.

11539519 318 zł

Geometria przestrzenna

Zestaw do zajęć z geometrii - 9 figur 414 elem.
Zawartość: 414 elementy w 9 kształtach (20 sześciokątów, 40 kwadratów, 
100 trójkątów równobocznych , 24 pięciokąty, 80 trójkątów prostokątnych, 
60 trójkątów równoramiennych, 50 trójkątów równobocznych, 30 prostoką-
tów, 10 ośmioboków) – wszystko zapakowane w trwałe, zamykane pudełko. 
Zestaw tych klocków pozwala budować rozmaite figury płaskie oraz prze-
strzenne bryły geometryczne. 
Wym.:  43 x 31 x 15 cm

28503050 975 zł

414 elem.

Bryły z podstawami - 10 brył
Zestaw 10 różnych brył, dzięki którym  można nie 
tylko rozpoznać różne formy geometryczne, ale 
także pokazać porównania objętości, wypełnia-
jąc je np. wodą lub suchym piaskiem. Do zestawu 
dołączona jest książeczka opisująca właściwości 
brył, całość zapakowana w karton.
Wym. największych brył: 15 x 7,5 cm

11539506 195 zł

Stożek
Stożek wykonany z przezroczystego tworzywa 
sztucznego, z możliwością wyjmowania ze środ-
ka stożka pojedynczych sekcji.
Wys.30 cm

11534017 168 zł

Bryły z siatkami - otaczający nas świat
Zawiera sześcian, walec, sześciokątny pryzmat, pro-
stokątny pryzmat, trójkątny pryzmat, kwadratową pi-
ramidę, trójkątną piramidę i przewodnik aktywności. 
Zestaw 8 przezroczystych brył oraz 24 siatek do zło-
żenia i umieszczenia wewnątrz brył. Każdy kształt 
ma odwzorowanie w przedmiotach takich jak: 
puszka, klocek, piramida, namiot itp. aby podkre-
ślić obecność geometrycznych kształtów w życiu 
codzienny. Siatki wykonane są z giętkiego tworzywa 
W zestawie: 8 brył z przezroczystego tworzywa z rucho-
mymi podstawami wys. ok. 8 cm , 24 siatki z nadrukiem. 

20604356 169 zł

Bryły geometryczne - XXL
Zestaw 10 transparentnych brył geometrycznych, które można wy-
pełnić płynem, piaskiem, ryżem, grochem itp. Ułatwiają mierzenie i 
porównywanie powierzchni, objętości oraz pojemności brył.
W zestawie: kula, półkula, walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, 
graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, 
ostrosłup o podstawie kwadratu. 
Wys. brył ok. 15 cm

20603208 399 zł
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Ważenie i mierzenie

Waga matematyczna - demonstracyjna
Waga ułatwiająca naukę działań matematycznych, określania równowagi i jej braku. Odważniki o wadze 10 gram każ-
dy, ponumerowane od 1 -10  należy zawiesić na wadze.
Wym.: 66 x 22 cm

11702647 65 zł

Karty pracy - Waga matematyczna
Zestaw zawiera 40 kart z tworzywa sztucznego, 
70 zawieszek z numeracją od 1 do 10, 80 plakie-
tek z numerami od 1 do 30, instrukcje obsługi.
Wym.: 21 x 7,5 cm

23595029 82 zł

Odważniki
Żeliwne odważniki:1 x 500 g, 1 x 200 g, 2 x 
100 g. Mosiężne odważniki: 1 x 50 g, 1 x 20 
g, 2 x 10 g, 1 x 5 g, 2 x 2 g, 1 x 1 g.
Drewniane opakowanie.

11572426 198 zł

Odważniki ciężkie
Odważniki żeliwne:1 x 1000 g, 1 x 500 g, 1 x 
200 g, 2 x 100 g. Odważniki mosiężne:1 x 50 g, 
1 x 20 g, 2 x 10 g, 1 x 5 g, 2 x 2g, 1 x 1 g.
Drewniane opakowanie.

11572427 269 zł

Metalowe odważniki
W zestawie: 1 x 500 g, 2 x 
200 g, 1 x 100g.

14922068 99 zł

Duża waga metalowa 
Waga wykonana z metalu z płaskimi szalkami . 
Wym.2 kg: 14 x 17 x 40 cm, 5 kg: 16 x 20 x 49 cm

11585169 nośność 2 kg 296 zł
11570102 nośność 5 kg 395 zł

Waga matematyczna - uczniowska
Wym.: 33 x 11 cm

14902280 30 zł

Waga elektroniczna
Genialna elektroniczna waga, posiadająca duży 
i przejrzysty cyfrowy wyświetlacz. Zasilana dwie-
ma bateriami AA, maksymalne obciążenie to 
5,000 g.

19532016 69 zł

Centymetrowe odważniki
1000 szt. kosteczek – odważników w 10 kolorach.
Każdy o wadze 1 grama.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

20602089 177 zł

Odważniki cyfry
Czerwone i niebieskie cyfry umożliwiają naucza-
nie o wartościach liczbowych, wadze, podzielone 
kolorystycznie na cyfry parzyste i nieparzyste.
Umieszczając na jednej szalce cyfrę „2+4”, a na 
drugiej szalce cyfrę „6” otrzymamy równowagę.
Wym. cyfry: 5 x 7,5 cm

20602049 79 zł
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Waga objętości z odważnikami
Szalki wagi z estetycznego i trwałego tworzywa o 
pojemności – każdy 1 L.
W zestawie: 11 metalowych odważników; 2 x 1 
g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 2 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g oraz 
14 plastikowych odważników: 8 x 5 g, 4 x 10 g, 
2 x 20 g

14922054 159 zł

Waga hakowa - analogowa - 25 kg
Duża, solidna, metalowa konstrukcja o zakresie ważenia 0 – 25 kg
Regulacja wagi za pomocą śruby regulującej (z tyłu).
W zestawie ring do zawieszenia wagi oraz hak do zawieszania ar-
tykułów do ważenia.
Duża skala ułatwia odczyt przez dzieci w większych grupach.
Śr. 15 cm

14986070 193 zł

Waga precyzyjna
Precyzyjna waga szkolna, posiadająca wbudowane mosiężne odważniki. Na każdej z szalek znajduje się pojemnik o wys. 5 cm 
oraz przycisk do regulacji. Waga może odważyć przedmioty do 2 kg z dokładnością do ok. +/- 0,5g. Doskonale wykonana waga 
z wysokiej jakości plastiku, przeznaczona do wspaniałych dziecięcych zabaw.
W zestawie: 10 mosiężnych odważników, 1 waga z pojemnikami.
Wym.: 30 x 15 cm

20602420 207 zł

Waga szalkowa metalowa
Wykonana z metalu waga z 7 odważnikami o wa-
dze: 2 x 200g, 1 x 100g, 1 x 50g, 2 x 20g, 1 x 10g
Wym.: 26 x 15 cm

11451891 179 zł

Waga z miseczkami
Waga z dwoma pojemnikami o poj.500 ml każdy, w 
każdym można umieszczać różnego rodzaju drobia-
zgi czy materiały sypkie. Estetycznie wykonana waga 
z tworzywa sztucznego.
Wym.: 52 x 25 cm

19120249 69 zł

Srebrne odważniki
Zestaw 11 metalowych odważników w pudełku: 2 
x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g; 2 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g

23595033 39 zł

Zestaw metalowych odważników
W zestawie 10 wykonanych z metalu odważników: 
2 x 1g, 2 x 2g, 2 x 5g, 2 x 10g, 1 x 20g, 1 x 50g.

19120147 69 zł

Waga hakowa - elektroniczna
Maksymalne obciążenie do 40 kg, dokładność do 10 gram, waże-
nie w jednostkach Lb, JIN, OZ oraz Kg.
,5 x 5,0 x 2,2 cm

19512212 32 zł

Plastikowe odważniki
Zestaw 76 ciężarków z tworzywa sztucznego w 
czterech rożnych kolorach w plastikowym opa-
kowaniu.
Parametry odważników: 20 g (3,5 x 2,1 x 2,6 
cm),10 g (3,5 x 1 x 2,6 cm), 5 g (2,6 x 0,5 x 2,6 cm), 
1g (1,0 x 1,0 x 1,2 cm).

14986716 78 zł
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Miarka w kole
Koło pozwala na mierzenie długości pokonanego 
dystansu. Dł. po rozłożeniu 83 cm

24450059 75 zł

Licznik do miarki w kole
Może być ustawiony, aby zarejestrować każde 
100 mm do maksymalnie 999,9 metrów. 

24450159 79 zł

Cylindry do odmierzania pojemności
W zestawie 7 miarek o pojemności: 10, 25, 50, 
100, 250, 500 oraz 1000 ml.

20602906 118 zł

Zlewki do odmierzami 
pojemności
Zestaw 5 nietłukących się plastikowych 
zlewek. Można je umieszczać jedna w 
drugiej, co ułatwia  przechowywanie. 
Pojemności zlewek: 50 ml, 100 ml, 250 
ml, 600 ml i 1 litr.

20600306 91 zł

Zestaw do odmierzania pojemności
Zestaw zawiera 4 zamykane butelki: 2 litry, 1 litr, 
500 ml i 250 ml

20601307 118 zł

Metr sześcienny
Zestaw do zbudowania metra sześciennego, skła-
dający się 12 metrowych belek i łączników do stwo-
rzenia siatki sześcianu o kubaturze 1m3. Bryła jest 
stabilna i idealnie nadaje się do pracy z dziećmi. W 
zestawie jest również solidna metrowa miarka, z 
podziałką na milimetry, centymetry i decymetry. W 
naturalny i realistyczny sposób zestaw przedstawia 
pojęci metra sześciennego i objętości.
Wym. opakowania: 10 x 8 x 110 cm, dł. belki 100 cm

28353881 240 zł

Zestaw do odmierzania cieczy
W zestawie:5 pojemników z pokrywkami o po-
jemnościach od 200 – 3000 ml, 3 dzbanki z miar-
ką, 5 łyżek miarowych i 6 łyżeczek miarowych.

28353967 165 zł

Ważenie i mierzenie

Chyłomierz
Tradycyjny, wygodny przyrząd do pomiaru kąta i 
obliczenia jego wysokości. 
Wym.: 17 x 16,5 x 5 cm, śr.koła 13 cm

24425059 71 zł

Zestaw litrowych pojemników
Wypełnij ten zestaw sześciu  przezroczystych 
pojemników płynami lub ciałami stałymi, tak aby 
pokazać uczniom związek między objętością a 
pojemnością.
W zestawie 6 pojemników o trzech różnych kształtach.
Wys. pojemnika: 11 cm, pojemność od 0,25 – 1 litra.

20601206 117 zł
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Metriolog
Ma wiele zastosowań w mierze-
niu obwodów i różnych wymia-
rów. Pomierzy do 990 mm z to-
lerancją 5%. Łatwe w utrzymaniu, 
idealne do odczytywania pomia-
rów z map.
Wym.: 11,5 x 9 cm

24436459 19 zł

Linijka XXL
Linijka posiada oznaczenia co 1, 5 i 
10 cm. Przejrzysta z zaokrąglonymi 
brzegami, bezpieczna do użytku 
nawet przez najmłodsze dzieci. 
Bardzo czytelne turkusowe i poma-
rańczowe oznaczenia na białym tle.
Wym.: 100 x 5 x 2 cm

24424259 45 zł

Schubitrix - pomiary
Oryginalne układanki, w których obowiązują reguły 
podobne do gry w domino. Zadaniem dzieci jest ta-
kie ułożenie trójkątów, aby wszystkie stykające się 
boki pasowały do siebie. Powstała figura umożliwia 
samokontrolę wykonania zadania. 
Układanki rozwijają logiczne myślenie oraz spo-
strzegawczość. 
W każdym zestawie 2 układanki 24 elem. o wym. 6 
cm wraz z wkładką do sortowania.

21123952 długość 59 zł
21123953 pojemność 59 zł
21123978 powierzchnia 59 zł
21123954 waga 59 zł
21123955 czas 59 zł

Zamiana jednostek
Pokaż dzieciom jak przekształcić długość, objętość lub wagę w inną jednostkę.
W zestawie: magnetyczna tablica (105 x 33 cm), 40 kart (8 x 4 cm) z nadrukiem jednostek 
miar, 46 kart numerycznych (8 x 4 cm), 1 przecinek, 1 znak zapytania.

14987566 362 zł

Układanki Schubitrix

Trójstronna Linijka z 
różnymi jednostkami miar
Trójstronna linijka z naniesionymi na 
każdej stronie różnymi jednostkami 
miar: mm, cm, dm
Jak długi jest ołówek? Jak wysoka jest ta 
książka? Jak szeroka jest ta broszura?
Dzięki trójstronnej linijce można odczy-
tać pomiary w rożnych jednostkach dla 
poszczególnych przedmiotów.
Wym.: 31 x 3 cm

14988225 25 zł

Suwmiarka XXL
Jest w stanie zmierzyć głębokość, szerokość i średnicę. Mie-
rzy większość kształtów od 1mm do 300 mm poprzez od-
czytanie pomiarów za pomocą jednego okna widokowego. 
Zakres: 1 - 30 cm
Wym.: 43 x 20 x 2 cm

24439759 29 zł

Suwmiarka analogowa w etui
Zakres pomiaru: 150 mm
Jednostka pomiaru: milimetry, rodzaj pomiaru: 
wewnętrzny, zewnętrzny, głębokość.
Dokładność pomiaru: do 0,02 mm
Wykonana ze stali nierdzewnej.

19510124 39 zł

Suwmiarka cyfrowa w etui
Suwmiarka posiada przydatną automatyczną opcję 
przechodzenia w tryb uśpienia, gdy urządzenie nie 
jest używane co pozwala zaoszczędzić baterię. Za-
kres pomiaru: 150 mm / 6 cali
Jednostka pomiaru: milimetry, cale, rodzaj pomia-
ru: wewnętrzny, zewnętrzny, głębokość.
Posiada wyświetlacz LCD, zasilanie: bateria guzik 
alkaliczna litowa 1,5 V LR44 
Wykonana ze stali nierdzewnej.

19510125 49 zł

m
at

em
at

yk
a

225Szersza oferta na www.educol.pl

m
at

em
at

yk
a

224 Wszystkie ceny brutto



Zestaw klasowy zegarów
Pomoc edukacyjna idealna do nauki odczytywania i wska-
zywania godzin i odmierzania czasu dla całej grupy klaso-
wej. Zestaw liczy sobie 24 sztuki małych zegarów i jeden 
duży demonstracyjny. 
Wym.: mały zegar: śr.10 cm, duży: śr.34 cm

20602102 280 zł

Zegar demonstracyjny - magnetyczny
Zegar składa się z 13 magnetycznych elementów, 
wykonanych z grubej pianki oraz wskazówek wyko-
nanych z tworzywa sztucznego  o wym.6 x 18 cm.
Idealny podczas zajęć lekcyjnych w komplecie z 
magnetyczna tablicą.

20602984 119 zł

Nauka czasu - zestaw klasowy
W zestawie 3 kostki czasowe (dwie godziny i jedna 
minuta), które służą do zilustrowania cyfrowego 
czasu, 24 dwustronne puzzle wyświetlające godzi-
nę: analogowo i cyfrowo, 12 kart dwustronnych, 
zmywalnych, na których dzieci nanoszą godzinę, 
która kojarzy im się z danymi aktywnościami, zegar 
(13 cm) z tworzywa sztucznego z ruchomymi wska-
zówkami, na których godziny i minuty oznaczono 
rożnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji.
Łącznie 41 elem.

20603220 79 zł

Domino czasu
Domino pomaga w ćwiczeniu umiejętności właściwe-
go odczytywania czasu. Kolor czerwony określa go-
dzinę, niebieski minuty, co znacznie ułatwia zadanie 
i utrwala zdobytą umiejętność.
W zestawie 37 kartoniki z nadrukami.
Wym. kartonika: 11,5 x 6 cm

20602528 49 zł

Stemple - Zegar - 4 cm
Praktyczna pomoc w nauce określania czasu na 
zegarkach tradycyjnych. 
Zestaw zawiera cztery stemple: zegar z oznacze-
niem czasu godzin, z 24-godzinnymi, jeden z cy-
frami rzymskimi i jeden bez cyfr. 
Wym, stempla: 6 x 6 cm

17264000 129 zł

Stempl - Zegar analogowo - cyfrowy
Stempel z drewnianym uchytem.
24 godzinowa tarcza.

17258002 124 zł

Zegar analogowo - cyfrowy
Zegar do nauki czasu. Dzieci odczytują czas z zega-
ra tarczowego i zapisują go w wersji elektronicznej 
lub na odwrót – odczytując czas zapisany cyframi 
zaznaczają go na tarczy zegara tradycyjnego.
Wysokość tarczy zegara: 23 cm

17222906 78 zł

25 zegarów

Poduszki z tuszem dostępne
na stronie 338

Tarcza do zapisywania czasu
10 plansz z wykonanych z mocnego tworzywa ze 
ścieralną powierzchnią, która to umożliwia cyfro-
wy zapis godziny.
Ruchome wskazówki.
Wym.: 9 x 12 cm

14900369 63 zł
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Zabawa z czasem – mata
W zestawie: winylowa mata o wym.:137 x 137 cm (z kółeczkami do powieszenia na ścianie), 2 dmuchane kostki o wym.:13 x13 cm, 16 kart z poleceniem wykonania zadania  oraz instrukcje 
w języku polskim.

20602981 185 zł

Zestaw dużych klepsydr
Klepsydry w prosty sposób zapoznają dzieci z po-
jęciem „czasu” i uczą je klasyfikacji, np. 3 minuty 
szczotkowania zębów, ćwiczenia czytania 10 mi-
nut, 15 minut gry. 5 szt., 30 sek., 1,5; 10; 15 min.
Wym.: śr. 7,3 x 16,3 cm

19120166 279 zł

Klepsydry piaskowe  zestaw
Zestaw klepsydr o różnych odcinkach czasu dla ob-
razowego przedstawienia upływu minut i sekund.
W komplecie znajdują się 20 klepsydr o długo-
ściach czasu od 30 sekund do 10 minut. Wykoane 
z kolorowego tworzywa i piasku.
Wys.:  9 cm

14986518 119 zł

Małe klepsydry piaskowe
W  zestawie  klepsydry wykonane 
z  tworzywa sztucznego: 30 sekund, 
1, 3, 5, 10 minutowa, każda z koloro-
wym piaskiem.
Wym.:śr.2,5 cm, wys.9 cm

19120048 29 zł

Suchościeralne tablice z zegarami - 
zestaw klasowy
Laminowane zegary do wielokrotnego zapisu 
czasu cyfrowego z ruchomymi wskazówkami do-
skonale  wprowadzają pojęcie czasu. 
W zestawie zegar demonstracyjny dla nauczycie-
la o wym. 30,5 x 30,5 cm oraz 24 zegary uczniow-
skie o wym. 11 x 11 cm. 

20600575 123 zł

Zegarowe lotto
Edukacyjna gra z ruchomymi wskazówka-
mi do nauki godzinowego zapisu na zega-
rze, podziału tarczy zegarowej na minuty i 
odczytywania czasu w skali doby. 
W zestawie: 4 dwustronne plansze o wym. 
23,5 cm x 16 cm, 48 dwustronnych tafel-
ków o wym. 4,8 x 4,8 cm, zegar z ruchomy-
mi wskazówkami o wym. 15,8 x 15,8 cm

12805789 26 zł

Która jest godzina?- gra
Zestaw 4 gier do nauki czasu na zegarach cyfrowych i analogowych. Wesołe, kolorowe plansze o 
tematyce safari, morza, farmy oraz czasu z przyjaciółmi zachęcają do nauki. Każda gra przezna-
czona jest dla 2-4 graczy, w których zamiast kostki poruszanie po polach wyznacza karta czasu. 
W zestawie 4 plansze do gry o wym. 40 x 21,5 cm, 96 kart i 16 pionków.

28540314 73 zł

Plansza edukacyjna - Zegar
Dwustronna, zafoliowana plansza edukacyjna zegar 
z ruchomymi wskazówkami. Na pierwszej stronie 
znajduje się m.in. tarcza zegarowa z zaznaczonymi 
i opisanymi godzinami, informacje graficzne o licze-
niu minut, ciekawostka o sekundach, itp. Na drugiej 
stronie zegary mierzące upływ czasu w dniach, mie-
siącach i latach czy ćwiczenia w ustawianiu godzin. 
Możliwość użycia markera suchościeralnego.
Wym.: 48 x 68 cm

19522242 24 zł
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Taśma miernicza 10 m
Trwały, wysokiej jakości futerał (z materiału ABS) 
z taśmą wykonaną z włókna szklanego.
Taśma posiada z jednej strony nadruk w centy-
metrach z drugiej strony w calach.
Przyda się do różnego typu prac na zewnątrz. Ta-
śma nie rozerwie się, nie złamie, nie złapie ją rdza.
Dł.10 m 

14900665 51 zł

Miara składana
Wykonane z wysokiej jakości materiału, bardzo 
czytelna i dokładna miarka, wytrzymała przy pra-
cach remontowo-budowlanych.

19510122 1 m 10 zł
19510123 2 m 19 zł

Taśma miernicza - 1,5 m
Odporna na rozerwania. Wykonana z włókna 
szklanego.
Dł.1,5 m

14900668 10 zł

Linijki - zestaw klasowy 
Wykonane z tworzywa sztucznego.
Dł. 30 cm

18310048 10 szt. 23 zł
18300030 30 szt. 54 zł

Kątomierz - zestaw klasowy 
Wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego.
Dł.: 10 cm

18300002 10 szt. 17 zł
18300762 30 szt. 52 zł

Przybory geometryczne dla ucznia
5-cześciowy komplet geometryczny: linijka 30 cm, 
kątomierz z linijką 10 cm, ekierka 13 cm - 45°, ekier-
ka 18 cm - 60°, cyrkiel wyposażony w śrubę rzymską, 
która gwarantuje płynną regulację rozstawu ramion.
Linijka, ekierki i kątomierz wykonane są z tworzywa 
sztucznego. 

19500034 29 zł

Przyrządy tablicowe magnetyczne - z tablicą
W zestawie: cyrkiel, ekierka (90O – 45O – 45O), ekierka (30O 
– 60O – 90O), kątomierz, linijka, wskaźnik, tablica o wym. 
102 x 55 cm

11515102 299 zł

Cyrkiel tablicowy - magnetyczny
3 mocne magnesy zapiewniają duża przyczepność do ta-
blic szkolnych.

14900420 79 zł

Przyrządy tablicowe  - magnetyczne
Przyrządy wykonane z tworzywa sztucznego.

14978950 ekierka 90O/45O/45O  - 60 cm 64 zł
14978952 kątomierz - 50 cm 64 zł
14978951 ekierka 30O/60O/90O  - 60 cm 64 zł

Przyrządy 
tablicowe
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Wielkie zakupy
Wielkie zakupy to gra strategiczna dla całej rodzi-
ny. Kto kupi najwięcej? Kto zaoszczędzi najwięcej, 
uczestnicząc w  promocjach? A  może ktoś straci 
wszystkie pieniądze?  W skład zestawu wchodzą: 
sztywna, lakierowana plansza o wym.: 47 x 33 
cm, 108 plakietek z  obrazkami produktów, pie-
niążki do gry 9 banknotów), 4 koszyczki na zaku-
py, 4 różnokolorowe pionki, 2 kostki do gry, 25 
kart niespodzianek, instrukcja.  

12800006 32 zł

Peska, drops, cukierek
Pestka, Drops, Cukierek to propozycja planszówki 
dla przyszłych ekonomistów. Celem uczestników 
zabawy jest ożywienie uśpionego i szarego miasta 
pogrążonego w smutku. Zadaniem graczy jest do-
starczenie brakujących produktów mieszkańcom 
podupadłego miasteczka. Specjalne żetony pomo-
gą nam uzyskać wymagane produkty, aby przywró-
cić życie w miasteczku. Logiczna gra dla najmłod-
szych jest doskonała formą zabawy. Ekonomiczna 
gra dla dzieci nauczy najmłodszych graczy zasad 
działania popytu i podaży. W zestawie: plansza, 158 
żetonów, 6pionków, woreczek, instrukcja. Wiek: od 
8 lat. Liczba graczy: od 2 do 6 osób.
Wym.: 26 x 26 x 8 cm

19511143 79 zł

Kasa edukacyjna
Szczególnymi rekwizytami kasy są imitacje mo-
net i banknotów. Gra, bawiąc, uczy dzieci opera-
cji z wykorzystaniem pieniędzy. Dzieci uczą się i 
ćwiczą obliczanie właściwych kwot potrzebnych 
na zakup i do prawidłowego wydawania reszty. 
Zawartość pudełka: plastikowa podstawka imitu-
jąca kasę, papierowe banknoty oraz żetony imi-
tujące bilon, instrukcja, plansza do gry.

12900427 38 zł

Pieniądze - Złotówki
Pieniądze to  idealny dodatek zabawy w sklep. 
Przydatne będą również do nauki korzystania i 
liczenia pieniędzy.

12900026 banknoty 10 zł
12900188 bilon 10 zł

Pieniądze - Euro
Kopie papierowych banknotów to doskonała za-
bawka do nauki jak posługiwać się pieniędzmi, 
umiejętnie liczyć i wydawać resztę. Wspaniale 
sprawdzają się także w zabawie w sklep.
Nominały 5 €, 10 , 20 €, 50 €, 100 €, 200 €, 500 
€ - każdy po 17 sztuk (119 banknotów).

12900119 10 zł

Akcje i reakcje
Poczuj się jak prawdziwy giełdowy rekin i zagraj 
w „Akcje i reakcje”!!! Sam zdecydujesz, w akcje 
jakich firm będziesz inwestował, a ile pieniędzy 
przeznaczysz na bezpieczną lokatę. Uważaj! Gieł-
da jest zmienna i nie wszystkie wzrosty i spadki 
wartości akcji można przewidzieć. Wygra ten z 
graczy, który będzie trzymał mocno giełdowego 
byka za rogi i zgromadzi największy majątek.
Wiek od 8 lat, liczba graczy: 2-4.
Wym.: 37 x 22 x 5 cm

12806922 55 zł

Obliczenia pieniężne

Magnetyczny zestaw do obliczeń
Magnetyczne pieniądze do nauki i zabawy. Moż-
liwość mocowania na powierzchni magnetycznej 
stwarza liczne możliwości zastosowania. 
W zestawie: 117 sztuk banknotów i monet oraz 
instrukcja z 4 przykładowymi zabawami z wyko-
rzystaniem pieniędzy. Nominały: banknoty: 200 
zł, 100 zł, 50 zł, 20 zł, 10 zł (łącznie 20 sztuk), mo-
nety 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr,20 gr, 10 gr, 5 gr, 2 gr, 1 
gr (łącznie 97 sztuk). 

80199142 196 zł
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Plansza ułamki
Wym.: 56 x 43 cm

28514125 29 zł

Domino ułamków zwykłych
Domino ułamki zwykłe. Domino pozwala na sa-
modzielne ćwiczenie dodawania, odejmowania i 
mnożenia ułamków. 
Zawartość: drewniane pudełko o wym.: 24,5 x 
17,5 x 3,5 cm, 10 przezroczystych plastikowych 
przegródek z 15 kartami różniących się kolorem 
dla ułatwienia sortowania – łącznie 150 kart.

17205001 209 zł

Karty ułamkowe - 54 karty
Zestaw 54 kart, na których przedstawiono wizu-
alizację ułamków oraz karty ze znakiem równo-
ści: dodawania, odejmowania, itp. Pomoc umoż-
liwia wykonywanie wielu działań, wprowadzając 
dziecko w świat matematyki.
Karty przedstawiają ułamki  od 1/1 do 9/9.
Wym. karty: 13 x 8 cm

28577339 39 zł

Domino ułamków dziesiętnych
Domino ułamki dziesiętne z 1, 2 lub 3 miejscami 
dziesiętnymi. Domino pozwala na samodzielne 
ćwiczenie dodawania, odejmowania, mnożenia 
lub dzielenia ułamków. Po prawidłowym wyko-
naniu zadania uczeń otrzyma nagrodę w postaci 
karty z kciukiem.
Zawartość: drewniane pudełko o wym. : 24,5 x 
17,5 x 3,5 cm, 10 przezroczystych plastikowych 
przegródek z 15 kartami różniących się kolorem 
dla ułatwienia sortowania – łącznie 150 kart.

17206000 209 zł

Domino ułamków w kole
Domino ułamków  polega na dopasowaniu ułamków 
zwykłych z ułamkami przedstawionymi jako część 
okręgu, kwadratu i prostokąta. Ćwiczenie polega na 
ułożeniu szeregu jednej wartości ułamkowej pokaza-
nej na kilku figurach.
W zestawie: drewniane pudełko z oddzielną po-
krywką (24,5 x 17,5 x 3,5 cm)

17240001 239 zł

Ułamki

Schubitrix
Układanka na zasadach domina - należy dopasować do trzech boków odpowiedni ele-
ment trójkąta, powstałe formy dają możliwość samokontroli poprawnego wykonania 
zadania. Rozwijają logiczne myślenie oraz spostrzegawczość.

21123956 Ułamki cz. 1 69 zł
21123957 Ułamki cz. 2 69 zł
21123990 Ułamki dziesiętne 69 zł

Puzzle ułamki
4 koła podzielone na 2, 3, 4 części oraz beleczki z 
podziałem na ułamki.
Wym.: 30 x 28 cm

15104436 35 zł

Kości z ułamkami - różne reprezentacje
Kolorowe, piankowe kostki do wyrażania ułamka na 4 różne sposoby: jako liczba, 
powierzchnia, oś. liczbowa i ilość w zbiorze. 
W zestawie 16 kostek o wym. 4,5 x 4,5 cm w poręcznym „słoiku”. 

20691268 137 zł
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Ułamkowe koła - dziesiętne i procenty
Kolorowe, magnetyczne ułamkami w zapisie 
dziesiętnym po jednej stronie i wyrażone w pro-
centach po drugiej stronie.
Śr.: 1/1 = 20 cm

14987511 229 zł

Magnetyczne ułamki - zestaw klasowy
Kolorowe paski magnetyczne z liczbowym zapi-
sem ułamków w 9 kolorach, pomagają dzieciom 
przyswoić wiedzę na temat ułamków. 
W zestawie: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 
1/12.

14986478 duże - wys. 10 cm 369 zł
14987167 małe - wys. 4,5 cm 199 zł

Ułamki dziesiętne i procentowe 
51 szt. kolorowych pasków magnetycznych z ułam-
kami w zapisie dziesiętnym po jednej stronie i wy-
rażone w procentach po drugiej stronie.
Wym.: 1/1 = 100 x 4,5 cm

14987510 229 zł

Magnetyczne ułamki - koła
Kolorowe półkola magnetyczne z liczbowym za-
pisem ułamków. Pomagają dzieciom przyswoić 
wiedzę na temat ułamków. 
W zestawie 9 okręgów podzielonych na: 1/2, 1/3, 
1/4, 1/5,1/6, 1/8, 1/10, 1/12 i solidne opakowanie 
do przechowywania.
Śr.: 1/1 = 20 cm

14986897 187 zł

Oś liczbowa - części ułamkowe
Magnetyczna oś liczbowa z expanderem wykonana z cienkiego, sztyw-
nego materiału. Może być przymocowana na dowolnej powierzchni 
metalicznej. Przedstawia podział liczb na dziesiętne i ułatwia zrozumieć 
ten dział w matematyce. Expander umożliwia podział liczb na część cał-
kowitą i dziesiętną.
Dł.: 1, 3 m

14988371 190 zł

Ułamki

Ułamki w słupkach z kostką zadań
Pomoc wprowadzających dzieci w świat ułamków.  Każdy 
z klocków jest tej samej wysokości, ale składa się z różnej 
ilości kondygnacji, np. czerwony klocek składa się z tyl-
ko jednego elementu, ale już różowy słupek składa się z 
dwóch elementów (1/2 + ½). Każdy klocek posiada z każdej 
strony inny zapis ułamka w postaci: ułamek zwykły, uła-
mek dziesiętny, procent.
W zestawie: 51 ułamkowych klocków do łączenia, podzie-
lonych na różne kolory oraz rodzaje ułamków oraz 12 
dwustronnych plansz z zadaniami.

20602075 149 zł
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Stemple - ułamki
9 stempli.
Śr. koła: 2,5 cm

14987595 47 zł

Kostki ułamki
Do ćwiczeń na operacjach arytmetycznych ułamków 
idealnie przyda się prezentowany zestaw kostek.
Rozpoznaj i nazwij ulamki:1/2, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, 1/9
W plastikowym opakowaniu: 4 czarne kostki ½, 
1/3, ¼, 1/6, 1/8, 1/82, 4 białe kostki: ½, ½,1/3, ¼, 
1/42,1/6, 1/8, 1/8, 1/9, 1/9

17220600 49 zł

Kostki ułamki - XL
Nazwij lub wyobraź sobie ułamek , który wyrzuciłeś 
na kostce i sprawdź swoją odpowiedź odwracając 
kostkę. Odnajdź kostkę , która zawiera zwizualizo-
wany pogląd na dany ułamek.
W zestawie:4 plastikowe kostki (5 x 5 cm), plastiko-
we opakowanie o wym.:15 x 15 x 5,5 cm

17230600 109 zł

Równania ułamkowe
Zestaw praktycznych komponentów umożliwia-
jących dzieciom wyznaczanie ułamków z całości, 
np. 2/5 z 20. 
W jego skład wchodzą piankowe klocki, kołki, 
kostki oraz karty, których użycie pozwala rozbić 
proces na łatwe do opanowania etapy, ułatwiając 
dzieciom dokładne zrozumienie zachodzących 
działań. 
Śr.koła: 20 cm

28354057 129 zł

Ułamkowy wyścig - gra
Gra matematyczna utrwalająca pojęcie ułamków. Uczy porównywania, rozszerzania i skracania ułamków. Wygrywa 
ten, kto jako pierwszy zapełni swoją menzurkę kolorowymi ułamkami. Gra przeznaczona dla 2-4 osób.
W zestawie: 4 przezroczyste menzurki, 52 kolorowe ułamki, 52 karty z ułamkami, instrukcja.

20613220 169 zł

Duże ułamki w okrgu - 
zestaw aktywności
Duży zestaw do nauki ułamków. Z ułam-
ków można stworzyć pełne koło. Mate-
riał jest odporny na warunki atmosfe-
ryczne – wytrzymała pianka - i dlatego 
może być używany wewnątrz lub na 
zewnątrz szkoły. 
Zestaw składa się z  84 elementów po-
dzielone na ułamki: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 
1/6, 1/8, 1/10, 1/12.
Średnica koła: 30cm

14955806 289 zł

Puzzle ułamkowe - gra 
matematyczna
Nauka ułamków nie była jeszcze tak łatwa. Puzzle 
uczą rozumienia całości i równoważności, wspól-
nych mianowników i wielokrotności. Uczeń wy-
biera kartę zadania, umieszcza elementy począt-
kowe, a następnie uzupełnia kręgi pozostałymi 
fragmentami. Zestaw obejmuje planszę do gry, 
65 ułamkowych puzzli i instrukcja.
Wym.: 33 x 29 cm

20608445 159 zł

Tusz do stempli 
dostępny 
na stronie 338

m
at

em
at

yk
a

233Szersza oferta na www.educol.pl

m
at

em
at

yk
a

232 Wszystkie ceny brutto



Geoplan - zestaw
Zestaw do ułamków i geometrii.  Dwustronny 
geoplan z jednej strony posiada siatkę ze 121 
kołeczków , a z drugiej okrąg z 24 kołeczków z 
opisem zarówno ułamków jak i stopni. Zestaw 
doskonale łączy naukę ułamków z geometrią. 
W zestawie: geoplan o wym. 21 x 21 cm, zestaw 
gumek, 10 kół o śr. 10 cm podzielonych na części 
(1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/24) 

14985530 69 zł

Bingo - ułamki
Dwustronna gra bingo zapewniająca dwa poziomy 
gry utrwalającej pojęcia ułamków. Gracze ścigają 
się, aby być pierwszymi, którzy zakryją kompletny 
rząd kart na swoich planszach. Gra przeznaczona 
dla 2-4 osób.
Zestaw zawiera: spinner, 4 dwustronne karty do 
gry, 36 dysków.

20600620 39 zł

Magnetyczne ułamki - pizza
Wspaniała gra, wprowadzająca dzieci w świat ułamków. Ułamki zawsze wydają się być skompliko-
wane a nauczanie za pomocą pizzy jest najlepszym sposobem, by pojęcie ułamków stało się proste.
W zestawie znajduje się 6 różnych magnetycznych pizz: 1 w całości oraz 5 podzielonych na różnej wiel-
kości kawałki (2, 3, 4, 6 i 8) - łącznie 24 części. Każdy kawałek pizzy ma nadrukowany ułamek zwykły. 
Śr. pizzy: 20 cm 

20605062 99 zł

Pizza ułamki - Gra
Czas zrobić pizzę! Ta sprytna gra uczy pojęć i 
umiejętności matematycznych, wykorzystując 
kawałki pizzy do identyfikacji ułamków. Zestaw 
zawiera siedem różnych gier w jednej, aby dzieci 
zaznajomiły się z wartościami ułamków od jednej 
całości do 1/12. Dla 2-6 graczy.
Wym.: śr. pizzy 27 cm

20605060 110 zł

Magnetyczne jabłka - ułamki
Nauka dodawania i odejmowania na ułamkach z 
pomocą jabłek.
Jabłka stanowiące jedną całość, 1/2, 1/3 i 1/4.
Bezpiecznie osadzone magnesy wewnątrz jabłka 
pozwalają na swobodne dodawanie i odejmowa-
nie ułamków. 
W zestawie 4 jabłka o śr.7,5 cm

20600904 159 zł

Obliczenia procentowe - 
magnetyczne procenty
Magnetyczne paski procentowe do zobrazowa-
nia pojęcia całości i ich części w formie procen-
tów. W zestawie: podstawa oraz magnetyczne 
paski: 2x 50%, 4 x 25%, 5 x 20%, 10 x 10%, 10 x 
5%, które można łączyć tak, aby odnosiły się do 
dowolnego odsetka jako całości.
Wym.: 31 x 4 cm

20692431 126 zł

Obliczenia procentowe - tablice 
odpowiedzi
Suchościeralne tabliczki odpowiedzi z uchwytem 
stanowią idealny dodatek do magnetycznych 
ułamków. Pomagają uczniom wizualizować poję-
cie procentów na indywidualnych „kartach”. 
W zestawie: 4 szt.
Dł. 28 cm

20692433 164 zł

Dwustronne domino ułamków
Domino, które przedstawia ułamki zapisane w 
postaci tradycyjnej oraz w formie wizualnej. Kost-
ki domina są zadrukowane dwustronnie. 
W zestawie: 36 szt. tafelków o wym.: 11,5 x 6 cm 
wykonanych z grubej tektury.

20602503 49 zł
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Losujący bęben - Bingo
Bingo to świetna zabawa, dzięki której w przyjemny sposób można wprowa-
dzić dzieci w podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Wykorzystując bęben 
losujący i ponumerowane kulki można demonstrować proste do analizy zda-
rzenia losowe, których prawdopodobieństwo może obliczać cała klasa.
W zestawie: bęben losujący, 14 kart z liczbami, 140 żetonów oraz 75 kulek 
wraz z tacką do ich przechowywania.
Wym.: 20 x 19 x 20 cm

15102854 95 zł

Karty do gry
Pakiet standardowych kart do gry. Idealny do tra-
dycyjnych gier karcianych, a także do zabaw i gier 
matematycznych poprawiających pamięć, umie-
jętności motoryczne, uczenie się przez doświad-
czenie i używanie języka matematycznego. Do-
skonała pomoc w nauce prawdopodobieństwa.
Rozmiar: 8,7 x 5,7 cm, 54 sztuki.

12800090 11 zł

Kostka w kostce duża - 12 szt.
Duży wersja popularnej kostki w kostce. Oryginalna 
pomoc do wykorzystania przy działaniach arytme-
tycznych i nauki rachunku prawdopodobieństwa 
- przewidywanie wyników i wyliczenia statystyczne. 
Wym.: 3 x 3 cm

20607699 69 zł

Walizka kostek
Poręczna walizka z tworzywa sztucznego zawiera 14 różnych typów ko-
stek, od tradycyjnych i wielościennych po puste do zapisu według potrzeb. 
Wkładka w walizce zaprojektowana tak, aby po zakończeniu zajęć można 
było zauważyć brak kostek oraz przenosić je wygodnie z klasy do klasy.
Zawartość: 162 kostek w 14 rodzajach - zamykana walizka z wkładką.
Wym.: 34,5 x 27 x 7 cm

24282054 159 zł

Prawdopodobnieństwo - Zestaw
Prezentowany zestaw pomocy zdecydowanie ułatwi 
nauczycielowi przekazanie uczniom wiedzy w tema-
cie różnorodnych zagadnień z rachunku prawdopo-
dobieństwa - w  potocznym tego słowa znaczeniu 
szansa na wystąpienie jakiegoś zdarzenia.
W zestawie: binostat – czyli plansza prawdopo-
dobieństwa (o wym.:30 x 25 cm), która ilustruje 
rozkład dwumianowy, 6 plastikowych butelek z 
zakrętka, 6 pojemników na kości, 24 sztuki ko-
stek, kulki z tworzywa oraz talia kart.

24413159 329 zł

Rachunek 
prawdopodobieństwa

Magnetyczne koło fortuny
Wszechstronna, atrakcyjna pomoc na zajęciach grupowych w klasach I-III. Przy pomocy markerów suchościeralnych 
na poszczególnych polach danej planszy można umieszczać indywidualnie dopasowane do potrzeb napisy tworząc 
niezliczoną ilość gier i zajęć np. działań matematycznych, figur geometrycznych, kolorów itp. Po założeniu danej plan-
szy na koło należy nim zakręcić, wskazówka zatrzymuje się na konkretnym polu i ukazuje np. zadanie dla dziecka
Zestaw zawiera: 40 cm magnetyczne koło fortuny, 3 dwustronne karty suchościeralne podzielone na różną ilość pól 
(4, 6, 8 12 i 32), przewodnik dla nauczyciela z propozycjami różnych zajęć.

20601769 198 zł

Kostki - 12 szt.
Wykonane z drewna. Wym.: 3 x 3 x 3 cm

97700162 43 zł
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Eduterapeutica  Już umiem - 
Matematyka
Zestaw stworzony z myślą o nauczycielach matema-
tyki uczących w klasach 4 - 6 szkoły podstawowej. 
Zestaw daje możliwość uczniom „zaprzyjaźnić się z 
matematyk” – rozwija, poszerza podstawowe umie-
jętności motoryczne i motywuje do dalszej pracy.
Świetna pomoc podczas lekcji matematyki jaki i 
podczas dodatkowych zajęć.
Zestaw znajdzie także swoje zastosowanie u 
uczniów u których występuje deficyt w rozwoju 
psychospołecznego i fizycznego.
W zestawie:70 interaktywnych ćwiczeń, gier i za-
baw, 150 kart pracy wydrukowanych z programu, 
30 różnych kart z siatkami wielościanów forem-
nych (czworościan, sześcian, ośmiościan, dwuna-
stościan, dwudziestościan).
Szerszy opis oraz film prezentacyjny na www.educol.pl

21918166 490 zł

Eduterapeutica Dyskalkulia
Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny do pracy z uczniami klas 0–3, wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. 
Program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia nauczycie-
lom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia.
Dzięki Aplikacji nauczyciela przeprowadzisz szereg diagnoz, zaplanujesz zajęcia z uczniami wymagającymi wsparcia, zarejestrujesz ich wyniki oraz przeanalizujesz 
efekty pracy z uczniem. Program współpracuje z e-dziennikiem!
Aplikacja nauczyciela umożliwia także przeprowadzenie: wstępnej diagnozy pedagogicznej z orientacyjną oceną gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii.
W zestawie: 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych, 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, 22 ćwiczenia filmów, 11 interaktywnych gier i zabaw, 163 karty pracy.

21997064 1281 zł

Eduterapeutica  Dyskalkulia 
- karty pracy
Eduterapeutica Dyskalkulia. Karty pracy /7-10 lat/ 
to zestaw aż 157 kart przeznaczonych do jedno-
krotnego wypełnienia lub kopiowania, Karty są 
wartościową pomocą dydaktyczną w procesie 
edukacji dzieci borykających się z dyskalkulią. 
Fiszki zostały podzielone na dwie grupy: przy-
kładów konkretnych oraz abstrakcyjnych, co po-
zwala nauczycielowi na ich lepsze dostosowanie 
do indywidualnych potrzeb dzieci i tym samym 
osiągnięcie lepszych rezultatów nauczania.

21911435 89 zł

Eduterapeutica Umiem liczyć
Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń 
wspomagających rozwój kluczowych kompeten-
cji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej.
Niezastąpiona pomoc do zajęć korekcyjno-kom-
pensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3, do 
zajęć ogólnych w klasach 1.
W zestawie: 129 interaktywne ćwiczenia klasowe 
lub indywidualne, 11 interaktywnych gier i zabaw 
klasowych, 150 kart pracy, które pozwalają na 
utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. 
Czarno – białe karty – służące jako wzorce do 
kopiowania.
Ćwiczenia oraz gry interaktywne mogą być wy-
korzystywane przez wielu nauczycieli w rożnych 
salach lekcyjnych.
Na program udzielana jest licencja otwarta dla 
placówki edukacyjnej (na 3 komputery).

21918167 390 zł

Lekcjoteka - Matematyka
36 zagadnień wraz z dołączonymi scenariuszami lek-
cji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF).
Blisko 50 animacji i ilustracji, ponad 100 symula-
cji, ćwiczeń interaktywnych, prezentacji i filmów. 
Możliwość zainstalowania programu niezależnie 
na 6 stanowiskach komputerowych.
Program oferuje dwa tryby pracy. Opcja pracy z pro-
gramem w trybie „Pracuj z lekcją” umożliwia komfor-
towe zapoznanie się z materiałami multimedialnymi,
przygotowanie lekcji według własnego pomysłu, a 
następnie zaprezentowanie finalnej i dopracowanej 
wersji uczniom na urządzeniach multimedialnych.
Scenariusze lekcji zamieszczone w aplikacji oraz 
dołączone do płyty w formie drukowanej to źró-
dło pomysłów na efektywne wykorzystanie zaso-
bów multimedialnych dostępnych w programie. 
Dodatkowa książeczka, prezentująca zasoby 
multimedialne wykorzystane w aplikacji wraz z 
ich opisami, ułatwia znalezienie materiałów, któ-
re mogą zostać wykorzystane podczas lekcji.
Szczegółowa zawartość programu na www. educol.pl

21900017 294 zł

MPP - Matematyka
MPP: Matematyka dla klas IV-VIII szkoły podsta-
wowej to m.in.: 
- 22 zagadnienia; 
- 93 lekcje (po 31 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas 
na test” i „Sprawdź się”); 
- 1500 ekranów, 1066 zadań, 38 filmów/slide-
show, 111 symulacji, 22 obiekty 3D
- 31 gier dydaktycznych
- 3 plansze interaktywne
- zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy in-
teraktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym

25000050 1212 zł

Matematyka - Zestaw plansz w 
wersji drukowanej + program CD
Zestaw dydaktyczny opracowany w oparciu o 
podstawę programową dla klas IV-VI szkoły pod-
stawowej zawierający 60 kolorowych, obustron-
nie zafoliowanych plansz matematycznych w for-
macie A3 oraz program komputerowy na płycie 
CD, zapakowane w sztywną teczkę z rączką. 

19500103 387 zł

Całe seria Multimedialnych 
pracowni przedmiotowych oraz 

Interaktywnych plansz 
przyrodniczych dostępna na 

stronach 68 -  69
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Skrzynka na książeczki PUS
Skrzynka PUS wykonana jest z drewna, poma-
lowana czerwoną, ekologiczną farbą. Służy do 
przechowywania książeczek, wyrabia nawyk po-
rządku, a przy tym efektownie eksponuje się w 
domu, klasie i sklepie.

30048000 54 zł

Zestaw Kontrolny „rośnie razem z dzieckiem” - raz zakupiony, służy przez wiele lat do 
zabawy z wszystkimi książeczkami z serii PUS. 
Bogata biblioteczka o różnych tytułach książeczek, między innymi do nauczania 
przedszkolnego, zintegrowanego, matematyki, środowiska, jezyka polskiego i języków 
obcych – co roku powiekszana o nowe tytuły.

Zestaw kontrolny Pus
Wym. pudełka 25 x 10 cm
Wym. klocka 4 x 4 cm

30001410 38 zł

PUS-Matematyka na wesoło
Zbiór zadań  tekstowych mających ułatwić dzieciom: przeliczanie, liczebniki porząd-
kowe, zadania rymowane, dopełnianie, porównywanie, położenia obiektów - kolej-
ność/ miejsce w rzędzie, obliczenia pieniężne.
Matematyka na wesoło 1 to zbiór zadań służących utrwaleniu symbolicznego za-
pisu podstawowych działań matematycznych oraz doskonaleniu umiejętności pa-
mięciowego dodawania i odejmowania w zakresie 12, dodawania i odejmowania 
w zakresie 20, analizy i rozumienia tekstów matematycznych, rozwijają myślenie 
i ćwiczą procesy myślowe np. takie jak:  analizę i syntezę, uogólnianie i abstrahowa-
nie, myślenie przez analogię, myślenie twórcze i krytyczno – logicznmatematyka e.
Format: 17 x 23,5 cm, 32 strony.

30000610 cz. 1 15 zł
30000620 cz. 2 15 zł
30000630 cz. 3 15 zł
30000640 cz. 4 15 zł
30000641 cz. 5 15 zł

PUS - Dreptuś Matematyk
Książeczka utrwala przeliczania i odczytywania liczb kolejno od 0 do 12, obliczanie do-
wolnym sposobem sumy i różnicy dwóch liczb w zakresie 12, utrwaleniu symbolicznego 
zapisy działań matematycznych, porównywanie liczb: mniejsza – większa, szukanie wła-
ściwej liczby w ciągu liczb malejących i rosnących, zapoznaniu się z tematyką zbiorów, 
przyporządkowywaniu prostego dodawania i odejmowania odpowiednim ilustracjom.
Format: 26 x 14 cm, 24 strony.

30000230 cz. 1 15 zł
30000240 cz. 2 15 zł

PUS - Liczę w pamięci
Seria „Liczę w  pamięci” to zbiór zadań dotyczących 4 podstawowych 
działań arytmetycznych. Służą poznawaniu podstaw techniki rachunko-
wej, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbo-
licznego zapisu działań. 
Wykorzystywane z zestawem kontrolnym PUS.
Format: 17 x 23,5 cm, 32 strony.

30000490 cz. 1 15 zł
30000500 cz. 2 15 zł
30000510 cz. 3 15 zł
30000520 cz. 4 15 zł
30000530 cz. 5 15 zł
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HISTORIA

Taśma czasowa z taśmą ćwiczeniową 
Ścienna plansza szkolna przedstawiająca taśmę czasową 
mieszczącą się w przedziale 10 000 l.p.n.e. do 2000 r. n.e. 
wraz z taśmą ćwiczeniową. Plansza pokryta jest dwustron-
nie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości. La-
minowana powierzchnia umożliwia pisanie po niej marke-
rami mokro ścieralnymi oraz ścieranie zapisanych treści.
Format: 195 x 75 cm

16500025 210 zł

Hymn narodowy - plansza
Ścienna plansza szkolna przedstawiająca polski 
hymn narodowy - Mazurek Dąbrowskiego. Plan-
sza zawiera tekst, nuty, historię powstania oraz 
notę biograficzną twórcy utworu.
Wym.: 100 x 70 cm

16500086 119 zł

Historia świata (DVD)
Ośmioodcinkowa seria BBC „Historia świata” w 
pasjonujący sposób przedstawia dzieje ludzkości 
na przestrzeni ponad 70 000 lat - od pierwszych 
afrykańskich plemion do rewolucji cyfrowej.
Dzięki wyjątkowym efektom specjalnym i reali-
stycznym rekonstrukcjom jesteśmy w centrum 
przełomowych wydarzeń decydujących o losach 
ludzkości np. naturalnych kataklizmów, odkryć 
medycznych czy zamachów.
Czas trwania: 400 min.

19520542 69 zł

Multimedialny ćwiczeniowy atlas 
historyczny CD 1
Pierwsza część atlasu historycznego obejmuje 
okres od prehistorii do końca średniowiecza. 
Funkcjonalności atlasu pozwalają na stworzenie 
kilkunastu wariantów do każdej mapy ćwiczenio-
wej, powiększanie wybranego fragmentu mapy. 
Opcja drukowania umożliwia wydruk mapy o wy-
branym obszarze i zakresie treściowym.

16500098 288 zł

Multimedialny ćwiczeniowy atlas 
historyczny CD 2
Druga część atlasu historycznego obejmuje okres 
przełomu średniowiecza i odrodzenia oraz czasy 
nowożytne od wielkich odkryć geograficznych do 
końca XIX w. Funkcjonalności atlasu pozwalają na 
stworzenie kilkunastu wariantów do każdej mapy 
ćwiczeniowej, powiększanie wybranego fragmentu 
mapy. Opcja drukowania umożliwia wydruk mapy 
o wybranym obszarze i zakresie treściowym.

16500099 288 zł

Multimedialny ćwiczeniowy atlas 
historyczny CD 3
Trzecia płyta atlasu historycznego zawiera tematy z 
historii najnowszej od wybuchu I wojny światowej 
do współczesności. Funkcjonalności atlasu pozwa-
lają na stworzenie kilkunastu wariantów do każdej 
mapy ćwiczeniowej, powiększanie wybranego frag-
mentu mapy. Opcja drukowania umożliwia wydruk 
mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym.

16500100 288 zł

Lekcjoteka - Historia i społeczeństwo
20 tematów (każdy z 4 zasobami). Około 50 animacji 
i ilustracji. Ponad 20 prezentacji i ćwiczeń interak-
tywnych. Filmy instruktażowe. Pomysły na lekcję w 
formie drukowanej oraz w formacie PDF. Możliwość 
użytkowania każdego z egzemplarzy programu nie-
zależnie przez 6 nauczycieli. Opcja pracy z progra-
mem w trybie „Pracuj z lekcją” umożliwia komforto-
we zapoznanie się z materiałami multimedialnymi, 
przygotowanie lekcji według własnego pomysłu, a 
następnie zaprezentowanie finalnej wersji uczniom.

21900015 294 zł
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Plansze tematyczne - historia powszechna
Wym.: 70 x 100 cm

17300150 Starożytny Egipt 39 zł
17300151 Starożytna Grecja 39 zł
17300152 Starożytny Rzym 39 zł
17300153 Bogowie Grecji i Rzymu 39 zł
17300154 Wielkie odkrycia geograficzne 39 zł
17300155 Historia pisma 39 zł
17300156 Historia kalendarza 39 zł
17300157 II wojna światowa 39 zł
17300294 Dzieje Chrześcijaństwa – I tys. 39 zł
17300295 Dzieje Chrześcijaństwa – II tys. 39 zł
17300296 Dziesięć przykazań Bożych 39 zł

Plansze są listwowane 
i foliowane, dzięki czemu są 
odporne na zabrudzenie i 
przedarcia. 

Każda z plansz wyposażona 
w metalowa zawieszkę.

1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (960-1800)
Mapa ścienna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia historii Polski w latach 966-1800.

16500053 160 x 120 cm 226 zł
16500054 200 x 150 cm 323 zł

1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (1800-2006)
Mapa ścienna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia historii Polski w latach 1800-2006.

16500056 160 x 120 cm 226 zł
16500055 200 x 150 cm 323 zł

Mapy ścienne przedstawiające najważniejsze wydarzenia historii Polski w latach 966-1800 i 1800 – 2006 naniesione na oś czasu. 
Materiał faktograficzny uzupełniają portrety władców oraz ilustracje przedstawiające najważniejsze wydarzenia i postaci naszych dziejów.

Udzielamy 5-ciu lat gwarancji 
na trwałość oprawy i folii

Stojaki do map 
dostępne na 
stronie 116

Królowie Polski - portrety w folii
Seria 40 zafoliowanych portretów w wygodnej teczce.
Wym.: 22,5 x 27,5 cm

19537841 449 zł

Poczet królów polskich w ramach
40 portretów oprawionych w ramy z tworzywa 
sztucznego za szkłem.
Wym.: 22,5 x 27,5 cm

19537842 649 zł

Zestawy zawierają następujące portrety: 
Mieszko Stary, Bolesław Kędzierzawy, 
Władysław Wygnaniec, Bolesław Krzy-
wousty, Władysław Herman, Bolesław 
Śmiały, Kazimierz Odnowiciel, Mieszko II, 
Bolesław Chrobry, Mieszko I, Kazimierz 
Sprawiedliwy, Leszek Biały, Władysław 
Lasonogi, Henryk Brodaty, Bolesław 
Wstydliwy, Leszek Czarny, Przemysław 
II, Wacław II Czeski, Władysław Łokietek, 
Kazimierz Wielki, Ludwik Węgierski, 
Jadwiga, Władysław Jagiełło, Władysław 
Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk, 
Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk, 
Zygmunt I Stary, Zygmunt II August, 
Henryk Walezy, Stefan Batory, Zygmunt III 
Waza, Władysław IV Waza, Jan Kazimierz 
Waza, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III 
Sobieski, August II Mocny Sas, Stanisław 
Leszczyński, August III Sas, Stanisław 
August Poniatowski.
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Plansze tematyczne - historia Polski
Wym.: 70 x 100 cm

17300158 Dynastia Piastów cz. 1 39 zł
17300159 Dynastia Piastów cz. 2 39 zł
17300160 Dynastia Jagiellonów 39 zł
17300161 Królowie elekcyjni 39 zł
17300162 Historia PRL (Bierut-Gomułka) 39 zł
17300163 Historia PRL (Gierek-Jaruzelski) 39 zł
17300164 System władzy w Polsce 39 zł
17300165 II wojna światowa na terytorium Polski 39 zł
17300166 Polscy nobliści 39 zł
17300167 Godło Polskie na przestrzeni wieków 39 zł
17300168 Polskie godło, barwy, hymn 39 zł
17300238 Twórcy niepodległej Polski 39 zł
17300239 Walka o niepodległość i granice 39 zł
17300345 Fryderyk Chopin: życie i twórczość 39 zł
17300346 Pontyfikat Jana Pawła II 39 zł
17300347 Polskie stroje ludowe 39 zł
17300348 Czas rozbiorów i powstań narodowych 39 zł
17300349 Walka o niepodległość i granice RP 39 zł

Plansze tematyczne - historia Unii Europejskiej
Wym.: 70 x 100 cm

17300350 Mapa Unii Europejskiej 39 zł
17300351 Historia Unii Europejskiej 39 zł
17300352 Instytucje Unii Europejskiej 39 zł
17300353 Filary Unii Europejskiej 39 zł

Flaga Polski
Wym.: 50 x 80 cm

19593060 19 zł

Nasz hymn narodowy + CD
W zestawie: książka o formacie 27,6 x 1,3 x 21,5 
cm oraz płyta CD
Liczba stron: 64

19589150 53 zł

Godło Polski
Wym.: 34 x 38 cm

28010009 rama drewniana 39 zł
28010011 rama aluminiowa 42 zł

Flaga sprzedawana 
bez masztu

Plansze są listwowane i foliowane, dzięki czemu są 
odporne na zabrudzenie i przedarcia. 

Każda z plansz wyposażona w metalowa zawieszkę.
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Starożytność

Palestyna za czasów Chrystusa
Ścienna, trójwymiarowa fizyczna mapa szkolna 
przedstawiająca Palestynę za czasów Chrystusa, 
na której widnieje podział na wolne miasta, dziel-
nice Heroda Antypassa, Archelaosa oraz Filipa 
jak również prowincje Syrii.
Na dole planszy znajduje się linijka chronologicz-
na, na której zaznaczono najważniejsze wydarze-
nia kulturowe, religijne i polityczne. 

16500028 120 x 160 cm 226 zł
16500029 150 x 200 cm 323 zł

Rewolucja neolityczna - początki 
cywilizacji
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca prze-
łomowe zdobycze pierwszej i drugiej rewolucji 
neolitycznej. 

16500034 160 x 120 cm 226 zł
16500035 200 x 150 cm 323 zł

Starożytny wschód - cywilizacje wielkich rzek i ich kultury
Mapa ma za zadanie uświadomić bogactwo świata antycznego oraz wzajemne wpływy polityczne, gospodarcze, re-
ligijne i  kulturalne jakie wywierały na siebie kręgi cywilizacyjne. Pokazuje różnorodność etniczną  ludów, które przy-
czyniły się do stworzenia kultury i tradycji  Bliskiego Wschodu, z którą jesteśmy związani za pośrednictwem tradycji 
greckiej i biblijnej. Podkreśla znaczenie Biblii nie tylko jako dzieła spisanego  pod natchnieniem Bożym, ale również 
jako źródła historycznego głęboko związanego z historią i kulturą  Bliskiego Wschodu oraz  warunkami geopolitycz-
nymi w jakich powstała.

16500036 160 x 120 cm 226 zł
16500037 200 x 150 cm 323 zł

Starożytny Izrael od X do VI w 
p.n.e. - Stary Testament
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ustanowiony 
za panowania Salomona rozkład terytorialny 12 ple-
mion (pokoleń) Izraela. Umieszczone na niej ważniej-
sze miejsca kultu, miasta i twierdze mają być pomocą 
i ułatwieniem w zrozumieniu dziejów starotestamen-
talnych. Najważniejsze wydarzenia polityczne i religij-
ne przedstawiono w postaci kalendarium.
Wym.: 100 x 160 cm

16500030 226 zł

Starożytny wschód - pierwsze 
państwa
Bogato ilustrowana ścienna mapa szkolna przed-
stawiająca państwa starożytnego wschodu od 
XXIV do IV w. p.n.e.

16500032 160 x 120 cm 226 zł
16500033 200 x 150 cm 323 zł

Starożytny Rzym - państwo i kultura - dwustronna
Mapa główna - Rozwój terytorialny Imperium Rzymskiego do II w. n.e. Bogato ilu-
strowana mapa zawiera w treści podział na prowincje, główne linie fortyfikacyjne, 
rozmieszczenie legionów i flot. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik, 
na mapie przedstawiono trójwymiarowo ukształtowanie powierzchni Ziemi. 
Rewers mapy - państwo i kultura. Na tle trójwymiarowej mapy fizycznej Europy pokazano 
granice wpływów greckich i łacińskich, rozmieszczenie bogactw naturalnych, główne szlaki 
handlowe, zasięgi ważnych upraw oraz występowanie głównych języków. Dookoła mapy 
rozmieszczono reprodukcje przykładowych dzieł sztuki, popiersia sławnych Rzymian, poczet 
cesarzy rzymskich, plan Rzymu, rozkład obozu rzymskiego. U dołu mapy znajduje się linijka 
chronologiczna, na której zaznaczono najważniejsze wydarzenia polityczne i kulturalne.
Format: 160 x 120 cm

16500027 255 zł

Starożytna Grecja - państwo i kultura - dwustronna
Grecja VII - IV w. p.n.e. (podział etniczny) - awers. Dzięki zastosowaniu najnowocześniej-
szych technik, mapa ukazuje trójwymiarowe ukształtowanie powierzchni Ziemi. W kartach 
bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne: - kolonizacja grecka i fenicka 
(750 - 500 r. p.n.e.) - na mapie przedstawiono rozmieszczenie bogactw naturalnych w ba-
senie Morza Śródziemnego; - wojny perskie (492 - 479 r. p.n.e.). Kultura - rewers. Na tle trój-
wymiarowej fizycznej mapy basenu Morza Śródziemnego przedstawiono trasy wędrówek 
Odyseusza i Argonautów oraz umiejscowienie siedmiu cudów świata. Dookoła mapy roz-
mieszczone są reprodukcje przykładowych dzieł sztuki greckiej, popiersia sławnych Gre-
ków, plan Akropolu oraz schemat budowy teatru greckiego. Pod mapą znajduje się linijka 
chronologiczna, na której zaznaczono najważniejsze wydarzenia polityczne i kulturalne.
Format: 160 x 120 cm

16500026 255 zł

mapy ścienne

Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią 
strukturalną o podwyższonej wytrzymałości 
na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki 
z awieszeniem sznurkowym

Udzielamy 5-ciu lat 
gwarancji na trwałość 
oprawy i folii
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Średniowiecze

Europa wczesnośredniowieczna
Mapa przedstawia Europę od VII w. do połowy X w. Ob-
razuje zmiany, które zachodziły za panowania dynastii 
Karolingów oraz podczas kształtowania się państw sło-
wiańskich. Ukazane zostały rozmieszczenia i migracje 
najważniejszych grup etnicznych, takich jak: Norma-
nowie, Arabowie,Węgrzy i Pieczyngowie. Na mapie 
zaznaczono również najważniejsze arcybiskupstwa, 
biskupstwa oraz klasztory z datami ich fundacji.
W kartonach bocznych umieszczone są następujące 
mapy tematyczne: - Europa w połowie VII wieku, skala 
1:6 000 000 - Królestwa angalosaskie (Heptarchia) w 
końcu VII wieku. - Religia i kultura oraz polityka - kalen-
darium od VII w. do X w.

16500040 160 x 120 cm 226 zł
16500041 200 x 150 cm 323 zł

Wielkie cywilizacje średniowiecza - 
kultura i sztuka
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca wiel-
kie cywilizacje i kręgi kulturowe średniowiecza: 
chrześcijaństwo, Bizancjum oraz islam. W sposób 
bardzo przejrzysty ukazana jest analiza porów-
nawcza stylów architektonicznych, malarstwa, 
rzeźby, sztuki użytkowej oraz pisma. Bogato ilu-
strowana przykładami.

16500046 160 x 120 cm 226 zł
16500047 200 x 150 cm 323 zł

Powstanie i rozwój chrześcijaństwa
Mapa przedstawia na planszy głównej barwny 
proces rozwoju chrystianizacji od VI wieku po 
przełom XIV-XV wieku. Cennym uzupełnieniem 
są m.in. ważniejsze patriarchaty, arcybiskupstwa 
i biskupstwa, a także klasztory i to nie tylko te naj-
bardziej znane. Prezentujemy także te wcześniej 
nieobecne w polskiej kartografii. W tle przedsta-
wiliśmy proces ekspansji islamu i jej zasięg do 
schyłku wieków średnich.
Na kartach bocznych, znajdują się dzieje chrze-
ścijaństwa w czasach Imperium Rzymskiego, 
państwa krzyżowców do połowy XIII wieku i Wiel-
ką Schizmę Zachodnią, która na kilkadziesiąt lat 
podzieliła chrześcijański Zachód. 

16500084 160 x 120 cm 226 zł
16500085 200 x 150 cm 323 zł

Polska pierwszych Piastów
Centralna mapa w skali 1:800 000 przedstawia 
Polskę za panowania Mieszka I i Bolesława I 
Chrobrego. W kartonach bocznych umieszczone 
są następujące mapy tematyczne: - Europa na 
przełomie X i XI w., skala 1:10 000 000;- Ziemie 
polskie za Mieszka II, Kazimierza I Odnowiciela i 
Bolesława II Śmiałego,

16500042 160 x 120 cm 226 zł
16500043 200 x 150 cm 323 zł

Rozbicie dzielnicowe Polski
Ścienna mapa szkolna do historii przedstawiająca roz-
bicie dzielnicowe Polski w latach 1138 - 1206. W kartach 
bocznych umieszczone są następujące mapy tematycz-
ne: - Polska w czasach Henryków Śląskich (do 1241 r.). - 
Ziemie polskie w latach 1241-1266. - Próby zjednoczenia 
Polski w II połowie XIII w.
Na mapę Polski naniesiono takie informacje jak: arcybi-
skupstwa, biskupstwa, klasztory, większe miejscowości 
oraz daty ich założenia, ważniejsze porty i kopalnie soli. 
Miejsca bitew, zawarcia traktatów oraz ważniejszych wy-
darzeń oznaczono datami.
Pod mapą znajduje się ilustrowana portretami władców 
Polski linijka chronologiczna, na której zaznaczono naj-
ważniejsze wydarzenia polityczne, religijne i kulturalne.

16500044 160 x 120 cm 226 zł
16500045 200 x 150 cm 323 zł

Polska i Litwa za pierwszych Jagillonów / Europa XIV - XV w.
Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca Polskę i Litwę za pierwszych Jagiellonów, początek panowania 
wielkiej dynastii oraz zwycięskie wojny z zakonem krzyżackim. Rewers mapy pokazuje Europę na przełomie XIV i XV 
w., w burzliwym czasie narodzin odrodzenia i reformacji. W kartonie bocznym znajduje się mapa poświęcona gospo-
darce europejskiej tego okresu, obrazująca przechodzenie z feudalnego systemu gospodarowania do nowocześniej-
szych form. Powstanie związków handlowych miast oraz pierwszych domów bankowych.
Fromat: 160 x 120 cm

16500015 255 zł

Europa w XII-XIII w. Imperium 
mongolskie w XIII w.
Mapa przedstawia Europę w XII i XIII wieku ob-
razując zmiany społeczno-polityczne zachodzą-
ce w tym czasie. Szczególną uwagę poświęcono 
rozwojowi imperium mongolskiego i najazdom 
koczowniczych plemion. Rozwinięte zostały rów-
nież treści poświęcone rekonkwiście Półwyspu 
Iberyjskiego oraz krucjatom przeciwko albigen-
som. Na mapie zaznaczono również najważniej-
sze arcybiskupstwa, biskupstwa, zakony rycer-
skie oraz klasztory z datami ich fundacji.
W kartonach bocznych umieszczone są nastę-
pujące mapy tematyczne: - Rozwój terytorialny 
Anglii za dynastii Plantagenetów (do początku 
XIII w.)- Imperium mongolskie w XIII w.  - Religia i 
kultura oraz polityka - kalendarium.

16500038 160 x 120 cm 226 zł
16500039 200 x 150 cm 323 zł

Ziemie polskie za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ziemie polskie za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego z 
uwzględnieniem zamków oraz miast obwarowanych, wypraw Kazimierza Wielkiego na Ruś oraz kierunki 
ruchów armii Tatarów, Krzyżaków, Litwinów, Czechów oraz Brandenburgów.
Na mapie znajdują się portrety trzech królów Polski, herby królewskie Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.
Na ilustracjach bocznym widnieje mapa Ziem polskich za Władysława Łokietka.

16500016 160 x 120 cm 226 zł
16500048 200 x 150 cm 323 zł

Stojaki do map 
dostępne na stronie 116
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Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej (XVI w.)/ Europa XVI w.
Dwustronna ścienna mapa szkolna do historii przedstawiająca Rzeczpospolitą XVI w. 
po Unii Lubelskiej z podziałem na województwa. W kartach bocznych umieszczone są 
następujące mapy tematyczne: Kultura i religia Rzeczpospolitej w XVI w, Wojny z Mo-
skwą za Stefana Batorego, diagramy pola elekcyjnego i sejmu. Rewers mapy pokazu-
je Europę w XVI w. oraz zmiany społeczno-polityczne jakie zachodziły na jej terenie.
Na kartach bocznym umieszczona jest mapa, pt. „Wojny chłopskie w Niemczech”. 
Obok znajdują się portrety najważniejszych władców i postaci tego okresu.
Pod mapami na awersie i rewersie znajdują się linijki chronologiczne, na których 
zaznaczono najważniejsze wydarzenia polityczne, religijne i kulturalne.
Format: 160 x 120 cm

16500049 249 zł

Rzeczpospolita w XVII i XVIII w. / Europa do połowy XVIII w.
Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca Rzeczpospolitą w XVII i XVIII wieku. 
Ukazany jest przebieg wielkich wojen, które doprowadziły do schyłku potężnego pań-
stwa polskiego: powstań kozackich, wojny z Rosją, Turcją oraz ‚potopu’ szwedzkiego.
W kartach bocznym znajduje się mapa Rzeczpospolita w XVIII w. - kultura i gospo-
darka. Rewers mapy pokazuje Europę do połowy XVIII w. w czasach rozkwitu abso-
lutyzmu i rozpadu imperium Habsburgów hiszpańskich. 
W kartach bocznych znajduje się mapa poświęcona kulturze europejskiej w czasach 
rozkwitu baroku oraz oświecenia.
Przy mapach na awersie i rewersie znajdują się linijki chronologiczne, na których za-
znaczono najważniejsze wydarzenia polityczne, religijne i kulturalne.
Format: 160 x 120 cm

16500101 249 zł

Powstanie listopadowe
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ziemie 
polskie w czasie Powstania listopadowego, na któ-
rej widnieją tereny działań partyzanckich, kierunki 
przemarszu wojsk polskich oraz rosyjskich, bitwy.  
W górnych ilustracjach przedstawione są portre-
ty najważniejszych przywódców tamtych czasów.
Format: 90 x 120 cm

16500017 149 zł

Powstanie styczniowe
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ziemie 
polskie w czasie Powstania styczniowego.
Format: 90 x 120 cm

16500018 149 zł

Rzeczpospolita w okresie 
rozbiorów
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca Rzecz-
pospolitą w okresie rozbiorów z podziałem na 
województwa. 
W kartach bocznych umieszczone są następujące 
mapy tematyczne: - Wojna polsko- rosyjska 1792 ze 
wskazaniem ruchów wojsk;- Powstanie kościusz-
kowskie 1794 kampania wiosenno-letnia; - Powsta-
nie kościuszkowskie 1974 kampania jesienna; - Ob-
szary Rzeczypospolitej zagrabione przez zaborców. 
W dole mapy znajduje się kalendarium, na której 
zaznaczono najważniejsze wydarzenia politycz-
ne, religijne i kulturowe.
Format: 160 x 120 cm

16500050 226 zł

Ziemie polskie po kongresie 
wiedeńskim
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ziemie 
polskie pod zaborami po Kongresie Wiedeńskim 
w 1815 r.
Format: 120 x 90 cm

16500079 149 zł

Szkolny atlas historyczny
Szkolny atlas historyczny obejmujący całą historię, od 
starożytności do współczesności, jest obszernym źródłem 
wiedzy dla ucznia oraz doskonałą pomocą dydaktyczną 
dla nauczyciela. Może stać się również kompendium wie-
dzy historycznej dla całej rodziny.
Mapy, przedstawiające dzieje Świata i Polski, ukazują za-
równo szersze spektrum dziejów, jak i konkretne procesy 
historyczne, a towarzyszą im kalendaria, umożliwiające 
szybkie zapoznanie się z najważniejszymi wydarzeniami 
z danego okresu. Na końcu atlasu zostały dodatkowo 
umieszczone krótkie komentarze historyczne do poszcze-
gólnych map.
192 str. Oparawa: miękka

19578645 45 zł

Historia
nowożytna
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DUO Pielgrzymki Papieża Jana 
Pawła II / Życie i dzieło Jana Pawła II
Dwustronna ścienna mapa szkolna do religii, ety-
ki, historii i WOS-u przedstawiająca życie i dzieło 
papieża Jana Pawła II oraz jego podróże po świe-
cie. W osobnym kartonie opisane są szczegółowo 
pielgrzymki wielkiego Polaka do ojczyzny.
Format.: 160 x 120 cm

16500124 265 zł

Świat w okresie wielkich odkryć XV-XVI wiek
Mapa w odwzorowaniu Oswalda Winkela przedstawia obraz świata w okresie wielkich odkryć geograficznych w 
XV-XVI w. Oprócz tras najważniejszych podróży morskich i lądowych szeroko ujęte zostały liczne tematy z dziedzi-
ny polityki, religii i gospodarki związane z podbojem i eksploracją Nowego Świata. 
Stylizowaną mapę dodatkowo wzbogaca interesująca grafika, liczne ilustracje oraz portrety odkrywców z notkami 
biograficznymi. 
W kartach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne i dodatki: - odkrycia i podróże do 1400 r. - 
migracje Indian i Polinezyjczyków, wczesne odkrycia. 
Skala 1: 88 000 000 (na równiku)  - obszar Karaibów na przełomie XV-XVI w. Podróże Kolumba, konkwista Meksyku. 
Skala 1:11 100 000 - kalendarium X - XVI w. 

16500057 160 x 120 cm 226 zł
16500058 200 x 150 cm 323 zł

Świat w okresie wielkich odkryć XVII-XVIII wiek
Mapa świata w XVII-XVIII wieku. Przedstawiono na niej trasy najważniejszych podróży odkrywczych tego 
okresu oraz ekspansję państw kolonialnych. Szczegółowo został rozwinięty i zobrazowany temat handlu 
niewolnikami - źródła, kierunki i liczby - oraz funkcjonowanie „Atlantyckiego trójkąta handlowego”. Mapa 
przedstawia również charakterystyczny i kluczowy dla tego okresu rozwój kompanii handlowych oraz dalsze 
eksploracje podbitych terenów Nowego Świata.  
Treści kartograficzne wzbogaca interesująca grafika, liczne ilustracje oraz portrety odkrywców z notkami 
biograficznymi. Dzięki swej unikalnej szacie graficznej mapa jest przejrzystym, łatwo zapadającym w pamięć, 
szybko przyswajalnym źródłem wiedzy.
W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne i dodatki: -odkrycia i podróże w XIX i 
XX w. (skala 1:88 000 000); -odkrywanie Arktyki (skala 1:20 000 000); -odkrywanie Antarktyki (skala 1:22 000 
000); -kalendarium od XVI-XX w. 
Wym.: 160 x 120 cm

16500088 226 zł

Księstwo Warszawskie w latach 1807-1815
Ścienna mapie przedstawiająca w prosty i przejrzysty sposób granice Królestwa 
Warszawskiego na przełomie lat 1807-1815 wraz z oznaczeniami zdobytych 
miast, obleganych twierdz pruskich oraz bitew prowadzonych przez Napoleona.
Po wojnie polsko- austriackiej w 1809 r. pozostały ślady bitew, miast zdobytych 
przez wojska polskie oraz kierunki przemarszu wojsk pruskich i austriackich.
Dodatkowo w bocznym kartonie widnieje godło Księstwa Warszawskiego, wraz z 
portretem Fryderyka Augusta III księcia warszawskiego, oraz portrety prezesów 
Rady Stanu.
Format: 90 x 120 cm

16500051 149 zł

Europa w latach 1789-95 / Francja w okresie rewolucji
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca Europę w latach 1789-1795 i Francję w 
okresie Wielkiej Rewolucji, wraz z ważniejszymi bitwami, państwami walczący-
mi z Francją w latach 1792-1795, rewolucyjnymi wystąpieniami w miastach we 
Francji oraz ruchami wojsk rosyjskich, tureckich i austriackich. Mapę dodatkowo 
wzbogaca interesująca grafika, liczne ilustracje oraz portrety władców ważniej-
szych państw.
W dole mapy znajduje się linijka chronologiczna (kalendarium), na której zazna-
czono najważniejsze wydarzenia polityczne, religijne i kulturowe.
Format: 160 x 120 cm

16500080 226 zł

Udzielamy 5-ciu 
lat gwarancji na 
trwałość oprawy 
i folii

Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią 
strukturalną o podwyższonej 
wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki 
z zawieszeniem sznurkowym

Historia - Zadania na mapach 
konturowych
Zadania na mapach konturowych: obejmują aż 
32 strony map i 32 strony zadań przygotowanych 
według założeń egzaminów szkolnych; stanowią 
doskonałą pomoc nie tylko w przygotowaniu do 
egzaminów, ale i na co dzień, w nauce historii; są 
przydatne dla uczniów, nauczycieli, a nawet dla 
pasjonatów przedmiotu.
Materiał ten może również służyć nauczycielom histo-
rii oraz wiedzy o społeczeństwie, jako źródło inspiracji 
do przygotowania własnych zadań i sprawdzianów.

19578647 16 zł

Mapy konturowe 
dostępne na stronie  115
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I Wojna światowa 1914-16
Mapa pokazuje I wojnę światową w Europie i na 
Bliskim Wschodzie w latach 1914-16. Na panelu 
bocznym umieszczono statystyki porównawcze 
potencjału militarnego państw w 1914 r. na ilu-
stracjach bocznych umieszczone są następujące 
mapy tematyczne: potencjał militarny państw w 
1914 r., rewolucja w Rosji 1917-1921, kalendarium 
i portrety najważniejszych postaci tego okresu.
Format: 160 x 120 cm

16500021 226 zł

I Wojna światowa  1917-18
Ścienna mapa szkolna do historii przedstawia-
jąca Europę w czasie I wojny światowej w latach 
1917-18. Na ilustracjach bocznych umieszczone 
są następujące mapy tematyczne: Ziemie polskie 
w czasie I wojny światowej, bilans strat poszcze-
gólnych państw, kalendarium i ilustracje.
Format: 160 x 120 cm

16500022 226 zł

II Wojna Światowa 1943-1945
Ukazuje działania wojenne w Europie, Afryce 
Północnej i na Bliskim Wschodzie w latach 1943 
- 1945.
W kartonach bocznych umieszczone są następują-
ce mapy tematyczne: działania wojenne na Atlan-
tyku (1939-1945), działania wojenne w Azji i na Pa-
cyfiku (1943-45), bałkany i front włoski (1943-45), 
planowany obszar ‚Rzeszy Wielkogermańskiej’

16500128 160 x 120 cm 229 zł
16500129 200 x 150 cm 238 zł

II Wojna Światowa 1939-1942
Ukazuje działania wojenne w Europie, Afryce 
Północnej i na Bliskim Wschodzie w latach 1939 
- 1942. W kartonach bocznych umieszczone są 
następujące mapy tematyczne: Wojna obronna 
Polski w 1939 r., działania wojenne w Azji i na 
Pacyfiku (1939-42), plan ‚Barbarossa’, działania 
wojenne na Bałkanach (1941-42).

16500125 160 x 120 cm 229 zł
16500127 200 x 150 cm 338 zł

Europa po 1945 r.
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca Europę po roku 1945. Ukazująca interwencje i konflikty zbrojne oraz ataki terrory-
styczne jak również towarzyszące im protesty społeczne, polityczne, strajki i zamieszki oraz spory i konflikty narodowościowe.
Dodatkowo na mapie widnieją granice Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) utworzonej w latach 1949-
1991, państw stowarzyszonych jak również Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG).
W kartonach bocznych zamieszczone są mapy: -strefy okupacyjne w Niemczech i Austrii po II wojnie światowej; -woj-
na w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie (1992-1995); -powstanie państwa Izraela. Na mapie znajduje się linijka 
chronologiczna (kalendarium), na której zaznaczono najważniejsze wydarzenia polityczne, religijne i kulturowe.

16500069 160 x 120 cm 226 zł
16500070 200 x 150 cm 323 zł

Polska w latach 1919-1939
Mapa II Rzeczpospolitej pokazuje kształtowanie się i zmiany granic w okresie dwudziestolecia międzywojennego, 
podział na województwa, sieć głównych dróg i kolei, a także miejsca buntów chłopskich i robotników. Dodatkowo 
sygnaturami oznaczone zostały ważniejsze teatry, biblioteki, muzea oraz rozgłośnie radiowe.
W kartonach bocznych znajdują się mapy tematyczne: Odrodzenie państwa polskiego 1918-1922 i wojna polsko-bol-
szewicka 1920; Gospodarka II Rzeczypospolitej (rolnictwo, przemysł i transport); Ludność II Rzeczypospolitej (gęstość 
zaludnienia i struktura narodowościowa).

16518001 160 x 120 cm 226 zł
16518002 200 x 150 cm 323 zł

Powstawanie państwa Izrael
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca powsta-
wanie państwa Izrael od 1947r. Na planszy wid-
nieją trzy mapy z różnych okresów przedstawia-
jące państwo arabskie, żydowskie, obszar pod 
kontrolą międzynarodowa oraz osiedla żydow-
skie. Ponad to granice obszaru mandatowego 
oraz obszar okupowany przez Izrael.
Pierwsza z map przedstawia Izrael według planu 
ONZ z 1947r. Druga Izrael po uzyskaniu niepod-
ległości 13 maja 1948r. Trzecia, ostatnia obszar 
państwa Izraela od 1967r.
Dodatkowo na mapie widnieje flaga oraz godło 
Izraela jak również jego pierwszego przywódcy.

16500061 160 x 120 cm 226 zł
16500062 200 x 150 cm 323 zł

Historia współczesna

mapy
ścienne

Udzielamy 5-ciu 
lat gwarancji na 
trwałość oprawy 
i folii

Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią 
strukturalną o podwyższonej 
wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki 
z zawieszeniem sznurkowym

Stojaki do map 
dostępne na stronie 116
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NATO
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca państwa nale-
żące do NATO oraz Unii Zachodnioeuropejskiej wraz 
z członkami i partnerami stowarzyszenia jak również 
obserwatorami. Widoczne są granice państw człon-
kowskich NATO, państw ubiegających się o członko-
stwo, państw członkowskich Układu Warszawskiego 
oraz Wspólnota Niepodległych Państw (WNP).
W kartach bocznym znajduje się mapa przedsta-
wiająca międzynarodowy terroryzm, w tym miejsca 
największych ataków. Dodatkowo wymienione są 
największe zamachy terrorystyczne na świecie, pań-
stwa sponsorujące i popierające międzynarodowy 
terroryzm oraz lista organizacji terrorystycznych.
W formie tabeli przedstawiony jest również po-
tencjał wojskowy państw NATO.
Zamieszczone na mapie Kalendarium obejmuje 
najważniejsze wydarzenia związane z historią 
NATO w Polsce oraz na świecie.

16500059 160 x 120 cm 226 zł
16500060 200 x 150 cm 323 zł

Unia Europejska - procesy 
integracji (stan na 2013 r.)
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca procesy 
integracji Unii Europejskiej. W górnych kartach 
uchwycono kluczowe okresy związane z rozwojem: 
do roku 1989, w latach 1990- 2003 oraz płaszczyzna 
integracji europejskiej od 2004 roku. Ponad to scha-
rakteryzowany jest budżet i waluta w tym : rozwój 
wydatków budżetowych Unii Europejskiej, kompo-
nent euro, przykłady nowej waluty euro. Dodatkowo 
zilustrowana jest struktura unii dzieląca się na.
Na planszy znajduje się również kalendarium 
uwzględniające najważniejsze wydarzenia zachodzą-
ce w Unii Europejskiej, obejmujące lata 1950-2000.
Dzięki przejrzystym, łatwo zapadającym w pa-
mięć, kolorowym ilustracjom, zawierającym pod-
stawowe informacje i dane statystyczne jest do-
skonałym, szybko przyswajalnym źródłem wiedzy.

16500071 160 x 120 cm 226 zł
16500072 200 x 150 cm 323 zł

Unia Europejska - strefa Schengen
Ścienna  mapa szkolna przedstawiająca aktualny stan 
Unii Europejskiej i strefę Schengen (stan na 2016 r.).
Kompendium wiedzy kartograficzno - statystycznej 
i informacji ogólnych na temat Unii Europejskiej. 
Podział geopolityczny Europy widziany przez pry-
zmat procesów zjednoczeniowych z zaznaczeniem 
najważniejszych Unijnych instytucji oraz Państw. 
Osobne mapki prezentują udział Polski w ukła-
dach Euroregionalnych z państwami ościenny-
mi oraz pozaeuropejskie obszary wchodzące w 
skład UE oraz obszary położone wewnątrz Unii a 
pozostające poza jej strukturą.
W tabelach porównawczych danych statystycz-
nych osobno ukazano państwa członkowskie 
UE i państwa kandydujące uwzględniając ich 
powierzchnie, stolice, ludność, język, ustrój, jed-
nostki monetarne.

16500073 160 x 120 cm 226 zł
16500074 200 x 150 cm 323 zł

Rejony konfliktów w latach 1990-2011
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważ-
niejsze konflikty, które miały miejsce na świecie 
w latach 1990-2011. Mapa ukazuje miejsca i za-
sięgi tych konfliktów, ich podłoże oraz próby roz-
wiązywania poprzez siły pokojowe ONZ.

16500063 160 x 120 cm 226 zł
16500064 200 x 150 cm 323 zł

Unia Europejska - etapy rozszerzania
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca kolejne 
etapy rozszerzania Unii Europejskiej wraz z podsta-
wowymi danymi statystycznymi Unii oraz państw 
członkowskich. Ponad to pozaeuropejskie obszary 
wchodzące w skład UE, obszary należące do krajów 
unii, pozostające poza jej strukturą jak również sie-
dziby najważniejszych instytucji i agencji.

16500065 160 x 120 cm 226 zł
16500066 200 x 150 cm 323 zł

Unia Europejska - mapa gospodarcza
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważ-
niejsze zagadnienia z gospodarki 27 krajów two-
rzących Unię Europejską. W kartonach bocznych 
mapy PKB oraz gęstości zaludnienia.

16500067 160 x 120 cm 226 zł
16500068 200 x 150 cm 323 zł

Europa w latach 1919-1939
Mapa przedstawia podział polityczny i sytuację międzynarodową w Europie dwudziestolecia międzywojennego z 
uwzględnieniem państw powstałych lub odrodzonych po I wojnie światowej. Państwa rozróżnione są według kry-
terium panującego w nich systemu sprawowania władzy: monarchie, rządy autorytarne, ludowe oraz dyktatury. 
Mapa pokazuje narodziny i rozwój faszyzmu, a także przebieg i główne wydarzenia hiszpańskiej wojny domowej.
Całość wzbogacona jest kalendarium wydarzeń oraz ilustracjami i portretami ważniejszych postaci.

16517001 160 x 120 cm 226 zł
16517002 200 x 150 cm 323 zł

Powstania śląskie
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca w 
przystępny i czytelny sposób skomplikowa-
ny etap kształtowania się II Rzeczpospolitej 
oraz przynależności państwowej Górnego 
Śląska. Mapa podzielona jest na cztery czę-
ści poświęcone kolejnym trzem powstaniom 
śląskim oraz plebiscytowi na Górnym Śląsku. 
Osobna część omawia kwestie autonomii 
śląskiej.

16500133 120 x 160 cm 229 zł
16500134 150 x 200 cm 338 zł
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Atlas historii Polski
Atlas Historii Polski zawiera mapy ukazujące hi-
storię ziem polskich od pradziejów do współcze-
sności, ilustrujące historię polityczną, konflikty 
zbrojne (towarzyszą im szczegółowe plany waż-
niejszych bitew), rozwój gospodarki, strukturę lud-
nościową i wyznaniową. Ważnym uzupełnieniem 
informacji zawartych na mapach są kalendaria 
opisujące poszczególne okresy historyczne, a tak-
że statystyki przedstawione w formie wykresów i 
diagramów. 
Opraw: twarda, 288 stron, format: 20 X 29 cm

19578646 79 zł

Zagadki historyczne
Zbiór ponad 200 pytań i odpowiedzi dotyczących 
historii Polski przeznaczony „dla dociekliwych 
”kończących szkołę podstawową i gimnazjali-
stów. Pomaga czytelnikowi przebić się przez 
„mur” suchych dat i faktów, by umożliwić pozna-
nie i zrozumienie historii od strony tych, którzy 
nadawali jej bieg – prawdziwych ludzi z krwi 
i kości. Historię Polski, począwszy od czasów 
pierwszych Piastów do współczesności, kojarzy z 
przygodą, romansem i tajemnicą…
80 stron, format: 20 x 29 cm, oprawa: twarda

19578647 26 zł

Globus z trasami odkrywców
Globus tematyczny, z zaznaczonymi trasami od-
krywców.
Śr.: 22 cm, wys. 30 cm

24100515 31 zł

Historia świata-tablice chronologiczne - synchroniczne
W skład zestawu wchodzi 12 foliowanych plansz: 9000 p.n.e - 530 p.n.e; 528 p.n.e - 5 p.n.e; 9 n.e - 625 n.e; 632 n.e - 
1037 n.e; 1000 n.e - 1406 n.e; 1405 n.e - 1630 n.e; 1636 n.e - 1796 n.e; 1781 n.e - 1854 n.e; 1856 n.e - 1898 n.e; 1899 
n.e - 1938 n.e; 1939 n.e - 1976 n.e.
Wym. plansz: 63 x 85 cm

19540912 371 zł

Historia - 40 kart edukacyjnych
Historia pierwsza pomoc w domu i w szkole dla 
klasy IV-VIII. Zestaw zawiera 40 kart edukacyj-
nych: 1 karta – 1 zagadnienie, najważniejsze fak-
ty i pojęcia, wyjaśnienia przyczyn i skutków KROK 
PO KROKU, przykładowe zadania z odpowiedzia-
mi, informacje na mapach, rysunkach, diagra-
mach, przygotowanie do powtórzeń, klasówek, 
testów i egzaminów.
Format: 22 x16,5 cm

19538740 25 zł

Historia i społeczeństwo - Zestaw plansz w wersji drukowanej + program CD
Zestaw zawiera 60 kolorowych sztywnych, obustronnie zafoliowanych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy (format A3), łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przed-
miotu, program komputerowy na płycie CD.
Całość zapakowana w praktycznej teczce z rączką.
Szczegółowy opis na www.educol.pl

19500032 355 zł
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Wielcy Polacy - gra edukacyjna
Wielcy Polacy to gra, która ma za zadanie przybli-
żyć sylwetki postaci z historii Polski, które przyczy-
niły się do jej rozwoju i rozsławiania w świecie. Na 
kartach przedstawione są fakty oraz ciekawostki 
z życia 55 wyjątkowych Polaków urodzonych do 
1918 roku. Byli to ludzie nieprzeciętni, nierzadko 
genialni, pracowici, pełni poświęcenia i pasji. 
W zestawie: 55 kart z ilustracjami, 55 kart z informa-
cjami, 2 karty odpowiedzi, kostka do gry, instrukcję. 
Wiek: od 9 lat
Liczba graczy: 1-8
Wym.: 24 x 15 x 4 cm

12807325 24 zł

Historia Polski - quiz
Na 88 kartach znajdują się 352 pytania i 704 odpo-
wiedzi. W trakcie gry jej uczestnicy poruszają się 
pionkami po torze planszy odpowiadając na py-
tania z wyciągniętej karty, w zależności od koloru 
pola na którym postawili swój pionek. W trakcie 
gry wiele emocji zapewni również strzelanie do 
celu z katapulty. Zawartość opakowania: 88 kart 
pytań i odpowiedzi, 8 kart liter, 14 kart ważnych 
dat, 4 pionki, kostka, plansza, 80 żetonów, klepsy-
dra, notes, kubek, kulka, katapulta, instrukcja.
Wiek graczy od: 10 lat
Liczba graczy: 2-4 os

12900527 49 zł

Quiz 100 rocznica odzyskania 
niepodległości
W 1918 roku po 123 latach zaborów Polska od-
zyskała niepodległość. W tym roku obchodzimy 
setna rocznice tego wydarzenia. Dzięki grze 
dowiemy się, jak zmieniało się życie Polaków w 
ciągu tych stu lat. Prezentowany Quiz to nie tylko 
spora dawka informacji ze świata historii, polity-
ki, geografii, demografii i kultury. 
W zestawie: karty „pytań i odpowiedzi” - 85 szt., 
karty „ilustracji” - 25 szt., tabliczki poleceń - 20 szt., 
tabliczki liter „a”, „b” - po 4 szt., plansza, pionek do 
gry, kostka do gry, klepsydra, notes, instrukcja.

12902043 49 zł

Timeline - Polska
Gra ćwiczy pamięć i utrwala informacje o Polsce. 
Mamy dwustronne karty wydarzeń. Z jednej stro-
ny karty jest obrazek oraz nazwa jakiegoś wyda-
rzenia z historii Polski, po drugiej, mamy datę, w 
której to wydarzenia miało miejsce. Zadaniem 
gracza jest w położenie jednej karty na linii czasu 
w takim miejscu, żeby wydarzenia od niej póź-
niejsze znajdywały się po jej prawej stronie, a 
wcześniejsze po lewej. 
Zawartość pudełka: 110 kart, instrukcja.

19542334 65 zł

CVilizacje
Pełna humoru podróż przez stulecia. Najważniejsze idee, architektura i wynalazki z historii ludzkości zaprezentowane z 
przymrużeniem oka. Gracze wcielają się w rolę władców. W trakcie gry próbują zgromadzić jak najwięcej dóbr, które mogą 
wymieniać na wynalazki, budynki i narzędzia. Te z kolei pomagają im zdobyć jak najwięcej punktów zadowolenia.
W zestawie: po 20 znaczników drewna, jedzenia, kamienia, 41 żetonów z punktami życia, 88 kart, 1 korona, 1 hełm 
wodza, plansza.

23804822 99 zł

Wielki quiz o Polsce - 804 pytania
Gra, która pomaga uczniom sprawdzić i wzbogacić swoją wiedzę na temat polskiej historii, geografii, kultury i przyrody. 
Podstawowe zadanie graczy to udzielenie właściwej odpowiedzi na wybrane losowe pytania. Dodatkowo urozmaiceniem 
są zadania sprawdzające znajomość ortografii, umiejętności wymowy trudnych polskich zdań i próba zręczności.
W zestawie: 201 kart z pytaniami i odpowiedziami, 18 kart – liter, 1 karta z nazwiskami działów, 6 pionków do gry, kostka 
do gry, plansza, 80 żetonów, klepsydra, notes, kubek, kulka, katapulta oraz instrukcja.

12900415 75 zł

Ale Historia!
Gra wprowadza w niezwykłą podróż poprzez wie-
ki! Gracze zagłębiają się w historii Polski i naszej 
narodowej kultury. Odpowiadając na quizowe 
pytania poznają niezwykłe fakty z bogatych dzie-
jów naszego kraju. Od pierwszych Piastów, aż do 
czasów współczesnych.
Wiek: 12+, liczba graczy: 2-6, czas gry: 45 min.

23800205 119 zł
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1000 lat kultury polskiej - od Średniowiecza po Barok
Ścienna plansza szkolna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia, 
postaci oraz unikalne dzieła polskiej kultury na przestrzeni tysiąclecia. 
Część pierwsza przedstawia epoki: Średniowiecze, Odrodzenie i Brok. 
Całość naniesiona jest na oś czasu.

16500075 160 x 120 cm 226 zł
16500076 200 x 150 cm 323 zł

1000 lat kultury polskiej - od Oświecenia po Współczesność
Ścienna plansza szkolna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia, postaci oraz unikalne dzie-
ła polskiej kultury na przestrzeni tysiąclecia. 
Część druga przedstawia epoki: Oświecenie, Romantyzm, Pozytywizm, Młoda Polska, XX-lecie 
międzywojenne, sztuka współczesna. Całość naniesiona jest na oś czasu.
Wym.: 160 x 120 cm

16500077 239 zł

Portrety pisarzy polskich - 20 plansz
Komplet 20 plansz przedstawiający portrety pisarzy polskich. 
Plansze są dwustronnie laminowane folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na roz-
dzieranie,oprawione w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.
Wym.: 42 x 29 cm

16500078 386 zł

Quiz kultura i sztuka Polska
Emocjonującą gra i zabawa, w której 
można sprawdzić i wzbogacić swo-
ja wiedzę na temat polskiego filmu, 
malarstwa , architektury, teatru, mu-
zyki, a także wielu wybitnych polskich 
twórców i artystów.
Zawartość pudełka: 102 kart pytań 
i odpowiedzi, 8 kart liter, 4 pionki, 
kostka do gry, plansza, 80 żetonów, 
klepsydra, notes, kubek, kulka, kata-
pulta, instrukcja.

12900534 51 zł

Plansze - Historia literatury
Wym.: 70 x 100 cm

17300130 Świat starożytny 39 zł
17300131 Średniowiecze 39 zł
17300132 Renesans 39 zł
17300133 Barok 39 zł
17300134 Oświecenie 39 zł
17300135 Romantyzm 39 zł
17300136 Pozytywizm 39 zł
17300137 Młoda Polska 39 zł
17300138 Dwudziestolecie międzywojenne 39 zł
17300139 Literatura współczesna 1945-2000 39 zł
17300140 Epoki i prądy w literaturze 39 zł
17300141 Rodzaje i gatunki literackie 39 zł
17300142 Sentencje łacińskie 39 zł
17300143 Środki stylistyczne 39 zł

Udzielamy
 5-ciu lat 

gwarancji 
na 

trwałość 
oprawy 
i folii.

- Plansze są listwowane i foliowane, 
dzięki czemu są odporne na 
zabrudzenie i przedarcia. 

- Każda z plansz wyposażona 
w metalową zawieszkę.

20 plansz
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JĘZYK POLSKI

Od deski do deski. Testy ze 
znajomości lektur 4-6
Testy ze znajomości lektur dla uczniów klas IV-VI, 
wydanie zaktualizowane, to publikacja przezna-
czona dla uczniów i nauczycieli szkoły podsta-
wowej, dotycząca lektur omawianych w klasach 
IV–VI. W I części znajdują się testy wiedzy a w II 
części propozycje prac pisemnych. Podane w 
kluczu kryteria, zgodne z założeniami Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej. 
Format A4, 188 stron

30220856 35 zł

Mam to na końcu języka... czyli 
wiersze wyjaśniające związki 
frazeologiczne
Zbiór wierszy ułatwiających zrozumienie wybra-
nych związków frazeologicznych poprzez umiesz-
czenie ich w przykładowym, często satyrycznym 
kontekście sytuacyjnym. Rymowana forma 
tekstów pomaga w skupieniu uwagi czytelnika, 
przez co sprzyja zapamiętaniu kontekstu użycia 
frazeologizmu i przybliża do pełniejszego zrozu-
mienia jego znaczenia. 
Format 19 x 19 cm, 100 stron

30200732 16 zł

Rodzaje i gatunki literackie - plansza
Plansza przedstawiająca podział literatury na ro-
dzaje oraz gatunki. Przejrzyście, w tabelarycznej 
formie systematyzuje również informacje o pod-
stawowych wyznacznikach rodzajowych.
Laminowana dwustronnie folią strukturalną o 
podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie.
Oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem 
sznurkowym.
Format: 160 x 120 cm

16500132 239 zł

Nie udawaj Greka! Testy dla 
ucznów V klasy szkoły podstawowej
Zbiór 12 testów z mitologii greckiej dla uczniów V kla-
sy szkoły podstawowej. Rozwiązywanie testów służy 
nauce m.in.: czytania ze zrozumieniem, wykorzysta-
nia tekstu jako źródła informacji czy logicznego wycią-
gania wniosków. Testy zawierają: pytania zamknięte 
(test wyboru); zadania wymagające udzielenia krót-
kiej odpowiedzi z jej uzasadnieniem; ćwiczenia typu 
„prawda – fałsz” lub „tak – nie”; ćwiczenia rozwijające 
zasób słownictwa poprzez uzupełnianie tekstu z lu-
kami; ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisem-
nych: zaproszenia, ogłoszenia, notatki itp.
Format A4, 76 stron

30201003 19 zł

Brama na wciąż otwarta... Ćwiczenia na 
podstawie fragmentów „Pana Tadeusza”
Niniejsza publikacja jest pomocą, która ułatwi uczniom interpreta-
cję jednego z najważniejszych utworów literatury polskiej – Pana 
Tadeusza Adama Mickiewicza. W książce podano podstawowe 
informacje na temat dzieła i jego autora oraz opracowano zbiór 
ćwiczeń, wykorzystując fragmenty księgi I i III. Uczniowie rozwią-
zując zadania, mają nie tylko szansę poznać tajniki warsztatu li-
terackiego Mickiewicza, ale także trenować umiejętność czytania 
ze zrozumieniem, doskonalić myślenie przyczynowo-skutkowe 
czy utrwalić wiadomości z zakresu gramatyki i ortografii polskiej.
Format: A4, 64 kolorowe strony, oprawa miękka.

30200844 28 zł

Epoki i prądy w literaturze 
polskiej
Seria plansz przedstawiająca sylwetki naj-
wybitniejszych twórców literatury polskiej 
w układzie chronologicznym na przestrzeni 
epok z uwzględnieniem rysu historyczne-
go i literackiego, dat ramowych, wybitnych 
dzieł literackich oraz portretów pisarzy.
Format: 120 x 90 cm - wykonane z folii ba-
nerowej - oprawione w drewniane wałki z 
zawieszką.

17600207 część I 199 zł
17600209 część II 199 zł
17600211 część III 199 zł
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Nauka alfabetu

Litery drukowane - małe i wielkie
Drewniane pudełko z 45 przegródkami i pokrywą. 
W każdej przegródce znajdują się 24 plastikowe 
płytki o wymiarach 6 x 3 cm z nadrukowanymi ma-
łymi literami drukowanymi po jednej stronie i wiel-
kimi po drugiej oraz znakami interpunkcyjnymi. 
Wymiar skrzynki: 40 x 40 x 3 cm

10410005 339 zł

Litery pisane - małe i wielkie
Drewniane pudełko z 45 przegródkami i pokrywą. 
W każdej przegródce znajdują się 24 plastikowe 
płytki o wymiarach 6 x 3 cm z nadrukowanymi 
małymi literami pisanymi po jednej stronie i wiel-
kimi po drugiej oraz znakami interpunkcyjnymi. 
Wymiar skrzynki: 40 x 40 x 3 cm

10410003 339 zł

Układamy wyrazy
Drewniane sześciany z pomocą których na podsta-
wie można układać różne kombinacje wyrazów.
W zestawie: drewniana podstawa o wym.:20 x 20 
cm oraz 145 sztuk sześcianów z nadrukiem liter 
o wym.:2 x 2 cm
Całość spakowana w drewnianej skrzynce.

15107988 56 zł

Abecadło z pieca spadło…
„Abecadło z pieca spadło…”. Nasze nie spadnie, bo 
wszystkie literki są bezpieczne na kwadratowych kloc-
kach, które obracają się na drewnianym stojaku. Małe 
i duże literki z jednej strony, a z drugiej obrazek, który 
przedstawia różności, zaczynające się w języku pol-
skim na daną literę, to znakomity sposób na naukę.
Zestaw wykonany  z najwyższej jakości drewna li-
ściastego, do malowania użyto ekologicznych farb, 
wykończony bezpiecznym, nietoksycznym lakie-
rem,dokładnie oszlifowany, przyjemny w dotyku, 
by sprawić radość i zapewnić bezpieczeństwo.
Wym.: 36 x 26 x 2 cm

18800011 95 zł

Krzyżówkowy zawrót głowy
Gra puzzlowa, układanka towarzyska przeznaczo-
na dla 2-4 osób w wieku od 7 lat. Polega na układa-
niu wyrazów z wylosowanych elementów.
Zestaw gry zawiera: 70 elementów i instrukcję z 
opisem 4 gier.

12800011 29 zł

Litery i słowa
Gry, które rozwijają umiejętności werbalne, roz-
szerzają zasób słów, uczą budowania popraw-
nych odpowiedzi oraz rozpoznawania przedmio-
tów i kojarzenia ich z nazwą.
W zestawie: 29 dwudzielnych klocków z literami i 
obrazkami, dwustronna plansza, 24 klocki „Mam 
oko na zwierzaki”, 55 klocków z literami, 4 pionki, 
40 patyczków drewnianych, kostka oczkowa, 55 
kart, magiczna folia, plansza do gry, instrukcja, 
strzałka losująca, 4 woreczki.

24001129 49 zł

Wyrazy i zdania
W pudełku znajdują się 4 plansze przedstawia-
jące różne scenki tematyczne. Dzieci podczas 
zabawy wyciągają z planszy bohaterów obrazka 
i układają z liter pasujące do nich wyrazy - pod-
pisy. To świetny sposób na stopniową naukę 
rozpoznawania i zapamiętywania liter, układania 
wyrazów i zdań. 
Zawartość: 4 plansze, 88 liter, instrukcja.

12901319 21 zł

Tworzymy słowa
Tworzymy słowa to układanka edukacyj-
na dla dzieci, która w przyjazny sposób 
wprowadza dziecko w świat liter i słów. 
W zestawie:  16 puzzlowych obrazków z 
podpisem złożonym z liter, karta zadań, 
instrukcja.

24011241 28 zł

Układanka dydaktyczna - Abecadło
Prosta i sympatyczna układanka dla dzieci uczą-
cych się alfabetu. Składa się z 30 obrazków po-
dzielonych na dwa puzzle. Z jednej strony literka 
alfabetu, a  z  drugiej odpowiadający jej obrazek 
(np. P – Pies, itd.).
Elementy są dobrej jakości, estetyczne,  trwałe, 
nie niszczą się. Obrazki bardzo ładne i wyraźne, 
mogą  być  wykorzystane  do skutecznego pozna-
wania alfabetu przez najmłodszych.
Wym.: 9 x 5 cm

12803037 16 zł
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Granie w zdanie
Zestaw dwóch gier słownych… Zadaniem graczy 
jest utworzyć jak najszybciej wyraz z wylosowa-
nych liter na plastikowych tabliczkach. Utworzony 
wyraz musi jednak pasować do liter wyrazów uło-
żonych na stole wcześniej. 
Zawartość: 70 tabliczek jednoliterowych, 2 puste 
tabliczki, 10 tabliczek dwuliterowych, 4 tabliczki 
trzyliterowe, 1 tabliczka czteroliterowa, kostka 
do gry, worek, 6 półeczek, klepsydra, instrukcja. 

12901349 39 zł

Już czytam
Gra, która uczy czytania! 12 portretów zwierząt - 
na każdym znajduje się jego nazwa, która składa 
się z 4 liter. Zadaniem dzieci jest ułożenie portre-
tów tak, aby odczytały nazwy zwierząt. Jeszcze 
chwilka i dziecko powie CZYTAM! 
Zawartość: 12 obrazków (każdy złożony z 4 ele-
mentów), kostka, instrukcja – książeczka.

23800580 45 zł

Słowna gra - Banana
Podejmij wyzwanie i wykorzystaj wszystkie swoje 
litery, tworząc z nich krzyżówkę, ale zrób to przed 
rywalami. Do zabawy nie potrzebna jest kartka, 
ołówek, ani plansza.
Najważniejsze jednak jest, że nie musisz czekać 
na swoja kolejkę.
Jest to zdecydowanie najszybsza gra słowna, dy-
namiczna i szalona.
W zestawie: 144 elem. oraz instrukcja.

24015256 98 zł

Scriba junior
Najatrakcyjniejsza gra słowna dla dzieci w dwóch warian-
tach. Z udziałem i pomocą osób umiejących czytać i pisać, 
najmłodsze dzieci w trakcie zabawy poznają alfabet i stopnio-
wo uczą się czytać. Drugi wariant Scriby Junior adresowany 
jest do dzieci starszych. Dzieci rywalizując ze sobą podczas 
gry uczą się nowych słów, ich poprawnej pisowni, ćwiczą wy-
obraźnię i koncentrację, poznają zasady krzyżówki słownej.
Zawartość pudełka: dwustronna plansza, 106 tabliczek z li-
terkami, 2 tabliczki puste, 45 okrągłych żetonów, notes, dłu-
gopis, worek z tkaniny, instrukcja.

12900098 82 zł

Literkobranie - mata XXL
Gra polega na układaniu żetonów z literkami, tak by z ułożonych w różnych konfigu-
racjach liter – powstał wyraz. Każda z liter posiada inną punktację. Wygrywa gracz, 
który uzyska największą liczbę punktów. Każdy z graczy buduje słowa zawierające jak 
najwięcej punktów, wykorzystując wartości swoich liter umieszczonych już na planszy 
lub liter z wyrazów ułożonych przez innych graczy.
Zestaw składa się z planszy o wym. 140 x 140 cm (12 x 12 pól) oraz 100 żetonów z 
tworzywa sztucznego z nadrukiem liter.

19512145 275 zł

Wybuchowa gra słowna - Junior
Świetnie ćwiczy kreatywność, spontaniczność i słow-
nictwo polskie oraz angielskie. Gracz, który trzyma 
tykającą „bombę”, musi szybko wypowiedzieć sło-
wo kojarzące się z rysunkiem na karcie (jeśli np. na 
karcie widnieje plaża, możliwe słowa to np. „piasek”, 
„leżak”, „wakacje”, „wiaderko”) i przekazać „bombę” 
kolejnemu graczowi. Czy ten zdąży zrobić to samo 
zanim „bomba wybuchnie”? Nikt nie wie, jak długo 
„bomba” będzie tykać: 10, 20, 30 sekund, a może 
całą minutę? Z każdą sekundą napięcie rośnie! Talia 
składa się ze 110 haseł, w wersji angielskiej i polskiej.
W zestawie: 110 kart z obrazkami przedstawiający-
mi różne sceny, 1 elektroniczna bomba, z mechani-
zmem czasowym, instrukcja.

15077484 98 zł

Dobieramy w pary - homonimy
Zestaw ćwiczeń wzbogacających słownictwo dzieci.
Polega na grupowaniu w pary obrazków-homo-
nimów (słowa, które brzmią tak samo, a opisują 
coś zupełnie innego, np. myszka - zwierzątko i 
komputerowa).
W skład wchodzi 30 zadań na dwóch poziomach 
trudności (w przypadku poziomu łatwiejszego 
można skorzystać z podpowiedzi, jaką daje pod-
pis pod głównym obrazkiem).
Zestaw zawiera: 6 plansz w formacie A4, 30 tektu-
rowych kafelków o wym. 11 x 6 x 0,3 cm, instrukcja.

21700028 45 zł

Poznaję literki
Poznawanie literek na podstawie skojarzeń gra-
ficznych z wykorzystaniem elementów puzzlo-
wych. Na połowie z 30 par puzzli znajdują się 
literki, na reszcie są odpowiadające im obrazki 
- daną literkę można połączyć tylko z odpowiada-
jącym im obrazkiem za pomocą indywidualnych 
zamków puzzlowych.
Wym.: 9 x 5 cm

12805581 30 zł
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Opowiem Ci mamo super
Gra zawiera 48 sztywnych, laminowanych kart 
(7,5 x 6,5 cm) z których należy ułożyć 8 logicz-
nych historyjek. Każdą z nich dziecko powinno 
opowiedzieć jak najlepiej potrafi swojemu star-
szemu towarzyszowi. Tym razem opowiadanie 
historyjek wymaga od dziecka większego wysiłku, 
ponieważ każda historyjka składa się, aż z sześciu 
obrazków. Gra rozwija, min. wyobraźnię oraz 
umiejętność wypowiadania się dziecka. 
Wym. opakowania: 24,5 x 20,5 x 5 cm

12900600 22 zł

Historyjki do opowiadania II
Zabawka dydaktyczna zawierająca 40 obrazków 
w 10 seriach tematycznych, polegająca na właści-
wym ułożeniu kart tak, aby powstała logiczna histo-
ryjka. Zabawka uczy rozumienia następstw czaso-
wych  i logicznego myślenia, doskonali umiejetność 
wypowiadania się i układania opowiadań, rozwija 
wyobraźnię, spostrzegawczość i analizę wzrokową.
Zawartość: 20 dwustronnych plansz z 40 obraz-
kami o wym. 13 x 11 cm + instrukcja.

12903802 19 zł

Odpowiadając na pytania 
dorosłych lub samodzielnie 
opowiadając o tym, co 
przedstawia dany obrazek 
lub co wydarzyło się w całej 
historyjce, rozwija mowę, 
wzbogaca słownictwo. 
Wyobrażając sobie 
przedstawioną sytuację 
lub wymyślając własną 
wersję wydarzeń opartą na 
jednym obrazku, rozwija 
wyobraźnię.

8-elementowe historyjki
Każda historyjka składa się z 8 ob-
razków, które dziecko ma ułożyć 
w odpowiedniej kolejności i  wło-
żyć do plastikowych kieszonek.

30200601 32 zł

6-elementowe historyjki
Każda historyjka składa się z 6 ob-
razków, które dziecko ma ułożyć 
w odpowiedniej kolejności i  wło-
żyć do plastikowych kieszonek.

30200600 32 zł

4-elementowe historyjki
Każda historyjka składa się z 4 ob-
razków, które dziecko ma ułożyć 
w odpowiedniej kolejności i  wło-
żyć do plastikowych kieszonek.

30200602 32 zł

Historyjki przede wszystkim uczą myślenia przyczynowo - skutkowego. Aby ułożyć obrazki w poprawnej kolejności dziecko musi uruchomić 
procesy myślowe: porównywanie, analizowanie, wnioskowanie. Musi dostrzec szczegóły występujące na poszczególnych obrazkach, porównać je, 
określić, czy są takie same, różne, czy podobne. Uczy się więc spostrzegawczości. 

Kostka - stwórz własną historię
Celem gry jest rozwijanie mowy i struktur języ-
kowych, nabywanie umiejętności rozpoznawania 
upływu czasu za pomocą tworzenia logicznych 
sekwencji czasowych, a także rozwijanie czynno-
ści słuchania.
Wystarczy rzucić kostką i pozwolić wyobraźni 
działać dalej.
W zestawie:10 kostek,72 znaczki z różnymi obiek-
tami oraz instrukcja gry.

11930770 117 zł

Historie z Moe
92 usztywniane karty o wym.: 9 x 9 cm, z nadru-
kiem różnych sytuacji z życia codziennego.
Bardzo popularna pomoc do pracy indywidual-
nej z dzieckiem jak i z całą grupą.
Na podstawie kart można opowiadać historyj-
ki, utrwalając i poszerzając słownictwo, a  także 
próbować przedstawić kolejność zdarzeń z życia 
małej Moe.

14954521 119 zł

Uchwyt do kart 
(1494290)

na stronie 253

Ale historia! kolejność zdarzeń
Układanka uczy łączenia przyczyn i skutków zda-
rzeń, ćwiczy umiejętność opowiadania, zachęca 
do nazywania emocji i odczuć, ćwiczy spostrze-
gawczość, rozwija słownictwo dziecka i zapewnia 
świetną zabawę!
W skład zestawu wchodzą 24 plakietki, z których 
można ułożyć 6 historyjek, 6 kompletów 4-ele-
mentowych puzzli oraz instrukcja.

12806427 28 zł
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Czytaj w myślach
Wyobraź sobie, że można czytać w myślach ... 
Zadając odpowiednie, sprytne pytania, można od-
gadnąć co kryje się na obrazku, czy to jest: zwie-
rzę, przedmiot, czy osoba, itp. Gra wspomaga: roz-
wój języka, rozpoznawanie i nazywanie kolorów i 
wzorów, zapoznawanie zachowań społecznych.
W zestawie: 40 kart z ilustracjami, 40 kart z mo-
tywami ramek.

11622740 48 zł

Uchwyt do kart
Małe dzieci często mają trudności z utrzymaniem 
kart, stojak ten znacznie ułatwi korzystanie z mniej-
szych czy większych kart. Jego zakrzywiony kształt 
uniemożliwia „zerkanie” innym graczom w karty.
Dł.35 cm

14942390 25 zł

Opowiadaj historię
Zestaw 12 kart (10 x 10 cm), z których można 
utworzyć 4 historyjki, każda składająca się z 3 
obrazków. Zapakowane w praktyczne pudełko.

14988417 62 zł

Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, wzbogacają 
słownictwo, rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki 
języków obcych. Duży format pozwala na wykorzystanie plansz podczas pracy z grupą dzieci.

A

Plansze tematyczne
Wym.: 68 x 48 cm

20700008 A - Plażą 22 zł
20700009 B - Sklep 22 zł
20700010 C - Środowisko 22 zł
20700011 D - Kuchnia 22 zł
20700012 E - ZOO 22 zł
20700013 F - Łazienka 22 zł
20700014 G - Ruch uliczny 22 zł
20700015 H - Łąka 22 zł
20700017 I - U lekarza 22 zł
20700018 J - W parku 22 zł

B

C D E

F G H I J

Plansze są lakierowane, drukowane na kartonie dzięki czemu plansza jest sztywna.

Sekwencja zdarzeń II
W zestawie 50 fotografii o wym.:19,5 x 13,5 cm, 
które reprezentują małe historie dotyczące se-
kwencji. Ilustracje pokazują różne czynności z 
życia codziennego, które następują po sobie.

11920510 127 zł

Zgadnij kim jestem? - kalambury
Interesujące kalambury idealne do pracy 
w grupach. Doskonale rozwijają zdolno-
ści poznawcze dzieci. Uczą jak można 
opisywać  przedmioty, czynności, posta-
cie i zwierzęta, bez użycia słów. 
Zestaw zawiera 40 kolorowych k art z 
ilustracjami, kolorową kostkę, klepsydrę 
odliczającą czas (1 min.), instrukcja gry.
Wym. ilustracji: 7,9 x 9 cm

11920543 99 zł
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Sylaby w dominie
Gra dydaktyczna, polegająca na dopasowaniu 
odpowiednich sylab w taki sposób, by powstały 
poprawne formy wyrazów dwusylabowych.
Zawartość:  56 kostek domina, klepsydra, worek, 
16 żetonów, karty wyrazów, instrukcja.

12900410 28 zł

Sylaby - gra
Układanka służy jako pomoc do nauki czytania 
tzw. metodą sylabową. 
W zestawie: 72 dwustronne kartoniki (144 syla-
by), 48 plakietek o wymiarach 4,8 cm x 4,8 cm
Gra przeznaczona dla 1 do 4 graczy.

12800054 29 zł

Układam i czytam 2 w 1
Zestaw zawiera 48 puzzli, z których można ułożyć 
16 wyrazów z ilustracjami. Puzzle są wspaniałą 
pomocą podczas nauki czytania dla najmłod-
szych dzieci. W środku znajduje się instrukcja z 
opisem 2 gier. Zestaw można również wykorzy-
stać jako układankę.
Wym. elem.: 7 x 7 cm

12806618 28 zł

Litery, sylaby, wyrazy - 5 gier
Zestaw zawiera 136 dwustronnych kartoników, z 
których można wyodrębnić cztery zestawy: 72 kar-
toniki, z których można ułożyć 24 puzzle z trzysyla-
bowymi wyrazami, 64 kartoniki, z których można 
ułożyć 32 puzzle z dwusylabowymi wyrazami.
Na rewersie 112 kartoników zawiera małe i duże 
litery, które służą do układania wyrazów oraz 24 
kartoniki, które zawierają litery i wyrazy ilustro-
wane obrazkami, mogące służyć do odwzoro-
wywania wyrazów z liter umieszczonych w po-
przednim komplecie. W środku pudełka znajduje 
się opis zestawu edukacyjnego wraz z instrukcją 
przykładowych zabaw i ćwiczeń.

12806076 57 zł

Sylaby - karty logopedyczne 
Przygotowane zostały paradygmaty (zestawy) 
wszystkich sylab, zgodnie z zasadą maksymal-
nego ułatwiania dzieciom pierwszego etapu czy-
tania. Sylaby zostały zapisane wielkim drukiem, 
czcionką bezszeryfową.
Umiejętność czytania sylab pozwoli dziecku szyb-
ko i skutecznie nauczyć się czytać i rozumieć tek-
sty pisane.
Zestaw zawiera:234 kartoniki formatu A6 zadru-
kowane w kolorze i dwustronnie zabezpieczone 
folią, 25 przekładek z oznaczeniem literowym.
Całość zamykana w drewnianym pudełku.

28705500 125 zł

Rebusy obrazkowe
Utrwalają znajomość liter, tworzenie wyrazów, 
dzielenie na sylaby. 
Rozwijają wyobraźnię, kształcą umiejętność koja-
rzenia, zachęcają do uważnej obserwacji. Uświa-
damiają różnicę między głoską a literą, rozwijają 
koordynację wzrokowo - ruchową.
W zestawie: 48 kostek o wymiarze 5,5 x 5,5 cm

18859011 76 zł

Puzzle magnetyczne - Sylaby
Puzzle sylabowe umożliwiają naukę prawidłowego 
podziału wyrazów na sylaby, określania liczby sylab 
w wyrazie, klasyfikowania wyrazów w zależności od 
liczby sylab. Kształtuje umiejętność wyszukiwania 
odpo wiedniego elementu do stworzenia całego 
wyrazu, dobierania odpowiednich sylab tak, aby 
powstał wyraz poprawny gramatycznie.
Zestaw składa się z płaskich elementów o wła-
snościach magnetycznych, z których można uło-
żyć w sumie 40 wyrazów 2,3 i 4 sylabowych. Na 
puzzlach znajdują się sylaby tworzące po złoże-
niu jeden wyraz, oraz fragmenty rysunku, łączące 
się po złożeniu wizerunku przedmiotu, do które-
go wyraz się odnosi. 

18859110 189 zł

Układanie zdań
Zabawa polega na układaniu kartoników z obraz-
kami i napisami (częściami mowy) w taki sposób, 
aby powstało logiczne i poprawne gramatycznie 
zdanie. Gra wprowadza dzieci w świat gramatyki, 
uczy logicznego myślenia, kształtuje słuch fone-
mowy, doskonali umiejętności wypowiadania się 
i uruchamia dziecięcą wyobraźnię.
W zestaw: 98 kartoników, notes, klepsydra + in-
strukcja.

12900761 22 zł

Tablice demonstracyjne A... Z
Załączona tablica z  alfabetem porządkuje zestaw 
i ma skłonić malucha do odtwarzania ciągu alfabe-
tycznego od A do Z.
W  komplecie znajdują się 32 dwustronne tablice 
o wym.12 cm x 16,5 cm oraz tablica alfabet o wymia-
rach 24,5 cm x 16,5 cm. Tablice służą do nauki liter 
metodą skojarzeń: litera - wyraz - obrazek.

12816007 56 zł
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Puzzle suchościeralne do 
budowania zdań
Zestaw 52 puzzli do uzupełnienia markerem su-
chościeralnym. Oprócz tworzenia zdań puzzle 
mogą posłużyć również do układania liter w po-
rządku alfabetycznym, identyfikacji brakujących 
liter w sekwencji, wprowadzania i utrwalania słow-
nictwa, ćwiczenia płynności czytania itp. 
Puzzle o wym.: 5,5 x 5,5 cm

28546038 98 zł

W zestawie 44 karty demontracyjne o wym. 33 x 23 cm

Zestaw plansz - literowo - obrazkowych
Ten zestaw to wspaniały sposób na uatrakcyjnienie nauki. Jest zgodny z wymaganiami programowymi kształcenia 
zintegrowanego. Stanowi nieodzowną pomoc w nauce czytania i pisania. Nabycie tej umiejętności wymaga od ucznia 
znacznego trudu, a od nauczyciela wytężonej pracy metodycznej. Zaproponowana pomoc dydaktyczna ma na celu 
wspomaganie nauczania i uczenia się. Pełni funkcję motywacyjną, poznawczą i kształcącą.
Zestaw składa się z 44 kart demonstracyjnych o wym.:33 x 23 cm, (oprawione są w listwy z zawieszką), służących 
do wprowadzania liter, dwuznaków i zmiękczeń. Każda karta zawiera: obrazek ilustrujący wyraz podstawowy. litery 
drukowane małe i wielkie,  litery pisane małe i wielkie umieszczone w liniaturze z dokładnie pokazanym, wzorem 
kreślenia (drogą pisania), schemat wyrazu z zaznaczeniem poznanej litery, podział na głoski, podział na sylaby, wyraz 
podstawowy, ramki w kolorze niebieskim (oznaczenie spółgłosek) i czerwonym (oznaczenie samogłosek).
Całość w praktycznej walizce z rączką.

22500223 269 zł

Skojarzenia - nauka czasowników
Zabawa, gra polega na połączeniu plakietek z pod-
pisami do odpowiednich plakietek z obrazkami.
Dodatkowo pomaga system samo kontrolny w posta-
ci kolorowych pasków, naniesionych na plakietkach.
W zestawie: 108 plakietek z obrazkami (7 x 7 cm) 
oraz 108 plakietek z podpisami (7 x 3 cm)

11920090PL 169 zł

Skojarzenia - nauka rzeczowników
Zabawa, gra polega na połączeniu plakietek z pod-
pisami do odpowiednich plakietek z obrazkami.
Dodatkowo pomaga system samo kontrolny w posta-
ci kolorowych pasków, naniesionych na plakietkach.
W zestawie: 108 plakietek z obrazkami (7 x 7 cm) 
oraz 108 plakietek z podpisami (7 x 3 cm)

11920050PL 169 zł

Zawody i ich atrybuty
Gra składa się z większych fotografii przedstawia-
jących osoby i wykonywane przez nich zawody  
oraz mniejszych prezentujących atrybuty związa-
ne z daną specjalnością. Zadaniem dziecka jest 
przyporządkowanie rekordów z przedmiotami do 
ilustracji osób. Zestaw składa się z 60 kart: 12 kart 
z przedstawicielem zawodu (8 x 15 cm), 48, które 
przedstawiają atrybuty zawodów (7,5 x 7,5 cm).

11920560 105 zł

Zdjęcia - rzeczowniki, 
czasowniki, przymiotniki
275 kart z fotografiami o wym.: 11 x 
14 cm doskonalych do ćwiczeń języ-
kowych. Fotografie przedstawiające 
przedmioty (rzeczowniki), czynności 
(czasowniki) oraz ich atrybuty.
Dzięki zabawie dzieci poszerzają słow-
nictwo, rozwijają zdolność formułowa-
nia wypowiedzi, itp.

28544045 245 zł

Zdjęcia - zwierzęta, 
przedmioty
227 kart o wym.: 11 x 14 cm przedsta-
wiających fotografie ze zwierzęami  oraz 
przedmiotami.  Zadaniem dzieci jest łą-
czenie w pary poszczególnych kart, np. 
pizza z szklanką soku, wóz policyjny z 
kajdankami, itp. Doskonała gra, pomoc 
dydaktyczna rozszerzająca słownictwo i 
umiejętności komunikacyjne.

28544046 219 zł
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Czytanie ze zrozumieniem
Format: A4

30103160 klasa 1 - 66 str. 55 zł
30100402 klasa 2 - 52 str. 49 zł
30100409 klasa 3 - 50 str. 49 zł
30100406 klasa 4 - 50 str. 49 zł
30100408 klasa 5 - 57 str. 49 zł
30100407 klasa 6 - 53 str. 49 zł
30103146 klasa 7 - 64 str. 55 zł

Czy tu, czy tam - Czytam
Książka zawiera 20 testów kształcących umiejęt-
ność czytania ze zrozumieniem. Każdy tekst składa 
się z pytań dotyczących jego treści oraz odpowiedzi 
podanych do wyboru. Niektóre teksty są fragmen-
tami książek stanowiących literaturę dla dzieci, 
inne pochodzą z publikacji popularnonaukowych.
Format: 20,5 x 29 cm, 96 stron.

30200203 23 zł

Ćwiczenia - czytanie ze zrozumieniem
Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci, które w spo-
sób bardzo dobry opanowały umiejętność czytania 
na poziomie wyrazu, natomiast czytanie tekstów 
jest dla nich jeszcze problemem. Umieszczone 
tutaj teksty są krótkie i opowiadają o konkretnych 
zjawiskach lub wydarzeniach, dzięki czemu dzieci, 
dla których abstrakcyjne myślenie jest problemem, 
pracując z nimi, mogą odnieść sukces.
100 str. Format A4 

30242707 32 zł

Skuteczne czytanie poprzez pisanie
Ćwiczenia składają się z 12 rozdziałów uwzględniają-
cych zróżnicowaną strukturę i trudności ortograficzne 
wyrazów. Na jednej stronie to samo zdanie napisane 
jest trzykrotnie literami o zróżnicowanej wielkości.
101 kart (89 kart z tekstami).Format A4

19503143 49 zł

Seria Czytanie ze zrozumieniem jest zbiorem testów sprawdzających rozumienie czytanego tekstu dla uczniów klas 1-7. 
Każdy tom zawiera wybór testów o dużym stopniu zróżnicowania, przeznaczonych dla danej grupy wiekowej.
Zebrane teksty pozwalają kształtować i sprawdzać umiejętności czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstów i wyciągania wniosków. 
W ćwiczeniach zawarto polecenia z zakresu gramatyki, ortografii i redagowania użytkowych form wypowiedzi.

Pakiet - Myślę, czytam, piszę
Zestaw ten uczy dziecko rozróżniania rodzajów 
rzeczowników (męski, żeński, nijaki) oraz roz-
różniania zaimków wskazujących. Wskazywanie 
obrazkiem, etykietką rzeczowników określonych 
zaimkami wskazującymi.
Zestaw zawiera: 1 planszę, 45 elementów ob-
razkowych (czarno-białych),45 etykietek opiso-
wych,opis przykładowych ćwiczeń.

28780000 89 zł

Suwaki terapeutyczne - pociągi
Suwaki to jedna z metod powszechnie stosowa-
nych w pracy z dziećmi, które mają trudności w 
czytaniu i pisaniu. Zalecane są dla dzieci czytają-
cych wolno z powodu głoskowania, które unie-
możliwia syntezę wyrazu. Pociągi służą do ćwicze-
nia czytania wyrazów jednosylabowych o różniej 
ilości spółgłosek występujących obok siebie.
W zestawie znajdują się 24 pociągi. 
Format: A5, 32 strony.

30200270 22 zł

101 i więcej pomysłów jak pomóc 
dziecku z dysleksją
Publikacja to zbiór wypróbowanych i efektywnych 
metod pracy z dziećmi z diagnozą dysleksji. Zawarte 
w książce ćwiczenia i pomysły mogą być łatwo mo-
dyfikowane i dostosowywane do różnych rodzajów 
zajęć. Są odpowiednie dla dzieci i młodzieży w prze-
dziale wiekowym od 5. do 19. roku życia. Nie wyma-
gają też żadnego specjalnego wyposażenia. Wzbo-
gacono je opisami wyjaśniającymi naturę dysleksji.
Format: B5, 192 strony

30200983 44 zł

Testy przeznaczone są do wykorzystania w 
trakcie lekcji jako sprawdziany, jak również 
podczas zajęć indywidualnych.
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Eduterapeutica  Już umiem - Język Polski
Zestaw pozwala w sposób ciekawy i motywujący uczniom klas 4-6 przypominać, rozwijać i 
poszerzać umiejętności językowe, w szczególną uwagę zwrócono na umiejętności czytania 
oraz czytelnego i poprawnego pisania. Zestaw idealnie pasuje do wykorzystania na lekcjach 
języka polskiego, podczas dodatkowych zajęć w szczególności do pracy z uczniami którzy 
wykazują problemy ze sprawnym czytaniem, czytelnym i poprawnym pisaniem a także dla 
uczniów z niektórymi deficytami rozwoju psychospołecznego i fizycznego. Zestaw zawiera: 
70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw, 150 kart pracy wydrukowanych z programu.

25400016 489 zł

Linijki do czytania - etap 1
Linijka przeznaczona jest dla dzieci początkują-
cych, które czytają teksty pisane większą czcionką.
Wykonana z tektury.
Wym. linijki 5 x 19 cm, 
Wysokość okienka 12 mm (niebieska folia).

79902020 1 szt. 7 zł

Linijki do czytania - etap 2
Linijka przeznaczona jest dla dzieci średnio-
zaawansowanych, które czytają teksty pisane 
mniejszą czcionką.
Wykonana z tektury,
Wym. linijki 5 x 19 cm, 
Wysokość okienka 7 mm (żółta folia).

79902025 1 szt. 7 zł

Kolorowe folie do czytania
Jedną z technik wspomagających i ułatwiających 
naukę płynnego czytania jest nakładanie na tekst 
kolorowych folii. W Polsce posługują się nią nie-
liczni terapeuci. Folie są skutecznym i najprost-
szym rozwiązaniem zmiany koloru tła czytanego 
tekstu. Stosowanie kolorowych nakładek jest 
szczególnie wskazane w przypadku tzw. dysleksji 
wzrokowo-przestrzennej, czyli zaburzeń percep-
cji wzrokowej.
W zestawie: 8 szt, format: A5

60000038 39 zł

Eduterapeutica - Umiem czytać
Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności wyraźnego 
i poprawnego czytania w nauczaniu wczesnoszkolnym: sylabizowanie i budowanie zdań, koncentra-
cja uwagi, rozwijanie funkcji językowych, pamięć wzrokowa i słuchowa, rozwijanie funkcji wzroko-
wych: analizy i syntezy. 
Zestaw zawiera: 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 7 interaktywnych gier i za-
baw klasowych, 70 kart pracy wzorce do kopiowania; można je również samodzielnie wydrukować 
z programu, 30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych również na płycie CD.

25400019 226 zł

Eduterapeutica Dysleksja - karty 
pracy
staw 184 kart w formacie A4, czarno-białe do wy-
pełniania lub wielokrotnego kopiowania, przezna-
czony jest do wspierania i terapii uczniów w wieku 
7-10 lat wykazujących specyficzne problemy z za-
kresu szeroko rozumianej dysleksji.
Karty pracy zawierają ćwiczenia funkcji wzrokowych, 
funkcji pamięciowych i funkcji językowych oraz kon-
centracji, a dopiero na ich bazie uczniowie przecho-
dzą do ćwiczenia samej umiejętności czytania.

25400017 85 zł

Eduterapeutica - Dysleksja
Program terapeutyczny wykorzystuje powszechnie uznaną metodę 18 struktur wyrazowych, która umożliwia pogłębienie umiejętności analizy i syntezy wyrazów. Jest to metoda przeznaczona 
do jednoczesnego ćwiczenia czytania i pisania na tym samym materiale leksykalnym w oparciu o uaktywnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestyczno-ruchowego. Metodę 18 
struktur wyrazowych można stosować niezależnie od tego, które funkcje są najbardziej zaburzone. Dzieci bawiąc się głoskami, sylabami, obrazkami, i rebusami w spontaniczny i naturalny dla 
siebie sposób przyswajają umiejętności czytania i pisania, które wcześniej sprawiały im duże duże trudności.
Program zawiera: 16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych, 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, 22 ćwiczenia filmowe, 15 interaktywnych gier i zabaw, 219 kart pracy, poradnik metodyczny, 
pomoce dydaktyczne i wydrukowane karty pracy.

25400018 1234 zł

Llinijka z przezroczystym okienkiem to doskonałe wsparcie dla dzieci podczas nauki czytania. Ustawiamy okienko na 
czytanej linii tekstu, co ułatwia skupienie wzroku na tej jednej linii poprzez zasłonienie pozostałych.
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Szyfrowanki
Nie od dziś wiadomo, że dzieci najchęt-
niej i najefektywniej uczą się podczas 
zabawy.  Maluchy uwielbiają atmosferę 
tajemniczości, rozwiązywanie i tworze-
nie zagadek, właśnie dlatego  Szyfro-
wanki doskonale wpisują się w gusta 
najmłodszych. Zestaw Szyfrowanki 
został stworzony z myślą o dzieciach 
uczących się czytać sylabami. 

18260005 cz. I 36 zł
18260006 cz. II 36 zł

Układanka sylabowa - cz I
Ilość elementów: 30 elementów: 13 płytek z ob-
razkami (MAMA, LAMA, LALA, MAPA, LAWA, ULE, 
MEWA, POLE, PUMA, LUPA, BILA, EMU, FALE), 16 
płytek z sylabami (z paradygmatami P, M, L, B, F, 
W) oraz podstawą bazową,
Materiał z którego wykonano elementy: płyta 
HDF o grubości 3 mm

18200002 47 zł

Układanka sylabowa - cz II
Ilość elementów: 28 elementów: 11 płytek z 
obrazkami (BUTY, AUTO, MATA, LODY, DOMY, 
DYMY, BUDA, WODA, BODY, TATA, TUBA), 16 pły-
tek z sylabami (z paradygmatami P, M, L, B, F, W, 
T, D) oraz podstawą bazową,
Materiał z którego wykonano elementy: płyta 
HDF o grubości 3 mm

18200001 47 zł

Układanka sylabowa - cz III
Ilość elementów: 26 elementów: 11 płytek z ob-
razkami (OKO, PASY, KOSA, OSA, KAWA, TEKA, 
SOFA, LISY, KIWI, SOWA, KOTY), 14 płytek z syla-
bami (z paradygmatami P, M, L, B, F, W, T, D, S, K) 
oraz podstawą bazową,
Materiał z którego wykonano elementy: płyta 
HDF o grubości 3 mm

18200000 47 zł

Układanka sylabowa - cz. IV
Ilość elementów: 24 elementów: 9 płytek z obrazkami (WOZY, 
GADY, BEZA, WAZA, WAGA, ZUPA, KOZA, FOKA, FIGI), 14 płytek z 
sylabami (z paradygmatami P, M, L, B, F, W, T, D, S, K, G, Z) oraz 
podstawą bazową,
Materiał z którego wykonano elementy: płyta HDF o grubości 3 mm

18200003 47 zł

mTalent - Czytanie sy-la-ba-mi I
Zestaw multimedialnych ćwiczeń do na-
uki czytania, opartych na zbiorze sylab 
otwartych, do wykorzystania na zajęciach 
dydaktycznych (np. roczne przygotowanie 
przedszkolne lub wcześniej), dydaktyczno-
-wyrównawczych, logopedycznych, zajęciach 
terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyj-
nych, w edukacji domowej i innych obsza-
rach mających na celu wykształcenie u dziec-
ka umiejętności czytania.
Program składa się z ponad 500 ekranów 
interaktywnych oraz zestawu materiałów do-
datkowych w jednym pudełku.

25000016 774 zł

mTalent - Czytanie sy-la-ba-mi II
Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki 
czytania, inspirowanych metodą 18 struktur 
wyrazowych, do wykorzystania na zajęciach 
dydaktycznych (np. roczne przygotowanie 
przedszkolne lub wcześniej), dydaktyczno-
-wyrównawczych, logopedycznych, zajęciach 
terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyj-
nych, w edukacji domowej i innych obsza-
rach mających na celu wykształcenie u dziec-
ka umiejętności czytania.
Program składa się z ponad 500 ekranów 
interaktywnych oraz zestawu materiałów do-
datkowych w jednym pudełku.

25000020 774 zł

Uchwyty ergonomiczne
Wykonane z miękkiej, elastycznej gumy.
Dł.3 – 4 cm

19120008 1 szt. 5 zł

Całe seria mTalent 
dostępna na 

stronach 70 - 71
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Żelowa tablica z piaskiem
Elastyczna płytka, wypełniona żelem w środku.
Po płytce do woli można pisać i rymować dołączonym 
do zestawu sztyftem z metalową końcówką.
Aby wymazać część obrazka lub całość wystarczy prze-
trzeć go dłonią.
Wym.: A5

18309066 55 zł

Piosenki do rysowania - Podręcznik
W książce umieszczono 64 scenariusze zajęć i 
tyle samo towarzyszących im piosenek. Do każ-
dego wzoru graficznego opracowano po dwa, 
trzy scenariusze. 
152 strony, format A4

30200037 26 zł

Piosenki do rysowania ćwiczenia
W teczce znajdują się 64 karty ćwiczeń oraz 25 kart ze wzorami graficznymi oraz naklejki. Na kartach ćwiczeń dzieci 
wielokrotnie odtwarzają wzór.

30200036 26 zł

Piosenki do rysowania CD
Na płycie znajdują się 64 piosenki w wersji wokalno-in-
strumentalnej. Piosenki popularne i ludowe oraz wybra-
ne z repertuaru dziecięcego, w niektórych przypadkach 
nieco przetworzone w celu rytmicznego dostosowania 
ich do przyporządkowanych im wzorów graficznych.

30200034 20 zł

Zdjęcia do ćwiczeń grafomotorycznych
Zestaw przedstawia karty ze wzorami graficznymi (li-
nie, gniazda, spirale, mosty, koła, pętle, itp.)
Zabawa polega na dokładnej obserwacji kształtom i 
naniesionej grafice oraz próby odtworzenia na kar-
tach wzorów przedstawionych na karcie. 
W zestawie: 55 kart o wym.: 29,7 x 21 cm i książeczka 
ze wskazówkami gry dla nauczyciela.

22442340 187 zł

Magnetyczne rysowanie
Za pomocą magnetycznego długopisu można 
przyciągnąć ukryte kuleczki tworząc z nich pięk-
ne prace artystyczne, a żeby zacząć tworzyć nowy 
obrazek, wystarczy potrząsnąć tablicą.
W zestawie: magnetyczna tablica 21 x 17 x 1,5 cm 
z 380 kuleczkami oraz 10 kart z 20 wzorami.

11621090 79 zł

Uchwyty na ołówek - Zestaw 3 Jajek
Urocze uchwyty w kształcie jajka rozwijające  małe mię-
śnie dłoni potrzebne do precyzyjnego pisania.  
Materiał: gęsta pianka, wysoka jakość wykonania.

13892502 22 zł

Zestaw 12 nakładek do pomocy w 
pisaniu
Duży wygodny uchwyt umożliwiający prawidłowe 
ułożenie palców .
Materiał: guma, wysoka jakość wykonania.

13892504 192 zł

12 sztuk
1 sztuka tylko 16 zł
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Nauka pisania

Rysuj i zmazuj z pszczółką
Zestaw tablic suchościeralnych z mazakiem i 48 
zabawnymi zadaniami, które przygotowują dzieci 
do nauki pisania, pomagają w koncentracji, zachę-
cają je do pracy oraz uczą precyzji. 
Zawartość: 24 dwustronne tablice o wymiarach 
11,5 x 16,3 cm, suchościeralny pisak, ściereczka. 

12801984 31 zł

Zadania z rysowania
Zestaw tablic suchościeralnych z mazakiem i 48 
zabawnymi zadaniami, które przygotowują dzieci 
do nauki pisania, pomagają w koncentracji, zachę-
cają je do pracy oraz uczą precyzji. 
Zawartość: 24 dwustronne tablice o wymiarach 
11,5 x 16,3 cm, suchościeralny pisak, ściereczka. 

12801991 31 zł

Tabliczki do ćwiczeń oburącz
Na płytce zostały wyżłobione dwa identyczne wzory (jak w odbiciu 
lustrzanym),a zadanie dziecka polega na „przeprowadzeniu” posa-
dzonego krążka  po wzorze za pomocą oburącz jednocześnie.
Pomoc kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową.
W zestawie:4 płytki ze wzorami o wym.:32,5 x 55 x 7,5 cm oraz prak-
tyczne i trwale drewniane pudełko do przechowywania zestawu.

11623614 500 zł

Alfabet polski - pisany + cyfry
Przestrzenne litery i cyfry wygrawerowane na drewnianych tablicz-
kach wprowadzą dziecko w magiczny świat wyrazów i znaków.
Zawartość: drewniana skrzynka o wym. 31,5 x 26 x 10,5 cm, 88 pły-
tek o wym. 11 x 13 cm z wyżłobionymi: 74 sztuk z małymi i wielkimi 
literami pisanymi, 10 sztuk z cyframi, 4 sztuki z podstawowymi zna-
kami matematycznymi, instrukcja z propozycjami zabaw. Całość w 
drewnianej skrzynce.

24311024 349 zł

Piszę i zmazuję litery
Ćwiczenie to ułatwia suchościeralny marker, któ-
rym można pisać nawet krzywo i nie w linijce, gdyż 
szmatka to wszystko szybko zmaże i znów można  
napisać prostą i piękną literkę. 
Zestaw zawiera: 16 dwustronnych tablic o wym. 11,5 
x 16,3 cm, marker suchościeralny, ściereczkę.

12806564 26 zł

Grafopercepcja
Zadania zawarte w książce uczą kontrolowania 
wzrokiem wykonywanych czynności, naślado-
wania ruchu, organizowania czynności od strony 
lewej do prawej, precyzji posługiwania  się  domi-
nującą ręką, rozszerzają pole widzenia, rozwijają 
koordynację wzrokowo - ruchową.
Zawartość: książka  A4,  88 stron czarno-białych z 
perforacją (do wyrywania).

28706700 30 zł

1 szt. = 125 zł

Czy ręka pamięta?
Kopiowane wzorów i obrazów jest ważnym treningiem prawej i lewej półkuli mó-
zgu. Zaplanowanie ruchu rączki, czyli dokładne narysowanie zapamiętanego ob-
razka nie tylko ćwiczy precyzję dominującej ręki, ale silnie oddziałuje na poprawną 
artykulację dźwięków mowy. W zestawie: 2 plansze demonstracyjne, 2 plansze do 
rysowania wzorów, 27 zestawów kart tematycznych, 27 szt kart matematycznych, 
pisak suchościeralny.

18260007 69 zł
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Labirynty grafomotoryczne
3 tabliczki z grubej sklejki o wym. 20 x 30 cm z wyfre-
zowanymi szlaczkami o rożnej skali trudności.Do każdej 
tabliczki przymocowany został na sznurku drewniany pi-
sak. Zadanie dziecka polega na prowadzeniu pisaka po 
wyznaczonym torze.

11120301 155 zł

3 tabliczki!

Nauka liter
W zestawie znajduje się 26 kart-szablonów z liter-
kami. Zielony punkt oznacza miejsce, w którym 
należy zacząć pisanie literki, natomiast kolejna 
cyfra wskazuje następny ruch. Dzięki tak precyzyj-
nej instrukcji już 4- latki oraz dzieci z trudnościami 
w nauce pisania, nie będą miały z tym problemu. 
Wym. planszy: 11 x 14 cm

28546012 109 zł

Piaskownica do nauki pisania
W zestawie: drewniana tacka o wym. 30 x 22,8 cm, 
która umożliwia przygotowanie do pisania, tablica 
dwustronna: tablica do rysowania kredą oraz tablica 
magnetyczna do rysowania pisakiem zmywalnym.
W zestawie: pisak do tablicy zmywalnej, 3 kredy z 
gąbką do ścierania, 0,5 kg piasku do tacki, 1 pac-
ka do wygładzania piasku oraz instrukcja.

11920616 99 zł

Tablice ze szlaczkami - Zestaw
Zestaw zawiera 6 dwustronnych arkuszy czar-
nych tablic z kropkowanym nadrukiem różnych 
wzorów. Tablice są bardzo pomocne przy nauce 
precyzyjnego rysowania, wypracowywania odpo-
wiednich ruchów dłoni. Jest to dobry początek do 
pisania pierwszych liter.
Wym.: 30 x 25 cm

14985555 dla początkujących 104 zł
14985556 dla zaawansowanych 85 zł

Białe ołówki - 12 szt.
Zalecane do zastosowania przy czarnych tablicach.
Wym.: 17,5 x 0,8 cm

14985074 24 zł

dla początkujących

dla zaawansowanych

Eduteraputica - Umiem pisać
Program Umiem Pisać jest zbiorem interaktywnych ćwiczeń i kart pracy zgodnych z podsta-
wą programową. Przeznaczony jest dla dzieci w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Ćwiczenia 
dostępne w programie zostały przygotowane w taki sposób, by angażować dzieci pod kątem 
motorycznym i sensorycznym oraz motywować do dalszej nauki. Dzięki Umiem Pisać moż-
liwe jest rozszerzenie zajęć ogólnych w klasie 1 oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i 
wyrównawczych w klasach 1-3. można wykorzystać również na tablicach interaktywnych. 
Zawartość zestawu: 94 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 6 interaktywnych 
gier i zabaw klasowych,120 kart pracy.

25400008 328 zł

mTalent - Trudności w pisaniu
Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagno-
zy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania 
i rozwijania motoryki małej, do wykorzystania na 
zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalida-
cyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym z 
symptomami dysgrafi i lub obniżonym napięciem 
mięśniowym) oraz jako narzędzie profilaktyczne 
przygotowujące dzieci do nauki pisania, wspoma-
gające tradycyjną naukę pisania liter.
Program składa się z blisko 1000 ekranów interak-
tywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych.
Cała seria mTalent dostęna na stronie 70-71.

25000013 1218 zł
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Zestaw tabliczek - Literki, cyfry i 
znaki
Do Makatki z kieszeniami.
Zestaw zawiera: samogłoski, spółgłoski, cyfry, 59 
znaków matematycznych i interpunkcyjnych.

12800086 583 elem. 45 zł

Tablica magnetyczna na ścianę - zwijana
Zmazywalna tablica do zawieszenia lub przyklejenia elementów. Idealna pomoc 
edukacyjna w każdej klasie. Może być zawieszona lub przymocowana do ściany. 
W zestawie: 1 tablica oraz 4 samoprzylepne paski magnetyczne.
Wym.: 50 x 70 cm

11930959 145 zł

Makatka z kieszeniami - Domek
Duża, atrakcyjna plansza z materiału z kieszon-
kami wykonanymi z przezroczystego tworzy-
wa dzięki, której będzie można uporządkować 
umieszczone w kieszonkach literki.
Wym.: 120 x 138 cm

13221001 207 zł

Makatka z 44 kieszeniami 
44 kieszonki.
Wym.: 80 x 90 cm

13800022 140 zł

Otwory do 
zawieszenia 
na ścianie

64 kieszonki
o szerokości
10 cm

Magnetyczne makatki z kieszeniami
Kieszenie można połączyć ze sobą w pionie luz w 
poziomie za pomocą haczykowo – pętelkowych 
łączników i rzepów.
Każda makatka posiad 5 rzędów przezroczystych 
kieszeni na karty.
Na odwrocie każdej z makatki, 2 duże kieszenie 
służące do przechowywania kart.
Wym. każdej makatki:14 x 17 cm

20602384 159 zł

Kostki wielokrotnego użytku
Zestaw 3 kostek ze suchościeralną powłoką oraz pisakiem pozwala 
na dowolne ich wykorzystanie. Zapakowane w plastikowy słoiczek.
Wym. kostki: 3,5 cm
Wym. opakowania: 12 x 7 cm

11933103 53 zł

Paski magnetyczne - samoprzylepne
W zestawie: 9 magnetycznych pasków o wym. 11,5 x 2 x 0,15 cm

11930957 22 zł

ję
zy

k 
po

ls
ki

263Szersza oferta na www.educol.pl

ję
zy

k 
po

ls
ki

262 Wszystkie ceny brutto



Konstrukcje liter i cyfr - zestaw 
magnetyczny
Twórz litery i cyfry za pomocą kolorowych, ma-
gnetycznych elementów! 
Proste jak i  wygięte elementy mogą wyć wyko-
rzystywane do tworzenia wielkich i małych liter.
W zestawie: 262 sztuki w pojemniku.

20608551 136 zł

Magnetyczne literki box
89 szt. drewnianych, magnetycznych literek i 
cyferek o wym.: 5,5 cm w drewnianej skrzynce z 
pokrywką.
Wym.: 25 x 16 cm

11458955 95 zł

Magnetyczne literki z tablicą
Zestaw zawiera: tablicę, 48 liter + 8 elem.
Wym. opakowania: 37 x 27 x 5 cm

13005181 66 zł

Kolorowe magnesy
Śr.: 4 cm

19583142 6 szt. 10 zł

Mazaki suchościeralne
4 mazaki suchościeralne z gąbką.

19595000 29 zł

Magnetyczne literki, cyferki 
Zestawy zawierają po 48 znaków.
Z przeznaczeniem do tablic magnetycznych.

13005460 małe literki 27 zł
13005461 wielkie literki 27 zł
13005463 cyferki 27 zł

Tablice korkowe w drewnianej ramie
W zestawie elem. mocujące.

28030100 60 x 100 cm 59 zł
28030120 80 x 120 cm 87 zł
28030150 90 x 150 cm 118 zł

Tablice suchościeralne w aluminiowej ramie
W zestawie elem. mocujące.

28050050 30 x 50 cm 69 zł
28050100 60 x 100 cm 159 zł
28050120 80 x 120 cm 229 zł
28050150 90 x 150 cm 279 zł

Możliwość wykonania tablicy 
na dowolny wymiar.  

Wycena po wcześcniejszym 
zapytaniu z BOK.

Pinezki
W zestawie: 100 szt.

19583150 7 zł
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Parawan personalny, akustyczny
Mobilny, składany parawan akustyczny wykonany z 
filcu. Umożliwia redukcję hałasu a funkcjonalny or-
ganizer pomaga zachować porządek w miejscu pra-
cy. W środkowej części gumki do przechowywania, 
po zewnętrznych stronach kieszonki na drobiazgi. 
Szer. po rozłożeniu 120 cm, wys. 35 cm, po złożeniu 
ok. 50 x 35 cm.

19510029 161 zł

Kolorowe  haczyki - magnetyczne
Kolorowe magnetyczne haczyki przydadzą się do 
prezentacji plansz czy zawieszenia dekoracji.
Haczyki można przyczepić na metalowych tablicach, 
metalowych szafach na dokumenty i innych metalo-
wych powierzchniach, zwalniając miejsce na ścianie.
Zwolnij więcej miejsca na ścianie i tablicy ogłoszeń, 
przechowując materiały na metalowych szafkach na 
dokumenty i innych powierzchniach magnetycznych.
Zestaw 4 haczyków w 4 kolorach.
Śr. 4 cm

20602694 76 zł

Kieszonki demonstracyjne
Dwustronna „sztaluga” demonstracyjna, z jednej 
strony transparentna kieszonka, z drugiej  po-
wierzchnia suchościeralna. 
W zestawie 5 sztuk o wym.: 23 x 30 cm mieszczą-
ce do 30 arkuszy z zadaniami.

20600482 140 zł

Magnetyczne kieszenie
Praktyczne kieszenie do przechowywania 
drobnych elem. przydatnych podczas 
pracy przy tablicy.
Przyczep magnetyczne kieszenie na tabli-
cy i miej zawsze wszystko co potrzeba do 
pracy w zasięgu ręki!
Wym.:9,5 x 5,5 cm

20606447 135 zł

Karty demonstracyjne magnetyczne
Każda tablica wyposażona jest w dużą po-
wierzchnię do pisania o rozmiarach 11 x 17 cm.
Jej magnetyczna podstawa umożliwia „przymo-
cowanie” do ,np. tablicy i zademonstrowanie 
całej klasie naniesionego na niej rozwiązania za-
dania, wyjaśnienia własnych obliczeń, itp.
Kolorowa rama każdej z tablicy pozwala na sper-
sonalizowanie jej z daną osobą.
W zestawie: 4 szt.

20606370 129 zł

Dzwonki odpowiedzi - 4 szt.
Dzwonki wydające różne dźwięki urozmaicą każ-
dą lekcję. Zachęca dzieci do zdrowej rywalizacji, 
aktywności podczas dyskusji, sprawiając przy 
tym wiele radości.
Każdy z uczniów dostaje dzwonek i kto chce udzie-
lić odpowiedzi na zadane pytanie – naciska go.
Zailanie: 2 baterie AAA (brak w zestawie).
Śr.: 9 cm

20603774 121 zł

akcesoria 
edukacyjne

Licznik czasu - Manualny
Idealny przyjaciel, który pomoże dziecku kontro-
lować czas podczas wykonywanych czynności.
Minutnik posiada dwie tarcze, jedna do ustawie-
nia całkowitego czasu, druga do wcześniejszego 
ostrzeżenia. Do każdego z tych alarmów istnieje 
możliwość ustawienia indywidualnej sygnalizacji 
dźwiękowej i świetlnej.
Wymagane 3 baterie AAA. Wym.:12 x 8 cm

20606909 143 zł

Wskaźnik uczniowski - 3 szt.
Zestaw 3 wskaźników w kolorach: czerwony, zie-
lony, niebieski.
Wym.:14 x 17 cm

20602655 68 zł

28 zł = 1 szt.
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Ortografia i gramatyka
Trzy słówka Ortograficzne Bingo - Zmiękczenia, ż/rz i h/ch
Bingo „Trzy słówka” to trzy zabawne i szybkie gry do nauki czytania, ortografii i ćwiczeń słu-
chu fonemowego: Bingo, Super bingo i Tercet  oparte na znanych i lubianych zasadach gier 
typu bingo i memory. Każda z gier posiada elementy zachęcające do rywalizacji i spostrze-
gawczości, ćwiczą koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową oraz refleks. 
Grę  można z powodzeniem wykorzystywać zarówno w początkowej nauce czytania i pisania, 
jak i w terapii pedagogicznej.
W zestawie: 36 dwustronnych kartoników o wym. 8 x 8 cm. 24 żetony, instrukcja opisująca 
trzy gry. 
Wym.: 25,7 x 15,7 x 4,5 cm

19505087 35 zł

Czwartoteściki z polskiej gramatyki
Praktyczny samouczek gramatyczny dla uczniów 
klas 4, którzy nie rozumieją gramatyki i tych, któ-
rzy dobrze sobie radzą, ale chcą się przygotować 
do sprawdzianu. Zawartość obejmuje wiedzę i 
umiejętności z zakresu gramatyki polskiej zgod-
ne z podstawą programową MEN.
Format A4, 148 stron

30201155 23 zł

Zakręcona ortografia 7-12 lat
Trudny temat ortografii został potraktowany z 
przymrużeniem oka i zyskał atrakcyjną oprawę 
graficzną. Książeczka uczy i utrwala zasady orto-
grafii, bawi absurdalnymi wierszykami i zadania-
mi. Odmienna od podręcznikowej forma, propo-
nuje nowe spojrzenie na ortografię. W zestawie 
120 stron w twardej oprawie.
Wym. opak.: 9 x 2.5 x 19.5 cm

19539645 30 zł

Ortomino - domino ortograficzne
Gra oparta jest na zasadach klasycznego domina, 
przeznaczona dla 2-4 graczy. Ułatwia proces naby-
wania i utrwalania umiejętności właściwej pisow-
ni. Jest atrakcyjną formą nauczania i przyswajania 
ortografii poprzez trening spostrzegawczości i 
doskonalenia pamięci wzrokowej. Dodatkowo 
czcionka „Elementarz” pomaga w nauce czytania.
W zestawie: 28 drewnianych klocków o wym. 3 
x 6 x 1 cm, drewniany stojak, instrukcję z dodat-
kowymi inspiracjami zabaw, bawełniany worek.

19510021 u-ó 69 zł
19510022 ch-h 69 zł
19510023 rz-ż 69 zł

mTalent - Ortografia
Seria programów kształcących świadomość 
ortograficzną i nawyki poprawnej pisowni, do 
wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompen-
sacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych, a 
także na lekcjach mających na celu kształtowanie 
świadomości ortograficznej i poprawnej pisowni.
Program składa się z ponad 1000 ekranów inte-
raktywnych oraz zestawu materiałów dodatko-
wych w jednym pudełku.

25000018 1315 zł

Piątoteściki z polskiej gramatyki
Testy o dwóch stopniach trudności z kluczem 
odpowiedzi przeznaczone dla uczniów klasy V 
szkoły podstawowej. Pozwalają powtórzyć ma-
teriał dzięki przystępnemu kluczowi odpowiedzi, 
umożliwiają ocenę umiejętności dzięki obliczeniu 
wyniku na karcie odpowiedzi, w formie praktycz-
nego samouczka gramatycznego, zgodne z pod-
stawą programową MEN
Format A4, 192 strony

30201166 27 zł
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Lotto ortografia
Ortograficzna loteryjka obrazkowa. Polecamy ją 
dzieciom ze starszych klas, mającym kłopoty z or-
tografią i dysleksją. Hazardowy sposób rozgrywki 
wprowadza dodatkowy bodziec do nauki ortogra-
fii. Zarówno w grupach szkolnych, jak i w domu.
Zestaw gry zawiera: 6 dwustronnych, twardych 
plansz, 54 dwustronne, sztywne tafelki, 16 tafel-
ków do gry „Szczęśliwa koniczynka” oraz instruk-
cję gry.

12800012 29 zł

Zestaw samogłoski
Zestaw służy do nauki czytania i pisania prostym 
drukiem samogłosek oraz klasyfikacji liter w od-
różnieniu od wielkości i koloru.
Zestaw zawiera: 27 elementów obrazkowych, 
opis przykładowych ćwiczeń.

28702000 37 zł

Liczebniki porządkowe
Zestaw ten służy do wprowadzenia nazw liczebników 
porządkowych w połączeniu ze znajomością kolorów 
oraz nauki odpowiedzi na pytanie: Który z kolei?
Zestaw zawiera: 11 elementów obrazkowych, 20 
etykietek opisowych opis przykładowych ćwiczeń.

28701000 37 zł

Zestaw - Ten, ta, to
Zestaw ten uczy dziecko rozróżniania rodzajów 
rzeczowników (męski, żeński, nijaki) oraz rozróż-
niania zaimków wskazujących. 
Zestaw zawiera: 1 planszę, 45 elementów ob-
razkowych (czarno-białych),45 etykietek opiso-
wych,opis przykładowych ćwiczeń.

28705200 37 zł

Błyskawiczne sprawdziany - 
ortografia - 12 kart
Jest to komplet 12 kart, dzięki którym nauczyciel 
lub rodzic może ocenić, w jakim stopniu dziecko 
opanowało pisownię wyrazów z różnymi trudno-
ściami ortograficznymi: ą–om, on (1 karta), ę–em, 
en (1 karta), i–j–ii (1 karta), ż–rz (3 karty), u–ó (3 
karty), h–ch (3 karty).

30200202 56 zł

Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów 
Ćwiczenia pozwalają w przyjemny sposób poznać i zapamiętać zasady pisowni, jak również utrwalić prawidłowe 
wzorce wyrazów niedających się wytłumaczyć zasadami ortograficznymi. 
Książka składa się z 18 lub 24 kart. Każda karta zawiera pięć ćwiczeń - na pięć dni tygodnia, wykonanie jednego 
zadania zajmuje ok. 10 - 15 min. 

16761201 ó - u - 24 karty 22 zł
16769293 rz - ż - 24 karty 22 zł
16757526 ch - h - 24 karty 22 zł
16761202 i - j - 18 kart 22 zł
16769255 zmiękczenia - 18 kart 22 zł

Gramatyka - 28 kart edukacyjnych
Geografia pierwsza pomoc w domu i w szkole 
klasy do V-VIII. Zestaw zawiera 24 karty eduka-
cyjnych: 1 karta – 1 zagadnienie, najważniejsze 
definicje, pojęcia, wnioski, zagadnienia globalne, 
regionalne, ekonomiczne, przykładowe zadania 
z odpowiedziami, informacje na mapach, rysun-
kach, diagramach, przygotowanie do powtórzeń, 
klasówek, testów i egzaminów.
Format: 22 x16,5 cm

19538735 25 zł

Ortografia inaczej
Komplet pomocy przeznaczony dla uczniów klas 
I-III. Może być wykorzystywany w klasach star-
szych do ćwiczeń ortograficzno-gramatycznych i 
w pracy wyrównawczej w zakresie usprawnienia 
kompetencji ortograficznych i nawyków bezbłęd-
nej pisowni: wyrazów zawierających ó i u, ch i h, 
rz wymiennym i po spółgłoskach, trudnych wyra-
zów, których pisownię trzeba zapamiętać.  Zestaw 
zawiera 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw 
oraz 150 kart pracy wydrukowanych z programu.

22500149 499 zł
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Gramatyka, co z głowy nie umyka
Książka przedstawia wiadomości z fonetyki, fleksji, 
słowotwórstwa i składni oraz o częściach mowy. 
W książce znajdują się też ciekawostki językowe 
oraz niekonwencjonalne zadania i zagadki. 
Książka przeznaczona głownie dla uczniów klas IV–
VI, którzy wciąż uczą się i utrwalają nowe wiadomo-
ści z gramatyki języka polskiego.
Format: 14,5 x 20,5 cm, 176 stron.

30246842 25 zł

Trening ortograficzny - pokonaj 
dysortografię - 70h ćwiczeń
Multimedialny program do nauki poprawnego pi-
sania zawierający różnorodne ćwiczenia zachęca-
jące dzieci zmagające się z dysortografią: 660 zdań 
i 1500 wyrazów z ortograficznymi trudnościami, 
20 udźwiękowionych dyktand, pisanych z pamięci 
lub ze słuchu, z uwzględnieniem interpunkcji, zda-
nia podzielone na 3 niezależne działy: „rz i ż”, „ó 
i u” oraz „ch i h”, 70 godzin ćwiczeń przygotowa-
nych przez specjalistów.

25400015 99 zł

Mistrz ortografii
Pomoc do utrwalania ortografii języka polskiego z 
zakresu nauczania w klasie I-III. Zestaw nadaje się 
do wykorzystania na zajęciach z dziećmi podczas 
procesu dydaktycznego, jak również na zajęciach 
reedukacyjnych z uczniami mającymi trudności w 
nauce, np. w przypadku dysortografii i dysleksji.
Zestaw zawiera: 70 dwustronnych tafelków o wy-
miarach: 4,2 x 4,2 cm, 70 dwustronnych kartoni-
ków o wym.: 7,8 x 2,2 cm i instrukcję

12807172 29 zł

Quiz ortograficzny
Jeśli chcesz, aby ortografia nie sprawiała Ci kłopotów, zagraj z nami! Ma-
giczny czytnik pokaże Ci, jak napisać nawet najtrudniejsze wyrazy.
Nauczysz się ortografii szybko i bez wysiłku – podczas zabawy.
Instrukcja konkretnie wyjąsnia zasady pisowni z „ó” i „u”, „ż” i „rz”, „h” i „ch”.
Zawartość: 36 żetonów z literkami, 80 żetonów  „biedronek”, 90 kart, 
czytnik z folii.

23801471 39 zł

Piramidy ortograficzne
Pomoc której używanie odbywa się na zasadzie 
gry w domino w efekcie poprawnych odpowie-
dzi otrzymujemy piramidę. Układanie pirami-
dy, za pomocą 30 zadań, doskonale utrwala 
u dzieci prawidłowe zasady ortograficzne. Po-
moc rozwija u dzieci logiczne myślenie, zapa-
miętywanie i zapobiega niechęci do nauki. 
Wzmacnia koncentrację, uczy wytrwałości.
W zestawie: 25 trójkątów wykonanych z grubej 
laminowanej tektury.

30003706 zasady pisowni 29 zł
30003707 ó-u, rz-ż, ch-h 29 zł

7 WALIZEK – Inteligencje wielorakie 
w nauczaniu ortografii
Jest to pozycja adresowana do terapeutów oraz 
nauczycieli języka polskiego w szkole podstawo-
wej i gimnazjum. Przedstawiona w niej metoda 
zakłada, że każdy z nas posiada nie jedną, a sie-
dem różnych inteligencji (teoria H. Gardnera). Są 
to: inteligencja słowna, wizualno-przestrzenna, 
logiczno-matematyczna, muzyczna, fizyczno-ki-
nestetyczna, interpersonalna i intrapersonalna. 
To, które z nich są dominujące, decyduje, jakie 
metody są najskuteczniejsze do przyswajania 
wiedzy, także ortografii. Autorki proponują ćwi-
czenia i scenariusze zajęć, na których angażo-
wane będą wszystkie sfery. Dzięki temu wszyscy 
uczniowie będą mieli szanse osiągnąć sukces, a 
lekcja zyska na atrakcyjności. 
Do książki dołączono teczki, w których znajdują się 
wszystkie potrzebne teksty i inne materiały (m.in. 
karty pracy do skserowania). W teczce znajduje się 
także zbiór ponad 700 wyrazów z rz, ż, ó, u, h i ch do 
wycięcia i wykorzystania w takcie zabaw (ortobanki).

30200018 61 zł

Język polski - Zestaw plansz 
w wersji drukowanej + 
program CD
Zestaw zawiera 60 kolorowych sztyw-
nych, obustronnie zafoliowanych plansz 
i 60 ilustrowanych kart pracy (format 
A3), łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależno-
ści od przedmiotu, program komputero-
wy na płycie CD.
Całość zapakowana w praktycznej tecz-
ce z rączką.

19500101 366 zł
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Skrzynka na książeczki PUS
Skrzynka PUS wykonana jest z drewna, poma-
lowana czerwoną, ekologiczną farbą. Służy do 
przechowywania książeczek, wyrabia nawyk po-
rządku, a przy tym efektownie eksponuje się w 
domu, klasie i sklepie.

30048000 54 zł

Zestaw Kontrolny „rośnie razem z dzieckiem” - raz zakupiony, służy przez wiele lat do 
zabawy z wszystkimi książeczkami z serii PUS. 
Bogata biblioteczka o różnych tytułach książeczek, między innymi do nauczania 
przedszkolnego, zintegrowanego, matematyki, środowiska, jezyka polskiego i języków 
obcych – co roku powiekszana o nowe tytuły.

Zestaw kontrolny Pus
Wym. pudełka 25 x 10 cm
Wym. klocka 4 x 4 cm

30001410 38 zł

Seria książeczek w prosty
i przystępny sposób przybliży dzieciom 

trudne wyrazy
i zwroty w języku polskim podając 

ciekawe przykłady ich zastosowania 
w piśmie i mowie.

PUS - Słowniczek
Format: 17 x 23,5 cm, 32 strony.

30000041 cz. 1 15 zł
30000042 cz. 2 15 zł
30000043 cz. 3 15 zł
30000044 cz. 4 15 zł
30000045 cz. 5 15 zł

PUS-To już potrafię
Książeczki przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zawierają bogaty i uporządkowany materiał utrwa-
lająco-sprawdzający, który obejmuje zagadnienia matematyczne, środowiska społeczno-przyrodniczego, związane 
z kształceniem językowym, oparte na założeniach programowych nauczania zintegrowanego.
Wykorzystywane z zestawem kontrolnym PUS
Format: 17 x 23,5 cm, 32 strony.

30000026 cz. 1 15 zł
30000027 cz. 2 15 zł
30000028 cz. 3 15 zł
30000029 cz. 4 15 zł

PUS - Rusz głową
Zabawy i ćwiczenia logiczne zawarte w książeczce 
Rusz głową wpływają na rozwój podstawowych i 
szczególnie przydatnych w okresie szkolnym 
sprawności intelektualnych dziecka, takich jak: 
spostrzeganie, koncentracja uwagi, zapamięty-
wanie, analiza i synteza wzrokowa. 
Wykorzystywane z zestawem kontrolnym PUS.  
Format: 17 x 23,5 cm, 32 strony.

30001120 cz. 1 15 zł
30001130 cz. 2 15 zł

PUS-100 pytań i odpowiedzi
Seria książeczek została zaprezentowana w  for-
mie quizu, który nie sprawia nawet najmłodszym 
dzieciom problemów. Książeczka uczy dzieci for-
mułowania pytań i wyszukiwania odpowiedzi. 
Wykorzystywane z zestawem kontrolnym PUS.  
Format: 17 x 23,5 cm, 32 strony.

30000020 cz. 1 15 zł
30000018 cz. 2 15 zł

Wykorzystywane
z Zestawem 
Kontrolnym 

PUS
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Wykorzystywane z Zestawem Kontrolnym PUS

PUS - Wyprawka dla pierwszoklasisty
Dwie tematyczne książeczki z serii PUS. To już po-
trafię cz. 1, 100 Pytań i odpowiedzi cz. 1 dla dzieci 
nauczania zintegrowanego oraz plastikowe pudeł-
ko z 12 kwadratowymi klockami, nazywane Zesta-
wem Kontrolnym. Klocki służą do zabawy manual-
nej; do układania w  oparciu o  ćwiczenia zawarte 
w książeczkach. W końcowej fazie, poprzez porów-
nanie wzoru ułożonego w  Zestawie Kontrolnym 
z  wzorem w  książeczce, otrzymuje się informację 
o poprawności wybranych odpowiedzi. 
Wym.: 32 x 32 cm

30001050 58 zł

PUS - ABC rozpoznawanie liter
Zabawy i ćwiczenia zawarte w książeczce ABC 1-3 
wprowadzają dzieci w świat liter, uczą rozpozna-
wania ich kształtu, wielkości, kolejności w alfabe-
cie, a następnie łączenia w wyrazy. 
Format: 17 x 23,5 cm, 32 strony.

30000021 cz. 1 15 zł
30000022 cz. 2 15 zł
30000023 cz. 3 15 zł

PUS - Idę do szkoły
Rozpoznawanie i utrwalanie nazw ptaków, zwierząt 
domowych oraz zwierząt lasów, jezior i mórz, łącze-
nia w pary obrazków: logicznie do siebie pasujących 
i niepasujących, których nazwy rymują się o tej sa-
mej nazwie i  różnym znaczeniu. Rozpoznawanie 
i utrwalanie nazw owoców, kwiatów i warzyw, barw, 
kształtów, rytmów, rozróżniania i  nazywania zwie-
rząt ze względu na cechę: młode i dorosłe.
Format: 26 x 14 cm, 24 strony.

30000330 cz. 1 15 zł
30000340 cz. 2 15 zł
30000350 cz. 3 15 zł
30000360 cz. 4 15 zł

PUS - Łatwe ćwiczenia do nauki czytania
Seria 4 książeczek mających na celu przybliżenie dzie-
ciom zagadnień związanych w literami, sylabami, spół-
głoskami i samogłoskami. Dzięki tej książeczce dziecko 
uczy się: odczytywania wyrazów 1-, 2-sylabowych i ich łą-
czenie z odpowiednimi obrazkami, odczytywania całych 
wyrazów 1- i 2-sylabowych z szeregu poznanych liter, 
odczytywania i łączenie w pary rymujących się wyrazów 
1-sylabowych, określania kolejności liter w  alfabecie, 
uzupełniania wyrazów brakującymi samogłoskami.
Format: 26 x 14 cm, 24 strony.

30000550 cz. 1 15 zł
30000560 cz. 2 15 zł
30000570 cz. 3 15 zł
30000580 cz. 4 15 zł

Pus - Gramatyka na wesoło
Zestaw ćwiczeń językowych utrwalających poję-
cie rzeczownika, łączących elementy gramatyki, 
frazeologii i stylistyki.

30000114 cz. 1 15 zł
30000115 cz. 2 15 zł

PUS - Czasowniki cz. 1
Co robi? Co robią? Czasownik 1 jest kontynuacją 
serii książeczek z zakresu gramatyki języka pol-
skiego. Przeznaczony jest dla dzieci w klasach I-III. 

30000160 15 zł

PUS - Gramatyka na wesoło
Zaproponowane ćwiczenia poszerzają 
znacznie wiedzę dziecka o poznanych czę-
ściach mowy i  ich związkach wyrazowych. 
Dają możliwość praktycznego zastosowa-
nia wyrazów bliskoznacznych, przeciw-
stawnych, zdrobnień, a także różnych form 
przymiotnika, liczebnika i czasownika.
Format: 17 x 23,5 cm, 32 strony.

30000260 cz. 1 15 zł
30000270 cz. 2 15 zł
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Plansze - Ortografia
Wym.: 70 x 100 cm

17300062 Pisownia wyrazów z „ch” i „h” 39 zł
17300041 Pisownia wyrazów z „u” i „ó” 39 zł
17300042 Pisownia wyrazów z „rz” i „ż” 39 zł
17300043 Pisownia z cząstką „by” 39 zł
17300044 Pisownia z partykułą „nie” 39 zł
17300045 Pisownia wielką i małą literą 39 zł
17300064 Pisownia trudnych wyrazów i wyjątków 39 zł

Plansze - Gramatyka
Wym.: 70 x 100 cm

17300051 Części zdania, rodzaje podmiotów, rodzaje orzeczeń 39 zł
17300052 Rodzaje dopełnień, rodzaje okoliczników, rodzaje przydawek 39 zł
17300053 Odmiana czasownika, nieosobowe formy czasownika 39 zł
17300056 Stopniowanie przymiotników, liczebniki, spójniki 39 zł
17300057 Tworzenie wyrazów pochodnych, rodzaje formantów, wyrazy złożone 39 zł
17300049 Alfabet, podział głosek, podział spółgłosek 39 zł
17300050 Części mowy, podział rzeczowników, przypadki 39 zł
17300054 Podział zaimków, odmiana zaimków 39 zł
17300055 Podział wypowiedzeń, rodzaje zdań 39 zł
17300058 Rodzaje i źródła zapożyczeń 39 zł

Plansze - Interpunkcja
Wym.: 70 x 100 cm

17300046 Przecinek 39 zł
17300047 Kropka, dwukropek, wielokropek 39 zł
17300048 Średnik, cudzysłów, nawias... 39 zł

Plansze dydaktyczne

- Plansze są 
listwowane i foliowane, 
dzięki czemu 
są odporne na 
zabrudzenie i przedarcia. 

- Każda z plansz wyposażona 
w metalową zawieszkę.

- Plansze są listwowane i foliowane, dzięki czemu są odporne na zabrudzenie i przedarcia. 

- Każda z plansz wyposażona w metalową zawieszkę.

Części mowy
W skład kompletu wchodzi 49 tablic informacyjnych, na których przed-
stawiono wszystkie wymagane przez program nauczania języka polskie-
go w szkole podstawowej wiadomości, na temat części mowy. Celem po-
mocy jest ułatwienie uczniom przyswojenia sobie wiadomości z zakresu:
- rozpoznawania odmiennych i nieodmiennych części mowy,
- form deklinacyjnych i koniugacyjnych,
- znaczenia i funkcji poszczególnych części mowy.

22500053 397 zł

Części zdania
Pomoc składa się z 62 tablic informacyjnych formatu B3. Pierwsza grupa tablic 
zawiera wiadomości na temat rodzajów wypowiedzi: zdania i równoważni-
ków zdań oraz rodzajów zdań. Druga grupa tablic przedstawia informacje o 
poszczególnych częściach zdania i ich definicje, pytania na które odpowiadają, 
przykłady, a także jakimi częściami mowy są wyrażone. Trzecia grupa prezentu-
je wiadomości na temat rodzajów zdań złożonych: współrzędnie i podrzędnie.
Zestaw przeznaczony jest do nauczania języka polskiego w klasach IV-VII 
szkoły podstawowej. Wykorzystanie plansz na lekcjach ułatwi uczniom 
przyswojenie wiadomości z zakresu składni.

22500068 329 zł
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Plansza edukacyjna - 
Czasowniki nieregularne
Laminowana plansza z pełną listą an-
gielskich czasowników nieregularnych 
w układzie: Infinitive, Past Tense, Past 
Participle oraz tłumaczenie. Idealna po-
moc dla wszystkich uczących się języka 
angielskiego.
Plansza na ścianę i burko.
Format: 48 x 68 cm

19522530 24 zł

Gra - Ask! Don’t Stray!
Gra idealnie odpowiada potrzebie ćwiczenia umiejętności zadawania szybkich pytań i bły-
skawicznych odpowiedzi w różnych sytuacjach i w różny sposób.
W zestawie: 60 kart z postaciami i aktywnościami: - 10 dużych kart z zawodami i aktywno-
ściami, które ułatwią Ci zadawanie pytań; - 10 kart kategorii: NATIONALITY, APPEARANCE 
(to have, to be), ABILITIES (can), EVERYDAY ACTIVITIES (Present Simple), LIFE EXPERIENCE 
(Present Perfect), LAST WEEKEND ACTIVITIES (Past Simple), BEFORE LEAVING FOR WORK AC-
TIVITIES (Past Perfect), BETWEEN 8-10 P.M. YESTERDAY (Past Continuous), AT THE MOMENT 
ACTIVITIES (Present Continuous), FUTURE PLANS (Future Simple, going to); - 10 kart pomoc-
niczych z WH- QUESTIONS;- instrukcja.

23200058 99 zł

Wykorzystywane z Zestawem 
Kontrolnym PUS

PUS - Happy English
Happy English to książeczka opracowana z my-
ślą o dzieciach rozpoczynających naukę języka 
angielskiego. Zawiera podstawowe słownictwo 
dotyczące domu, szkoły, zabawy i codziennych 
zajęć. Proste, wielokrotnie powtarzane struktury 
gramatyczne nie sprawiają i zachęcają do dalszej 
nauki języka angielskiego.
32 strony, format 16,8 x 23,5 cm

30000300 cz. 1 15 zł
30000310 cz. 2 15 zł

PUS - Crazy English
Crazy English to zestaw ćwiczeń językowych dla 
dzieci uczących się już języka, które poszerzają 
i uaktualniają wiedzę gramatyczną i potoczne 
wyrażenia w konkretnych sytuacjach. Wszystkie 
ćwiczenia wymagają uwagi i rozważenia kilku 
możliwości przed podjęciem decyzji. Zabawne 
ilustracje i sympatyczni bohaterowie sprawiają, 
że dzieci chętnie podejmują wyzwania.
32 strony, format 16,8 x 23,5 cm

30000170 cz. 1 15 zł
30000171 cz. 2 15 zł

MemoRace - memory
Gra memory szybko i przyjemnie uczy angielskich 
słów i zwrotów, które podczas gry same „wcho-
dzą” do głowy. Gra przeznaczona dla 1-3 graczy. 
W zestawie: 72 kartoniki o wym. 4,1 x 4,1 cm z 
36 angielskimi słówkami, instrukcja z listą słów i z 
polskim tłumaczeniem, propozycje zabaw.

23200092 Animals 53 zł
23200093 Clothes 53 zł
23200094 House 53 zł
23200095 Jobs 53 zł
23200096 Nature 53 zł
23200097 Supermarket 53 zł
23200098 Town 53 zł
23200099 Travel 53 zł

JĘZYKI OBCE
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Plansze tematyczne - J. angielski
Plansze są listwowane i foliowane, dzięki czemu są odporne na zabru-
dzenie i przedarcia. Każda z plansz wyposażona w metalowa zawieszkę. 
Wym.: 70 x 100 cm

17300088 The alphabet 39 zł
17300089 Colours & shapes 39 zł
17300090 What are they doing? 39 zł
17300091 Professions 39 zł
17300092 Opposites 39 zł
17300093 Home 39 zł
17300094 Family & Garden 39 zł
17300095 Sport 39 zł
17300096 Town 39 zł
17300097 Fruits & Vegetables 39 zł
17300098 Animals 39 zł
17300099 In the kitchen, in the bathroom 39 zł
17300100 Numbers, what time is it?... 39 zł
17300101 Means of transport 39 zł
17300102 Irregular verbs 1 (be... mean) 39 zł
17300103 Irregular verbs 2 (meet... write) 39 zł
17300104 Tenses - Present 39 zł
17300105 Tenses - Past & Future 39 zł
17300106 Nouns 39 zł
17300107 Adjectives & Adverbs 39 zł
17300108 Be, have got, can & Pronouns 39 zł
17300109 Question Tags 39 zł
17300110 Relative Clauses 39 zł
17300290 Conditionals 39 zł
17300291 Passive voice 39 zł
17300292 Sentence: positive, negative, questions 39 zł
17300293 Reported speech 39 zł

Język angielski
Stojaki do plansz dostępne na stronie 116

Magiczny cylinder
Cylinder przeznaczony jest do tematycznych 
kart zadań. Uczeń otrzymuje kartę z zadaniem 
i udziela odpowiedzi. By sprawdzić prawidłową 
odpowiedź samodzielnie wsuwa kartę przez gór-
ną szczelinę, po czym karta obraca się wewnątrz 
cylindra i wysuwa dołem, odsłaniając odpowiedź 
do zadania. Dziećmi samodzielnie sprawdzają 
poprawność swoich odpowiedzi w szybki i cie-
kawy sposób.  Dzięki cylindrowi dzieci mogą ćwi-
czyć: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzie-
lenie, słownictwo do angielskiego, niemieckiego i 
wiele innych zadań.
Wym.: 24 x 24 x 30 cm

14987085 79 zł

Karty do cylindra - Angielski
36 kart w każdym z zestawów o wym. 9 x 9 cm

14940413 W szkole 29 zł
14940412 W domu 29 zł
14940417 Owady i zwierzęta 29 zł
14940423 Warzywa i owoce 29 zł
14940415 Farma 29 zł
14940420 Przeciwieństwa 29 zł
14940425 Czynności 29 zł
14940416 Jedzenie 29 zł
14940422 Części ciała 29 zł
14940418 Londyn-Wielka Brytania 29 zł
14940426 Dzikie zwierzęta 29 zł
14940414 Ubrania 29 zł
14940419 Moje miasto 29 zł
14940421 Przyimki 29 zł
14986270 Karty puste 29 zł
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Karty słów - angielskie
Rozwój dziecięcego słownictwa dzięki kartom 
z obrazkami, które są uporządkowane przez 
tematykę: matematyki, przedmioty ścisłe, umie-
jętność czytania i pisania oraz ogólny.
Wym. karty: 9 x 9 cm 
156 kart.

20606079 114 zł

Question chain
Gra językowa ukierunkowana na naukę zadawa-
nia pytań i prowadzenia minidialogów w języku 
angielskim, jak również na utrwalenie znajomości 
różnych form czasownikowych. Gra polega na do-
pasowywaniu do siebie pytań i odpowiedzi znajdu-
jących się na wylosowanych przez graczy kartach.
Zestaw zawiera dwie talie kart z pytaniami i odpo-
wiedziami (każda po 66 sztuk), broszurę metodycz-
ną w języku angielskim, dodatkową kostkę do gry 
oraz rozbudowaną instrukcję w języku polskim.
Wym.: 21,5 x 14,5 cm

13506482 79 zł

Poroznawiajmy - kostki
Zestaw 6 kolorowych kostek konwersacyjnych do 
nauki języka angielskiego. Na kostkach znajdują 
się  podpowiedzi dot., tematów społeczno-emo-
cjonalnch (SEL) i zostały podzielone na 3 różne 
kategorie oznaczone odpowiednimi kolorami.
Wym. 4 x 4 cm

20606369 83 zł

Litera do litery - gra
Gra edukacyjna, dzięki której uczniowie utrwa-
lają słownictwo i poprawną pisownię, zmagając 
się z upływającym czasem. W ciągu dwóch minut 
należy ułożyć jak najwięcej poprawnych wyrazów 
z liter umieszczonych na klockach. Gra jest prze-
znaczona dla 2-4 graczy i umożliwia prowadzenie 
rozgrywki na różnych poziomach zaawansowa-
nia dostosowanych do konkretnych umiejętności 
czytania i budowania słów.
W zestawie:  112 klocków z literami, klepsydra 2-mi-
nutowa, 4 ołówek, notatnik i przewodnik nauczyciela.

20607180 169 zł

Puzzle suchościeralne do budowania zdań
Zestaw 52 puzzli do uzupełnienia markerem suchościeralnym. Oprócz 
tworzenia zdań puzzle mogą posłużyć również do układania liter w 
porządku alfabetycznym, identyfikacji brakujących liter w sekwencji, 
wprowadzania i utrwalania słownictwa, ćwiczenia płynności czytania itp. 
Puzzle o wym.: 5,5 x 5,5 cm

28546038 99 zł

Puzzle z wyrazami do budowania zdań
Puzzle do budowania zdań poprawiają rozpoznawanie słów, rozbudowują słownic-
two, zwiększają płynność wypowiedzi, uczą interpunkcji i wprowadzają do gramatyki. 
Zestaw zawiera 250 puzzli o wym. ok. 5 x 5 cm oraz dodatkowe cztery puste puzzle 
suchościeralne. Elementy są również oznaczone kolorami odpowiadającymi ich czę-
ściom mowy.  

28584008 250 elem. 169 zł

Zestaw do budowania zdań
Zestaw 115 piankowych puzzli do budowania zdań w języku angielskim.
Dzieci będą się dobrze bawić podczas budowy prostych jak i złożonych zdań, jednocześnie nabędą wiedzę w zakresie 
pisania i znajomości słownictwa. Każdy puzzel oznaczony kolorystycznie w zależności od części mowy, np: rzeczownik 
– niebieski, czasownik – czerwony.

18301434 277 zł
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Kostki - tematy wypowiedzi
Zestaw 6 kolorowych kostek wykonanych z pianki do pracy w grupie. Po 
wyrzuceniu kostką wypada początek zdania, a resztę należy dokończyć. Są 
to tylko propozycje ćwiczeń edukacyjnych resztę podpowiedzą nauczycie-
le bądź sami uczniowie.
Wym. kostki: 4,2 x 4,2 cm 

20607232 68 zł

Budowa wyrazów - domino 
angielskie
108 dwustronnych klocków domina do 
tworzenia wyrazów. 
W zestawie klocki w 3 kolorach: 22 zie-
lone z przedrostkami, 51 żółtych z wy-
razami i 35 niebieskich z przyrostkami. 
Wym. poj. Klocka  2 x 4 cm. Klocki za-
pakowane w plastikowy słój z zakrętką.

20602944 143 zł

Kostki - pytania do tekstu
Zestaw 6 kolorowych kostek wykonanych z 
miękkiej pianki do dynamicznej nauki języka 
angielskiego.
Kostki zawierają propozycję ćwiczeń w postaci 
pytań, np. opowiedz o tym co lubisz najbardziej.
Wym. kostki: 4,2 x 4,2 cm 

20607233 68 zł

Kostki z pytaniami - czytanie ze 
zrozumieniem
Zestaw 6 kolorowych kostek wykonanych z pianki 
do dynamicznej nauki języka angielskiego. Kostki 
zawierają pytania sprawdzające poziom zrozu-
mienia tekstu np. jaką historię przedstawiają zdję-
cia? Jaka jest główna idea historii?
Wym. kostki 4,2 x 4,2 cm 

20607022 68 zł

Kostki do tworzenia opowiadań
Zestaw 6 kolorowych kostek wykonanych z pianki do dynamicznej nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku: 7 - 9 lat.
Każdy zestaw zawiera dwie kostki postaci, dwie kostki miejsca i dwie kostki sytuacji. Aby rozpocząć historię, uczniowie 
rzucają kostkami, a następnie mieszają i dopasowują postacie, miejsca i sytuacje tworząc niepowtarzalne historie 
ograniczone jedynie ich wyobraźnią. 
Wym. kostki 4,2 x 4,2 cm

20607020 Słowne 65 zł
20607021 Obrazkowe 65 zł

Zestaw do tworzenia historyjek
Aktywny zestaw umiejętności czytania i pisania przy wyko-
rzystaniu kolorowych zdjęć i kostek obrazkowych przed-
stawiających różne postacie, czynności, obiekty i sytuacje. 
Zestaw pomaga rozwijać umiejętności opowiadania histo-
rii, pisania kreatywnego i opisowego, wzbogaca wyobraź-
nię i słownictwo dziecka, uczy mówienia i słuchania. 
Zestaw obejmuje: 18 kostek obrazkowych; po 6 kostek z 
każdego typu: „kto”, „co” i „jak”, 6 dwustronnych kart do 
układania opowieści, 4 przezroczyste karty do tworzenia 
własnych historii.
Wym. kart: 29 x 21 cm

20607328 199 zł

Kostki do opowiadania
Kolorowe sześciokąty z miękkiej pianki zawierają 
36 interesujących pytań, np. „Kto jest najodważ-
niejszą osobą, jaką znasz?” lub „Jakie potrawy 
lubisz?”. Ćwiczenia z kostkami stanowią urozma-
icenie zajęć językowych, zachęcają dziecko do 
budowania zdań i całych historii. 
6 kolorowych kostek o boku 4,2 cm 

20607300 68 zł

Kostki - Emocje
Pomoc dydaktyczna do nauki języka angielskie-
go. Zawiera 4 kostki z zaokrąglonymi rogami o 
boku 4 cm każda. Na ściankach dwóch kostek 
umieszczone są kolorowe fotografie dzieci wyra-
żających mimiką/gestami określoną emocję (an-
gry, shocked, jealous, guilty, …), a na ściankach 
dwóch kostek naniesione są wyrazy – nazwy tych 
emocji. Wskazówki dla nauczyciela – dołączone w 
języku angielskim.

20607072 65 zł
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Kreatywne pisanie - Flip 
Chart
Niezastąpiona pomoc do nauki, twór-
czego pisania i opowiadania w języku 
angielskim. 
Łatwy w obsłudze flipchart zawiera po 
15 dwustronnych kart dla każdego klu-
czowego elementu opowiadania: kto, co, 
gdzie, kiedy i jak. Z jednej strony są fo-
tografie podpisane w języku angielskim, 
a po drugiej przydatne zwroty. Dodat-
kowo każda sekcja zawiera jedną pustą 
kartę do samodzielnego uzupełnienia. 
Wym. 47 x 15 cm

20603037 109 zł

Ćwiczenia gramatyczne - Zestaw 1
W zestawie: 30 kart + płyta CD z dodatkowymi 
materiałami.

18302011 298 zł

Ćwiczenia gramatyczne - Zestaw 2
W zestawie: 30 kart + płyta CD z dodatkowymi 
materiałami.

18302210 298 zł

Ćwiczenia gramatyczne - Zestaw 3
W zestawie: 30 kart + płyta CD z dodatkowymi 
materiałami.

18302211 298 zł

Zestaw gier, które wrowadzą młodzież w świat gramatyki i interpunkcji. Idealne do rozbudowywania wiedzy na temat 
gramatyki w formie zależnych od wieku zadań otwartych, pytań oraz ciekawych zajęć.

Wyrazy
Dwuznaki

Bingo - słówka angielskie
Gracze ścigają się, aby być pierwszymi, którzy za-
kryją kompletny rząd kart swoich gier Zadaniem 
graczy jest zakrywanie słów zgodnych fonetycznie, 
które zostały wylosowane na spinnerze. „Trudne” 
słowa są wyróżnione, aby dzieci mogły je łatwiej 
skojarzyć i utrwalać. Pudełko gry zawiera: spinner, 
cztery dwustronne karty do gry, 36 dysków.
Dla 2 - 4 graczy.

20602193 43 zł

Czytanie ze zrozumieniem - karty
Pierwszy krok należy do nauczyciela… który zaczy-
na od przeczytania pisemnego pytania na karcie.
Za pomocą pytań pomocniczych: kto? gdzie? kiedy? jak? 
i ile? uczeń odpowiada na pytania dotyczące tekstu.
Każdy zestaw zawiera 54 karty do pisania po nich 
i zmazywania. Pierwszy zestaw zawiera:  15 kart 
z rzeczywistymi sytuacjami i 39 kart z sytuacjami 
fikcyjnymi, drugi zestaw zawiera:25 kart rzeczywi-
stymi sytuacjami i 29 kart z sytuacjami fikcyjnymi.
Wym. karty: 14,8 x 21 cm

18300895 Zestaw 1 215 zł
18300967 Zestaw 2 215 zł

Angielski Popcorn
Seria gier językowych, która rozwija znajomość kluczowego słownictwa, utrwala je oraz poprawia 
płynności wymowy.
Zasady gry w zależności od wersji: Dzieci wyjmują z pudełka kawałek popcornu. Jeśli nie - odkłada 
kartonik na bok. Grę utrudniają kartoniki z napisem „POP” - ten, kto taki kartonik wylosuje, oddaje 
wszystkie zgromadzone wcześniej. Wygrywa osoba z największą liczbą kartoników.
Każdy zestaw zawiera 92 kartoniki w formie popcornu + 8 kart POP w pudełku o wym. 8 x 7 x 15 cm

20608430 Wyrazy 47 zł
20608471 Dwuznaki 59 zł
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English Eater - Chatter
Gra planszowa z zestawem klocków z zadaniami 
do wykonania. Umieszczone na płytkach hasła i 
polecenia zachęcają do wypowiadania się na dany 
temat i motywują do wykazania się kreatywnością 
oraz znajomością słówek. Niezliczona ilość scena-
riuszy zabawy sprawia, że grę można dostosować 
do poziomu i umiejętności uczestników. 
W zestawie: plansza do gry o wymiarach 32 x 
24 cm, zestaw 68 drewnianych klocków o wy-
miarach 3 x 3 cm, w tym dwa zestawy klocków 
z różnymi zadaniami (po 28 sztuk) oraz jeden 
zestaw klocków mających pewną funkcję w grze 
(12 sztuk), kostka do gry, 6 pionków, instrukcja.

24310190 128 zł

English Eater - Questions Twister
Pomoc dydaktyczna składa się z drewnianych pły-
tek z angielskimi słówkami oraz żetonów, które 
służą do przyznawania punktów. Podczas zabawy, 
dziecko z wylosowanych klocków i w wyznaczo-
nym czasie ma za zadanie ułożyć poprawnie zda-
nie. Bawiąc się tworzy zdania, przekłada elementy 
i dzięki temu, łatwiej zapamiętuje słówka.
W zestawie: 100 drewnianych płytek (klocków) o 
wymiarach 2,5 x5,0 cm i 2,5 x 8,0, 50 żetonów, 
instrukcja wraz z wykazem zastosowanych słów. 

24310192 118 zł

Nauka angielskiego
Drewniana stojak z obracającymi się tabliczkami, 
naktórych znajdują się literki a na odwrocie ob-
razki z angielskimi słowami. Urozmaicenie nauki 
języka angielskiegosprawia, iż dziecko chętniej 
do niej przystępuje.
Wym.: 24 cm x 8 cm x 27 cm

15108537 96 zł

Budowa zdań - Domino angielskie
Zabawa w budowanie zdań za pomocą dwu-
stronnych, kolorowych domino-kostek. 
W zestawie 114 dwustronnie zadrukowanych 
klocków w 8 kolorach oraz poręczny słoik do 
przechowywania.  

20602943 143 zł

Super detektyw - gra 
Gra detektywistyczna wspomagająca rozwijanie 
umiejętności językowych w zabawnej formie.
Gracze na zmianę odpowiadają na pytania i 
rozwiązują tajemnice, aby zdobyć odznaki. Za 
pomocą specjalnego dekodera można sprawdzić 
odpowiedź ukrytą w odcisku palca. 
Karty do gry obejmują cztery obszary słownictwa: sy-
nonimy, antonimy, homofony i słowa wieloznaczne. 
W zestawie: 200 kart do gry po 50 dla każdego 
obszaru nauki, 48 odznak, karta dekodera.
Przeznaczona dla 2 - 4 graczy

20612937 125 zł

Bluert! - gra słowna
„Szybka” gra wzmacniająca słownictwo i roz-
wijająca umiejętności językowe na dwóch 
poziomach. Gracz losuje kartę i głośno czyta 
wskazówkę np. jakie słowo oznacza „częściowo 
wysuszone winogrono”?, pierwsza osoba, który 
odpowie „rasin” wygrywa punkt i przesuwa się 
na planszy w kierunku mety.
Przeznaczona dla  3 - 12 graczy

20602917 135 zł

English Eater - Dominoes
Na płytkach znajdują się rysunki zwierzątek i ich 
angielskie nazwy. Maluch łączy ze sobą obrazek i 
odpowiadający mu wyraz.
Zawartość: 20 sztuk drewnianych płytek o wymia-
rach 40 x 80 mm z obustronnym nadrukiem, nstruk-
cję wraz z wykazem poprawnych nazw zwierząt oraz 
ich angielską pisownią i wymową, instrukcja.

24310191 98 zł

Lis w pudełku
Zabawna gra dla dzieci, która uczy dziecko okre-
ślania położenia różnych przedmiotów w języku 
angielskim. Zapoznaje z takimi pojęciami jak: na, 
pod, za, przed… Dzieci za pomocą spinnera losu-
ją, gdzie umieścić karty graficzne - na drzewie, w 
kapeluszu, na krześle czy np. w pobliżu pudełka. 
W zestawie: 20 kart graficznych, 40 dwustronnych kart 
aktywności, dwustronna tarcza, przewodnik aktywności.
Wym. największego el. ok. 7,5 cm

20603201 169 zł
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Magnetyczny angielski kalendarz
Dzięki temu kalendarzowi śledzenie  dni będzie wielkim wydarzeniem! Kalendarz pomocny dziecku w tworzeniu pla-
nów i harmonogramów działań. Kalendarz zawiera 51 kolorowych magnesów przedstawiających datę , dzień tygo-
dnia, miesiąc, porę roku oraz pogodę. 
Wym. : 30 x 43 cm 

20600504 99 zł

Plansze do nauki angielskiego
Plansze wspomagające zapamiętywanie pod-
stawowych i często używanych słówek.
Wym. planszy: 42,5 x 55 cm

28514055 Emocje 27 zł
28514119 Alfabet 27 zł
28514054 Kolory 27 zł
28514115 Dni tygodnia 27 zł
28514116 Miesiące 27 zł
28514059 Liczby 1 - 10 27 zł
28514056 Kształty 27 zł

Słowa na ulicy - Junior
Gra językowa dla dzieci do nauki podstaw czyta-
nia i pisania dla 2-8 graczy. Niezwykle fascynu-
jąca zabawa dla grupy, z wieloma wyzwaniami i 
ciekawą rywalizacją słowną.
Zadaniem drużyny jest przechwytywanie liter na 
płytkach, wybierając słowa, które zawierają żąda-
ne litery. Wygrywa ta drużyna, która jako pierw-
sza zbierze ich 8. 
W zestawie: 26 literowych płytek z literami, 108 
dwustronnych kart, 30-sekundowa klepsydra.
Wym. planszy 72,5 x 19,5 cm 

20612831 119 zł Słowa na ulicy
Zapnij pasy i wskocz na ulicę do zabawy ze 
słowem. Gra rozwijająca umiejętności czytania 
i pisania w języku angielskim. Po wylosowaniu 
karty i ustawieniu klepsydry w ciągu 30 sekund 
wymyśl najlepsze możliwe słowo dopasowane 
do wybranej kategorii. Przenieś spółgłoski w 
wybranym słowie na swoją stronę ulicy, zanim 
skończy się czas i przechwyć płytki.
Wygrywa ten, który jako pierwszy zbierze ich 8. 
W zestawie: 17 płytek z literkami, 216 dwu-
stronnych kart, 30-sek. klepsydra.
Wym. planszy: 72 cm x 19,5 cm

20612830 136 zł

Skojarzenia - angielskie rzeczwoniki
Gra jest skuteczną pomocą dydaktyczną w nauce języka obcego  - angielskiego.
Zawartość zestawu: gra składa się z 216 kart: 108 kart z ilustracjami zwierząt, produktów spożywczych i przed-
miotów z otoczenia dziecka o wym.:7 x 7 cm oraz 108 kart z odpowiadającymi im nazwami o wym.: 7 x 3 cm. 
Zadaniem dziecka jest odpowiednie połączenie ilustracji z nazwami. Karty wyposażone są w pięciokoloro-
wy system autokorekty umieszczony na ramkach, który pozwala dziecku uczyć się w samodzielny sposób. 
Karty zostały wyprodukowane z grubego, laminowanego i twardego kartonu o wysokiej trwałości. 
W zestawie instrukcja wraz z ćwiczeniami i zaleceniami dotyczącymi korzystania z zestawu.

11920050EN 168 zł

Skojarzenia - angielskie czasowniki
Gra jest skuteczną pomocą dydaktyczną w nauce języka 
obcego  - angielskiego.
Zawartość zestawu: gra składa się z 216 kart: 108 kart z ilu-
stracjami - czynności znanych dziecku z najbliższego oto-
czenia o wym.:7 x 7 cm oraz 108 kart z odpowiadającymi 
im czasownikami o wym.:7 x 3 cm. 
Celem gry jest odpowiednie połączenie czynności z ich na-
zwami za pomocą umieszczonego na ramkach kart, pięcio-
kolorowego systemu autokorekty, który pozwala dziecku 
uczyć się w samodzielny sposób. 
Karty zostały wyprodukowane z grubego, laminowanego i 
twardego kartonu o wysokiej trwałości. 
W zestawie instrukcja wraz z ćwiczeniami i zaleceniami do-
tyczącymi korzystania z zestawu.

11920090EN 168 zł
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Język
niemiecki

Gra językowa - Präpositionen/
Adverbien
Gra przeznaczona na poziom początkujący ukie-
runkowaną na naukę podstawowego słownictwa 
języka niemieckiego oraz tworzenie prostych zdań. 
Składa się z 18 obustronnych kart 21 x 29,7 cm 
(z rysunkami przedmiotów po jednej, a nazwami 
tych przedmiotów po drugiej stronie), 24 plansze 
z (z zestawami rysunków po jednej, a ich nazwami 
po drugiej stronie), oraz 96 małych plakietek, pi-
sak, gąbka do ścierania, twarda kartonowa teczka.
Gra polega na losowaniu kart z rysunkami oraz 
odnajdywaniu ich odpowiedników w formie wy-
razu na fiszkach (lub odwrotnie). 
Zestaw zawiera: 18 kart formatu 21 x 29,7 cm, 24 
plansze, 96 plakietek, pisak, gąbka do ścierania, 
twarda kartonowa teczka, instrukcję.
Szczegółowy opis gry i instrukcja na www.educol.pl

13587332 108 zł

Wie geht’s? - gra językowa
Gra językową, która w zabawny i przyjemny sposób 
uczy niemieckiego słownictwa i wyrażeń związanych 
z kondycją fizyczną, samopoczuciem, zdrowiem i pod-
stawową anatomią człowieka, a także popularnymi 
dolegliwościami i typowymi zabiegami medycznymi.
Cele dydaktyczne: nauka języka niemieckiego połączo-
na z przyswojeniem podstawowej wiedzy o zdrowiu.
W zestawie: dwustronna składana, kartonowa plansza 
o wym.:40 x 40 cm, 132 karty z pytaniami / zadaniami, 
2 kostki, dodatkową kostkę do gry, instrukcję.

13522785 66 zł

Das Zahlenspiel - gra językowa
Gra językowa przeznaczoną na poziom początkujący służącą do nauki liczebników niemiec-
kich od 1 do 100. Gra polega na dopasowywaniu wylosowanych kart liczebnikami do ich 
odpowiedników znajdujących się na planszach.
W zestawie: 100 kart (każda z kart zawiera po jednej stronie liczebnik zapisany cyfrą, a po 
drugiej stronie słownie), -32 plansze (każda plansza zawiera po jednej stronie 6 pól z liczeb-
nikami zapisanymi cyfrą, a po drugiej 6 pól z liczebnikami zapisanymi słownie, broszurę 
metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia 
rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w 
trakcie zajęć, dodatkową kostkę do gry.

13580760 66 zł

Fragenmeister - gra językowa
Gra językowa w postaci kostek edukacyjnych słu-
żąca do nauki konstruowania pytań w języku nie-
mieckim z zastosowaniem ośmiu podstawowych 
słówek pytających: Was? Wer? Wo? Warum? Wann? 
Welche? Wie? Wie viel?.
W zestawie: 8 kartonowych kostek do gry ze słówkami 
pytającymi oraz przykładowymi rzeczownikami i cza-
sownikami, które można wykorzystać w budowanych 
zdaniach. Każda kostka to sześcian składający się 6 pól 
o wym.: 4,5 x 4,5 cm oraz instrukcję.
Szczegółowy opis gry i instrukcja na www.educol.pl

13511693 66 zł

Die Welt der Tiere - gra językowa
Gra językową służącą do nauki nazw zwierząt w 
języku niemieckim oraz słownictwa związanego z 
ich głównymi cechami i środowiskiem życia.
W zestawie: 36 plansz z umieszczonymi po jed-
nej stronie grupami zwierząt oraz ilustracjami po 
drugiej, 66 kart z ilustracjami zwierząt i ich na-
zwami, dodatkowa kostkę do gry, instrukcję.

13522839 66 zł

Verben - Bingo
Gra językową służącą do nauki podstawowych czasowników niemieckich polegającą 
na dopasowywaniu wylosowanych kart z nazwami czynności, lub obrazkami ilustrują-
cymi nazwy tych czynności, do ich odpowiedników na planszach.
W zestawie: 66 kart z umieszczonymi po jednej stronie obrazkami ilustrującymi różne 
czynności, a po drugiej stronie czasownikami / wyrażeniami opisującymi te czynno-
ści, 36 plansz, broszurę metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły gry i różne 
scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące możliwych 
sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć, dodatkową kostkę do gry, instrukcję.

13511772 66 zł

Mówiące płytki - 1 szt.
Na płytkach można nagrywać krótkie 
wiadomości - 30 sek. ze względu na 
swoją strukturę można po nich pisać 
mazakiem suchościeralnym i zmazy-
wać do woli.
Kolor wybierany losowo.
Wym.:14,8 x 10,5 cm, gr.0,6 mm

18300283 35 zł
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Plansze
dydaktyczne

Plansze tematyczne - J. niemiecki
Plansze dydaktyczne do zawieszenia na ścianie czy stojaku. Plansze są li-
stwowane i foliowane, dzięki czemu są odporne na zabrudzenie i przedar-
cia. Każda z plansz wyposażona w metalowa zawieszkę.
Wym.: 70 x 100 cm

17300111 Das Deutsche Alphabet 39 zł
17300112 Obst und Gemüse 39 zł
17300113 Tiere 39 zł
17300114 Transportmittel 39 zł
17300115 Familie im Garten 39 zł
17300116 Mein Haus 39 zł
17300117 Sport 39 zł
17300118 Meine Stadt 39 zł
17300119 Unregelmäßige Verben (backen-lugen) 39 zł
17300120 Unregelmäßige Verben (messen-zwingen) 39 zł
17300121 Gegensatze 39 zł
17300122 Berufe 39 zł
17300123 Was machen sie? 39 zł
17300124 Zahlen, Wie spät ist es?, Tage, Monate 39 zł
17300125 Tempora 1 39 zł
17300126 Tempora 2 39 zł
17300127 Die Präposition 39 zł
17300128 Das Verb 39 zł
17300129 Das Adjektiv 39 zł

Wieszak na plansze na kółkach
Wieszak na kółkach.
Wym.: 88 x 43 x 100 - 170 cm

18000216 99 zł

Możliwość zawieszenia 
dużej ilości plansz

Nie zawsze na ścianach klasowego pomieszczenia jest na tyle wolnego miejsca, 
aby na stałe dało się wyeksponować wszystkie posiadane plansze.
Wieszaki to doskonały sposób na przechowywanie plansz.
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Stojak na mapy i plansze - na kółkach
Wym.: 40 x 40 x 190 - 250 cm

19585305 standard 145 zł / 99 zł
19585306 regulowany 210 zł / 110 zł

Wieszak na plansze - ścienny
Wym.: 30 x 10 x 12 cm

19585300 77 zł / 37 zł

PROMOCJA

- 50%do
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język francuski
Générateur de questions - 
gra językowa
Gra w postaci kostek, służąca do kon-
struowania pytań w języku francuskim, 
używając ośmiu podstawowych słówek 
pytających: Quel(le)(s)?, Qui?, Que/Quoi?, 
Où?, Quand?, Pourquoi?, Comment? 
Combien? Uatrakcyjni zajęcia szkolne. 
Wiek: od 7 roku życia, młodzież, dorośli.
Zawartość: 8 kartonowych kostek 
do gry ze słówkami pytającymi oraz 
przykładowymi rzeczownikami i cza-
sownikami, które można wykorzystać 
w budowaniu zdań. Każdy  kostka to 
sześcian z 6 polami o wym.:4,5 x 4,5 cm

13527470 37 zł

Générateur de questions - gra 
językowa
Gra w postaci kostek edukacyjnych do nauki 
podstawowych słówek i wyrażeń francuskich 
oraz budowania zdań z ich użyciem. Kostki 
posiadają naniesione rzeczowniki, czasowniki, 
przymiotniki, przysłówki.
Każda z osób wykonuje rzut ustalonym wcze-
śniej zestawem kostek (np. kostką zieloną, 
czerwoną i różową), po czym z każdego wy-
losowanego pola wybiera po jednym słówku 
i buduje z nich zdanie. Zabawa może mieć 
charakter luźnych ćwiczeń służących budo-
waniu wypowiedzi bez elementu rywalizacji.
Zawartość: 6 kartonowych kostek ze słów-
kami i wyrażeniami. Każdy  kostka to sze-
ścian z 6 polami o wym.: 4,5 x 4,5 cm

13502556 37 zł

Comment ça va? - gra językowa
Pomoc służąca do nauki języka francuskiego 
połączona przyswojeniem podstawowej wiedzy 
o zdrowiu człowieka, w tym:poznawanie nazw 
części ciała, opisywanie własnego samopoczucia, 
nauka nazw podstawowych narzędzi i zabiegów 
medycznych oraz nazw lekarzy, nauka słownictwa 
i wyrażeń związanych ze zdrowym trybem życia.
W zestawie: dwustronna składana, kartonowa plan-
sza o wym.:40 x 40 cm, 132 karty z pytaniami / /za-
daniami, 2 kostki oraz dodatkowa kostka, instrukcja.

13504708 66 zł

Le monde animal - gra językowa
Grą językową służącą do nauki nazw zwierząt w 
języku francuskim oraz słownictwa związanego z 
ich głównymi cechami i środowiskiem życia.
Każdy z uczestników gry otrzymuje po jednej lub 
po kilka plansz ze zdjęciami różnych zwierząt. Na-
stępnie osoba prowadząca losuje kolejno karty i 
w zależności od stopnia trudności rozgrywki poka-
zuje obrazki lub odczytuje na głos wyrazy innym 
uczestnikom gry, których zadaniem jest odnaleźć 
stosowne odpowiedniki na własnych planszach.
W zestawie: 36 plansz z umieszczonymi po jed-
nej stronie grupami zwierząt oraz ilustracjami po 
drugiej, 66 kart z ilustracjami zwierząt i ich na-
zwami, instrukcja w języku francuskim i polskim,
dodatkową kostkę do gry oraz rozbudowana in-
strukcja w języku polskim.
Format 21,5 x 14,5 cm

13522822 66 zł

Un petit tour en ville - gra językowa
Planszowa gra  językowa, która pozwala graczom 
na zweryfikowanie ogólnej znajomości języka 
francuskiego oraz poznawanie słownictwa i wy-
rażeń związanych z życiem w mieście, infrastruk-
turą, transportem miejskim oraz bezpieczeń-
stwem na drodze.
W zestawie: dwustronna składana plansza o 
wym.:40 x 40 cm,132 karty z pytaniami / zada-
niami, kostkę, instrukcję w języku francuskim i 
rozbudowana instrukcje w języku polskim.
Format 21,5 x 14,5 cm

13504773 66 zł

La maison - Dom
Zestaw zawiera: 18 kart formatu 21 x 29,7 cm, 24 
plansze, 96 plakietek, pisak, gąbka do ścierania, 
twarda kartonowa teczka.

13548758 108 zł

Les vetements - Ubrania
Zestaw zawiera: 18 kart formatu 21 x 29,7 cm, 24 
plansze, 96 plakietek, pisak, gąbka do ścierania, 
twarda kartonowa teczka.

13548703 108 zł

Les aliements - Jedzenie
Zestaw zawiera: 18 kart formatu 21 x 29,7 cm, 24 
plansze, 96 plakietek, pisak, gąbka do ścierania, 
twarda kartonowa teczka.

13548802 108 zł

Gry językowe przeznaczone na poziom początkujący ukierunkowaną na naukę podstawowego słownictwa języka francuskiego, oraz tworzenie prostych zdań. 
Składa się z 18 obustronnych kart (z rysunkami przedmiotów po jednej, a nazwami tych przedmiotów po drugiej stronie), 24 fiszek z (z zestawami rysunków po 
jednej, a ich nazwami po drugiej stronie), oraz 96 małych plakietek. 
Gra polega na losowaniu kart z rysunkami oraz ich i odnajdywaniu ich odpowiedników w formie wyrazu na fiszkach (lub odwrotnie). Dodatkową 
zaletą kart jest możliwość pisania po nich specjalnym pisakiem znajdującym się w zestawie w celu zaprezentowania uczniowi np. dodatkowych słówek 
związanych z danym rysunkiem lub wyrazem.
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Ścianka wspinaczkowa z kamieniami
Trwała i solidna ścianka wspinaczkowa, wyposażona kamie-
ni, ułatwiający opieranie dłoni i stóp. Podczas wspinaczki po 
ściance angażowanych jest wiele grup mięśni, co w komplek-
sowy sposób wpływa na rozwój fizyczny dzieci, a w przypad-
ku niektórych może być początkiem wspaniałej przygody, 
która rozwinie się w prawdziwe wyprawy wysokogórskie.
Trening z wykorzystaniem ścianki, wymagający jednocze-
snego wykorzystywania ramion i nóg, doskonale kształtuje 
ich harmonijną współpracę oraz podnosi ogólny poziom 
sprawności fizycznej. Panele wspinaczkowe nadają się 
znakomicie zarówno do ćwiczeń zorganizowanych, jak i 
rekreacji. Połączone można wykorzystać do funkcjonalnego 
zagospodarowania wolnych przestrzeni, tworząc swego ro-
dzaju kąciki wspinaczkowe, będące doskonałym miejscem 
na zachęcania najmłodszych do aktywności fizycznej,
Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa podczas użytko-
wania ścianki należy skorzystać z materaców gimnastycz-
nych, skutecznie chroniących przed ewentualnym upad-
kiem na podłogę. 
Ścianki wspinaczkowe wykonane ze sklejki o gr. 18 mm 
(boki ze sklejki o gr. 25 mm)
Śr. zaczepu: 5 cm
Wym.: 80,7 x 12 x 230 cm

80092343 1163 zł

WYCHOWANIE 
FIZYCZNE

Zestaw - Monkey 9D
Wym. max: 186 x 227 cm

34900828 1559 zł

Zestaw - Transformer 7D
Wym. max: 86 x 273 cm

34900314 1464 zł

Solidnie wykonane drabinki z najwyższej jakości materiałów. Konstrukcja łączy w sobie elementy 
metalowe drewniane i plastikowe, co zapewnia dużą wytrzymałość i bardzo estetyczny wygląd. 
Stopnie drabinki są wykończone miękkim, plastikowym obiciem z wypustkami co zapobiega 
ślizganiu się nóg i rąk, a jednocześnie je masuje. Drabinka gimnastyczna wykonana ze stali. 
Forma konstruktora pozwala dołożyć dodatkowe elementy, np. lina, koła gimnastyczne czy huśtawka.

Pełna oferta urządzeń i ich
specyfikacji dostępna
na stronie www.educol.pl
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Drabinki zawierają elementy mocujące do ściany.

Boki wykonane są z drewna iglastego 30 x 100 mm, 
szczeble wykonane z drewna liściastego - buk: 30 x 40 mm

Drążek składany na drabinę
Drążek Ø 30 mm wykonany z klejonego drewna bukowego, 
wzmocniony wewnętrznie prętem stalowym. Ruchome ra-
miona umożliwiają regulację wysokości i odległości drążka od 
drabiny (długość ramion L1- 1000 mm, L2- 740 mm). Może 
być zawieszany na drabinie gimnastycznej o szerokości 90 
cm, posiadającej szczeble o grubości do 32 i wysokości do 42 
mm i dowolnym rozstawie. Maksymalne oddalenie drążka od 
szczebla drabiny – przy poziomym ustawieniu drążka w sto-
sunku do szczebla na którym zamocowane jest ramię górne 
wynosi około 750 mm. Urządzenie przeznaczone do ćwiczeń 
ogólnorozwojowych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych wpły-
wających na wzmocnienie mięśni obręczy barkowej, mięśni 
brzucha oraz rozciąganie szczelin międzystawowych.
Maksymalne statyczne obciążenie 120 kg.

16608137 duża 397 zł
94620011 mini 199 zł

Nakładka na drabinę
Drążek Ø 30 mm wykonany z klejonego 
drewna bukowego, wzmocniony wewnętrz-
nie prętem stalowym, boki metalowe. Mon-
towana na drabince o stałym rozstawie 
szczebli 29 cm. Odległość osi drążka od 
drabinki - 10,5 cm. Praktyczna w ćwiczeniach 
gimnastyczno-korekcyjnych zwłaszcza w ze-
stawie z poduszką zawieszana na drabinkę.

16608138 369 zł

Poduszka na drabinę
Spód wykonany ze sklejki liściastej, wyściół-
ka pokryta skórą syntetyczną. Posiada me-
talowe uchwyty do zawieszania na drabinkę.
Urządzenie szczególne przydatne do roz-
ciągania mięśni piersiowych przy okrą-
głych plecach i chorobie Scheuermanna. 
Wym. poduszki 75 x 35 x 4 cm

16608108 287 zł

Kozioł gimnastyczny  regulowany
Korpus wykonany z drewna klejonego, pokrytego 
otuliną elastyczną i sztuczną skórą. Podstawa z profili 
stalowych malowanych proszkowo (lub obłożonych 
drewnem liściastym) i niklowanych, umożliwia regula-
cję wysokości od 90 do 135 cm, skokowo co 5 cm. Nogi 
podstawy zabezpieczone niebrudzącymi, antypoślizgo-
wymi stopkami tworzywowymi. Dwie z nóg wyposażo-
ne są w kółka ułatwiające transport. Wymiary podsta-
wowe: długość korpusu 55 cm, szerokość korpusu 35 
cm, zakres regulacji wysokości od 90 do 135 cm.

16601506 2445 zł

Piankowa skrzynia gimnastyczna
Skrzynia składa się z czterech niezależnych elementów, 
z których każdy może z powodzeniem służyć do odręb-
nych ćwiczeń.
Wym.: 90 x 70 x 85 cm

19800018 1100 zł

Drabinka gimnastyczna - pojedyncza
Wym.: szer. 90 cm

16601402 wys. 256 cm 783 zł
16601401 wys. 300 cm 899 zł

Drabinka gimnastyczna - podwójna
Wym.: szer. 180 cm

16601405 wys. 256 cm 1165 zł
16601604 wys. 300 cm 979 zł

Drabinka gimnastyczna - młodzieżowa
Wym.:  208 x 62 x 8 cm

19500022 459 zł

Sala gimnastyczna
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W zestawie
2 wózki do 
transportu 
równoważni

Równoważnia 3 m regulacja wysokości
Przyrząd do wykonywania ćwiczeń z zakresu koordynacji ruchowej i równowagi 
ciała. Równoważnia wykonana jest w wersji treningowo-szkolnej, o długości 3m. 
Równoważnia składa się z belki wykonanej z drewna iglastego klejonego, pokry-
tego materiałem antypoślizgowym oraz metalowej podstawy z regulowana wy-
sokością od 80 do 120 cm z odstopniowaniem co 5 cm. Równoważnia wyposażo-
na jest dodatkowo w dwa transportowe wózki czterokołowe. Belka równoważni 
o przekroju 16 x13 cm, szerokość części górnej 10 cm, szerokość nóg 120 cm.

16601523 2767 zł

Artykuły spełniają wymogi normy PN-N-97063

Ławka gimnastyczna nogi drewniane
Ławka wykonana z drewna iglastego lub liściastego, nogi drewniane 
posiadają niebrudzące gumowe stopki. Wsporniki stalowe łączące ele-
menty ławki usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz 
bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg 
są zaokrąglone. Ławka posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie 
na drabinkę lub w otworze skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu - bel-
ka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia.
Wym.: wys. 30 cm, szer. siedziska 25 cm

19500025 2 m 468 zł
19500026 3 m 593 zł
19500195 4 m 783 zł

Ławka gimnastyczna nogi metalowe
Płyta górna oraz belka ławki wykonane są z drewna 
iglastego, a podpory środkowe i nogi z kształtowni-
ków stalowych. Nogi wyposażone są w antypośli-
zgowe, niebrudzące podłogi stopki. Ławka posiada 
stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabin-
kę lub w otworze skrzyni gimnastycznej. Po odwró-
ceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć 
jako równoważnia do ćwiczeń.
Wym.:  wys. 30 cm ,szer. siedziska: 22 cm

16600025 2 m 409 zł
16600026 3 m 578 zł
16600027 4 m 819 zł

Odskocznia gimnastyczna 1
Odskocznia treningowa o konstrukcji wykonanej 
ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej, bez 
pokrycia. Wym. blatu: 120 x 60 cm. Wys. czoła 
odskoczni 15 cm.

16601204 692 zł

Odskocznia gimnastyczna 2
Odskocznia przeznaczona do treningu lub wyczy-
nu. Wykonana ze specjalnie profilowanej sklejki 
liściastej, pokryta wykładziną dywanopodobną na 
gąbczastym podkładzie. Wyposażona w amortyza-
tor z mikrogumy zwiększający elastyczność. Wym. 
blatu: 120 x 60 cm. Wys. czoła odskoczni - 21,5 cm.

16601205 698 zł

Odskocznia gimastyczna szkolna
Podstawa odskoczni wykonana z profili sta-
lowych ze stopkami antypoślizgowymi. Płytę 
odskoczni stanowi sklejka liściasta pokryta wy-
kładziną dywanową. Odskocznia przeznaczona 
jest dla dzieci o wadze do 45 kg. Wysokość czoła 
odskoczni - 21 cm.

16601212 589 zł

Ławka gimnastyczna z kółkami
awka wykonana z drewna iglastego lub liściastego, 
nogi stalowe posiadają kółeczka ułatwiające jej prze-
mieszczanie. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki 
usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz 
bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, 
belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławka posiada stały za-
czep umożliwiający zawieszanie na drabinkę lub w otwo-
rze skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu - belka ławki o 
szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia.

16601316 2 m 743 zł
16601317 3 m 977 zł
16601318 4 m 1175 zł

waga: 20 kg
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Segmenty skrzyni wykonane ze sklejki liściastej 18 mm, narożniki i czopy z twardego drewna. Wysoką sztywność każdego segmentu zapewnia 
łączenie poszczególnych jego elementów poprzez klejenie i skręcanie, a stabilność całej skrzyni zapewniają pasowane czopy. 
Górny segment skrzyni posiada poduszkę z pianką poliuretanową pokrytą sztuczną skórą. 
Czoła skrzyń mają dwa otwory do zawieszenia na skrzyni innego przyrządu gimnastycznego o szer. do 27 cm, np. ławki gimnastycznej. 
Dolny segment wyposażowy w cztery antypoślizgowe stopki.

Skrzynia gimnastyczna skośna 
- 5 segmentów
Wym. skrzyni - segment dolny: wys: 110 cm, dł: 
134 cm, szer: 75 cm
Wym.: poduszki: gr: 6 cm, dł: 140 cm, szer: 40 cm

80026066 1867 zł

Skrzynia rehabilitacyjna - 1 częściowa
Segment skrzyni wykonany ze sklejki liściastej, 
narożniki i czopy z twardego drewna.
Wym.: wys. 36 cm, dł. 60 cm, szer. 40cm
Wym. poduszki: gr. 6 cm, dł. 64 cm, szer. 44 cm

16608104 615 zł

Skrzynia rehabilitacyjna - 6 częściowa z wózkiem 
Wymiary skrzyni: wys: 110 cm, dł: 145 cm, szer: 45 cm
Wymiary poduszki: gr: 6 cm, dł: 150 cm, szer: 50 cm

16601144 3352 zł

Skrzynia gimnastyczna skośna
- 7 segmentów
Wym. skrzyni: wys: 122 cm, dł: 130 cm, szer: 75 cm
Wym. poduszki: gr: 6 cm, dł: 135 cm, szer: 50 cm
Waga: 92 kg

16601109 2276 zł

Trapez gimnastyczny
Wym. u podstawy 90 cm wys. 70 cm szer. 50 cm

19500067 179 zł

Walec aktywności
Rewelacyjny sprzęt pomocny przy rozwijaniu równowagi i koordynacji. Jego stabilne 
wykonanie korzystnie wpływa na wielofunkcyjność użytkowania. Nadaje się do użyt-
ku w pomieszczeniach i na zewnątrz.
W zestawie: 4 drabinki, po złożeniu koło o śr. 132 cm, wys. 40 cm

21040030 769 zł

Koziołek gimnastyczny
Koziołek gimnastyczny wyko-
nany jest z trwałych i solidnych 
materiałów stolarskich. Boki wy-
konane są ze sklejki o grubości 
15mm, co gwarantuje wyjątko-
wą trwałość i bezpieczeństwo 
w użytkowaniu. Okrągłe drążki 
wykonane są z drewna buko-
wego. Całość lakierowana jest 
bezpiecznymi farbami wodnymi.
Wys. 76 x szer. 80 x gł. 75 cm  

94520266 366 zł

W zestawie 
wózek

Kompatybilne z drabinkami 
ze strony 282

Artykuły spełniają wymogi 
normy PN-EN 916:2005 oraz 

PN-EN 913:2008.
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Multiwspinaczka
Multiwspinaczka to zestaw kilku urządzeń w jednym - poleca-
na jest do ćwiczeń mięśni ramion, pasa barkowego i tułowia. 
Multiwspinaczka zawiera: - drabinki: poziomą, naprze-
mianległą i sznurową umożliwia zwisanie i wspinanie na 
wiele sposobów; - powierzchnię do wspinaczki przy po-
mocy kamieni i otworów;- rurę wspinaczkową; - linę we-
wnątrz multiwspinaczki  od podstawy i do górnej płyty.
Podstawa oraz wierzch konstrukcji wykonane ze sklejki 
brzozowej, elementy konstrukcyjne wykonane z drew-
na sosnowego, drążki wykonane z drewna bukowego, 
elementy powleczone ekologicznym lakierem wodnym, 
antypoślizgowa guma przymocowana do spodniej strony 
podstawy.
Wym.: 130 x 114 x 183 cm

94520306 2183 zł

Skrzynia składana gimnastyczna
Obowiązkowy element wyposażenia każdej sali gimnastycznej. Dzięki przemyślanej 
konstrukcji skrzynię można łączyć w bezpieczny sposób z innymi elementami wy-
posażenia sali, np.: równoważnią gimnastyczną, zjeżdżalnią, poręczą gimnastyczną, 
drabinką. Czteromodułowa budowa umożliwia dostosowanie wysokości skrzyni do 
indywidualnych potrzeb ćwiczących uczniów. Wym.: wys. 90 x szer. 104 x gł. 80 cm

94520260 1158 zł

Szczegółowa specyfikacja sprzętu 
na stronie www.educol.pl

Zjeżdżalnia gimnastyczna
Wymiary: wys. 200 x szer. 40 x gł. 8 cm

94520261 303 zł

Drabinka gimnastyczna
Wymiary: wys. 200 x szer. 40 x gł. 8 cm

94520263 339 zł

Poręcze gimnastyczne
Wymiary: wys. 200 x szer. 40 x gł. 8 cm 

94520262 222 zł

Drabinka przeplatana
Wymiary: wys. 200 x szer. 25 x gł. 8 cm

94520264 201 zł

Równoważnia gimnastyczna
Wymiary: wys.200 x szer.8 x gł.7 cm

94520265 154 zł
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Skrzynia modułowa Active
Wym.: wys. 104 x szer. 104  x gł. 80 cm

96512425 2184 zł

Moduł jezdny skrzyni modułowej
Wym.: wys. 27,5 x szer. 104 x gł. 80 cm

96512445 1418 zł

Platforma do skrzyń Active
Wym.: wys. 8,5 x dł. 98 x szer. 98 cm

96512444 357 zł

Skrzynia duża Active
Wym.: wys. 104 x szer.  107 x gł. 107 cm

96512426 1519 zł

Skrzynia Active z kókami
Wym.: wys. 107 x szer. 104 x gł. 80 cm

96512447 2456 zł

Skrzynia modułowa Active z kókami
Wym.: wys. 107 x szer. 104 x gł. 80 cm

96512446 2953 zł

Skrzynia mała Active
Wym.: wys. 75 x szer. 70 x gł. 70 cm

96512427 664 zł

Skrzynie wykonane są ze sklejki
brzozowej, narożniki z drewna
bukowego a drążki z jesionowego

Drabinki gimnastyczne ACTIVE

Antypoślizgowy 
spód 

skrzyń

Góra skrzyni jest pokryta warstwą pianki oraz sztuczną skóra
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Materac ochronny - 200
Wym.: dł. 200 x szer. 120 x wys. 4 cm

94521110 338 zł

Nowa linia urządzeń gimnastycznych serii Active przeznaczona jest do potrzeb i wymagań każdej placówki szkolno-wychowawczej. Szeroki 
wachlarz drabinek, różne rodzaje skrzyń gimnastycznych, możliwość uzupełnienia zestawień ławeczkami sensorycznymi zdecydowanie 
uatrakcyjnia wszelkie zajęcia ruchowe czy rehabilitacyjne.  Przemyślany system mocowań gwarantuje bezpieczne użytkowanie. 

Zastosowanie urządzeń serii Active  wspomaga rozwój motoryczny dzieci, uświetnia i organizuje zajęcia ruchowe. Naturalny kolor 
drewna uzupełniony kolorowymi elementami, co tworzy ładne, harmonijne zestawienia.

Szczegółowa specyfikacja drabinek na stronie www.educol.pl

Zjeżdżalnia szeroka Active
Wym.: wys. 13 x dł. 240 x szer. 65 cm

96512434 1025 zł

Drabinka wąska Active
Wym.: wys. 13 x dł. 240 x szer. 40 cm

96512429 842 zł

Siatka wspinaczkowa Active
Wym.: wys. 9 x dł. 240 x szer. 63 cm

96512433 1044 zł

Drabinka naprzemienna Active
Wym.: wys. 9 x dł. 240 xszer. 36 cm

96512431 464 zł

Rolkarka Active
Wym.: wys. 13 x dł.  240 x szer. 65 cm

96512432 1519 zł

Drabinka kurza Active
Wym.: wys. 4 x dł. 240 x szer. 35 cm

96512430 726 zł

Drabinka szeroka Active
Wym.: wys. 13 x dł. 240 x szer. 65 cm

96512428 852 zł

Zjeżdżalnia wąska Active
Wym.: wys. 13 x dł. 240 x szer. 40 cm

96512435 899 zł

Zjeżdżalnia 
szeroka

Siatka 
wspinaczkowa

Drabinka 
szeroka

Drabinka 
wąska

Drabinka 
naprzemienna

Drabinka 
kurza

Zjeżdżalnia 
wąskaRolkarka

Materac ochronny - 100
Wym.: 120 x 100 x 4 cm

94640698 pomarańczowy 192 zł
94640699 czerwony 192 zł
94640700 różowy 192 zł
94640701 jasnoniebieski 192 zł
94640702 seledynowy 192 zł
94640703 ciemnozielony 192 zł
94640704 szary 192 zł

Materac, który pozwoli maluchom rozwijać swoje umiejętności sprawnościowe zapewniając idealną 
asekurację w trakcie zajęć ruchowych

Miękki materac na ścianę to obowiązkowy element ochronny, który ma zapewnić bezpieczeństwo 
podczas wykonywania rozmaitych ćwiczeń na zajęciach sportowych, czy też w trakcie zabaw. Ma-

terac naścienny skutecznie osłania znaczne połacie powierzchni, by dzieci mogły swobodnie się za-
chowywać podczas zabawy czy też zajęć ruchowych. Jest miękki i sprężysty, w atrakcyjnym kolorze. 

Doskonale amortyzuje zetknięcia ze ścianą, dzięki piance znajdujacej się wewnątrz. Na zewnątrz 
pokryty jest  łatwym do utrzymania w czystości materiałem skóropodobnym.
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Cegła
Wym.: 9,5 x 36 x 15 cm

14950121 czerwona 33 zł
14950122 niebieska 33 zł
14950123 żółta 33 zł
14950124 pomarańczowa 33 zł
14950125 różowa 33 zł
14950126 zielona 33 zł
14956337 Zestaw 6 szt. 198 zł

Obręcze gimnastyczne - płaskie
W zestawie: 4 szt.

14933423 38 cm 55 zł
14933424 50 cm 61 zł
14933425 65 cm 101 zł

Tyczki gimastyczne - 6 szt.
Zestaw 6 tyczek - każda w innym kolorze.

14954768 70 cm 79 zł
14954759 100 cm 109 zł

Klipsy do zestawów gimnastycznych
Klipsy kompatybilne z tyczkami oraz obręczami gimnastycznymi.

14910101A obręcz / obręcz 5 zł
14910101B tyczka / tyczka 5 zł
14910101C obręcz / tyczka 5 zł
14933429 30 szt. - 10 szt.z każdego rodzaju 139 zł

Pachołek z otworami
Do użytku z tyczkami i obręczami gimastycznymi.
Wys.: 30 cm

14950101 zielony 28 zł
14950100 niebieski 28 zł
14950099 różowy 28 zł
14950098 pomarańczowy 28 zł
14933426 czerwony 28 zł
14933427 żółty 28 zł
14950129 czarny 28 zł
14950130 biały 28 zł

Akcesoria
gimnastyczne

Obręcze wykonane z tworzywa sztucznego, 
płaski profil (19 x 9 mm) - lekko elastyczne.

Zestaw w poręcznej torbie

Grupowy zestaw gimnastyczny VC1
W zestawie: 30 klipsów, 3 żółte pachoki, 3 czerwone pachołki, 2 cegły czerwone, 2 
cegły żółte, 4 małe obręcze oraz 4 średnie obręcze. 

14950691 619 zł

w
yc

ho
w

an
ie

 fi
zy

cz
ne

289Szersza oferta na www.educol.pl

w
yc

ho
w

an
ie

 fi
zy

cz
ne

288 Wszystkie ceny brutto



Zestaw gimnastyczny C
Zestaw zawiera:
9 szt. pachołków o wys.30 cm z otworami
6 szt. różnokolorowych rąk
6 szt. różnokolorowych stóp
2 szt. obręczy płaskiej o śr. 60 cm
5 szt. obręcz o śr.50 cm
6 szt. drążków gimnastycznych o dł.120 cm

12500104 637 zł

Szafka na pomoce gimnastyczne
Wygodna i bardzo praktyczna szafka, doskonale 
spełniająca swoją funkcję w sali gimnastycznej. 
Dzięki zamontowanym kółkom jest bardzo łatwa 
w przemieszczaniu. 
Wym.: 107 x 104 x 52 cm

19509030 468 zł

Szafka  
sprzedawana 
bez wyposażenia.

Wózek do zestawów gimnastycznych
Specjalnie zaprojektowana szafka w celu utrzymania porządku 
wśród mniejszych akcesoriów sportowych. Półki zaprojektowa-
ne w taki sposób, by zapewnić swobodny dostęp do przyrzą-
dów. Wózek wyposażony w kółeczka, oraz specjalnie zaprojek-
towane uchwyty, dzięki czemu łatwo się go przemieszcza.
Wym.:115 x 50 x 90 cm
Wózek nie zawiera akcesoriów.

19500079 245 zł

Nakładki na pachołki
10 kolorowych pokrowców z nadrukiem cyfr dla 
uatrakcyjnienia zajęć gimnastycznych.
Pokrowce pasują na pachołki 23 cm.
Materiał:100 % nylon.

14933539 78 zł

Pachołki  - 23 cm
Wym.: 23 x 13 x 13 cm

14903908 żółty 10 zł
14903909 pomarańczowy 10 zł

Pachołki - 38 cm
Wym.: 38 x 20 x 20 cm

14903918 żółty 22 zł
14903919 pomarańczowy 22 zł

Belki do cegieł
Element wykonany z bardzo mocnego tworzywa 
służący do budowy „ścieżek” równowagi.
Maksymalne obciążenie 80 kg.
Belki kompatybilne z cegłami ze str. 156.
Wym.belki: 81 x 15 x 3 cm

14950984 belka 69 zł
14950985 łącznik 4 zł

Pachołki z miękkiej pianki
6 kolorowych pachołków z miękkiej 
pianki o wym. 14,5 x 16 cm i wadze: 88 g

14955690 132 zł

Pokrowce pasują na pachołki 23 cm
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Materac szkolny - standard
Materac obszyty wytrzymałym materiałem, 
wzmocniony w narożnikach skórą. 
Wym.: 150 x 100 x 8 cm

94521510 416 zł

Materac składany
Wym. składany x3: 180 x 60x 5 cm, 
Wym. składany x 4: 240 x 70 x 4 cm

19580010A składany x 3 209 zł
19500072 składany x 4 239 zł

Materace wąskie
Wym.: wąski - duży: 140 x 40 x 15 cm
Wym. wąski - średni: 140 x 40 x 10 cm
Wym. wąski - mały: 140 x 40 x 5 cm

19530067 duży 196 zł
19520016 średni 174 zł
19530064 mały 107 zł

Plastry
Wym. duży plaster: 75 x 75 x 3 cm
Wym. średni plaster: 60 x 60 x 4 cm

19540065 duży 86 zł
19530070 średni 75 zł

Materac długi
Wym. materac cienki: 200 x 60 x 10 cm
Wym. materac gruby: 200 x 60 x 20 cm

19530015 cienki 218 zł
19520037 gruby 368 zł

Materac rehabilitacyjny R90
Bardzo twardy materac wykonany ze specjalnej 
pianki z regranulatu. 
Materac obszyty wytrzymałym materiałem, 
wzmocniony w narożnikach skórą. 
Wym.: 150 x 100 x 8 cm

94521511 552 zł

Materac szeroki 120
Wym.: 200 x 120 x 6 cm

19550055 363 zł

Duży materac z twardej pianki
Materac obszyty wytrzymałym materiałem, 
wzmocniony w narożnikach skórą. 
Wym.: 200 x 120 x 5 cm

94521520 505 zł

Materac 400
Duży powierzchniowo, a jednocześnie gruby 
materac, obszyty jest dookoła siatką ułatwiającą 
uchodzenie powietrza przy gwałtownym nacisku. 
Materac elastycznie amortyzuje podczas skoków.
Wym.: 200 x 120 x 20 cm

94521530 766 zł

Materac 400 MAX
Duży powierzchniowo, a jednocześnie gruby 
materac, obszyty jest dookoła siatką ułatwiającą 
uchodzenie powietrza przy gwałtownym nacisku. 
Materac elastycznie amortyzuje podczas skoków.
Wym.: 200 x 120 x 40 cm

94521540 1129 zł

Antypoślizgowe
podłoże

Wózek na materace
Wymiary : platforma 195 x 95 cm, wysokość uchwytu powyżej poziomu 
platformy 60 cm. Podłoga wykonana jest z kształtownika stalowego 5 x 
3 cm i poprzeczek z kształtownika 2 x 2 cm. Uchwyt z kształtownika 2,5 x 
2,5 cm łączony jest z platformą rozłącznie 4 śrubami. Wózek ma 4 zespoły 
jezdne o śr. 10 cm, w tym dwa skrętne, umożliwiające manewrowanie.Wó-
zek pomalowany jest emalią epoksydową proszkową.
Wym. gabarytowe wózka: 210 x 95 x 80 cm

16609256 300 kg - standard 795 zł
16609261 400 kg - z płytą 1198 zł
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W zestawie:
walec duży - długi 120 x 30 x 30 cm 2 szt.
walec duży - średni 60 x 30 x 30 cm 1 szt.
walec duży - krótki 30 x 30 x 30 cm 4 szt.
belka duża - długa 30 x 30 x 120 cm 2 szt.
belka duża - średnia 30 x 30 x 60 cm 1 szt.
belka duża - krótka 30 x 30 x 30 cm 4 szt.
trójkąt duży - długi 30 x 30 x 120 cm 2 szt.
trójkąt duży - średni 30 x 30 x 60 cm 1 szt.
trójkąt duży - krótki 30 x 30 x 30 cm 4 szt.
półwalec duży 120 x 30 x 15 cm 2 szt.
prostopadłościan 30 x 15 x 120 cm 2 szt.
daszek duży 60 x 60 x 30 cm 2 szt.
opona 1/2 duża 60 x 30 x 30 cm 2 szt.
mini mostek 30 x 60 x 30 cm 2 szt.
baza wąska 60 x 60 x 30 cm 2 szt.

Zestaw dużych klocków piankowych - 33 szt.
W zestawie: 33 elem.

19530300 3297 zł

16 elem.

Mata do ćwiczeń - mała
Wym.:  100 x 50 x 2 cm

19510300  73 zł
19510301  73 zł
19510302  73 zł
19510303  73 zł

Mata do ćwiczeń - duża
Wym.: 150 x 50 x 2 cm

19510400 98 zł
19510401  98 zł
19510402  98 zł
19510403  98 zł

Siedzisko kwadrat
Wym.: 40 x 40 x 6 cm

19510500  45 zł
19510501 45 zł
19510502  45 zł
19510503  45 zł

Mata do ćwiczeń to wysokiej jakości produkt 

zwiększający wygodę i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń. 

Dzięki starannemu wykonaniu maty możesz bez obaw 

wykonywać nawet najtrudniejsze ćwiczenia bez ryzyka 

poślizgnięcia się.
Mata wykonana z pianki EVA przez co jest 

bardzo lekka, elastyczna i ma dobre właściwości 

amortyzacyjne.
Nie odkształca się pod wpływem nacisku. Łatwa 

w utrzymaniu czystości.

Zestaw dużych klocków piankowych 16 szt.
W zestawie: 16 elem.

19520301 2178 zł

W skład zestawu wchodzą:
 -Półwalec  120 x 30 x 15 cm – 1 szt
- Belka duża długa 120 x 30 x 30 cm – 2 szt
- Daszek duży 60 x 60 x 30 cm – 2 szt
- opona ½ 60 x 30 30 cm – 2 szt
- Trójkąt duży długi 120 x 30 30 cm – 1 szt
- Trójkąt duży krótki 30 x30 x 30 cm – 2 szt
- Walec duży długi 120 x 30 x30 cm – 1 szt
- Belka duża krótka 30 x 30 x 30 cm – 2 szt
- Walec średni 60 x 30 x 30 cm – 1 szt
- Prostopadłościan płaski 120 x 30 x 10 cm – 2 szt

Zestaw kolorowych klocków piankowych to idealna pomoc do kreartwnych zadań konstukcyjnych i tematycznych.
Klocki o podwyższonej gęstości pianki, zostały pokryte kolorową, łatwą do czyszczenia tkaniną - meditap.

Klocki piankowe
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Podstawa belka - trójkąt
Wym.: 60 x 60 x 30 cm

19530110+k 199 zł

Mostek prosty
Wym: 60 x 30 x 30 cm

19530126+k 139 zł

Podstawa walec - belka
Wym.: 60 x 60 x 30 cm

19530111+k 199 zł

Daszek duży
Wym.: 60 x 60 x 30 cm

19530008+k 148 zł

Podstawa walec - trójkąt
Wym.: 60 x 60 x 30 cm

19530010+k 199 zł

Opona 1/2
Wym.: 60 x 30 x 30 cm

19530009+k 137 zł

Opony
Wym. opona max: śr. zew. 120 cm, śr. wew. 60 cm, szer. 30 cm
Wym. opona duża: śr. zew. 60 cm, śr. wew. 30 cm, szer. 30 cm

19530027+k max 576 zł
19530026+k duża 229 zł

Siedziska
Duże: śr. 60 cm, wysokość 30 cm
Małe: śr. 40 cm, wysokość: 20 cm

19530029+k duże 199 zł
19520029+k małe 112 zł

Skrzynia
Wym. skrzynia duża: 60 x 60 x 60 cm
Wym. skrzynia mała: 40 x 40 x 20 cm

19530014+k duża 369 zł
19520014+k mała 199 zł

Pianki
gimnastyczne

Zestaw - opona Max
1 x schody proste: 90 x 60 x 60 cm
1 x schody wklęsłe: 90 x 60 x 60 cm
1 x baza szeroka: 60 x 60 x 60 cm
1 x opona max: 120 x  120 x 30 cm

19585758 4 elem. 1590 zł

Zestaw - nakrętka
1 x schody proste: 90 x 60 x 60 cm
1 x rampa duża: 90 x 60 x 60 cm
1 x baza szeroka: 60 x 60 x 60 cm
1 x nakretka duża: 120 x  120 x 30 cm

19585756 4 elem. 1780 zł

Do uszycia 
wykorzystano 

bezpieczny 
materiał - meditap, 

pozbawiony ftalanów 
czy jakichkolwiek 

innych szkodliwych 
substancji. Wypełnienie 

to pianka, która jest 
bardzo odporna 

na zniekształcenia 
przy jednoczesnym 

zachowaniu 
odpowiedniej 

twardości, pozwalającej 
na komfortowe 

korzystanie z 
przedmiotu.
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Trójkąty duże
Wym. długi: 120 x 30 x 30 cm
Wym. średni: 60 x 30 x 30 cm
Wym. krótki: 30 x 30 x 30 cm

19530023+k długi 149 zł
19530124+k średni 82 zł
19530004+k krótki 54 zł

Belki duże
Wym. długa: 120 x 30 x 30 cm
Wym. średnia: 60 x 30 x 30 cm
Wym. krótka: 30 x 30 x 30 cm

19530021+k długa 183 zł
19530006+k średnia 126 zł
19530005+k krótka 75 zł

Walce duże
Wym. długi: 120 x 30 x 30 cm
Wym. średni: 60 x 30 x 30 cm
Wym. krótki: 30 x 30 x 30 cm

19530022+k długa 194 zł
19530007+k średnia 126 zł
19530003+k krótka 72 zł

Schody
Wym.: 90 x 60 x 60 cm

19530034+k 363 zł

Rampa
Wym.: 90 x 60 x 60 cm

19530032+k 363 zł

Schody wypukłe
Wym.: 90 x 60 x 60 cm

19530036+k 350 zł

Schody wklęsłe
Wym.: 90 x 60 x 60 cm

19530035+k 350 zł

Baza szeroka
Wym.: 60 x 60 x 60 cm

19530025+k 399 zł

Baza wąska
Wym.: 60 x 60 x 30 cm

19530024+k 192 zł

Nakrętka - mostek
Wym.: 120 x 60 x 30 cm

19530020+k 372 zł

Nakrętka
Wym.: 120 x 120 x 30 cm

19530019+k 735 zł

Wymiary poszczególnych elementów: 
- Rampa niska 90 x 60  x 40 cm, 
- skrzynia duża 60 x 60 x 60 cm, 
- materac długi cienki: 200 x 60 x 10 cm, 
- materac długi gruby 200 x 60 x 20 cm. 

Cegły MAX
Zestaw max cegieł pokrytych kolorowym materiałem typu 
„Meditap”. Cegły są lekkie, przez co całkowicie bezpieczne 
podczas zabawy w budowniczych.
 Wym.:40 x 20 x 6 cm

19585760 12 elem. 520 zł

Ścieżka gimnastyczna
Przedstawiamy 4 – elementową ścież-
kę gimnastyczną. Elementy ścieżki 
wykonane są z pianki o podwyższonej 
gęstości, co zwiększa komfort i bez-
pieczeństwo ćwiczeń. Ścieżka gimna-
styczna składa się z czterech niezależ-
nych części. 

19520302 1279 zł
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Płotek - regulowany samowstający
Lekki płotek treningowy, wykonany z rurek alum-
iniowych anodowanych, ze stopniową regulacją 
wysokości w zakresie od 55 cm do 85 cm, stop-
niowanie co 5 cm.

16606316 298 zł

Płotek składany
Łatwy i szybki sposób regulacji poprzeczki w 3 
wysokościach od 6-38 cm. Lekki i składany.
Długość poprzeczki górnej – 65 cm

14933514 1 szt. 59 zł

Płotek stalowy
Przeznaczony jest do treningu biegów przez płotki w 
szkołach i klubach sportowych. Podstawa i ramiona płot-
ka wykonane są z kształtownika stalowego pokrytego po-
włokami ochronnymi, belka z drewna.
Szerokość płotka: 120 cm.
Zakres regulacji wysokości: 68 cm; 76,2 cm; 84 cm; 91,4 
cm; 100 cm; 106,7 cm.
Wyrób zgodny z przepisami PZLA.

16606308 394 zł

Taśma miernicza z rączką
Taśma miernicza z poręcznym uchwytem. Wyko-
nana z włókna szklanego, zaś obudowa z tworzy-
wa sztucznego. Taśma posiada składaną korbkę 
do szybkiego zwijania oraz blokadę i wygodną 
rączkę do trzymania.
Szer. taśmy: 1,3 cm

19519511 50 m 79 zł
19519512 100 m 159 zł

Pałeczki sztafetowe
Pałeczki sztafetowe wykonane są z rury ze stopu 
aluminium, malowane lakierem proszkowym 
w różnych kolorach.
Wym.: 3 x 300 mm. Waga 60-100g

23470910 75 zł

Blok startowy
Blok treningowy szkolny. Świadectwo PZLA nr rej. 
03/2008.
Parametry: -lekka i prosta konstrukcja stalowa, 
cynkowana galwanicznie, -4-stopniowy zakres po-
chylenia oparcia, -14-stopniowy zakres ustawienia 
oparcia na szynie sprawiają, że blok ten jest idealny 
dla szkół.
Standardowo wyposażany w kolce na tartan i szpilki 
na żużel.

19506300 307 zł

Piłka lekarska
Wykonane z wytrzymałej skóry syntetycznej. 
Charakteryzują się wysoką wytrzymałością.

14934156 1 kg - 50 cm 68 zł
14934157 1,5 kg - 55 cm 83 zł
14934158 2 kg - 60 cm 105 zł
14934159 3 kg - 70 cm 145 zł

Klaps startowy
Wersja ręczna przeznaczona do wydawania sy-
gnału dźwiękowego podczas zawodów szkolnych.
Łatwy i lekki do utrzymania w dłoni, niemniej jed-
nak sygnał jest głośny i „czysty”.
Wym.: 51 x 7 cm, śr. 30 cm

14933944 139 zł

Stoper elektroniczny 2 czasowy
Stoper wyświetla trzy czasy, pokazuje datę i go-
dzinę, mierzy z dokładnością do 0,01 sekundy. 
Funkcjonalność zwiększają aż 3 przyciski.
Funkcje: dokładność: 0/01 s, 2 międzyczasy, 
minutnik, alarm, data, czas,format 12/24 godzi-
ny,kalendarz.

19520542 38 zł

Dysk gumowy - czarny
W zestawie: 1 szt.

18300323 0,75 kg 29 zł
18300324 1 kg 39 zł

Dysk gumowy - korowy
W zestawie: 4 szt.

18302056 200 g 164 zł
18302057 350 g 284 zł
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Skakanka z licznikiem
Skakanka posiada regulowana długość liny, licznik 
obrotów. Uchwyty wykonane z miękkej pianki (anty-
poślizgowa i oddychająca).
Długość liny 210 cm

19520543 29 zł

Powietrzne kopułki
Te wypełnione powietrzem kopuły po nadepnię-
ciu spłaszczają się. Kopuła natychmiast odzysku-
je swój pełny kształt, po zdjęciu stopy. Każda ko-
puła wykonana jest z odlewu zatem nie posiada 
łączeń co czyni ją bardzo trwałą.
W zestawie:  6 kopuł ponumerowanych od 1 do 6.

13841700 189 zł

Zestaw znaczników
30 antypoślizgowych znaczników do oznaczania miejsc, w których należy np. stać, podrzucać coś lub nadawać 
kierunek. W zestawie po 6 sztuk: strzałki 46 x 8 x 15 cm, obręcze śr. 38 cm, podstawy 31 x 31 cm, dłonie 16 cm, 
stopy 23 cm w 6 kolorach.
Wym.: od 16 do 46 cm

13841630 544 zł

Geometryczny tor przeszkód
Te duże kształty geometryczne, mogą 
być wykorzystywane do różnych gier 
podczas lekcji sportowych lub przerwy 
między zajęciami. Za pomocą małego 
stojaka można je nawet postawić.  Ze-
staw składa się z 6 kształtów geome-
trycznych w 6 kolorach.
Wykonane z tworzywa sztucznego.
Wys.: 70 cm

14934206 344 zł

Lina do chodzenia i przeciągania
Śr. liny 2 cm, długość 10 m

19170160 72 zł

Skakanki 4 szt.
Możliwość regulacji.
Dł. skakanki 2 m

14825159A 10 zł

Zestaw piankowych znaczników
W zestawie: 6 szt. każdy w innym kolorze.
Śr.: 21,6 cm., waga 100 g

13809500 158 zł

Pachołki 0 - 10
Wys.: 23 cm

19170163 11 szt. 77 zł

Hula - Hop kolorowe
Kolor wybierany losowo.

14825166 śr. 60 cm 7 zł
14825173 śr. 70 cm 8 zł
14825197 śr. 80 cm 10 zł
14825159 śr. 90 cm 11 zł

w
yc

ho
w

an
ie

 fi
zy

cz
ne

295Szersza oferta na www.educol.pl

w
yc

ho
w

an
ie

 fi
zy

cz
ne

294 Wszystkie ceny brutto



Zestaw do koszykówki z wysięgnikiem
Przeznaczony do zabaw i treningów w salach 
sportowych. Tablica 120x90cm ze sklejki z obrę-
czą standardową wyposażona w stalowy wysię-
gnik do zawieszania na szczeblach drabinek gim-
nastycznych. Konstrukcja haków zaczepowych 
wysięgnika gwarantuje bezpieczne i stabilne 
zawieszenie. Zestaw bardzo łatwy w montażu, 
wygodny w magazynowaniu.

16603106 980 zł

Tablica z płyty laminowanej - bez ramy
Wykonana z płyty laminowanej pokrytej żywicą 
epoksydową, odporną na działanie warunków 
atmosferycznych.
Spełnia wymogi normy EN 1270. Posiada certy-
fikat zgodności.

16603125 120 x 90 cm 427 zł
16603126 180 x 105 cm 727 zł

Obręcz do koszykówki uchylna  
FLEX 70 z siatką
Obręcz uchyla się przy obciążeniu ok. 70 kg.
Europejski rozstaw otworów (11 x 9 cm).
Wykonana z pełnego pręta stalowego śr. 1,8 cm
Kołnierz wykonany z blachy o grubości 0,5 cm
Malowana proszkowo.
W komplecie z siatką (12 zaczepów).
Może być stosowana na obiektach nie zadaszonych.

16612026 449 zł

Obręcz do koszykówki uchylna 
FLEX 30 z siatką
Europejski rozstaw otworów (11 x 9 cm).
Wykonana z pełnego pręta stalowego śr. 1,6 cm.
Tylna blacha grubości 5 mm. Malowana proszkowo.
Dodatkowe wzmocnienie obręczy w postaci “koł-
nierza”. Obręcz uchyla się przy obciążeniu ok. 30 kg.
W komplecie z siatką (12 zaczepów). 
Może być stosowana na obiektach nie zadaszonych.

16600187 289 zł

Obręcz do kosza z siatką 
Europejski rozstaw otworów (11 x 9 cm)
Wykonana z pełnego pręta stalowego śr. 1,7 cm
Podpory obręczy wykonane z pręta stalowego śr. 1,3 cm
Tylna blacha o grubości 5 mm. Malowana proszkowo.
W komplecie z siatką (12 zaczepów).
Wytrzymuje obciążenie 240 kg. 
Może być stosowana na obiektach nie zadaszonych.

16600188 136 zł

Tablica z płyty laminowanej - z ramą
Wykonana z płyty laminowanej pokrytej żywicą 
epoksydową, odporną na działanie warunków at-
mosferycznych, o wymiarach 1,8 x 1,05 m w wersji 
z usztywniającą ramą stalową cynkowaną.
Spełnia wymogi normy EN 1270. Posiada certy-
fikat zgodności.

16603132 120 x 90 cm 896 zł
16603130 180 x 105 cm 1184 zł

Łącznik ścienny do koszykówki - szeroki
Łącznik tablic do kosza. Bezpieczna konstrukcja stalo-
wa, lakierowana proszkowo, mocowana do ściany, fi-
larów lub innych specjalnych konstrukcji pionowych. 
Wykonana w wersji stałej. Umożliwia zamontowanie 
wszystkich rodzajów tablicy do kosza z ramą meta-
lową oraz mechanizmów regulacji wysokości kosza. 
Każdorazowo długość łącznika wykonujemy pod za-
mówienie dostosowując do parametrów hali sporto-
wej. Spełniają wymogi normy EN 1270.

16601630 50 - 120 cm 1759 zł
16601637 160 - 220 cm 2294 zł

Łącznik ścienny do koszykówki - wąski
Łącznik tablic do kosza. Bezpieczna konstrukcja stalo-
wa, lakierowana proszkowo, mocowana do ściany, fi-
larów lub innych specjalnych konstrukcji pionowych. 
Wykonana w wersji stałej. Umożliwia zamontowanie 
wszystkich rodzajów tablicy do kosza z ramą meta-
lową oraz mechanizmów regulacji wysokości kosza. 
Każdorazowo długość łącznika wykonujemy pod za-
mówienie dostosowując do parametrów hali sporto-
wej. Spełniają wymogi normy EN 1270.

16601643 do małych tablic 1332 zł
16601645 do dużych tablic 1335 zł

Tablica ze szkła akrylowego - z ramą
Wykonana ze szkła akrylowego o gr. 1 cm 
Spełnia wymogi normy EN 1270. Posiada certy-
fikat zgodności.

16603128 120 x 90 cm 1373 zł
16603127 180 x 105 cm 2022 zł
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Piłka do koszykówki
Wykonane z naturalnego kauczuku.

12115451 rozm. 5 33 zł
12182388 rozm. 7 50 zł

Koszykówka składana
Istnieje możliwość ustawienia tej przenośnej ko-
szykówki na 5 różnych wysokościach od 150 do 
210 cm. Koszykówkę można złożyć w celu łatwiej-
szego przechowywania zarówno w domu jak i na 
zewnątrz, dzięki umocowanym przy podstawie 
kółeczkom jest łatwa do przemieszczania.
Wym.: 74 x 81 x 260 cm, waga: 14 kg

14704339 499 zł

Koszulki znaczniki
Materiał: poliester - siateczka
Rozmiar koszulki: L , 1 szt. 

12185795 niebieska 19 zł
12185791 żółta 19 zł

Gwizdek
Kolor wybierany losowo.
Wym.: 5,7 cm

12183601 1 szt. 2,50 zł

Pompka
Pompka z wężykiem wyposażona w dodatkowe 
różne końcówki służące do pompowania piłek, 
materacy, itp.
Długość : 25 cm

12181602 13 zł

Szarfy do ćwiczeń 1 kpl.
4 sztuki w czterech kolorach.
Wym.: 96 x 5 cm

13200042 19 zł

Tablica do koszykówki - Pszczoła
Tablica wykonana z płyty wiórowej.
Uchwyty mocujące, pozwalają na bezproblemo-
we zawieszenie tablicy.
Wym.: 60 x 41 cm, śr. obręczy: 32 cm

19583145 79 zł

Szarfy drużynowe - regulowane
Dł. 41 - 59 cm / 1 szt.

14934383 10 zł
14934384 10 zł
14934385 10 zł
14938388 10 zł

Tablica wyników
Tablica wyników to świetne narzędzie do 
zliczania punktów podczas gier indywidu-
alnych lub drużynowych. Tablica posiada 
drewnianą podstawę.
Wymiary: 30 x 16 cm

18500270 zł
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Tyczka slalomowa - stała
Rura tyczki: wysokość 120 cm, średnica 25 mm. 
Wykonana zpoliwęglanu, zakończona od góry 
zaślepką.
Szpilka stała, wykonana ze stali, cynkowana galwanicznie.

24608350 64 zł

Tyczka z podstawą gumową
Rura tyczki: wys. 120 cm, śr. 25 mm. 
Podstawa gumowa o śr. 23,5 cm

24606013 38 zł

Drabinka koordynacyjna z torbą
Drabinka koordynacyjna jest doskonałym przyborem do kształtowania szybkości nóg, koordynacji, 
równowagi w różnych dyscyplinach sportowych. 
Wykonana jest z kolorowego PCV i taśmy propylenowej. Drabinka posiada możliwość doczepiania 
kolejnej części – dzięki czemu możemy ją przedłużać.
Dł. 4 m, szer. ok.: 48 cm

19500810 4 m 65 zł
19500811 8 m 99 zł

Koła koordynacyjne/płotki - zestaw 
wielofunkcyjny
Koordynacyjne koła to nieoceniona pomoc w co-
dziennych treningach. Jeżeli dbasz o swoją ogólną 
kondycję i chętnie wykonujesz ćwiczenia popra-
wiające szybkość i precyzję, to na pewno szukasz 
też możliwości urozmaicenia swojego planu tre-
ningowego. Koła koordynacyjne to idealne roz-
wiązanie dla zawodowców i amatorów. Idealnie 
nadają się do różnych dyscyplin sportowych. 
Z każdego koła możemy w łatwy sposób zrobić 
płotek koordynacyjny o wysokości max. 30 cm.
W skład zestawu wchodzi 6 kół/płotków + praktyczna 
torba do przenoszenia i magazynowania.

19510181 159 zł

Zestaw płotków - 4 szt.
Płotki nie prewracają się, gdy zostaną poruszone w trak-
cie skoku.
Wym. najwyższego: 66 x 35 cm, najniższego 66 x 19 cm

19500631 198 zł

Pachołki niskie
W zestawie: 40 zpachołków - po 10 z każdego koloru 
oraz stojak.
Śr. 19 cm, wys. 5 cm 

14903885 110 zł

Guma fitness - zestaw 3 gum
Wyprodukowana z latexu, guma fitness jest to 
wszechstronne narzędzie treningowe, które 
może być stosowane w celu zwiększenia wytrzy-
małości i stabilności w górnej i dolnej części ciała. 
Są idealne do ćwiczeń ruchowych.
Wym.: 25 x 5 cm

19510247 60 zł

duży opór
gr. 0,9 mm

duży opór
gr. 0,6 mm

duży opór
gr. 0,5 mm

Piłka nożna
Rozmiar: 5

12181187 30 zł

Piłka ręczna
Rozmiar: 2

12183405 59 zł

Piłka nożna
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Bramka do piłki ręcznej - aluminiowa
Spawana rama bramki o profilu 80x80 mm wykonana z anodowanego stopu aluminium, pasy 
malowane standardowo w kolorze czarnym. W skład kompletu wchodzą aluminiowe składa-
ne ramiona boczne o średnicy 38 mm, łącznik dolny ramion oraz uchwyty mocujące bramkę 
do podłogi i do podłoża na boisku. Rama i ramiona wyposażone są w zaczepy do mocowania 
siatki. Wymiary bramki w świetle 3x2 m, standardowa głębokość bez słupków 1,5 m, po zło-
żeniu grubość bramki 0,15 m. Wszystkie elementy bramki są połączone ze sobą w sposób 
umożliwiający łatwą wymianę każdego detalu.

16609419 3 x 2 m 2457 zł

Siatka do piłki ręcznej
Siatka z polipropylenu o gr. 3 mm, głębokość 80/150 cm, biała.

16614938 261 zł

Bramka
Bramka wykonana z lekkich i wytrzymałych rur PCV. Nadaje się do użyt-
ku zarówno na  zewnątrz jak i wewnątrz. Siatka dołączona do zestawu.
Wym. mała: 90 x 60 x 42 cm, średnia: 100 x 80 x 60 cm

23410103 mała 84 zł
23410096 średnia 139 zł

Bramka do piłki nożnej aluminiowa przenośna
Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego anodowanego. Po-
przeczka i słupki połączone są specjalnie skonstruowanym narożnikiem. Wsporniki siatki i 
łącznik bramki wykonane z rur aluminiowych anodowanych. Zaczepy siatki wykonane z two-
rzywa sztucznego o dużej wytrzymałości odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie 
elementy stalowe złączne bramki posiadają ochronne powłoki galwaniczne. W skład komple-
tu wchodzi rama główna bramki, wsporniki siatki i łącznik bramki. Sposób montażu: bramka 
mocowana obejmami do gruntu. Bramka jest bardzo prosta w montażu. Jej konstrukcja wraz 
z proponowanym systemem mocowania, zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji.

16609441 3 x 2 m 2367 zł
16609407 5 x 2 m 2634 zł

Siatki do bramki
Siatka wykonana z polipropylenu, gr. sznurka 3 mm, 
biała, głębokość 80/150 cm, (komplet- 2 szt.).

16614054 3 x 2 m 272 zł
16614940 5 x 2 m 351 zł

Bramka z siatką treningową
Siatka posiada trzy możliwości regulacji, dlatego nada się do tenisa, siatkówki 
i badmintona. Podwójny system mocowania sprawia, że siatka jest zawsze na-
pięta. Można ją również zakotwiczyć na stałe w ziemi. Posiada dwa stabilne sto-
jaki wykonane z mocnej stalowej rury. 
Praktyczny pokrowiec do przechowywania i przenoszenia.
Wym.: 210 x 150 x 75 cm

15106934 zł

Siatka treningowa
Wielofunkcyjne zastosowanie. Produkt łatwy w przechowaniu oraz prze-
noszeniu. Do zabawy na świeżym powietrzu oraz wewnątrz budynku.
Możliwość regulacji nachylenia siatki w 5 poziomach.
Wym.: 100 x 100 cm

19170248 235 zł

Transport 
wyceniany

indywidualnie

Transport 
wyceniany
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Stół tenisowy - mobilny
Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr.18 mm, nogi stołu wy-
konane z kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym 25 mm i 
blokowane za pomocą zawiasów nożycowych.Wyposażony w prosty ze-
spół jezdny z kółek tworzywowych pomocny w transporcie stołu.
Przeznaczony do gry rekreacyjnej, spełnia wymagania klasy C wg. 
normy PN-EN 14468-1.
Wymiary: 274 x 152,5 x 760 cm, w kartonie 160 x 13 x 185 cm.
Do kompletu można zakupić siatkę klipsową lub dokręcaną.

16602121 1398 zł

Stół tenisowy 
Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr.18 mm, nogi stołu wykonane z 
kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym 25 mm i blokowane za pomocą 
zawiasów nożycowych.
Stacjonarny, wyposażony w niebrudzące, antypoślizgowe stopki.
Przeznaczony do gry rekreacyjnej, treningowej, spełnia wymagania klasy C wg nor-
my PN-EN 14468-1.
Wymiary: 274 x 152,5 x 76 cm, w kartonie: 160 x 16 x 145 cm.
Do kompletu można zakupić siatkę klipsową lub dokręcaną.

16602114 997 zł

Zestaw piłek do tenisa
Wykonane z kauczuku z domieszką polipropy-
lenu, warstwa zewnętrzna wykonana z włókna 
sztucznego.
W komplecie: 3 szt.

19540363 32 zł

Rakieta do tenisa 10 - 12 lat
Rakieta do tenisa ziemnego przeznaczone do użytku w szkole. 
Rakieta wykonana z aluminium dzięki czemu jest bardzo lekka, siatka z najwyższej 
jakości nylonu zapewniając długą żywotność.
Dł. 61 cm, waga: 250 g

13861230 85 zł

Siatka do stołu tenisowego
Wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (siatka wykona-
na jest z włókien sztucznych). Posiada możliwość regulacji wysokości i naciągu siatki. 

16602206 dokręcana 89 zł
16602205 klipsowa 109 zł

Tenis stołowy

Piłeczki do tenisa stołowego
W zestawie: 144 szt.

14933084 139 zł

Rakietki do tenisa stołowego
Paletki do tenisa stołowego dla poczatkujących. 
Powierzchnia obustronna paletek gwarantuje 
komfort grania oraz pełną kontrolę nad grą.
Wym. paletki 15,3 x 15,7 cm, dł. uchwytu 10,4 cm

14934436 1 szt. 16 zł
14934437 10 szt. 169 zł

Zestaw do tenisa stołowego
Zestaw zawiera 5 zestawów paletek do tenisa 
stołowego, 10 piłeczek.
Zestaw zapakowany w praktycznym kuferku do 
przechowywania.

14900314 149 zł

1 szt. = 0,97 zł

Zestaw siatek 3 w 1
Zestaw znajduje się w plastikowym pudełku, które służy także jako podstawa siatki. 
Aby rozłożyć prawidłowo siatkę wystarczy włożyć słupki teleskopowe w otwory, któ-
re znajdują się z boku pudełka. Nie potrzeba do tego żadnych narzędzi. Dla opty-
malnego naciągnięcia siatkę do gry w siatkówkę należy naciągnąć na wysokości 224 
cm, do badmintona na wysokości 155 cm do  tenisa na wysokości 100cm.

19511144 330 zł

Szerszy opis 
dostępny na 
stronie
www.educol.pl
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Badminton

Siatka multisport
Siatka posiada trzy możliwości regulacji, dlatego nada się do tenisa, 
siatkówki i badmintona. Podwójny system mocowania sprawia, że 
siatka jest zawsze napięta. Można ją również zakotwiczyć na stałe w 
ziemi. Posiada dwa stabilne stojaki wykonane z mocnej stalowej rury. 
Praktyczny pokrowiec do przechowywania i przenoszenia.
Szer. 300 cm, wys. regulowana:  75 - 153 cm

19170295 387 zł

Piłka siatkowa
Piłka do treningów profesjonalnych 
i zastosowań rekreacyjnych.
Materiał: skóra syntetyczna,klejona.
Rozmiar: 5 (635-686 mm).
Waga: 260-280 g

12180909 38 zł

Piłka siatkowa - neoprenowa
Dzięki zastosowaniu neoprenowego ma-
teriału piłka jest niezwykle lekka. Jej od-
bicie nie sprawia bólu - materiał dobrze 
amortyzuje siłę uderzenia. 
Rozmiar: 5, waga: 205-220 g

12199999 47 zł

Siatka treningowa
Urządzenie przeznaczone jest do treningu dla róż-
nych różnych gier sportowych i zabaw z piłkami.
Wym.: 100 x 100 cm

19170248 235 zł

Torba na zestaw do badmintona
Torba wykonana ze 100 % nylonu. 
Materiał mocny, wodoodporny.
Wym.:33 x 66 x 28 cm

14935488 61 zł

Lotki do badmintona
Zestaw 6 wysokiej jakości lotek do badmintona.
Zapakowane w pudełku.

14933152 49 zł

Zestaw do badmintona
Zestaw 12 stalowych rakietek do badmintona 
z syntetycznym uchwytem oraz 12 lotek.
Idealny do gry w większym gronie.

14935478 319 zł

Badminton aluminiowy
Rama wykonana z wysokiej jakości aluminium z 
łącznikiem zapewniającym stabilność podczas gry.
W zestawie: 2 paletki oraz 2 lotki.

19561400 bez torby 49 zł
19561401 z torbą 79 zł

Siateczka z rączką
Celem zabawy jest ćwiczenie koordynacji wzro-
kowo- ruchowej poprzez podrzucanie i łapanie 
piłeczki. Siateczka jak i rączki wykonane z trwałego 
tworzywa sztucznego. 
Zestaw: 1 szt siateczka, 1 szt. piłeczka.

14933535 65 zł

Gwizdek elektroniczny
Elektroniczny gwizdek uruchamiany jest za 
pomocą naciśnięcia guzika.
Produkt higieniczny ze względu na fakt, iż nie 
wymaga używania ust, zważywszy na fakt, że jest on 
używany w szkole przez wiele osób. Wyposażony w 
praktyczny sznurek na nadgarstek.
Donośność gwizdka to aż 125 dB
Posiada 3 funkcje: Off - wyłącznik, Tone 1 i Tone 2 
– zmiana tonu.
Zawiera baterię 9V
Wym.: 14 x 4 cm, 68 g

14957696 87 zł
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Woreczki z grochem - 120 g
4 sztuki woreczków w czterech kolorach.
Wym.: 8 x 10 cm

13200004 20 zł

Woreczki z grochem - 300 g
4 sztuki woreczków w czterech kolorach.
Wym.: 12 x 14 cm

13205535 29 zł

Torba na akcesoria sportowe
Kolorowa torba do przechowywania małych 
akcesoriów sportowych takich jak woreczki 
z grochem, liy gimnastyczne, wstążek itp., z 
wygodnym uchwytem do przenoszenia, poj. 14 l

14936298 33 zł

Woreczki z grochem figury
6 woreczków figur.
Wym.: 10 - 13 cm

13200005 30 zł

Elastyczny ring
Wykonany jest z doskonałej jakości gumy, odpornej na chlor, a więc 
może być używany także do ćwiczeń czy zabaw na basenie.
Produkt nie zawiera szkodliwych ftalanów!
Gr. 3 cm

12608193 Ø 17 cm - czerwony 13 zł
12608293 Ø 17 cm - żółty 13 zł
12608393 Ø 17 cm - niebieski 13 zł
12608493 Ø 17 cm - zielony 13 zł

Elastyczny ring z kolcami
Wykonany jest z doskonałej jakości gumy, odpornej na chlor, a więc 
może być używany także do ćwiczeń czy zabaw na basenie.
Produkt nie zawiera szkodliwych ftalanów!

12619749 Ø 16 cm - czerwony 24 zł
12629749 Ø 16 cm - żółty 24 zł
12639749 Ø 16 cm - niebieski 24 zł
12649749 Ø 16 cm - zielony 24 zł

Klasowy zestaw ruchowy
Każde z dzieci otrzymuje kolorową matę, na której musi stanąć i wykonywać ćwi-
czenia jakie wypadną na jednej z kostek, powtarzać je tyle razy ile wskaże cyfra na 
drugiej kostce. Należy pamiętać, że ćwiczenia wykonują tylko dzieci , które ustawio-
ne są na matach w kolorystyce, która zostanie wskazana na trzeciej kostce.
W zestawie: 25 mat „kółek” w 5 kolorach  wykonanych z miękkiej pianki, 3 nadmu-
chiwane kostki z nadrukami o wym.: 12 x 12 cm

20601883 184 zł

Tunele motoryczne
Nowa, atrakcyjna forma zaprojektowana z myślą o dzieciach w każdym wieku. 
Wprawiając koło w ruch dziecko ćwiczy zwinność, siłę i równowagę ciała. Tunel po-
zwala dzieciom toczyć się, leżąc na plecach lub brzuchu, a nawet stojąc. 
W zestawie 2 tunel: żółty o wym. 46 x 30 cm, niebieski o wym. 50 x 23 cm

10302270 1155 zł

Woreczki z grochem liczby
Kolorowe woreczki z grochem z numerami od 1 
do 10, oznaczone w formie cyfry i kropek. 
Wym.: 10 x 10 cm

28372235 88 zł

film dostępny 
na www.educol.pl
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Kij do unihokeja
Wykonane z poliwęglanu, lekkie i ergono-
miczne kije w dwóch kolorach do unihokej 
z półażurową łopatką.
Kije przeznaczone do szkolnych treningów 
oraz zajęć rekreacyjnych do zastosowania 
w halach oraz na boiskach zewnętrznych.
Dł. z łopatką 114 cm
12192085 niebieski 56 zł
12192086 czerwony 56 zł

Kompresor
Kompresor 2-tłokowy (zdjęcie poglądowe).
Zasilanie 12 V, Wydajność 85 L/ min, Max ciśnie-
nie 150 PSI, Max cykl 15 minut, Wąż spiralny 0,25 
x 2,5m wąż PU.
W zestawie wymienne końcówki do piłek.

19503480 12V 259 zł
19503481 220V 379 zł

Składany wózek na piłki
Wózek na piłki z możliwością składania i rozkłada-
nia. Konstrukcja aluminiowa, ścianki z siatki. Po-
jemnosć: ok. 20 piłek.
Wym. złożone: 15 x 15 x 88 cm, wym. po rozłoże-
niu: 88 x 45 x 62 cm

14933276 364 zł

Kosz na piłki  na kółkach
Wys.: 100 cm, śr. 89 cm

19500068 364 zł

Siatka na piłki
Bawełniana siatka z uchwytami przeznaczona na 
10 piłek.

12182240 47 zł

Bramka do unihokeja
Lekka i wytrzymała bramka stalowa, przeznaczona do 
rozgrywek w hokeja na trawie. Zastosowanie stalo-
wych igieł pozwala na przytwierdzenie bramki np. na 
powierzchni trawiastej oraz do zastosowania w halach.
Wym.: 115 x 90 x 50 cm

12185681 139 zł

Piłeczki do unihokeja
Wykonanie: polipropylen.
W zestawie: 4 szt. o śr. 7,2 cm

12119514 28 zł

Złap mnie i wrzuć piłkę
Świetny produkt do kształtowania rzucania i łapania, gonitwy, wykonywania uników. Nauka pracy w zespole i wpro-
wadzanie zdrowej rywalizacji. W trybie konkursowym zespoły starają się umieścić swoje kolorowe piłki do bramki 
przeciwnej drużyny. W zestawie: 2 bramki (zielona i niebieska) w formie koszy, 10 kuleczek i instrukcja.

13853175 354 zł

220 g

Piłki gimnastyczne Rytmic
Piłki gimnastyczne Ritmic są idealne do 
gimnastyki artystycznej, rytmiki, aerobiku czy 
ćwiczeń w wodzie.
Waga 220 g., śr. 17 cm

12609811 czerwona 20 zł
12609821 żółta 20 zł
12609831 niebieska 20 zł
12609841 zielona 20 zł
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6 szt.

Worki do skakania - 1 szt.
Kolor wybierany losowo (czerwony lub niebieski).
Wykonanie: 100 % nylon.

13200003 25 x 25 x 90 cm 39 zł
13200002 35 x 35 x 90 cm 53 zł

Worki do skakania z cyframi 1 - 6
W zestawie 6 szt.
Wys.: 60 cm

23410155 158 zł

Trampolina
Maksymalna waga użytkownika: 100 kg oraz nogi o wys. 23 cm zakończone 
gumą. Trampoliny wyposażone w sprężyny.
Możliwoliwość zakupu trampolin o wym.: śr. 180 cm, śr. 220 cm, śr. 430 cm, 
itd. Po wcześniejszym zapytaniu zostana przesłana wycena.

13836167 98 cm 185 zł
13836168 123 cm 279 zł

Zestaw grupowy do balansowania
Świetna zabawa usprawniająca zmysł równowagi 
i ucząca współdziałania w grupie. Zadanie polega 
na umiejętnym balansowaniu linami tak, aby nie 
dopuścić do upadku piłki na ziemię. Produkt wy-
konany z tworzywa i gumy. 
Wym. piłki: śr. 6 cm,  dysku śr. 17 cm

14934130 84 zł

Grupowy spacer
Idealna pomoc do ćwiczeń dla jednej lub kilku osób. Model wspomaga koordynację ruchowa  
uczy współpracy w grupie. Każda narta posiada sznureczek oraz gumowe zaczepy na buty, 
które zapewniają stabilne trzymanie stopy na podstawie. Specjalne mocowania umożliwiają 
łączenie nart ze sobą. Pomoc przeznaczona do ćwiczeń w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.
Wym.: 39,5 x 12,5 x 2,5 cm

13604001 249 zł

8 m

Zestaw do skoków
Zestaw składający się z 20 płaskich 
obręczy o śr.39 cm oraz 25 łączeń, 
dzięki którym obręcze nie będą się 
przemieszczały i pozwolą w pełni na 
wykonywanie zamierzonych ćwiczeń.
Dł. ok. 8 m

13804142 122 zł

Pomoc rozwijająca mięśnie całego ciała, kształtująca 
równowagę, znakomicie nadająca się do zabaw 
zespołowych. 
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Piłki gimnastyczne L
Klasyczne piłki do ćwiczeń, wysokiej jakości. Są 
idealnie do ćwiczeń, okrągłe, elastyczne i trwałe!

12609545 Ø 45 cm - żółta 69 zł
12609555 Ø 55 cm - czerwona 75 zł
12609565 Ø 65 cm - niebieska 92 zł
12609575 Ø 75 cm - żółta 115 zł
12609585 Ø 85 cm - czerwona 175 zł
12609595 Ø 95 cm - niebieska 179 zł
12609598 Ø 120 cm - czerwona 299 zł

Zestaw piłek WP
W skład zestawu wchodzi:  piłka do masażu 7 cm, 5 szt; piłka do masażu 8 cm, 5 
szt;  piłka do masażu 9 cm, 5 szt; skacząca piłka 40 cm, 2 szt; skacząca piłka 50 cm, 
2 szt; piłka ze sznurkiem, 4 szt; piłka do masażu 85 cm, 1szt; wałek do masażu, 80 
cm x 40 cm, 1szt; pompka.

19101900 519 zł

Omnikin
Idealny dla wszystkich grup wiekowych, 
uczy czujności, uwagi i równowagi ciała. To 
doskonałe narzędzie, które pomoże dzie-
ciom rozwijać wyobraźnię i kreatywność. 
Piłka jest lekka i można ją rzucać, a nawet 
kopać. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz, 
a także w basenie.
Śr. 84 cm

13812110 477 zł

Rozciągliwa ściana
Idealna do zabaw ruchowych, zajęć gimnastycznych, uczy współdziałania w  grupie, 
Kooperatywne ruchy poprawiają zdolność postrzegania przestrzeni i  zachęcają do 
kreatywnego poruszania się. W  chuście można się wychylać do tyłu stojąc w  kole, na 
stojąco, siedząco i leżąc napinać materiał, owijać się w materiał i kręcić w koło. Wykonana 
z wysokiej jakości materiału z wiskozą, dzięki czemu jest bardzo elastyczna.
Wym.: 150 x 580 cm

13205540 205 zł

Taśma do spaceru grupowego
Taśma zaprojektowana tak,  aby rozwijać zdolność współpracy i równowagę dzieci 
w pięcioosobowych grupach. Wygodne zapięcie na mocny rzep ułatwia zakładanie 
i zdejmowanie.
Dł.: 147 cm, gr.5 cm

13870245 229 zł

Pompka nożna 
Główną zaletą pompki jest jej duża 
wydajność tłoczenia powietrza, przy 
nakładzie niewielkiej siły. Wbudowany 
zawór zwrotny uniemożliwia wdmu-
chiwanie powietrza z piłki do pompki.
Możliwość pracy jako odsysarka powie-
trza. W komplecie 3 końcówki o różnej 
średnicy.
Wym.:9,5 x 9,5 x 9 cm, dł. węża 90 cm

19595950 15 zł
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Serso z palikami
Wym.: 36 x 13 x 60 cm

14891104 15 zł

Serso z piłeczkami
Dzięki serso dzieci ćwiczą celność. To wielka za-
bawa i współzawodnictwo.
Wym. : 37 x 25 x 100 cm

14891111 24 zł

Rzuć i zdobądź punkty
Gra składa się z podstawy - krzyżaka, na której 
jest 9 słupków oraz pięciu obręczy. Podstawa wy-
konana w całości z drewna. 
Wym.: 56 x 56 cm

11400059 79 zł

Chusty do ćwiczeń Zośka
Z wykorzystaniem chusty do ćwiczeń Zośka dziec-
ko poprawi sprawność ruchową rąk w zakresie 
szybkości ruchów, ich precyzji, czynności manu-
alnych podczas samoobsługi, rysowania i pisania.
Wyrzucona w górę pozwala na obserwację jej po-
wolnego spadania.
W zestawie 6 sztuk.
Wym. ok. 25 cm

13200127 54 zł

Skaczące tasiemki
Skaczące tasiemki zapewniają wiele radości 
i gwarantują bardzo kreatywną i aktywną formę 
aerobiku. Miękkie, kolorowe i  elastyczne taśmy 
o szerokości 2,5cm.
Koror wybierany losowo.

14000006 44 zł

Guma do skakania 5,0 m
Kolorystyka wybierana losowo.

11400215 1 szt. 11 zł

Catch ball
Gra zręcznościowa, która składa się z dwóch 
paletek - tarcz oraz piłki. 
Śr. tarczy 19 cm

12106621 18 zł

Ø 19 cm

Gry w klasy - pętle
Zestaw zawiera 10 sznurkowych pętli o śr. 30 cm oraz 3 
krążki do rzucania. Do zestawu dołączono poręczny baweł-
niany worek do przechowywania.
Pełne zasady gry na www.educol.pl

18500261 149 zł
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Kręgle soft
10 kręgli, 2 kule do rozbijania ich oraz maty na 
których nadrukowano wzór według którego 
należy ustawić kręgle. Kręgle ćwiczą ogólna 
sprawność ruchową. Wykonane z należytą 
starannością z twardej pianki.
Zapakowane w transparentnej torbie.
Wym. kręgla 29 x 10 c,, śr. kulki 15 cm

19170186 345 zł

Tarcza XL
Tarcza XL to wspaniała gra zręcznościowa 
dla dzieci i dorosłych. Zdobądź jak 
najwięcej punktów rzucając trzy dyski na 
rozłożoną w pewnej odległości tarczę. 
Zabawa dla całej grupy na długie godziny. 
Zestaw zawiera 3 dyski oraz 4 plastikowe 
kołeczki do przymocowania tarczy.
Śr.200 cm

18500050 127 zł

Mata do kręgli
Mata wykonana z tkaniny PCV z nadrukiem.
Kręgle w oddzielnej sprzedaży.
Wym.: 300 x 100 cm

19500191 249 zł

Rzut ringiem po macie
Mata wykonana z tkaniny typu meditap.
Wym.: 183 x 118 cm

22437334 249 zł

Kregle z piłką MAX
W zestawie 9 kręgli i 1 kula.
Wys. 31 cm

14825388 29 zł

Puszki do strącenia
10 puszek, 2 kule dzięki miękkiej powłoce zosta-
ną strącone bez hałasu.
Śr. puszki 7,5 cm , śr. kuli 6 cm

19170195  129 zł

Mata celności
Do zabawy można wykorzystać ,np. ringi gimnastyczne 
lub woreczki z grochem.
Mata wykonana z tkaniny typu meditap.
Wym.: 140 x 140 cm

19500188 110 zł

Ringi gimnastyczne dostępne na stronie 302
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nr katalogowy cena

91522 9675 zł

nr katalogowy cena

91527 21143 zł

nr katalogowy cena

91517 9010 zł

Street workout Combo 07

Street workout 
Combo 3

Street workout 04 - mobilny

Co to jest Srteet Workout? 
Jest to trening fizyczny oparty na wykorzystywaniu masy 
własnego ciała, inaczej zwany kalistenicznym. Taka forma 
aktywności fizyczne uprawiana była już w starożytności. 
Ćwiczenia kalisteniczne są niezwykle widowiskowe, 
rozwijają wszystkie partie mięśni przy jednoczesnym 
ćwiczeniu koordynacji. Ćwiczenia wykonywane są na 
zewnątrz, na podwórkach i w parkach.

Szersza oferta na www.educol.pl

w
yc

ho
w

an
ie

 fi
zy

cz
ne

308 Wszystkie ceny brutto



nr katalogowy cena

91517 9010 zł
WYCHOWANIE
ARTYSTYCZNE

Kolorowe tuby to ulubiona zabawka edukacyjna dzieci oraz nauczycieli muzyki. Świetnie sprawdzają się w nauczaniu rytmu, melodii oraz 
harmonii. Wykonane są z bezpiecznego i trwałego tworzywa, są lekkie dzięki czemu gra na nich nie sprawia dzieciom najmniejszej trudności. 
Ich kolorystyka odpowiada określonym dźwiękom.

Kapsle do tub muzycznych
Nałożenie kapsla na tubę obniży dźwięk 
o jedną oktawę.

23441048 1 szt. 10 zł

Tuby muzyczne - diatoniczne - 8 szt.
Do, Re , Mi, Fa, Sol, La Si y, Do;  C*,D*,E*,F,G*,A*,B*, C*

23441042 92 zł

Tuby muzyczne - chromatyczne - 5 szt.
Do#, Mi b, Fa#, Sol# y, Si b; C#*, E b*, F#*, G#*, Bb*

23441043 64 zł

Tuby muzyczne - pentatoniczne - 6 szt.
Do, Re, Mi, Sol, La y, Do; C*, D*, E*, G*, A*, C*

23441044 69 zł

Podstawa do tub muzycznych
Wykonana z drewna.
Wym.: 45,5 x 13,5 x 4,5 cm

14989358 109 zł

Rytm - zestaw magnetyczny
Kolorowe magnetyczne bloki do wizualizacji 
pierwszych rytmów i wartości nut. W zesta-
wie 4 długości nut 1/8, 1/4, 1/2 i 1/1, idealnie 
skoordynowane - jeden element jest zawsze 
dwa razy dłuższy niż następny mniejszy . 
W zestawie: 18 x krótki bloki 1/8, 18 x kwa-
dratowe bloki 1/4,  14 długie bloki 1/2, 4 b. 
długie bloki 1/1.
Wym.: 26,3 x  36,5 x 2,3 cm

14958497 169 zł

Bębenek z pałeczką
Naturalna skóra, obudowa drewniana.
Wys. 10 cm, śr. 20 cm

11400018 56 zł

Tamburyn z 5 talerzami
Wykonane ze sklejki, pokryty skórą owczą.
Śr.: 20 cm

10086552 35 zł

Bęben szum morza
Bęben dla dzieci  wykonany z naturalnej skóry 
wspaniale imituje odgłos fal morskich.
Śr.: 25,5 cm

11461937 55 zł
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Dzwonki diatoniczne 12 tonów
W zestawie 2 pałeczki.
Wym.: 29 x 10 x 3 cm

12200001 20 zł

Dzwonki podwójne - Odszukaj ton
Drewniana podstawa, na której umieszczonych zostało 16 dzwonków. W jednym rzę-
dzie umieszczono 8 kolorowych dzwonków w drugim zaś rzędzie umieszczono 8 szarych 
dzwonków. Zadanie dziecka polega na odnalezieniu  pary dzwoneczków wydających ten 
sam dźwięk. Uderzając pałeczką w np. dzwonek w kolorze żółtym, na podstawie usłysza-
nego dźwięku należy odnaleźć w szeregu dzwonków w kolorze szarym ten sam, przed 
momentem  usłyszany dźwięk. Dzwoneczki są wymienne, dzięki czemu można zmieniać 
im miejsce, aby to samo zadanie wykonało drugie dziecko... i  kolejne...
W zestawie 4 drewniane pałeczki.
Wym.: 50 x 10 x 9 cm

20707442 174 zł

8 dzwonków diatonicznych
Komplet 8 pięknie brzmiących dzwonków muzycz-
nych, z których każdy wydaje kolejny dźwięk gamy.
Wys.: 13 cm

11461951 159 zł

Indywidualne dzwonki do pracy w grupach
Każdy kolor odpowiada innej nucie, dzięki czemu dzieciom łatwiej 
jest zapamiętać zidentyfikować poszczególne dźwięki.  Dodatko-
wo w zestawie umieszczony został przewodnik dla nauczyciela. 
Wym.:  7 - 10 cm

23441074 124 zł

Dzwonki altowe 15 tonowe
Niezbędne w przedszkolu i szkole dzwonki z dwoma 
kompletami pałeczek. Wysoka jakość wykonania.  
W zestawie teksty i zapis nutowy 4 piosenek: „W muro-
wanej piwnicy”, „Był sobie król”, „Wlazł kotek na płotek”, 
„Krasnoludki” oraz 2 pałeczki.
Wym.: 45 x 15 x 6 cm

12200005 78 zł

Xylofon drewniany 15 tonowy
Instrument wykonany z drewna.
W zestawie: 2 pałeczki.
Dł. 42 cm

15107137 75 zł

Dzwonki sopranowe 15 tonowe
Najprostszy instrument melodyczny do wyko-
rzystania w przedszkolu, szkole i domu z dwoma 
kompletami pałeczek. 
W zestawie teksty i zapis nutowy 4 piosenek: „W 
murowanej piwnicy”, „Był sobie król”, „Wlazł ko-
tek na płotek”, „Krasnoludki” oraz 2 pałeczki.
Wym.: 45 x 11 x 6 cm

12200004 68 zł

27 - tonowe dzwonki diatoniczne
27 tonów to dwie pełne oktawy z półtonam. Chro-
matyczne - umożliwiają zagranie dźwięków podwyż-
szonych lub obniżonych o pół tonu. Artykuł wykona-
ny z należytą starannością. W zestawie 2 pałeczki.
Wym.: 37 x 22 x 4 cm

12200002 54 zł

Dzwonki diatoniczne z guzikami
Zestaw 8 dzwonków z rączką. Można nimi grać na dwa sposoby: pierwszy - tradycyj-
ny, drugi - naciskając guziki na rączkach.
Wym. dzwonka ok.: 13 cm
W zestawie 33 stronicowa książka z rozpisem nut do piosenek.

23441050 235 zł
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Tablica magnetyczna z nutami
Produkt przeznaczony do podstawowej nauki mu-
zyki dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. 
Tablica magnetyczna, nutki oraz znaki muzyczne 
pozwalają na tworzenie niekończących się mu-
zycznych wariantów. W zestawie 33 szt. magne-
tycznych nutek i muzycznych znaków oraz tablica.
Wym.: tablicy: 23 x 31 cm

14984145 72 zł

Kostki z nutami na pięciolinii
Na kostkach znajdują się wytłoczone nuty (c, d, f, g, 
a, c) w skali pentatonicznej. Bez względu na to, w 
jakiej kolejności nuty są losowane i grane, zawsze 
otrzymujemy melodyjne wrażenia dźwiękowe.
W zestawie: 5 kostek z drewna o wym.: 3 x 3 cm

14905178 45 zł

Kostki z nutami rytmicznymi
Kostki z nadrukowanymi rytmami z wykorzysta-
niem ćwierćnut, ósemek i pauz ćwierćnutowych. 
Zestaw pozwala na „rzucenie” 1296 różnych se-
kwencji rytmicznych. 
Kostki wspomagają poczucie rytmu i stymulują 
muzyczną kreatywność. 
Zestaw zawiera 4 kostki rytmiczne z drewna klo-
nowego o wym.: 3 x 3 cm.

14905007 39 zł

Tablica magnetyczna z nadrukiem pięciolinii
Długa na 195 cm plansza z nadrukiem pięciolinii. Plansza może zostać przycięta wg 
potrzeby i umieszczona na magnetycznej tablicy.
Możliwość pisania po planszy zmywalnymi markerami.
Odstęp między liniami 2,5 cm
Szer. 27 cm

14984631 259 zł

Zestaw magnetycznych nut
W zestawie 240 magnetycznych nut 
w kolorze czarnym i czerwonym. 
Wszystkie znaki wykonane z mocnego 
tworzywa sztucznego na podłożu ma-
gnetycznym.
Nuty pasują do pięciolinii, na których 
odstęp między liniami to 2,5 cm

14984632 329 zł

Wartości nut i pauz
Pomoc pomaga uczniom w zapoznaniu się z nazwami i wartościami nut.
W zestawie 34 magnetyczne tafelki z nadrukiem nut i pauz.
Kompatybilna podczas pracy z magnetyczną białą tablicą (w oddzielnej sprzedaży 14984631).

14984681 20 zł

Statyw do nut
Składany statyw do nut umieszczany bezpośred-
nio na blacie ławki lub stołu. Lekki, poręczny, ła-
twy w przechowywaniu.
Wym.: 23 x 46 cm

14904181 49 zł

Zestaw 10 modułów dźwiękowych
Rezonatory wykonane z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego, natomiast płyty wykonane są ze stali 
powlekanej. Świetna jakość dźwięku, zakres: c2-
c3 z fis2 i b2. 
W skład zestawu wchodzi 10 młoteczków.
Szer. 3  cm x dł. w zależności od tonu 10 - 20 cm

14988814 319 zł

Flet klasyczny - 
drewniany
Dł.: 31,5 cm

11400076 19 zł
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312 Wszystkie ceny brutto

Szafa na instrumenty muzyczne
Pojemna szafa na instrumenty muzyczne. Półki i szafeczki wewnątrz oraz specjalne 
uchwyty na drzwiach szafy zapewnią optymalne miejsce do przechowywania.
Wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm. W tonacji buku.
Wym.: 190 x 80 x 39,5 cm

19570801 1106 zł

Stolik instrumentów
W zestawie znajdują się: 10 szt. jingle stick pojedynczy, jingle stick podwójny, podwój-
ne guiro z pałeczkami, pojedyncza guiro z pałeczkami, dzwonki diatoniczne, talerz ze 
stojakiem, podwójny drewniany tonblok duży, trójkąty, talerze, pałeczka z dzwonka-
mi, kastaniety drewniane z rączką, bębenek, klawesy, tamburyn z membraną, rączka 
z 5 dzwoneczkami, dzwonki, małe talerze, grzybek, plastikowe pałeczki.
Wym. stolika: 53 x 26 x 68 cm

17030610 2749 zł

Tamburyn z talerzami - 15 cm
3 pary talerzyków.

20707704 19 zł

Tamburyn z talerzami - 21 cm
6 par talerzyków.

20707706 29 zł

Tamburyn z talerzami - 25 cm
8 par talerzyków.

20707708 35 zł

Talerzyk z pałeczką
Śr. 6,5 cm

20700788 23 zł

Talerzyki na palce
Para talerzyków z mosiądzu na palec. 
Śr.: 6,4 cm

20700731 25 zł

Tamburyn z membraną
Tamburyn z membraną to tradycyjny instrument 
perkusyjny. Skóra - nylonowa.
Składa się membrany naciągniętej na podłużny, 
wygięty stelaż, z drewna. Instrument należy trzy-
mać w prawej ręce, podczas gdy lewą grający ude-
rza w tamburyn.  Dźwięki wydobywa się uderzając 
ręką lub pałeczką. Barwa dźwięku jest jasna, choć 
stosunkowo do rozmiarów instrumentu głęboka.

14984197 20 cm 48 zł
14984198 25 cm 60 zł
14984200 35 cm 90 zł

Torba z 26 instrumentami
Torba z 26 wysokiej jakości instrumentami: guiro, 
2x kastaniety, kastanieta z rączką, 4 x muzyczne 
jajka, tonblok, podwójny tonblok, para talerzy-
ków, 2x klawesy, 3x trójkąty, pudełko akustyczne, 
tamburyn z 12 talerzykami, bębenek, 3x dzwon-
ki na rącze, jingle stick, marakasy, 2 x klawesy z 
drewna kokosowego.
Wym.: 10 x 39 x 42 cm

14958326 617 zł

Zestaw aż 57 
instrumentów 
z drewnianym 
stolikiem.
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312 Wszystkie ceny brutto

Talerze perkusyjne
Gra polega na uderzaniu pojedynczego 
talerza pałkami perkusyjnymi lub też 
zderzaniu o siebie dwóch talerzy. Talerze 
umieszczane są na skórzanych rączkach.
Talerze wykonane z mosiądzu.

20778515 15 cm 99 zł
20778520 20 cm 125 zł

Cena dotyczy
pary talerzy

Szafka na instrumenty Safari Trapez
Wym.: 137 x 36 x 46 cm

19509800 499 zł
19509801 499 zł
19509802 499 zł
19509803 499 zł
19509804 499 zł
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Torba instrumentów Maxi
Torba oferuje 28 instrumentów muzycznych: talerze perkusyj-
ne - 15 cm – 2 szt talerzyki na palce – 2 szt. Trójkąt 10 cm – 4 szt, 
jajka grzechotki – 2 szt, mini marakasy – 2 szt, tamburyn z mem-
braną - 21 cm – 1szt, dzwonki na rękę lub nogę – 2 szt, guiro gru-
be z pałeczką – 1 szt, Drewniane klawesy – 2 szt, tonblok – 1 szt
Tamburyn z talerzami - 15 cm – 1 szt, talerzyki na rączce – 
1 szt, podwójne marakasy - 1 para, 5 dzwonków na rączce 
– 1 szt, bębenek z kulkami na sznurkach – 1 szt, kastanieta 
z raczką – 1 szt, dzwonki diatoniczne 12 tonów – 1 szt, 13 
dzwonków na kijku – 1 szt, drewniane kastaniety - 2 szt.

13800024 28 elem. 499 zł

Szafka z instrumentami
Zawartość:2 sztuki dzwonki sopranowe 12-tonowe (c3 - g4, z fis3, bb3, i fis4) z komp. pałeczek, 
dodatkowe 8 czarnych pasków/tonów (półtonów) wraz z rama bukową, 2 sztuki dzwonki diato-
niczne (13+3 białe płytki dźwiękowe: c2 - a3, z fis2, bb2) z 2 drewnianymi pałeczki, uzupełnienie 
chromatyczne do tych dzwonków diatonicznych w postaci 9 czarnych płytek dźwiękowych (pół-
nut) wraz ramka z drewnianą ramą, 1 para klawesów 2 x 20 cm, 1 x tonblok z rączką, 2 sztuki 
guiro, drewniany blok 18 cm, 2 sztuki Jingle stick na półokrągłej rączce, 1 sztuka Jingle z talerzy-
kami, 2 sztuki talerze na palce na skórzanej rączce, pałeczka w kolorze drewna z 5 dzwoneczka-
mi, 1 sztuka trójkąt 15 cm, 1 sztuka trójkąt 20 cm, 1 para kastaniety, muzyczne jajka/ shaker, 1 
para marakasów, 1 para talerzyk na rączce + pałeczka, 1 para talerzy mosiężnych o śr.15 cm, 1 
sztuka talerz mosiężny o śr.20 cm, metalowy stojak, bębenki/bongo  6,5” + 7,5”.

17030512 2380 zł

Torba instrumentów Mini
17 instrumentów: - tamburyn, śr. 20 cm - maxi quiro z pałeczką, 
dł. 40 cm - podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm - trójkąty 
z pałeczkami, 5 szt., wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 
cm - kastaniety drewniane, 2 szt., śr. 5,5 cm - kastaniety z rączką, 
dł. 21 cm - marakasy drewniane, dł. 23 cm - drewniany tonblok, 
dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - tamburyn z membraną, śr. 20 cm - podwój-
ny tonblok z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - podwójny tonblok 
mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 cm - klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 
cm - marakas wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm
Wym. po złożeniu: 42 x 42 cm

19501115 17 elem. 266 zł

Zestaw perkusyjny
10 elem. zestaw w praktycznej walizce z rączką.

28385101 159 zł

Zestaw instrumentów 3005
W zestawie: tamburyn z talerzami śr.15 
cm, trójkąt (10 cm) z pałeczką, kasta-
niety (para), 5 dzwoneczków na rączce, 
małe talerzyki na palec (para).

20703005 126 zł

Zestaw instrumentów 3006
W zestawie: drewniany tamburyn śr.21 
cm, drewniany tonblok z pałeczką, guiro 
z pałeczką, mini tonblok z pałeczką, pa-
łeczka drewniana z 3 dzwoneczkami, 
drewniana pałeczka. 
11 sztuk.

20703006 149 zł



w
yc

ho
w

an
ie

 a
rt

ys
ty

cz
ne

315Szersza oferta na www.educol.pl

w
yc

ho
w

an
ie

 a
rt

ys
ty

cz
ne

314 Wszystkie ceny brutto

Aby dzieci mogły wcielić się w dowolną rolę 
w czasie zabawy, przygotowaliśmy dla nich 
komplet kostiumów – peleryn z nakryciami głowy.

Kostiumy idealnie sprawdzą się podczas balów 
przedszkolnych czy szkolnych przedstawień.
Stroje dopasowane dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, które można prać w temperaturze 
nie wyższej niż 30 ºC.

Peleryny z nakryciami głowy: 
biedronka, słoń, pies, królik, tygrys, lew, lampart, 
czarnoksiężnik, wróżka, królowa, król, jeż, wilk.

Komplet 13 kostiumów
Dostosowane wymiarem dla dzie ci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

73404240 621 zł

Kurtyna teatralna - Las
3 częściowa tkanina, idealna jako tło do zajęć teatralnych lub różnych scenografi.
Wyposażona w metalowe pierścienie ułatwiające zawieszenie i przesuwanie.
Wym. całości: 450 x  wys. 350 cm
Wym. jednej części: 150 x 350 cm

11330275 399 zł

Kurtyna teatralna - Teatr
3 częściowa tkanina, idealna jako tło do zajęć teatralnych lub różnych scenografi.
Wyposażona w metalowe pierścienie ułatwiające zawieszenie i przesuwanie.
Wym. całości: 450 x  wys. 350 cm
Wym. jednej części: 150 x 350 cm

11330272 399 zł
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314 Wszystkie ceny brutto

Dwustronne pacynki - Emocje
Zestaw 2-stronnych pacynek pomoże zarówno w nauce języ-
ków, ale również w określaniu emocji. Ta ostatnia umiejętność 
jest bardzo trudna do opanowania nawet dla dorosłych, dla-
tego niezwykle ważne jest by temat potraktować z najwyższą 
uwagą. W skład zestawu wchodzi komplet 6 pacynek (w tym 
reprezentujące bohaterów o różnych twarzach) i płyta CD Au-
dio MP3 z pełnym nagraniem 2 historii (opowiadań edukacyj-
nych) wraz z muzyką i dialogami. Do płyty CD dołączono także 
książeczkę z tekstami opowiadań, wskazówki pedagogiczne 
dla nauczyciela z ćwiczeniami do pracy nad emocjami oraz ob-
razki do kolorowania. Zabawa w przedstawianie historii przy 
użyciu pacynek umożliwia dzieciom poznanie świata „emocji” i 
późniejsze ich rozpoznawanie w życiu codziennym. Przybliżo-
ny czas trwania każdej z historyjek to około 10 minut. Płyta CD 
zawiera wielojęzyczne wersje opowiadań, co umożliwia naukę 
innych języków. CD to pomoce dydaktyczne, które pozwolą 
nauczycielowi na przedstawienie historii bez konieczności 
opowiadania, wystarczy włączyć płytę CD AUDIO i poruszać 
pacynkami zgodnie ze scenariuszem zawartym w książeczce!

11964001 207 zł

Pacynki - uczymy się zasad 
współżycia
Zestaw 8 pacynek na rękę wykonanych 
z miękkiego, miłego w dotyku mate-
riału tekstylnego. Motyw pacynek do-
tyczy bajki Pinokio. Idealnie nadaje się 
do aranżowania scenek sytuacyjnych z 
życia jak i z bajki. Dołączona płyta CD 
z wersją bajki. Zestaw zapakowany w 
plastikowe pudełko.
Wym. pacynki: ok. 18 cm

11965003 207 zł

Stojak na pacynki na kółkach
Stojak na 40 pacynek.
Wym.: 70 x 35 x 62 cm

19583115 149 zł

Dzięki zestawom można przygotować przedstawienie teatralne do dwóch bajek. 
Płyta CD zawiera dialogi bohaterów, co pozwala dzieciom jedynie poruszać pacynkami bez potrzeby opowiadania bajki. 
Dzięki temu dzieci mają większą śmiałość do wystąpień teatralnych, pokonując barierę nieśmiałości i lęku przed recytacją tekstu swojej roli. 

Zestaw pacynek + bajka na CD
Zestaw zawiera: 8 pacynek, płyta CD ,książeczka z dialogami dwóch bajek.
W praktycznej walizce o wym.: 25 x 36 x 12 cm

11965002 Farma i Zoo 207 zł
11965001 Czerwony Kapturek i trzy świnki 207 zł
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316 Wszystkie ceny brutto

Wyprawka plastyczna dla 5 osób
19500140A 330 zł

Wyprawka plastyczna dla 25 osób
19500139 1200 zł

Zestaw hobby: 8 kart różnokolorowego papieru 130 g/m2 (25x 
35 cm); 4 karty różnokolorowego kartonu220 g/m2 (25 x 35 cm); 5 
kart papieru z motywami 270g/m2 (25 x 35 cm); 1 karta tęczowego 
papieru 300 g/m2 (25 x 35 cm);2 karty transparentnego kartonu 
115g/m2 (25 x 35 cm); 6 kart falistych w różnych kolorach25 x 35 
cm; 13 kart 20 g/m2 (25 x 35 cm) w różnychkolorach; 50 sztuk 
kartonowych motywów 14 x 14 cm;4 karty wodoodpornego papieru 
w kolorze białym 20x 20 cm; 140 pasków do Quislingu w różnych 
kolorach(0,8 x 34,5 cm); 30 różnych kamyczków kreatywnych;40 
piankowych kształtów w różnych kolorach;19naklejek z efektem 3D.

1200 zł

330 zł

Nazwa Ilość

Blok rysunkowy biały A3 200 ark.

Blok rysunkowy A4 200 ark.

Blok techniczny kolorowy A3 100 ark.

kredki plastikowe 300 szt 1 kpl.

farby: 7 x 1 L

Zestaw pędzli - różne rozmiary 36 szt.

Nożyczki szkolne 25 szt.

Klej uniwestalny 1 L

Papier samoprzylepny A5 40 ark.

Krepina 11 kol. 11 szt.

Nazwa Ilość

Pastele 12 kol. 12 szt.

Plastelina w laseczkach 2,3 kg

Zestaw brokatowy MAX 30 fiolek

Papier z wzorami - 23 x 33 cm 80 ark.

Zestaw kreatywny hobby 1 kpl.

Filc w 18 kolorach - 20 x 30 cm 54 ark.

Komplet dziurkaczy w kuferku 9 szt.

Tektura falista - 20 x 30 cm 100 ark.

Zestaw kreatywny „Na cały rok” 323 elem.

Zestaw kreatywny Zwierzęta 1 kpl.

Nazwa Ilość

Blok rysunkowy biały A3 100 ark.

Blok rysunkowy A4 100 ark.

Blok techniczny kolorowy A3 50 ark.

144 kredki świecowe w 12 kol. 1 kpl.

Kredki ołówkowe - 18 kol. 5 kpl.

Farby 1 L 7 x 1L

Pędzle płaskie nr 8 5 szt.

Nożyczki szkolne 5 szt.

Klej uniwersalny 1 l

Krepina 12 kol. 12 szt.

Plasteliny 6 kol. 5 kpl.

W zestawie:

W zestawie:

Zestaw kreatywny zwierzęta w skład którego wchodzą min.: pompony, kreatywne, wyginane druciki, 
oczka oraz instrukcja.

Zestaw kreatywny „Na cały rok” 323 elem.: 13 kartek 
kolorowego, gładkiego papieru; 10 kartek kolorowej tektury; 
1 kartka tęczowej tektury; 1 kartka tektury z motywem skóry 
węża; 10 kartek papieru transparentnego; 13 kartek bibułki; 11 
kartek tektury falistej; 2 kartki papieru tęczowego; 2 kartki pianki; 
100 karteczek orgiami; 130 literek, cyferek.



w
yc

ho
w

an
ie

 a
rt

ys
ty

cz
ne

317Szersza oferta na www.educol.pl

w
yc

ho
w

an
ie

 a
rt

ys
ty

cz
ne

316 Wszystkie ceny brutto

Zestaw 12 pędzli
Komplet pędzli o różnej szerokości szczoteczki. 
Do malowania wielkich dzieł sztuki, jak i małych, 
np. niespodzianek dla mamy.
W zestawie pędzle okrągłe i płaskie.

15108059 20 zł

Kubki na wodę - 3 szt.
Kubek na wodę z wieczkiem wyposażonym w blokadę 
zabezpieczającą przed wylaniem wody. 
W zestawie z 3 pędzelkami.

12120641 19 zł

Farby plakatowe
Intensywne, czyste kolory. Doskonale rozprowa-
dzają się na papierze nie pozostawiając połysku-
jącej powierzchni.

12130648 20 ml x 12 kol. 15 zł

Farby do twarzy
W zestawie : 6 kolorów w pojemnikach 8 ml

14617400 33 zł

Kredki do twarzy
Produkt o tłustej konsystencji, przeznaczony do 
kolorowania skóry. Kredki można temperować.
Śr. 1 cm, dł. 6 cm, waga: 3,5 g

14617600 10 kol. 19 zł

Farby do malowania palcami -  35 ml
Całkowicie bezpieczne, łatwo zmywalne.
W zestawie: 5 kol. x 35 ml

14653000 19 zł

Farby do malowania palcami -  340 g
Całkowicie bezpieczne, łatwo zmywalne.

12907001 żółta 16 zł
12907002 czerwona 16 zł
12907003 fioletowa 16 zł
12907004 niebieska 16 zł
12907065 zielona 16 zł
12907066 brązowa 16 zł
12907067 biała 16 zł
12907068 czarna 16 zł

Farby plakatowe 1000 ml
Pojemność 1000 ml

12901801 jasnożółta 17 zł
12901803 ciemnożółta 17 zł
12901804 pomarańczowa 17 zł
12901805 jasnoczerwona 17 zł
12901806 ciemnoczerwona 17 zł
12901810 jasnoniebieska 17 zł
12901811 ciemnoniebieska 17 zł
12901809 fioletowa 17 zł
12901813 turkusowa 17 zł
12901814 jasnozielona 17 zł
12901816 ciemnozielona 17 zł
12901819 ciemnobrązowa 17 zł
12901823 różowa 17 zł
12901820 czarna 17 zł
12901821 biała 17 zł

Farby akwarelowe + pędzelek
Farby te łatwo się zwilżają, doskonale rozprowadzają, zawierają w sobie dużo pigmentu, dobrze przywierają. 
Średnica: 22 mm

14680024 24 kol. 20 zł
12130035 12 kol. 10 zł
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318 Wszystkie ceny brutto

Szafka na pomoce plastyczne
Bardzo praktyczna propozycja dla szkół i przedszkoli. Pozwoli na posegregowanie i uporządkowanie 
wszystkich pomocy plastycznych, dla których zazwyczaj nie ma miejsca. Od teraz kredki, farby i różne 
formaty arkuszy papierów będą miały swoje przeznaczone miejsce.
Szafka wykonana z płyty meblowej o gr. 18 mm, kolorowe elementy MDF, obrzeża ABS - gumowe.
Wym.: 105 x 110 x 50 cm

19500538 buk 749 zł
19500539 biała 749 zł

13
0 

cm

12
0 

cm

11
0 

cm

Sztaluga dwustronna ED - pojedyncza z regulacją
Do zabaw dla 2 dzieci jednocześnie.
Wym. powierzchni roboczej: 70 x 70 cm

19510199 320 zł

Cechy produktu:
- stabilne, wykonane ze sklejki nogi
- powierzchnia malarska wykonana z płyty wiórowej
- kuwetki z tworzywa sztucznego na akcesoria plastyczne
- możliwość regulacji tablicy z powierzchnią do malowania od 100 – 130 cm

Centrum do przechowywania
8 konterenków do przechowywania.
Śr. 30,5 cm, wys. 11,5 cm

20603806 133 zł

Farby olejne w tubkach - zestaw
W zestawie:12 tubek farb akrylowych 12 ml, 2 pę-
dzelki oraz  tacka do mieszania kolorów.

12123461 29 zł

Sztaluga malarska / do tablic
Wys.: ok. 170 cm

19582100 drewniana 79 zł
19582110 aluminiowa 89 zł

PROMOCJA

-43% Sztaluga dwustronna ED - podwójna z regulacją
Do zabaw dla 4 dzieci jednocześnie.
Wym. powierzchni roboczej: 70 x 140 cm

19510200 480zł  274 zł
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318 Wszystkie ceny brutto

Sztaluga dwustronna / regulowana
Wszechstronna drewniana sztaluga, zaprojekto-
wana z myślą o poczatkujących młodych artystach.
Posiada tradycyjna tablice z jednej strony i ta-
blicę magnetyczną na odwrocie, po której pisać 
można również mazakami zmywalnymi.
Dzięki funkcji regulacji wysokości i dwom stano-
wisko pracy, zapewnia jednoczesne korzystanie z 
niej użytkownikom o rożnym wzroście.
Praktyczna taca pod spodem sztalugi, służy do 
przechowywania.
Wykonana z wysokiej jakości drewna.
W zestawie: kreda, gąbka, 4 plastikowe kubkami, 
rolka papieru, którą można użyć po każdej ze stron.
Wysokość półek 28 cm x 390 cm, wym. obszaru 
roboczego tablicy:52 x 51 cm

97700210 485 zł

Kreda 
dostępna 
na stronie 321

Dwuosobowa tablica do malowania
Dwustronna stojąca tablica do malowania kredą, a po drugiej stronie powierzchnia do malowania na papierze wycią-
ganym z rolki. Półeczka na akcesoria. W zestawie rolka papieru. Tablica wykonana z naturalnego drewna, bezpieczna 
i bardzo stabilna.
Wys. sztalugi: 118 cm
Wym. powierzchni roboczej: 43 x 62 cm

19521076 159 zł

W zestawie rolka
papieru 30 m

Znikopis poręczny
Poręczny znikopis, po którym można pisać i ryso-
wać bez końca. Narysowane wzory są kolorowe. 
W zestawie: 2 stempelki: serduszko i trójkąt. 
Wym. obszaru do rysowania: 15 x 10 cm 
Wym.tablicy : 23 x 27 cm, dł. pisaka: 10 cm

80591009 22 zł

Suszarka plastyczna - regulowana
Metalowa suszarka z możliwością regulacji, na 
kółeczkach służąca do suszenia prac plastycznych.
Stelaż suszarki pokryty lakierem epoksydowym.
Wym. 25 poziomów: 43 X 41 X 98 cm
Wym. 30 poziomów: 41 x 41 x 110 cm

19501020A 25 poziomów 231 zł
19501024 30 poziomów 245 zł

Ścienna tablica do malowania z rolką
Tablica wyposażona w półeczkę na przybory oraz 
3 miejsca na kubeczki na wodę. 
Rolka papieru w zestawie (19517011).
Wym. obszaru roboczego: 48 x 59 cm
Wys.: 81 cm

19536005 136 zł

Suszarka plastyczna -  dwustronna
Metalowa suszarka z możliwością regulacji, na kó-
łeczkach służąca do suszenia prac plastycznych.
Stelaż suszarki pokryty lakierem epoksydowym.
50 poziomów.
Wym.: 63 x 42 x 96,5 cm

19511022 429 zł

Mazaki suchościeralne
4 mazaki suchościeralne z gąbką.
Śr.: 1,5 cm

19595000 29 zł

30 m

Rolka papieru 30 m
Rolka pasuje do wszystkich sztalug w naszej ofercie. 
Szer.: 47 cm, dł.: 30 m

19517011 27 zł
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320 Wszystkie ceny brutto

Kredki plastikowe 300 szt.
25 sztuk kredek z każdego koloru.
Dł. kredki 11 cm, śr. kredki 0,8 cm

15670383 93 zł

Kredki w pudełku - grube
W zestawie: 144 szt, 12 kolorów
Wym. pudełka: 40 x 30 cm
Śr. kredki grubej: 10 mm, dł. kredki 17,5 cm

15647381 189 zł

Kredki w pudełku - cienkie
W zestawie: 216 szt, 12 kolorów.
Wym. pudełka: 40 x 30 cm
Śr. kredki grubej: 7 mm, dł. kredki 17,5 cm

15647366 167 zł

Kredki ołówkowe 12 kol.
Kredki, które nie pękają, nie łamią się i ładnie kry-
ją. Są grube, bardzo trwałe i prezentują szeroką 
żywą kolorystykę.
Dł. kredki 17,5 cm, śr. kredki 7,5 mm

14673012 13 zł

Kredki ołówkowe 24 kol.
Kredki, które nie pękają, nie łamią się i ładnie kry-
ją. Są grube, bardzo trwałe i prezentują szeroką 
żywą kolorystykę.
Dł. kredki 17,5 cm, śr. kredki 7,5 mm

14673024 22 zł

Kredki trójkątne - 12 kol.
Dł. kredki: 17,5 cm

12149030 zł

Nakładka CLAW
Nakładka C.L.A.W. jest zabawnym, niedrogim i 
skutecznym sposobem, aby nauczyć małe dziecko, 
prawidłowo trzymać kredkę, ołówek czy długopis.

96304182 mała - od 3 lat 12 zł
96304183 średnia - od 6 lat 14 zł
96304184 duża - od 8 lat 14 zł

Kredki hiszpańskiej 

produkcji firmy Jovi

Kredki Classic 288 szt.
Idealne rozwiązanie dla szkół i przedszkoli pozwa-
lającena zachowanie ładu i porządku. Ekonomicz-
ne w zakupie i bezproblemowew użytkowaniu.

23719200 12 kol. 259 zł

Grube kredki w stojaku - 60 szt.
Wym. kredki: 17,5 x 1 cm, śr. 6 mm.
Wym. stojaka 10 x 13 cm

15647543 12 kol. 93 zł

Temperówka elektryczna
Do temperowania ołówków grafitowych lub kre-
dek: 6 – 8 mm, 9 – 12 mm. Temperówka posiada 
wyłącznik bezpieczeństwa, który blokuje urzą-
dzenie, gdy pojemnik na odpadki jest wysunięty.  
Zasilanie: 4 x baterie AA LR6. Baterie nie są dołą-
czone do zestawu.
Wym.: 7,5 x 7 x 8 cm

14981594 68 zł
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320 Wszystkie ceny brutto

Kredki świecowe trójkątne - 300 szt.
Dł. kredki 8,2 cm śr. kredki 1,1 cm

14697930 12 kol. 300 szt. 279 zł

Kredki świecowe trójkątne - 72 szt.
Dł. kredki 8,2 cm śr. kredki 1,1 cm

14697372 6 kol. - 72 szt. 78 zł

Kredki świecowe - zestaw grupowy
Drewniane opakowanie.
144 szt. śr.: 8 mm, dł. 8,8 cm

15670665 12 kol. 69 zł

Zestaw ołówków  z gumką - 30 szt.
Twardość: HB, dł. 18,7 cm, śr. 6,9 mm

19537858 74 zł

Gumki do ścierania - 30 szt.
Wym.: 1 x 2 x 5 cm

19537857 69 zł

Grube mazaki 24 kol.
Śr. flamastra: 14 mm, Dł. 135 mm

14601724 47 zł

Kredki do tkanin
Kredki woskowe do rysowania na koszulkach, 
czapkach, piórnikach itp. Wykonany rysunek wy-
starczy zaprasować żelazkiem, aby utrwalić efekt, 
można prać w temperaturze nie wyższej niż
6 ° C.
W zestawie 12 kredek śr.1 cm

23700001 35 zł

Zestaw Maxi pisaków - 96 szt.
Zestaw: 96 szt po 8 szt z koloru.
Śr. flamastra: 14 mm

14601799 177 zł

Rysowanie

Pastele suche - 24 kol.
Wym.: 1 x 1 x 6,6 cm

12189590 68 zł

Węgiel rysunkowy
12 lasek o wym 6,5 x 1 cm

12189581 20 zł

Kreda chodnikowa
Wiaderko 20 lasek o dł. 9,5 cm.

15690618 20 lasek 11 zł
12906000 50 lasek 68 zł

Temperówka potrójna
Kolor wybierany losowo.

12131860 6 zł



w
yc

ho
w

an
ie

 a
rt

ys
ty

cz
ne

323Szersza oferta na www.educol.pl

w
yc

ho
w

an
ie

 a
rt

ys
ty

cz
ne

322 Wszystkie ceny brutto

6 rolek każda
w innym 
kolorze.

Taśma holograficzna - 2 m
W zestawie podajnik.
Wym.: 1,2 cm x 2 m

22300306 16 zł

Papier holograficzny
5 arkuszy w różnych kolorach motywach.
230 g/m2 Wym.: 25 x 35 cm

22300409 15 zł

Papier samoprzylepny A5
Zeszyt 8 kolorowych arkuszy samopszylepnych.

19500005 6 zł

Blok rysunkowy
19500006 A4 biały 20 arkuszy 3 zł
19500033 A4 kolorowy 20 arkuszy 4 zł
19500002 A3 biały 20 arkuszy 5 zł
19500087 A3 kolorowy 20 arkuszy 6 zł

Blok techniczny
19500092 A4 biały 10 arkuszy 3,00 zł
19500088 A4 kolorowy 10 arkuszy 3,50 zł
19500089 A3 biały 10 arkuszy 4,00 zł
19500090 A3 kolorowy 10 arkuszy 6,50 zł

Papier we wzory - 30 motywów
15 dwustronnych kart. 180g/ m2
Wym.: 30,5 x 30,5 cm

15671157 29 zł

Papier we wzory - 24 motywy
15 dwustronnych kart. 180g/ m2
Wym.: 30,5 x 30,5 cm

15671451 39 zł

Papier - 24 motywy
12 dwustronnych kart. 180g/ m2
Wym.: 30,5 x 30,5 cm

15671156 29 zł

Kolorowy papier
195 arkuszy w 15 kolorach.
Format: A3, A4, A5, A6

15671194 39 zł

Papiery do składania Wiosna
Zestaw 50 kart do składania z 10 motywami.
Druga strona każdego z arkuszy w kolorze.
Gramatura 80 g/m2, wym.: 15 x 15 cm

22300497 19 zł

Papier Origami
W zestawie: 500 arkuszy w 10 kolorach.
Wym. 15 x 15 cm, 70g

15671476 42 zł / 22 zł 

PROMOCJA

- 48%
do wyczerpania 

zapasów
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322 Wszystkie ceny brutto

Papier Tined
50 arkuszy, każdy w innym kolorze.
Wym.: 25 x 35 cm, 130 g/m2

22306725 20 zł

Papier do zajęć grupowych
500 arkuszy w 25 kolorach. 
Fromat A4, 130 g/m2

22364500 116 zł

500 
arkuszy

Tektura falista - żywe kolory
10 arkuszy w 5 różnych kolorach. 260 g/m2
Wym.: 23 x 33 cm

10603099 26 zł

Tektura falista 3D złota i srebrna
10 arkuszy. 260 g/m2. 
Wym.: 23 x 33 cm

10611099 32 zł

Zestaw papierów z motywami
20 dwustronych arkuszy. 270g/m2.  
Wym.: 24 x 34 cm

22348249 36 zł

Bibuła w paski
W zestawie: 10 rolek o wym. 200 x 50 cm

80113008 28 zł

Bibuła w kratkę
W zestawie: 10 rolek o wym. 200 x 50 cm

80113032 28 zł

Bibuła w kropki
W zestawie: 10 rolek o wym. 200 x 50 cm

80113007 28 zł

Zestaw Kolorowych krepin
W zestawie: 15 rolek o wym 200 x 50 cm

80506033 24 zł

Krepina 11 kolorów
Wym.: 54 x 160 cm

15647288 18 zł

Tektura falista - mix kolorów
10 sztuk tektury o wym.: 25 cm x 35 cm

14311301 prosta 13 zł
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324 Wszystkie ceny brutto

Zestaw Kreatywny „Na cały rok”
W zestawie: 13 kartek kolorowego, gładkiego 
papieru; 10 kartek kolorowej tektury; 1 kartka tę-
czowej tektury; 1 kartka tektury z motywem skó-
ry węża; 10 kartek papieru transparentnego; 13 
kartek bibułki; 11 kartek tektury falistej; 2 kartki 
papieru tęczowego; 2 kartki pianki; 100 karteczek 
orgiami; 130 literek, cyferek z pianki; 10 drucików 
kreatywnych; 20 oczek.

22300940 325 elem. 47 zł

Zestaw kreatywny „Hobby”
W zestawie: 8 kart różnokolorowego papieru 
130 g/m2 (25x 35 cm); 4 karty różnokolorowego 
kartonu   220 g/m2 (25 x 35 cm); 5 kart papieru 
z motywami 270 g/m2 (25 x 35 cm); 1 karta tę-
czowego papieru 300 g/m2 (25 x 35 cm);2 karty 
transparentnego kartonu 115 g/m2 (25 x 35 cm); 
6 kart falistych w różnych kolorach 25 x 35 cm; 13 
kart 20 g/m2 (25 x 35 cm) w różnych kolorach; 50 
sztuk kartonowych motywów 14 x 14 cm; 4 karty 
wodoodpornego papieru w kolorze białym 20 x 
20 cm; 140 pasków do Quislingu w różnych kolo-
rach (0,8 x 34,5 cm); 30 różnych kamyczków kre-
atywnych; 40 piankowych kształtów w różnych 
kolorach;19 naklejek z efektem 3D.

22300946 45 zł

322 elem.

Zestaw kreatywny „Dziecięcy pokój”
W zestawie: 10 sztuk różnokolorowego papieru 
130 g, 25 x 35 cm; 9 sztuk  różnokolorowego 
papieru 220 g, szablon do wycinania format A1 
z różnymi postaciami i figurami, 5 sztuk różnych 
kart dekoracyjnych 270 g,24 x 34 cm, 5 falistych 
kart 25 x 35 cm w różnych kolorach, 70 liter wy-
krawanych z tektury, nylonowy sznurek 0,2 mm x 
10 m, 8 sztuk złotych „pinesek”.

22301932 108 elem. 38 zł

Pudełka na prezenty
W zestawie 12 sztuk tekturowych pudełek do 
samodzielnego zdobienia. Idealne by zapa-
kować prezent, a także do przechowywania 
drobnych przedmiotów jak: guziki, nicie, ta-
siemki, koraliki itp.
Wym. pudełek: 7,5 x 4,5 cm

15670254 39 zł

Zestaw kreatywny „Świąteczny”
W zestawie: 8 sztuk różnokolorowego papieru 
130 g/m2 (25 x 35 cm;, 4 sztuki sztuk różnoko-
lorowego kartonu 220g/m2 (25 x 35 cm); 3 sztuki 
papieru czerpanego z różnymi motywami 270g/
m2 (25 x 35 cm); 2 sztuki papieru transparentne-
go 115g/m2 (25 x 35 cm); 3 sztuki kartonu faliste-
go 25 x 35 cm w różnej kolorystyce; 2 kreatywne 
karty 150g/m2,20 x 30 cm; 2 karty A4 z motywami 
3 D;68 filcowych świątecznych motywó; 75 sło-
mek do prac kreatywnych 22 cm w naturalnym 
kolorze i różnokolorowe; 3 m złotego sznurka; 
200 miękkich samoprzylepnych podkładek w ko-
lorze białym.

22300949 169 elem. 44 zł

W zestawie: 130g/2, 17,5 x 25 cm i 8 sztuk 220g/m2, 17,5  x 25 cm; 2 tłoczone 
karty,17,5 x 25 cm w różnym kolorze; 3 kartony z motywami 270g/m2,17,5 x 25 
cm; 2 sztuki papier transparentego 115g/m2,17,5 x 25 cm w różnym kolorze; 2 

faliste tektury w różnym kolorze, 4 różne kreatywne kartony,17,5 x 25 cm; 1 klejący 
papier,17,5 x 25 cm; 1 filc 150g/m2,15 x 20 cm; 1 jedwabne włókno,15,5 x 22,5 cm, 

białe; arkusz tematycznych naklejek; 50 kreatywnych, różnokolorowych kamyczków.

Kreatywny zestaw papierów - Zimowy czas
Zestawy kreatywnych papierów i dodatków.
Każdy zestaw zawiera 83 elem.

22301943 33 zł

Kreatywny zestaw papierów - Święta
Zestawy kreatywnych papierów i dodatków.
Każdy zestaw zawiera 83 elem.

22301944 33 zł
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324 Wszystkie ceny brutto

Zestaw „Kreativ”
W zestawie: 4 karty z różnymi motywami 270g/m2,25 x 35 cm; 3 transparentne papiery z różnymi motywami 115g/
m2,25 x 35 cm; 4 sztuki kartonu 220 g/m2,25 x 35 cm; 4 sztuki papieru 130g/m2,25 x 35 cm; 4 sztuki tektury falistej 
w różnych kolorach,3 sztuki różnokolorowego (złotym, czerwonym i białym) papieru czerpanego z motywem serc i 
kwiatów 220g/m2,24 x 34 cm; nożyczki; 400 miękkich samoprzylepnych podkładek w kolorze białym; 3 karty  A4 z 
motywem 3D; 60 kreatywnych kamyków; 4 różnego koloru koperty 11 x 15,5 cm; 1 karta z naklejkami złotych motyli; 
20 sztuk miękkich piankowych naklejek; 2 papierowe torby w różnym kolorze,12 x 5,5 x 15 cm

22300942 114 elem. 43 zł

Papiery z motywem - 30 arkuszy
Zestaw zawiera 30 sztuk papierów (270g/m2). 
Wym.: 24 x 34 cm

22304949 26 zł

Papier - skóra zwierząt
9 kart o wym.: 25 x 35 cm, 300g/m2

22305789 23 zł

Kreatywny kuferek rozmaitości
Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji złożo-
nych z papieru, składający się z 88 elementów: -5 szt. kolo-
rowego kartonu (25 x 35 cm, 130 g/m2); -5 szt. kolorowego 
kartonu (25 x 35 cm, 220 g/m2); -4 szt. kolorowego karto-
nu z motywem (24 x 34 cm, 270 g/m2); -2 szt. kolorowego 
papieru transparentnego (25 x 32,5 cm, 115 g/m2); -3 szt. 
kolorowego kartonu falistego (25 x 35 cm); -1 arkusza bia-
łego jedwabiu (15,5 x 22,5 cm); -1 arkusza z naklejkami; -50 
ozdobnych kolorowych dżetów; -3 koszyczków z rączkami i 
etykietami; -2 wstążek; -12 zapinek.

22301930 57 zł

Pianka do wycinania 
Arkusze wykonane z pianki bezpiecznej nie zawierającej  latexu. 
Produkt przydatny na zajęcia plastyczne oraz do dekoracji. 
Zestaw zawiera 10 kolorów.

15624747 Foramt A4 - 10 kolorów 14 zł
19180026 Format A3 - 20 kolorów 42 zł

Pianka do wycinania z brokatem
W zestawie 10 arkuszy, 
Format: A4

15647104 19 zł

Kreuj kartę - zestaw
W zestawie: 24 kolorowe papiery  + 1 arkusz metaliczny – srebrny (14,5 x 20 cm),10 kopert (12 x 17 
cm), 10 sztywnych, białych kart do dekoracji (12 x 17 cm) 80 g/m2, 10 białych kartek (16 x 11 cm), 6 
x karteczki z nadrukami typu:” Gratulacje”, „Wszystkiego najlepszego”, „Dziękuję” (7 x 1,8 cm),  oraz 
wstążeczki do dekoracji o 3 różnych grubościach, 15 elem. do dekoracji typu: kokardki, kwiatki, 72 
dwustronne naklejki, tubka kleju 13 ml. Oraz klej brokatowy srebrny.

15671456 39 zł
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326 Wszystkie ceny brutto

Druciki kreatywne
Dł. 30 cm, grubość 10 mm

15647238 100 szt. 17 zł

Druciki kreatywne - glitter
Śr. 7 mm, 30 cm

15647003 50 szt. 11 zł

Druciki kreatywne - cienkie
Dł. 15 cm, śr. 3 mm

15647395 100 szt. 10 zł

Druciki kreatywne - białe
Dł. 15 cm, gr. 3 mm

15670403 100 szt. 10 zł

Druciki kreatywne - prążki
Śr. 7 mm, dł. 30 cm

15647005 50 szt. 9 zł

Druciki kreatywne - neon
Śr. 7 mm, 30 cm

15647004 9 zł

Druciki kreatywne - grube
Dł. 28 cm, śr: 16 mm

15647227 50 szt. 16 zł

Druciki kreatywne - długie
Dł. 50 cm, śr. 3 mm

15647398 50 szt. 11 zł

Zestaw kreatywny Max
W zestawie: 550 elem. do dekoracji.

15670962 38 zł

550 elem.

Zwierzaki z dżungli
Kreatywne zestaw pomponów, drucików i innych 
akcesoriów, łącznie 264 elem.

15670253 264 elem. 59 zł

Zestaw kreatywny zwierzęta
Kreatywne zestaw pomponów, drucików i innych 
akcesoriów, łącznie 305 elem.

15670384  305 elem. 59 zł

Oczka z pętelkami
150 szt. o śr.: 5, 10, 15 mm

15671034 9 zł

Oczka mix
200 szt. o śr. 4, 7, 10, 15 mm

15647396 16 zł

Oczka z rzęskami
230 szt. o śr. 7, 10 mm

15647394 18 zł

Kolorowe oczka
600 szt. o śr. 5, 7 mm

15670650 17 zł
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326 Wszystkie ceny brutto

Pompony - biało - czarne
Śr.: 2 cm

19547000 100 szt. 22 zł

Pompony - Basic
Śr.: 1,5-3 ,5 cm

15647006 100 szt. 10 zł

Pompony - Animal
Śr.: 1,5-3 ,5 cm

15647007 100 szt. 10 zł

Piórka - Duże
Dł. 10 cm

15647221 60 szt. 8 zł

Piórka - Basic
ok. 700 sztuk

15647246 24 zł

Piórka z kropkami
Dł. 7 cm

15647043 100 szt. 13 zł

Piórka - Różne
Waga 14 g, dł. 10-15 cm

15647038 12 zł

Pompony - Brokat
Śr.: 1,5-3 ,5 cm

15647039 100 szt. 9 zł

Kolorowe pompony dekoracyjne to podstawa w pracach kreatywnych z dziećmi na wszelkiego rodzaju 
zajęciach plastycznych. Można je wykorzystać do: zdobienia kartek, wnętrz, tworzenia ozdób, zdobienia 

pamiętników, zdobienia obrazów, wykonania dziecięcej biżuterii itp. 

Piórka Indiańskie
Wym.: 20 cm

15647046 120 szt. 18 zł

Puszyste piórka
Dł. 10 - 20 cm, 10 g

22353109 12 zł

Klej uniwersalny
Klej ciekły, koloru białego, wodorozcięczalny, 
po wyschnięcia tworzy przezroczystą warstwę.

14311327 1000 ml 17 zł
14350000 500 ml 11 zł
14310000 100 ml 6 zł

Klej do pistoletu - duży
Śr. 11 mm, dł. 25 cm

15670926 6 szt. 13 zł

Klej do pistoletu - mały
Śr. 7 mm, dł. 7 cm

15670925 18 szt. 8 złPistolet do kleju
W zestawie: 2 szt. sztyfty z klejem.
Wym. mały: 12 x 12 cm, duży: 16 x 15 cm

15670924 duży 39 zł
15690923 mały 21 zł
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328 Wszystkie ceny brutto

Szablony - Dżungla
W zestawie 6 szt. szablonów
Wym.: 15 x 15 cm

15670637 15 zł

Szablony - Owoce
W zestawie 6 szt. szablonów
Wym.: 15 x 15 cm

15670639 15 zł

Szablony - Transport
W zestawie 6 szt. szablonów
Wym.: 15 x 15 cm

15670638 15 zł

Szablony - Dinozaury
W zestawie 6 szt. szablonów
Wym.: 15 x 15 cm

15670640 15 zł

Szablony - Owoce
W zestawie: 6 szablonów. 
Wym.: 15 x 9 cm

10408003 15 zł

Szablony - Ptaki
W zestawie: 6 szablonów.
Wym.: 18 x 12 cm

10408012 27 zł

Szablony - Warzywa
W zestawie: 6 szablonów. 
Wym.: 15 x 9 cm

10408004 15 zł

Szablony - Liście
W zestawie: 6 szablonów.
Wym.: 18 x 12 cm

10408011 27 zł

Zdrapywanki - 10 szt.
Karty mają matową czarną powierzchnię. Po-
przez zdrapywanie za pomocą drewnianego rysi-
ka, powstaną nam przepiękne kolorowe rysunki. 
W zestawie 10 kart i 10 patyczków.
Wym.karty: 14 x 10 x 0,1 cm, rysik śr.0,5 cm x 14 cm

19130261 12 zł

Piankowe puzzle Literki
Wym. elem.: 2 x 2 cm

15670685 2000 szt. 33 zł

Piankowe choinki
W zestawie 40 naklejek w formie choinek i śnieżek.

22323794 10 zł
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328 Wszystkie ceny brutto

Zestaw brokatowych z klejem
W zestawie: 10 fiolek  kolorowym brokatem, ser-
duszkami i gwiazdkami oraz klej 90 g

22300589 47 zł

Piasek plastyczny - basic
Pokrywka z sitkiem.
Zestaw 6 kolorów x 20 g.

15670600 22 zł

30 fiolek!!

Brokat Zestaw max
30 fiolek z różnokolorowym brokatem różnej po-
staci: drobny piasek, wiórki, itp.
3 g każda fiolka.

22300578 3g x 30 szt. 36 zł

Piankowe naklejki - gwiazdki
W zestawie: 40 naklejek.

22323786 12 zł

Kreatywne ścinki - Kształty
W zestawie 1500 drobnych papierowych kształtów.

16852504 59 zł

Piankowe zwierzaki
500 zwierzaków z klejącym podłożem.

15670937 33 zł

Włóczki
W zestawie 10 motków po 50 g 
włóczki w 10 kolorach.

15671062 27 zł

Krosno Maxi
Niesamowita pomoc edukacyjna. Dzięki temu gigantycznemu krosnu, dzieci uczą się do-
kładności, staranności i rozwijają swoją kreatywność i zdolności manualne. Do krosna mogą  
zostać użyte takie tkaniny  jak:  wełna, len.
W komplecie 4 włóczki różnokolorowe.
 Wym.: 40 x 64 x 125 cm

19110200 379 zł

Mała tkalnia - Krosno
Zestaw do tkania : 4 kolory włóczki, 2 patyczki oraz krosno.
Wym.: 26 x 17 cm

14804128 49 zł

W zestawie
12 motków
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330 Wszystkie ceny brutto

Przepiękne ozdoby w różnych kształtach, np.: kwiatki, kamyki, gwiazdki, serduszka, guziczki, 
papier metaliczny, kokardki pomagające dzieciom tworzyć własnoręcznie robione prace 

zdobione różnymi elementami. Kształty te można naklejać, nawlekać oraz wszywać, dzięki 
nim dzieci mogą bardzo przyjemnie spędzać czas.

Kwiatki ozdobne
Kwiatki z tkaniny do dekorowania. 
Łatwe do przyszycia lub przyklejenia.

15670094 36 elem. 10 zł

Gwiazdki mix
Wym.: 1 - 3 cm

15670248 100 g 17 zł

Mozaika kwiatków basic
Śr. ok. 3,5 cm

15670481 3600 szt. 39 zł

Kolorowe guziczki
Różna kolorystyka i różne kształty.
Śr. 0,5 x 3,5 cm

15670913 500 g 33 zł

Ozdobne kamienie
Wym.: 2 - 3 cm

15670092 150 szt. 15 zł

Kwiatki i serca z kamykami
W zestawie: 144 szt.

15670105 144 szt. 29 zł

Mozaika papierów basic
Wym.: 1 x 1 cm, 10 tys. szt.

15670480 230 g 19 zł

Kryształki
Wym.: 2 - 3,5 cm

15670727 250 szt. 26 zł

Mozaika papierów metal
Wym.: ok. 1,5 - 2 cm, 6,5 tys szt.

15670479 250 g 21 zł

Mozaika kamienna
Wym.: 1,2 x 1,2 x 0,5 cm, 200 g

15670746 300 szt. 29 zł

Koraliki z literkami
W zestawie: 750 szt. 
Wym.: 0,65 x 0,65 x 0,4 cm

15671277 22 zł

Koraliki - kwiatki
W zestawie: 500 szt.
Wym.: 1,1 x 1,1 x 0,6 cm

15671278 22 zł

Mozaika kółek
200 g

15671390 16 zł

Mozaika trójkątów
200 g

15671391 15 zł

Płatki śniegu
W zestawie: 500 szt.

15671395 27 zł

Piankowe kólka
Śr.: 2 - 3cm, gr. 0,2 cm

19100045 200 szt. 15 zł
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330 Wszystkie ceny brutto

Koraliki XL - basic
W zestawie 950 koralików o śr. 1 cm

15656225 39 zł

Korale basic
W zestawie: 5 000 szt. w 10 kolorach.
Śr. 0,5 cm

15655960 26 zł

Korale pastelowe
W zestawie: 5 000 szt. w 10 kolorach.
Śr. 0,5 cm

15655962 26 zł

Zestaw podstawek do koralików II
Podstawki do koralików o śr. 0,5 cm
Wym.: 9 - 11 cm

15656097 11 zł

Koraliki XL - pastel
W zestawie 950 koralików o śr. 1 cm

15656208 39 zł

Grupowy zestaw koralików XL
W zestawie: 6 tys. koralików (śr. 1 cm) oraz pod-
stawki: słoń, kaczka, zając i kwadrat.
Całość w praktycznej skrzyni z rączką.

15656260 197 zł

Zestaw I podstawek do koralików XL
Podstawki do koralików 1 cm.
Wym.: 18 - 22 cm

15656244 3 szt. 19 zł

Zestaw II podstawek  do koralików XL
Podstawki do koralków 1 cm.
Wym.: 18 - 20 cm

15656209 19 zł

Drobne koraliki popularnie nazywane „prasowanki” to bardzo ciekawe zajęcie 
manualne,  rozwijające motorykę rąk, a także zapewniające świetną zabawę 
dla małych jak i starszych dzieci. Możliwość tworzenia wielu ciekawych 
wzorów, które można wykorzystać jako, np. zawieszki.

Na wybranej przez dziecko podkładce, układa się koraliki na podstawie wzoru, 
bądź według własnej wyobraźni. Następnie podkładkę wypełnioną koralikami 
przykrywamy papierem i zaprasowujemy żelazkiem o temp.150 ° C.
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332 Wszystkie ceny brutto

Nożyczki szkolne 
Dł. 13 cm 

12145270 3 szt. 12 zł

Zestaw nożyczek + stojak
Stojak wykonany z wysokiej jakości 
drewna,Idealny do przechowywania jak 
również zapewnia bezpieczeństwo po 
zakończeniu prac plastycznych.
W zestawie: 24 pary nożyczek.
Wym. stojaka: 29 x 6 cm
Dł. nożyczek: 13 cm

15671125 109 zł

Zestaw 10 nożyczek z wzorkiem
Dł. 13 cm

15610004 49 zł

09 19 20 21 22 23 24 25

Kreatywne dziurkacze
Zestaw 3 dziurkaczy.
Śr. wykrawanego elementu 1,6 cm
Wym.: dziurkacza: 6 x 4,5 cm

223070 ...        +nr 35 zł

Nożyczki metalowe 
Tradycyjne nożyczki metalowe.
Dł. 21 cm

12145320 10 zł

Nożyczki ze sprężyną
Dł. 11 cm

10848079 9 zł

Nożyczki dla leworęcznych
Dł. 13 cm

12188060 6 zł

Gilotyna z dociskiem A3
Gilotyna do użytku w średnim 
biurze, tnie jednorazowo do 10 
-12 arkuszy (80g) A3. Posiada 
podziałkę możliwych formatów 
do cięcia: A3, A4, B5, A5, B6, B7, 
ogranicznik formatu z zakręcaną 
blokadą oraz automatyczny do-
cisk z blokadą po złożeniu.
Wym.: 46 x 38 cm

19587419 199 zł

24 szt.

Dziurkacze z motywami
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332 Wszystkie ceny brutto

12 miesięcy 
gwarancji

Mazaki suchościeralne
4 mazaki suchościeralne z gąbką.
Śr.: 1,5 cm

19595000 29 zł

Laminator
Wysokiej jakości laminator to cenne narzędzie w szkole.
Zielone światło zapali się jeśli laminator będzie go-
towy do pracy.
Czas nagrzewania urządzenia tylko: 3 do 4 minut. Lami-
nuje dokumenty zarówno na zimno, jak i na gorąco w for-
macie A3 i mniejszych takich jak A4 i A5, maks. gr. folii 200 
mikronów (po 125 mikronów po każdej stronie) na stronę.
wymiary: 45,8 x 21,0 x 10,1 cm
waga: 1,95 kg

19586980 346 zł

Teczki z gumką - 5 szt.
Zestaw 5 teczek w różnych kolorach.
Frmat: A4

22306929 29 zł

Segregator A4
Grubość ok: 7 cm, kolor wybierany losowo.

19501112 9 zł

Folia do laminatora - 150 mikronów
W zestawie 100 dwustronnych arkuszy  o gru-
bości 75 mikronów na każdą ze stron.

14974241 A5 25 zł
14974243 A4 48 zł
14974245 A3 88 zł

Folia do laminatora - 250 mikronów
W zestawie 100 dwustronnych arkuszy  o gru-
bości 125 mikronów na każdą ze stron.

14974242 A5 44 zł
14974244 A4 83 zł
14974246 A3 160 zł

Kasetka z karteczkami
700 kolorowych karteczek. Transparentna kaset-
ka 9,5 x 9,5 x 9,5 cm

22309902 15 zł

Zestaw biurowy
Zestaw biurowy  na blistrze: dziurkacz + zszywacz 
+ rozszywacz + zszywki. Max. ilość kartek: 8, ro-
dzaj zszywki: No 24/6
Dziurkacz:  max. ilość kartek: 10, gł. wsuwania 
kartek: 23 mm

12189714 32 zł

Pinezki
W zestawie: 100 szt.

19583150 7 zł

Magnesy kolorowe
W zestawie: 6 sz. śr. 4 cm

19583142 10 zł

Artykuły biurowe

Zszywacz biurowy
Duży zszywacz biurowy, wykonany z wysokiej ja-
kości wytrzymałego tworzywa.
Długie ramie zapewnia łatwość w zszywaniu, na-
wet 60 arkuszy papieru.
Wyposażony w pojemnik na zapasowe zszywki 
(zszywki 23/10)

19510601 129 zł
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334 Wszystkie ceny brutto

Dziurkacze Boże Narodzenie
Wym. wykrawanego elem. 1 cm

15628002 26 zł

Dziurkacz mały 1,7 cm
Wym. wykrawanego elementu: 1,7 cm

108150 ... + numer 16 zł

Dziurkacz duży 2,5 cm
Wzory: choinka, dzwoneczek, słoń, delfin - 
nie występują w rozmiarze 2,5 cm
Wym. wykrawanego elementu: 2,5 cm

108250 ... + numer 23 zł

Wykrawacz 3D mały 1,5 cm
Wym. wykrawanego elem. 1,5 cm

108160 ... + numer 20 zł

Dziurkacz narożny
Wym. wykrawanego elem. 2.5 cm

108170 ... + numer 25 zł

Wykrawacz 3D duży 2,5 cm
 Wym. wykrawanego elem. 2,5 cm

108260 ... + numer 22 zł

tylko 1,7 cm

19

25

36

44

05

20

26

38

52

06

21

28

40

56

07

23

32

41

63

08

24

35

43

64

03

tylko 1,7 cm tylko 1,7 cm

tylko 2,5 cm

tylko 2,5 cm
tylko 2,5 cm

31 33 37 46 48

04 25 26 27

70 71

72 73

35 28 37 36

mały 1,7 cm duży 2,5 cm

rzeczywisty rozmiar wykrawanego elem.
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334 Wszystkie ceny brutto

Wykrawany element: śr. 5 cm

Wykrawany element: śr. 7,5 cm

Komplet dziurkaczy I
Plastikowy kuferek z rączką.
Wym. wykrawanego elem.: 1,5 x 1,5 cm
Wym.: 20 x 14 cm

15628009 9 szt. 77 zł

Zestaw dziurkaczy - Cyfry
Walizeczka, w której znajduje się 15 sztuk 
dziurkaczy cyfry oraz znaki matematyczne.
Wym. wykrawanego elem.: 1 x 1 cm
Wym.: 26 x 20 cm

15628010 15 szt. 78 zł

Komplet dziurkaczy II
Zestaw dziurkaczy w praktycznej walizce 
z rączką.
Wym. walizka: 20 x 14 cm, dziurkacz: 1,5 cm

15628000 9 szt. 76 zł

Komplet dziurkaczy średnich
Plastikowy kuferek z rączką.
Wym. wykrawanego elem.  2,5 x 2,5 cm
Wym. skrzynki 26 x 20 cm

15628008 19 szt. 149 zł

Dziurkacz Jumbo
Wielkość wykrawanego motywu: 5 cm

15600014 gwiazda 45 zł
15600022 kwiat 45 zł
15600019 motyl 45 zł

Dziurkacz Jumbo - MAX
Wielkość wykrawanego motywu: 7,5 cm

15600031 serce 69 zł
15600015 renifer 69 zł

Dziurkacz brzegowy
Dł. wykrawanego elem. 4,5 - 5 cm

108190 ... + numer 46 zł

80 81

82 83

84 85

86 87
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336 Wszystkie ceny brutto

240 
szt. Plastelina w laseczkach

12 kolorów x 20 sztuk., 240 lasek w żywych kolorach. 
Śr. 1,3 cm, dł. 7,7 cm

14300001 49 zł

Ciastokreacja wiaderko Max
Zestaw zawiera: 6 dużych  kubków masy pla-
stycznej z foremkami  (6 x 141 g), 3 wyciskarki 
cylindryczne, wyciskarkę dźwigową, 2 paski sza-
blonów, 6 foremek wypukłych, 12 foremek wyci-
nających, nożyczki, nożyk, wałek i szpatułkę.

12188323 79 zł

Glina samoutwardzalna - biała
Glina nie wymaga utwardzania w wysokiej temp.
W masie można wycinać rozmaite wzory, rzeźbić 
narzędziami, modelować i odlewać w formach gip-
sowych a gotowe wyroby malować.
Glina nie klei się do rąk.

14300003 500 g 19 zł

Glina samoutwardzalna - ceglasta
Glina nie wymaga utwardzania w wysokiej temp. 
W masie można wycinać rozmaite wzory, rzeźbić 
narzędziami i odlewać w formach gipsowych, a 
gotowe wyroby malować.
Glina nie klei się do rąk.

14300004 500 g 19 zł

Masa papierowa
Idealna do wykonywania: płaskorzeźb ,ramek do 
zdjęć, masek karnawałowych, ozdób choinko-
wych, broszek, koralików, itp.
420 g

14300005 22 zł

Chrupki PlayMais - 1000 elem.
1000 elem. o wym. ok. 3 x 1,5 cm, 1 biodegradowalny no-
żyk do modelowania, 1 gąbeczka.

17500003 96 zł

Chrupki PlayMais - 1500 elem.
1500 elem. o wym. ok. 3 x 1,5 cm, 4 biodegradowalne no-
żyki do modelowania, 4 gąbeczki, 24 arkusze edukacyjne.

15700004 138 zł

Bandaże gipsowe
Bawełniane nasączone gipsem bandaże do mo-
delowania.
W zestawie 5 bandaży o wym: 12 cm x 3 m

15671132 22 zł

Gips do odlewów
Wysokiej jakości śnieżnobiały i szybkoschnący 
gips do odlewów.

19505041 1 kg 10 zł
19505040 5 kg 24 zł

Sandmore z 4 foremkami
Sandmore jest wytwarzany w Korei Południowej 
z piasku i zmielonych muszli.   
Piasek, który nigdy nie wysycha jest  niezwykle 
plastyczny i podatny na modelowanie. 
W zestawie: 4 foremki - zwierzęta z farmy.

98501000 1 kg 62 zł
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336 Wszystkie ceny brutto

Play foam - duża paka 6 kolorów
6 paczek pianki o wymiarach 7 x 10 x 3 cm w ko-
lorze żółtym, niebieskim, zielonym, pomarańczo-
wym, różowym i białym.

11501805 78 g 59 zł

Play foam - gigant paka 16 kolorów - 36 paczek
Pianka jest sucha, idealnie się zlepia, trzyma podkładki, może być rozgniatana, rozciągana i co ważne używana wielokrotnie! 
Z pomocą tej pianki można stworzyć wiele niesamowitych postaci, zwierząt, przedmiotów, aut, można kształtować potwora, 
promiennego motyla, płatki śniegu, gwiazdki… wszystko zależy od wyobraźni dziecka.
Zestaw 36 paczek pianki o wym.: 17 x 9 x 3,5 cm każda, w żywych 16 kolorach zapewni wiele radości i długie godziny 
zabawy.

11501876 218 zł

Piasek kinetyczny 5 kg
To co wyróżnia Kinetyczny piasek od innych mas to właściwość ciągłego poru-
szania się grudek masy. Zabawa wpływa niezwykle relaksująco, wręcz hipnoty-
zująco zarówno na młodsze jak i starsze dzieci.
Prezentowany piasek  składa się w 98 % z czystego piasku, pozostałe 2% to nie-
toksyczny polimer, nadający piasku plastyczność. Sekret poruszania się masy jest 
opatentowaną technologią mającą swoje źródło w składniku łączącym piasek.
Piasek klei się tylko do siebie łatwo się kształtuje, modeluje i wycina, zupełnie 
jak mokry piasek, choć w przeciwieństwie do niego, piasek ten ten nie pozosta-
wia śladów na powierzchni. Nawet jeśli grudka piasku spadnie na dywan lub 
wykładzinę, wystarczy wziąć większą grudkę i zebrać nią masę z dywanu. Małe 
kawałki wchłaniają się do większych!  I koniec z bałaganem! 

15705005 165 zł

36 paczek

Kuleczkowa masa piankowa
Pianka wielokrotnego użytku  - Nigdy nie wysycha.

21600008 8 kolorów 35 zł
21600012 12 kolorów 49 zł

Lśniąca kuleczkowa masa piankowa
8 brokatowych kolorów.

21680008 32 zł

Piankolina z 5 dodatkami
W zestawie 5 paczek z z masą kuleczkową oraz 26 
plastikowych dodatków (oczy, ręce, itp.)

21631102 35 zł

Ciasto paka - masa plastyczna
Zestaw 24 kubeczków każdy w innym kolorze.

15671392 24 kolory x 10 g 48 zł

Miękka i lekka, pojedyncze kolory 
można ze sobą mieszać tworząc paletę 

barw...
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338 Wszystkie ceny brutto

Pieczątki edukacyjne literki
Zestaw 28 pieczątek z literkami alfabetu i znakami interpunkcyjnymi.
Śr. stempla: 2,3 cm

97609559 33 zł

Pieczątki edukacyjne - Cyferki
Zestaw 26 pieczątek z cyferkami i znakami matematycznymi.
Śr. stempla: 2,3 cm

97609585 33 zł

Poduszki z tuszem
Wym.: 14 x 14 cm

19120024 niebieski 16 zł
19120025 żółty 16 zł
19120026 czerwony 16 zł
19120027 turkusowy 16 zł
19120085 czarny 16 zł
19120086 różowy 16 zł
19120087 pomarańczowy 16 zł
19120088 brązowy 16 zł
19120089 fioletowy 16 zł
19120090 zielony 16 zł

Stemple literki drukowane
26 drewnianych stempli z literami (3 x 1 cm) oraz 
3 poduszki z kolorowym tuszem (3 x 3 cm).

15108140 49 zł

Poduszki do stempli 12 szt.
W zestawie 12 poduszeczek nasączonych tuszem.
Wym.: 3,5 x 3,5 cm

19120061 22 zł

Poduszka do stempli - Mega
Kolor czarny. Wym.:20 x 15 cm

19120078 23 zł

Stemple ozdobne
Zestaw 6 drewnianych stempelków do ozdabia-
nia papeterii, dekorowania prezentów, tworze-
nia swoich kompozycji, kolorowania. W pudełku, 
oprócz stempli znajduje się poduszka z tuszem.
Śr. stempla: 2 cm, wys. 5,5 cm

12806953 21 zł

Stemple buźki
Zestaw 6 drewnianych stempelków do ozdabiania 
papeterii, dekorowania prezentów, tworzenia swoich 
kompozycji, oceniania prac, kolorowania. W pudełku, 
oprócz stempli znajduje się poduszka z tuszem.
Śr. stempla: 2 cm, wys. 5,5 cm

12806946 21 zł

Drewniane stempelki oceny
Zestaw drewnianych pieczątek w plastikowym 
słoiczku z grafikami twarzy oraz symboli. Piecząt-
ki wykonane są z wysokiej jakości drewna, z uży-
ciem nietoksycznych barwników, które zmyjemy 
ze skóry dziecka, ubrań i mebli używając wody 
bez dodatku detergentów.
W zestawie: 6 stempli + 4 kolorowa poduszka z tuszem.
Wym. stempla: śr. 2,2 cm, wys. 2,5 cm

11415532 33 zł

28 pieczątek 26 pieczątek



SPECJALNE POTRZEBY 
EDUKACYJNE

Zmysł dotyku

Zgadula
Drewniana skrzynka posiadająca otwory, przez 
które dzieci wkładają ręce i odgadują, jaki przed-
miot trzymają w dłoni.
Wym.:50 x 35 x 27 cm

19501010 120 zł

Krążki dotykowe - worek
Bawełniany worek, a w nim 32 elementy z różny-
mi fakturami, z których należy utworzyć 16 par. 
Krążek o śr. 4 cm

11459004 159 zł

Dotykowe memory 
Pomoc rozwija umiejętności obserwacji i spostrze-
gawczości, ćwiczenie pamięć wzrokową i dotyko-
wą. Ćwiczy rozpoznawanie kształtów za pomocą 
różnych tekstur, wzbogaca słownictwo związane z 
przedmiotami życia codziennego.
W zestawie: 34 kartoniki o wym.: 9 x 9 cm wykonane 
z twardej i odpornej tektury, co gwarantuje trwałość 
i wysoką jakość gry. 

11920410 życie codzienne 115 zł
11920411 nasze środowisko 115 zł

Odgadnij. Jaki to kształt?
Zadaniem dzieci jest umieszczenie obu rak w wo-
reczku jednocześnie i za pomocą dotyku odgad-
niecie jaki kształt trzymają w dłoni.
W zestawie 12 kształtów o wym.7 – 12 cm oraz 
worek ze ściąganymi gumkami po obu stronach.

11459009 95 zł

Poduszeczki dotykowe
Szorstkie, gładkie czy miękkie? Poduszeczki o róż-
nych fakturach są doskonałą pomocą w nauce roz-
poznawania faktur za pomocą zmysłu dotyku. 
W zestawie: 10 poduszeczek z różnych materia-
łów (owłosiona, szorstka, twarda, śliska, gładka, 
miękka, puszysta, zamszowa, itp.).
Wym.: poduszeczki : 6 x 8 cm

11503049 125 zł

Dotykowe tacki
Zabawa uczy identyfikować różnego rodzaju tek-
tury i kształty poprzez dotyk, rozwijając przy tym 
umiejętności motoryczne.
W zestawie: 20 płytek z tworzywa sztucznego wy-
posażonych w 5 kształtów i faktur, 10 kart do gry 
ze wzorami. Torba do przechowywania.
Wym.:elem.5 cm

20609075 109 zł
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Ścieżka sensoryczna - 10 paneli
Zestaw 10 paneli imitujących strukturę różnych 
powierzchni występujących w naturze. Stąpa-
nie po nich przypomina chodzenie boso np. po 
szyszkach, gałęziach czy kamykach co stymuluje 
i wzmacnia mięśnie stóp. Panele wykonane z pvc 
lub gumy, można ze sobą łączyć. 
Wym. poj. panelu 25 x 25 x 3,2 cm

19110430 649 zł

Sensoryczne gąbki
Każda faktura gąbki zapewnia satysfakcjonujące 
doznanie zmysłowe.
Zaleta prezentowanego zestawu jest duża różno-
rodność materiałów, kolorów i faktur.
Zestaw 14 gąbek zapakowany w bawełnianą torbę.

20800018 159 zł

Sensoryczne rękawice - 1 para
Kiedy ręce dzieci wędrują do ich ust, wsuń im na 
raczki rękawice sensoryczne – odwioda one dzie-
ci od drapania i gryzenia.
Stosowane w celu styumulacji ukladu dotykowego.
Rekawice dzieki uniewersalnym kształtom dopa-
sowuja się do dloni osoby dorosłej jak i dziecka.
Rękawice dostarczają bardzo przyjemnych wra-
żeń, pomagają także w rozładowaniu napięcia.
Dł. 16,5 cm, szer. 8,9 cm

13892377 39 zł

Rękawice dotykowe
Rękawice do gry w dotyk mają różną teksturę po-
wierzchni. Trenują zmysł dotyku i uczulają zmysł 
dotyku. Aktywna dyskryminacja dotykowa i bier-
ne odczucie są promowane, aby podobieństwa i 
różnice były świadomie postrzegane (np. twarde, 
miękkie i szorstkie). Słownictwo i ekspresja języko-
wa budowane są w opisie uczucia. Dzieci uczą się 
poznawać własne emocje i emocje innych graczy i 
odpowiednio reagować.
Wiele wariantów gry dla 1-6 graczy opisano w 
szczegółowej instrukcji gry. Szczególnie zachęca się 
do interakcji społecznych. Od 3 lat.

24320032 329 zł

Dotykowe plastry miodu
Złap równowagę i rozwiń swoje zmysły dzięki 
tym sensorycznym plastrom miodu. Na każdym z 
plastrów znajduję się inna nawierzchnia. Istnieje 
również możliwość samodzielnego stworzenia 
danego podłoża.  
W zestawie: 6 kamieni, 3 woreczki do napełniania.
Wym.:  48,8 x 26,0 x 11,0 cm

19179526 995 zł

Ścieżka sensorycznych - otwierana 
Zestaw składa się z 8 kieszeni zamykanych na 
rzep zszytych ze sobą. Wykonane z bawełny 
w jednolitych kolorach. W kieszeniach można 
umieszczać różne wypełnienia, np. kamyki, szysz-
ki, fasolę, piankę, itp.
Stąpając po ścieżce dzieci ćwiczą równowagę i rozwi-
jają zmysł dotyku oraz wrażliwość sensoryczna stóp. 
Ścieżka umieszczona w worku ze ściągaczem. 
Można prać w niskiej temperaturze.
Wym. pojedynczej kieszeni: 28 x 28 cm.

19520518 144 zł
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Opaska na oczy
Dwuwarstwowe opaski, w jaskrawych kolorach, 
aby pomóc dzieciom skupić  się i skoncentrować na 
danym zajęciu. Elastyczne paski z tyłu zapewniają 
jeden rozmiar dla wszystkich. Doskonały dla wszyst-
kich rodzajów zabaw  sensorycznych i nie tylko. 

28373972 6 szt. 75 zł

Klocki stymulujące dotyk
Pomoc stymuluje dotyk, wydłużenie koncentracji, 
rozwój planowania ruchowego i wizualizacji ruchu.
Dziecko bada paluszkami klocki i za pomocą dotyku 
wybiera odpowiednie klocki i układa tak samo jak 
ułożony wcześniej dowolny wzór.
W zestawie: 16 drewnianych klocków z wypukłymi 
kształtami, 4 klocki gładkie, opaska na oczy.

18260002 99 zł

Dotknij i zgadnij
Gra jest przeznaczona, by rozwijać u dzieci zmysł dotyku. Zadaniem 
dziecka jest rozpoznanie faktury na tafelku i przypisanie jej do od-
powiedniego zdjęcia. Gra składa się z 16 kart dotykowych (8 par) + 
16 kart ze zdjęciami reprezentującymi różne wrażenia dotykowe + 
2 chusty do zasłonięcia oczu w czasie zabawy. Gra zawiera również 
własny system korekcji na odwrocie karty. 
Całość w praktycznej skrzynce z rączką.

11920611 169 zł

Połącz w pary muszelki - gra 
dotykowa
Zestaw 36 muszli w 3 rozmiarach o różnej fak-
turze stymulujące zmysł dotyku. Wykonane z 
naturalnego kompozytu z włóknami drobnoziar-
nistymi (FPC), w pełni ekologiczne. Doskonale 
sprawdza się także do nauki sortowania, dopa-
sowywania, porównywania, sekwencjonowania, 
wzorcowania i liczenia.
W zestawie: 36 muszli, po 2 w 6 różnych faktu-
rach i 3 rozmiarach: 4,0, 4,7 i 5,4 cm

28375150 119 zł

Zestaw kulek z różnych materiałów
Zestaw 6 piłek wykonanych z różnych materia-
łów (korek, plastik, buk naturalny, buk barwiony 
i lakierowany, 1 metalowa kulka Qigong, 1 drew-
niana kulka dźwiękowa). Rozwijają zmysł dotyku i 
uwrażliwiają na różnorodność faktur. 
Śr.: 5 cm

24320047 129 zł

Połącz w pary poduszki - gra 
sensoryczna
Gra polega na odnajdywaniu par poduszek, które 
różnią się kolorystycznie, pod względem faktury i 
wzornictwa. Wymiary poduszek idealnie dopaso-
wane są dla małych rąk. 
W zestawie: 20 poduszek. Można prać w pralce w 
temperaturze 30 stopni.
Wym.: 12 x 12 cm

18307515 233 zł

Sensoryczna symteria
16 dużych elementów z drewna bukowe-
go z uchwytami. Każdy element zawiera 
sensoryczną „połówkę”, którą należy do-
pasować do drugiej tworząc odpowiedni 
kształt lub figurę. Każdy wzór wykonany 
jest z innego materiału. Doskonała pomoc 
sensoryczna zarówno dla dzieci jak i osób 
o ograniczonych funkcjach chwytania, ćwi-
czy koordynację oko-ręka, umiejętności 
motoryczne, rozróżnianie kolorów, mate-
riałów i kształtów.
Wym. elem.: 18 x 9 cm

23010359 419 zł

Sensoryczna szczoteczka
Sensoryczna szczotka jest idealna do pracy z dzieć-
mi jak i z dorosłymi podczas masaży pobudzają-
cych i uspakajających. 
Wym.: 8 x 5 x 4 cm

13892383 12 zł
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Okrągłe, wykonane z 
kauczuku poduszki - masażery 
antypoślizgowe, wypełnione 
powietrzem,masujące na całej 
powierzchni pobudzają receptory 
nerwowe w dłoniach i stopach, 
co wpływa pozytywnie na pracę 
układu nerwowego. Stosowane w 
rehabilitacji, treningu równowagi i 
orientacji w przestrzeni, a także 
w ćwiczeniach poszczególnych 
grup mięśniowych.
Duże dyski można położyć na 
podłodze i stopą wyczuwać jaka to 
faktura, małe dyski dziecko może 
trzymać w dłoni.

Dyski dotykowe - zestaw II
W zestawie: 5 dużych (śr.27 cm) i 5 małych (śr.11 cm) 
dysków , worek oraz opaskę na oczy.
Maksymalne obciążenie: 100 kg

10302118 349 zł

Dyski dotykowe - zestaw I
W zestawie: 5 dużych (śr.27 cm) i 5 małych  (śr.11 cm) 
krążków, worek oraz opaskę na oczy.
Maksymalne obciążenie: 100 kg

10302117 349 zł

Dyski dotykowe - duży zestaw
Duże dyski można położyć na podłodze i  stopą 
wyczuwać jaka to faktura, małe dyski dziecko 
może trzymać w dłoni.
Zestaw zawiera 10 dużych dysków (śr.27 cm) i 10 ma-
łych dysków (śr.11 cm), worek oraz opaskę na oczy.
Maksymalne obciążenie: 100 kg.

10302116 655 zł

Dłonie i stopy sensoryczne
Antypoślizgowe  dłonie i stopy idealne do zabaw 
sensorycznych. W zestawie znajduje się 6  par 
stóp i dłoni w intersującej kolorystyce. 

19102008 349 zł

Maty silikonowe
Maty są wykonane z mocnego silikonu, a ich an-
typoślizgowy spód zapewnia bezpieczeństwo w 
trakcie zabawy.
Łatwe do utrzymania w czystości, wystarczy prze-
myć je wodą.
Zestaw składa się z 5 dużych mat i 5 małych krąż-
ków silikonowych zapakowanych w torebce.
Śr. krążka: 8 cm, śr. dużego krążka 35 cm

28354517 219 zł

Stopy z fakturami
Zestaw 8 stóp z różnymi fakturami, które pobu-
dzają czucie głębokie.
Wym.: 49 x 30 cm

28400139 185 zł

Podstawa Jeż mała
Wykonane z miękkiego elastycznego tworzywa, wy-
pustki poprawiają ukrwienie kończyn.
Śr. 14 cm

13700008 19 zł

Terapia sensoryczna dłoni i stóp
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Zestaw fikuśnych piłek
Świetne podczas zabawy w rzucanie, toczenie, ła-
panie czy podskakiwanie, ponieważ nieregularne 
kształty piłki powodują ,że poruszają się one w 
nieprzewidzianym kierunku.
Zestaw 4 nadmuchiwanych piłek o niezwykłych 
kształtach, różnych fakturach i kolorach: niebie-
ski nie transparentny  rugby o dł.25 cm, zielona 
przezroczysta piłka „piramida” o dł.18 cm, fiole-
towa nie transparentna wielostronicowa piłka o 
śr.22 cm, transparentna piłka o śr.15 cm

28375043 159 zł

Piłki sensoryczne - zestaw
Miękkie, wyposażone w dodatkowe, sensoryczne 
wypustki na powierzchni zapewniające dodatkową 
stymulację. W rehabilitacji wykorzystywane jako 
trenery dłoni, do stymulacji dotykowej oraz masażu 
stymulującego lub rozluźniającego napięte struktury.
Śr.12 cm

12608071 6 szt. 139 zł

Sensoryczne piłki i kształty
Zestaw: 9 piłek z wypustkami lub bez - do masażu 
i ćwiczeń.
Śr.: 8 - 16 cm

18405199 209 zł

Zestaw sensorycznych piłek
Zestaw 20 piłek o różnych fakturach, kolorach, 
wielkościach. Idealnie sprawdza się w zabawach 
sensorycznych. Dodatkowo do zestawu dołączona 
została torba do przechowywania piłeczek. 
Wym.:  5 cm

28372446 219 zł

Piłki z fakturą
Zestaw zawiera 6 kolorowych piłek wykonanych  
z miękkiego tworzywa sztucznego. Piłki te ideal-
nie nadają się, by poznawać rozmaite kształty, 
struktury i dźwięki. Dodatkowo można używać te 
piłki do tworzenia wzorów na piasku.
Wym.: 11 cm

28372448 159 zł

Transparentna piłka
Nadmuchiwana przezroczysta piłka zawierająca 
cylinder z wielobarwnymi kształtami z pianki, 
które toczącą się od jednego końca do drugiego, 
gdy piłka jest w ruchu. 
Śr.32 cm, waga 110 g

13870200 59 zł

Piłka meteor
Duża piłka wraz z 6 mniejszymi  kulkami o róż-
nych fakturach.
Śr.18,5 cm

28374056 112 zł

Sensoryczne piłki (elastyczne)
Zestaw 6 szt. elastycznych piłek w różnych kolo-
rach wykonanych z bezpiecznego tworzywa.
Śr.: 10 - 21 cm

13881815 379 zł

Piłki sensoryczne
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Naciskowo - pamięciowe kostki
Ekscytująca gra dająca wiele radości i rozwijająca 
zdolność obserwacji i koncentracji, rozwija zmysł 
dotyku. Gra pamięciowa niesie ze sobą wyzwa-
nie. Sekretem jest poznanie właściwości sprężyny 
umieszczonej w każdym z sześcianów poprzez jej 
naciśnięcie i właściwe dobranie pary. Kostki naci-
skowo-pamięciowe, są bardzo cenną i pomysłową 
zabawką pozwalającą na regulację siły nacisku. 
Mogą być wykorzystywane jako cenny element 
terapii u dzieci z trudnością z napięciem mięśnio-
wym. Ponadto kostki rozwijają zmysł dotyku oraz 
zdolność obserwacji i koncentracji. Pozwalają roz-
wijać się pod względem manualnym, ćwiczą per-
cepcję ruchów oraz regulują napięcie mięśniowe.
W zestawie: 6 par drewnianych kostek z przyci-
skami o różnym stopniu sprężystości, na ich od-
wrocie znajduje się 6 par różnych wzorów, które 
służą do sprawdzenia poprawności wybranej 
pary pod wpływem nacisku, drewniana skrzynka 
o wymiarach 27 x 10,5 x 5,5 cm, instrukcja.

24310013 265 zł

Wibrująca ośmiorniczka - kocyk
Ośmiorniczka ma miękką miłą w dotyku twarz, deli-
katne packi i sprężyste włosy. Kocyk jest mięciutki i 
sprawi ze dzieci będą chciały na nim siedzieć, który 
po pociągnięciu sznureczka zaczyna wibrować.
Wykonana z przyjemnego w dotyku ficlu.
Wym.:34 x 60 cm

13892465 159 zł

Wibrujący wąż
Miły w dotyku pluszowy towarzysz .Każda z 6 
odrębnych sekcji na które został podzielony wąż 
daje inne doznania dotykowe.Wypełnienie sekcji 
takie jak : pianka, pianka pamięciowa, koraliki, 
wibracje, kulki i cicha grzechotka. Zróżnicowane 
wypełnienie zachęca dzieci do dotyku i manipu-
lacji pozwalająca na trening dłoni. Wykonany ze 
100% poliester

13892474 145 zł

Sensoryczne kule
Zestaw zawiera trzy  piłki. Każda z piłek ma inną 
fakturę zewnętrzną oraz zróżnicowane wypełnienie.
Dodatkowo w każdej z piłeczek ukryty jest waż co 
„zmusza” dzieci do dodatkowego nacisku, mani-
pulacji piłeczką, by wyczuć go palcami.
Śr.10 cm, waga 260 g

13881925 159 zł

Piramidy ciężaru
Każda z piramid ma inną wagę. Zadaniem dziec-
ka jest połączyć piramidy w  pary kierując się 
wagą piramid. Pomocnym w  odnajdowaniu par 
jest umieszczony od spodu znaczek kolorystycz-
ny służący jako system do samokontroli. 
Zestawy 12 piramid wykonanych z drewna.

11456684 120 zł

Ringi o różnej sprężystości do ściaskania
Zestaw 6 ringów w 3 kolorach o wielkości mieszczącej się w dłoni. Mogą być stosowane w rehabilitacji, ćwiczeniach siłowych 
i odstresowujących. Każdy kolor ringu występuje w rożnym stopniu oporu, w zależności od potrzeb wybiera się odpowiedni 
stopień sprężystości.
Śr.6,5 cm, gr.1,3 cm

19130026 99 zł

Piłka do przytulania
Luki w piłce ze specjalnym przeznaczeniem do 
umieszczenia rąk i ramion wewnątrz piłki, dają 
dodatkowe poczucie komfortu i ciepła.
Pomoc pomaga w wyciszeniu, zmniejsza niepo-
kój, zapewniając uspokojenie u dzieci nadpobu-
dliwych. Śr.: 27 cm

20897820 159 zł

Piłki sensoryczne z 
siateczkami
Przyjemne w dotyku piłki, ła-
twe do uchwycenia. Zewnętrz-
na struktura jest wykonana z 
siatki i lycry. Środek jest wypeł-
niony granulkami z pianki.
Śr.13 cm 

13881952 130 zł
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Mata korekcyjno – masująca „Jeżyk” umożliwia 
leczniczy masaż stóp podczas codziennych 
czynności domowych. Podczas masażu 
punktów   reflektorycznych  znajdujących 
się w stopach, mata  uaktywnia siły witalne 
organizmu i poprawia krążenie krwi we 
wszystkich narządach, a także reguluje 
zaburzenia przemiany materii.

Mata sensoryczna z kamykami
Mata do masażu stóp stymuluje stopę, poprawia metabo-
lizm i krążenie krwi co przyspiesza regenerację organizmu, 
łagodzi nerwobóle i zmęczenie mięśni. Idealna do ćwiczeń 
korekcyjnych stóp. Wytrzymała zarówno w pomieszcze-
niach jak i na zewnątrz, łatwa do czyszczenia oraz przeno-
szenia w dowolne miejsce (łatwo zwijana i lekka).
Wym.:35 x 175 cm

19500141A 105 zł

Mata Jeżyk - długa
Stożki rozmieszczone są nieregularnie.
Wym.: 100 x 30 cm, wys. stożków 1 - 2 cm

16001084 zielona 99 zł
16001247 kolorowa 99 zł

Mata Jeżyk - krótka
Wym.: 30 x 33 cm, wys. stożków 1 - 2 cm
Istnieje możliwosć wyboru koloru: zółty, zielony, czerwony, 
niebieski).

16001248 45 zł

Comprimo - kostki naciskowe
Za pomocą rąk lub stóp dziecko naciska prostopadłościan i dostrze-
ga, że mają różne poziomy oporu. Każde z 2 prostopadłościanów 
ma taką samą odporność na nacisk rąk lub stóp. Zadaniem dziecka 
jest znalezienie odpowiedniej pary, które są oznaczone zamkami w 
tych samych kolorach. Comprimo może być wykorzystywane jako 
cenny element terapii u dzieci z trudnością z napięciem mięśnio-
wym. Ponadto Comprimo rozwija zmysł dotyku oraz zdolność ob-
serwacji i koncentracji. Pozwalają ćwiczyć percepcję ruchów oraz 
regulują napięcie mięśniowe.
W zestawie: 10 prostopadłościanów z pianki o 5 różnych stopniach 
nacisku ze zdejmowaną poszewką z bardzo wytrzymałej tkaniny. 
Tkanina ma małe gumowe wypustki, które zapobiegają przesuwa-
niu się Comprimo po gładkim podłożu. Można je prać w tempera-
turze 60°C, dlatego jest bardzo higieniczna i doskonale nadaje się 
nawet do pracy z osobami niepełnosprawnymi, instrukcja.
Wym.: 16 x 24 x 10 cm

24320033 569 zł

Mata Nopex
Faktura maty składa się z wypustek doskonale sty-
mulujących poprzez bodźce zewnętrzne. Stosowana 
głównie w fizykoterapii. Doskonała również na do-
mowe sposoby na poprawę krążenia krwi.
waga maty standard: 4000 g

24700410 standard - 120 x 60 cm 499 zł
24700411 mini - 60 x 40 cm 235 zł

Koc obciążeniowy
Koc wewnątrz umieszczony ma materiał obciążeniowy, który odpowiada za na-
cisk, nie zwykły nacisk, a tzw. nacisk głęboki. Działa on bezpośrednio na mięśnie 
i ścięgna. Odpowiedzialny jest za prawidłową integrację sensoryczną organizmu.
Koc działa bezpośrednio na to co jest przyczyną dolegliwości pacjenta. Głęboki 
nacisk, powoduje że układ pro receptywny się reguluje, a pacjent jest bardziej 
spokojny i skupiony. Koc stosuje się głównie w terapii zaburzeń psychofizycz-
nych takich, jak zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm czy ADHD.
Kocyk (100 % bawełna) przepikowana w kwadraty, w których znajdują się mi-
kro kulki szklane.

19512460 90 x 120 cm - 2 kg 259 zł
19512461 100 x 150 cm - 3 kg 299 zł
19512462 130 x 200 cm - 4 kg 359 zł

Przyjmuje się, że koc obciążeniowy maksymalnie powinien stanowić 10% - 15 %  wagi ciała dziecka i nie być dłuższy niż. ok. 20 cm od jego 
wzrostu. Zbyt duży, albo za mały koc sensoryczny po prostu nie będzie spełniał swojej roli. Dlatego koc musi być szyty na zamówienie.

O wycenę indywidualną zapytaj BOK
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Bączek aktywności
Zestaw wymiennych dysków do prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych oraz 
różnych technik i gier mających na celu poprawę psychicznego i fizycznego 
zdrowia dzieci. 36 aktywności ćwiczących rozwijających samoświadomość 
ciała, działających wyciszająco i relaksująco przygotowanych w oparciu o te-
matykę natury, kultury, zwierząt, nawyków i codziennych sytuacji. Ćwiczenia 
podzielone są na 4 tematy: świadome oddychanie, rozluźnienie mięśni, jogę 
i medytację. Za pośrednictwem platformy internetowej można rozbudować 
zestaw dzięki niezliczonym zasobom. 
W zestawie: 1 bączek, 6 plastikowych krążków i  instrukcja. 
Wym.: 50 cm

23531898 165 zł

Zręcznościowa kula Tai-Chi
Pomoc rozwija koordynację wzrokowo - ruchową, 
wzmacnia giętkość nadgarstków, przygotowuje do na-
uki pisania, rozwijają także zdolność reakcji i koncentra-
cji. To doskonała rozrywka i gimnastyka rąk dla osób w 
każdym wieku. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa.
Wym.: śr. 20 cm

13620001 355 zł

Wężyk terapeutyczny krótki  - 
sensoryczny
Pomoc rozwija motorykę dłoni, zmysł dotyku oraz uła-
twia koncentację uwagi.
Dł. 20 cm,  śr. 1,3 cm

13892330 75 zł

Wężyk terapeutyczny długi z 
fakturami
Pomoc rozwija motorykę dłoni, zmysł dotyku oraz uła-
twia koncentację uwagi. 
Dł. 48 cm,  śr. 2 cm

13892333 99 zł

Piłka antystresowa - 1 szt.
Wykonane z błyszczącej lycry (80 % poliester, 20 
% elastan)., posiadają niesamowita teksturę.
Wypełnienie o wysokiej gęstości.
110 g
Wym.: 8,9 x 8,9 x 4 cm

13892581 49 zł

Deska równoważnia liść
Dwupoziomowy tor, pozwala na ćwiczenie koordynacji wzrokowo 
– ruchowej oraz uczy dzieci koncentracji.
Deska posiada trzy wymienne plansze o różnym stopniu trudno-
ści. Specjalnie zaprojektowany kształt deski pozwala dzieciom na 
widzenie piłeczki przed sobą, a nie między stopami.
Deska wyposażona jest w antypoślizgowy spód.
Maksymalne obciążenie 80 kg.
W zestawie piłeczka.
Wym.: 52 x 40 x 4 cm

13600005 299 zł
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Wałek do masażu
Wałek wykorzystywany jest do masażu relak-
sacyjnego, refleksologii i terapii stóp. Posiada 
miękkie kolce, które delikatnie masują ciało, po-
prawiając krążenie krwi, zmniejszając przy tym 
napięcie mięśni.
Wym.: dł. 13 cm, śr. 6 cm

12640200 15 zł

Jeżyki - 1 szt.
Wym.: 8 x 4 cm

12640400 10 zł

Wałek do niespokojnych nóg
Walek z łatwością zamocować można do 
przednich nóg standardowego krzesła.
Wykonany z miękkiej pianki co zapewnia ciszę 
podczas użytkowania.
Wym.:44 x 7 x 7 cm

13892445 65 zł

Piłki relaksacyjne Jeżyki
Doskonale nadają się do pobudzania krążenia, 
walki z cellulitem oraz podczas ćwiczeń antystre-
sowych. Rozluźniają napięcie mięśniowe i wspo-
magają regenerację skóry. 
Śr.: 6,5 cm

12181023 4 szt. 25 zł

twardy

miękki
średni

Dotykowe ringi o różnej twardości
3 elastyczne krążki z kolcami o różnej twardości 
(niebieski - twardy, zielony - średni, pomarańczo-
wy - miękki) zapewniają kojącą stymulację dotyko-
wą (poprzez skręcanie, ściskanie, kręcenie), rozwi-
janie mięśni śródręcza.
Stanowią znakomite ćwiczenie przygotowujące 
do nauki pisania.
Śr. 15 cm, gr. 3 cm

19103001 119 zł

Piłka senso-kropki
Oryginalna sensoryczna piłka o najwyższej jakości. 
Piłka jest już napompowana, ale istnieje możliwość 
wypompowania powietrza i ponownego napełnienia. 
Kolor wybierany losowo.
Śr.: 18 cm

18415176 75 zł

Joga - zestaw startowy
Zestaw startowy to zabawna metoda jogi dla dzieci, 
która pomaga im uswiadomić sobie swoje ciało i pa-
nować nad emocjami.
Zastaw pomaga rozwijać młozdzieży  koncentra-
cję podczas ćwiczeń nad ciałem i umysłem.
W zestawie :56 mini kart przedstawiających pozy 
i emocje, 32 arkusze z propozycjami pozy dla na-
uczyciela, 1 kostka z kieszonkami i torba do prze-
chowywania zestawu.

13890055 275 zł

Wałek dociskowy z pianki
Wałek ten jest idealnym narzedziem dla osob 
poszukujących sensorycznych i zmysłowych do-
znań podczas ćwiczeń, zapewniając jednocześnie 
głęboki masaż.
Zapewnia głeboki masaż.
Wałek pokryty pianką, która zapewnia komfort 
podczas ćwiczeń.
Dł.30 cm

13892521 85 zł

Masażer ręczny - trzypunktowy
Drewniany masażer trzypunktowy – pajączek, który 
można samodzielnie pomalować co sprawia, że każdy 
jest wyjątkowy.
Wym.: ok. 8 x 8 x 9 cm

19130247 18 zł
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Maglownica średnia
Urządzenie oparte na doświadczeniach Tem-
ple Gradin dostarczające masywnej stymulacji 
proprioceptywnej.
Dziecko przeciskając się pomiędzy wałkami sty-
muluje układ czucia głębokiego. Istnieje możli-
wość regulacji siły nacisku wałków.
Maglownice można ustawić na materacu czy ma-
cie o różnych fakturach.
Sprzęt stosowany do hamowania obronności do-
tykowej poprzez dostarczanie dużej dawki wra-
żeń czucia głębokiego szczególnie przydatny przy 
zaburzeniach modulacji sensorycznej.
Długość maglownicy to 120 cm

18400212 1320 zł

Zjeżdżalnia rolkowa - łukowa
Zjeżdżalnia rolkowa, która jest kompatybilna z Climb Systemem ale stanowi oddzielny podzespół z którego można 
korzystać bez pozostałych elementów Climb Systemu. Kształt pochylni rolkowej pozwala na jej użytkowanie na za-
sadzie dużej kołyski.
Wys. 125 cm, szer. 74 cm, dł. 250 cm

18400221 2750 zł

Hamak elastyczny 
Dzięki wykonaniu hamaka ze specjalnego elastycz-
nego materiału dostarcza on wiele  nowych możli-
wości oraz doświadczeń sensorycznych. Daje silną 
stymulację w obszarze czucia głębokiego.
Wym. ok: 104 x 56 cm

18400103 495 zł

Przedszkolaki Sensoraki
Książka zawiera 30 scenariuszy zajęć 
do pracy z dzieckiem w wieku przed-
szkolnym. Każdy scenariusz posiada 
cele ogólne, cele szczegółowe, metody i 
formy pracy oraz pomoce do zajęć, któ-
re każdy terapeuta posiada lub łatwo 
może je wykonać.
W scenariuszu znajduje się od kilku do 
kilkunastu propozycji ćwiczeń, a więc 
otrzymują Państwo około 300 autor-
skich ćwiczeń.
Stron 136, format A5

18413140 43 zł

Trenuj mózg poprzez ruch
Książka z bardzo bogatym zestawem 
ćwiczeń stosowanych w terapii inte-
gracji sensorycznej. Przedstawione niej  
ćwiczenia nie tyko są szczegółowo opi-
sane, ale książka zawiera profesjonalne 
wskazania, czemu mają służyć i co moż-
na osiągnąć stosując je. Opis każdego 
z ćwiczeń zawiera też propozycje ich 
modyfikacji, co skutkuje tym, że z 236 
proponowanych ćwiczeń uzyskujemy 
ich, co najmniej 500. 
Każde ćwiczenie na oddzielnej stronie 
- ułatwia praktyczne jej wykorzystanie. 
Stron 268, format A5

18422000 49 zł

Bocianie gniazdo terapeutyczne
Leżanka posiada w zestawie mocowania.
Maks obciążenie: 100 kg
Pierścień główny ze splecionych lin.
Śr. 85 cm, długosć liny mocującej: 170 cm

10791401 425 zł

Gniazdo terapeutczne 
Huśtawka terapeutyczna pełna.
Dł. liny mocującej: około 160 cm
Maks. obciążenie: 100 kg
Śr: 62 cm, wiek: 3+

15110474 249 zł

Hamak terapeutyczny
Stosowany głównie w zajęciach te-
rapeutycznych u dzieci z chorobami 
narządu ruchu lub neurologicznymi. 
Wykonanie umożliwia dowolną pozycję 
ułożenia w zależności od celu prowa-
dzonych zajęć. Dostarcza wielu do-
świadczeń sensorycznych, rozwija po-
jęcie przestrzenności oraz świadomość 
ruchu, zwalcza lękliwość u dzieci. 
W zestawie kotwy mocujace do sufitu.
Max obciążenie: do 100 kg

12671922 359 zł
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Wycieczka w podwodny świat - 
Ośmiornica
Sensoryczna Ośmiornica emitująca niebieskie, 
aksamitne fale na ściany i sufit. Powolny ruch 
światła LED tworzy uspokajającą atmosferę. 
Doskonale sprawdzi się w pokojach do relak-
sacji oraz kącikach percepcji sensorycznej. Nos 
Ośmiornicy to włącznik i wyłącznik. Automatycz-
ne wyłączanie po 30 min. Wymagane 3 baterie 
AA (brak w zestawie).
Wym.: 15 x 15 x 11 cm

19110426 129 zł

Wodospad z kolorowymi kulkami
Aby rozpocząć interakcję z urządzeniem i zarzą-
dzać kolorami należy skorzystać z dołączonego 
do zestawu pilota.
Wodospad z kulkami posiada trzy kolory: czerwony, 
niebieski, zielony, ale „przejście” pomiędzy kolorami, 
daje wrażenie zdecydowanie szerszej gamy kolory-
stycznej co dostarcza miłych wrażeń wzrokowych.
Pomoc nie tylko pozwala na uzyskanie efektu tera-
peutycznego w zakresie wzroku, dotyku, i dźwięku, 
jak również doda uroku każdemu pomieszczeniu.
Od podstawy   wydostaje się powietrz, które po-
woduje powstawanie prądów, co wyzwala bąbel-
ki, które przepływając przez strumień zmieniają-
cego się  światła, dają cudowny efekt wizualny.
Wym.: 120 x 50 x 29 cm

20800012 2390 zł

Lampka nocne - gwiazdki
Lampka nocna – niebieskie gwiazdki, za-
silana na baterie (3 x AA1,5 V) nie wcho-
dzą w skład zestawu.
Wym.: śr.13,6 cm, wys. 8 cm

23000526 99 zł

Podświetlany stół
Podświetlany stół w jednym z 16 kolorów do wyboru, doskonały do sali sensorycznej, zapewnia odpowiednie oświe-
tlenie do zajęć światłem i kolorem. Dzięki 8-godzinnemu cyklowi ładowania można je stosować zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz zapewniając średnio 5-10 godzin światła (w zależności od ustawienia programu). Wodoodporny, 
wytrzymuje obciążenie do 80 kg.
Wym. : 70 x 70 x 40 cm

28375557 1099 zł

Sala Doświadczania
Świata

Lampka nocna - ścienna
Lampka nocna z wtyczką sieciową z wbudowaną funkcję automatycznego zmierz-
chu. W zaciemnionych pomieszczeniach dioda LED zaczyna się automatycznie 
świecić, gdy zrobi się jasno automatycznie się wyłączy. Emituje siedem różnych 
kolorów. Moc. 5 W. 
Wym.: 9,7 x 5,6 x 8,2 cm

19110427 79 zł

film dostępny 
na www.educol.pl
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Lampka nocna / projektor
Wspaniała lampka, która „rzuca” na ściany i sufit piękne 
morskie motywy w 9 kolorach lub w kolorze białego światła.
Idealna do pokoiku dziecięcego, głównie dla dzieci, które 
boją się zasypiać w ciemności.
Lampka posiada timer, który po 60 min. wyłącza ją automatycznie.
W zestawie: osłona, kopuła, soczewki rozpraszające.
Wym.: 15 x 15 x 16 cm

19110323 149 zł

Tęczowa lampka
Za pomocą tej lampki możemy stworzyć cudowną i realistyczną tęczę, zarówno w ciemnych jak i jasnych pomieszcze-
niach. Posiada funkcję automatycznego wyłączania. Zasilana na baterie (w zestawie).
Wym.: 13 x 24 cm, kolor biały

20800006 79 zł

Plazmowa kula
Kula generująca pioruny reagujące na do-
tyk. Dotknięcie punktu na szklanym korpu-
sie powoduje silniejsze rozświetlenie go, 
zasilacz sieciowy w zestawie.
Wym.: ok. 20 cm, śr. kuli ok.15 cm

20800088 149 zł

Tunel przestrzenny
Przedstawiamy iluzję tunelu świateł! Światła są 
sterowane za pomocą włącznika / wyłącznika. 
Produkt wymaga 3 baterii AA 1,5 V (nie zawiera).
Złudzenie nieskończoności światła tunelu tworzy 
uspokajającą, relaksującą atmosferę.
Śr. 23 cm

20823231 109 zł

Fale oceanu - projektor z głośnikiem
Urządzenie wyświetla na ścianach i suficie po-
mieszczenia, całkowicie realistyczne, oceaniczne 
fale, oddające poczucie głębi oceanu. Posiada gło-
śniki i może być podłączony do telefonu, kompute-
ra lub tabletu lub odtwarzać pliki muzyczne z karty. 
Wym.: 12,6 x 12,6 x 0,5 cm

20800008 149 zł
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Terapia światłem

Świetlne i dotykowe piłki
Piłki  te zmieniają kolor, mrugają. W zależności 
od kąta uderzenia w podłogę zmienia się także 
intensywność ich świecenia. 
Wym.: 10 cm

28372207 89 zł

Piłka gwiazda UV
Ta efektowna piłka UV jest idealna do zabawy 
w ciemności. Świeci, gdy jest wystawiona na 
działanie promieni UV. Zapewnia niekończącą 
się zabawę i wizualną stymulację dla dzieci.
Śr.: 8 cm

18422002 22 zł

Kolumna wodna - interaktywna
Interaktywna kolumna wodna jest niezastąpionym urzą-
dzeniem w salach doświadczalnych, gabinetach terapeu-
tycznych, salach wyciszeń  do zajęć z dziećmi jak i dorosły-
mi. Kolumna dostarcza także bodźców dotykowych, osoba 
dotykająca kolumny odczuwa drgania i wibracje.
Urządzenie posiada 5 trybów działania, m.in. migotanie 
i błyskanie i 16 możliwości wyboru koloru- sterowane za 
pomocą bezprzewodowego pilota.
Wolnostojąca kolumna posiada mocną i wytrzymałą, wy-
konaną ze stali nierdzewnej  podstawę oraz 5 trybów dzia-
łania: min. migotanie i błyskanie i przygaszanie.
W zestawie 15 plastikowych rybek.

20800180 wys. 183 cm, śr. 15 cm 2190 zł
20800181 wys. 120 cm, śr. 10 cm 639 zł

Zestaw muzyczny Party
W zestawie kula z 3 diodami LED(czerwony, zielony, niebieski). Zestaw posiada złącze USB i 3 metrowy przewód który 
można podłączyć do gniazda ładowania laptopa lub telefonu.
Pilot pozwala na wybieranie prędkości obrotowej, oświetlenia stroboskopowego. 3 tryby aktywacji dźwiękiem i wybór kolorów.
Przyrząd można przymocować na ścianie, suficie lub na oknie za pomocą przyssawki.

19519540 229 zł

film dostępny 
na www.educol.pl

Zmieniająca kolor magiczna 
kula
Kula, która tworzy wzory światła obracają-
ce się wewnątrz kuli. Idealna pomoc sen-
soryczna do wizualnej stymulacji, sprawdzi 
się też jako lampka nocna. 
Wymaga 3 baterii AA (brak w zestawie)
Śr.: 15 cm

20800007 75 zł

Zestaw z kulą lustrzaną
Kula obracająca się pod sufitem i oświetlona strumieniem światła daje wrażenie ogromnej przestrzeni. Efekt poru-
szania się światła mobilizuje dzieci do aktywności wzrokowej. W terapii wykorzystywana jest do rozwijania percepcji 
wzrokowej.
Zestaw zawiera: lustrzaną kulę o śr. 20 cm z silnikiem, reflektor punktowy PAR 36 z żarówką.

20800009 199 zł
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Iglo terapeutyczne
Duży biały domek – Iglo przeznaczone do zajęć integracji sensorycznej. Panujący w nim półmrok 
pomaga wyeliminować bodźce zewnętrzne i stwarza warunki do zabaw z udziałem wybranych 
zmysłów. Eksperymenty ze światłem, dźwiękiem i dotykiem pozwalają łatwiej się skupić i nauczyć 
doświadczać świat w inny sposób.
Dach z tkaniny PCV z oknem z siatki o wymiarze 70 x 70 cm, gr. ścian 10 cm
Wym.: 140 x 140 x 130 cm

19500198 3099 zł

Kostka ciemności
Przenośna jaskinia ciemności. Podwójny nylo-
nowy materiał powala uzyskać pełną ciemność 
wewnątrz. Idealna do stymulacji sensorycznej i 
różnych gier. 
Wym. kostki 1 x 1 x 1 m, tunel dł. 1,5 m, śr. otwo-
ru ok. 48 cm.
Dł. całkowita: 2,5 m 

23412248 399 zł

Świecąca konstrukcja  - 12 elem.
Zestaw 12 klocków budowlanych w dwóch rozmiarach, które rozświetlają i zmienia-
ją kolor po obróceniu. Idealna pomoc do nauki sekwencjonowania. Każda kostka 
wymaga baterii 2xAA (brak w zestawie).
4 kostki o wym. 15 x 15 cm, 8 kostek o wym. 7,5 x 7,5cm

18306793 699 zł

Świecące rolki - 6 szt.
Zestaw sześciu metalowych cylindrów z podświetlaną zawartością do toczenia, 
wytrząsania, układania w stosy i obracania. Świecące „shakery” zapalają się po włą-
czeniu i zapewniają wciągające i multisensoryczne wrażenia. Atrakcyjna stacja do-
kująca do ładowania cylindrów w zestawie. Pełne naładowanie w 4 godziny – czas 
użytkowania po naładowaniu 5-6 godzin.
Adapter 1 x 5V 1A, cylindry o wym.: 14 x 7 cm

18307202 879 zł

6 sztuk w zestawie

Sala doświadczeń

Świecące elementy
Zestaw 6 miękkichfigur, z kolorowym światłem LED. 
Każda z figurek posiada na spodzie przełącznik po 
którego załączniu swieci się lampka, zmeiniając kolory.
Wym. : 6 cm

23412249 119 zł
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Kula dyskotekowa
Kula z wieloma kolorowymi soczewkami ciekawie 
rozbarwi każde pomieszczenie.
Stabilna podstawa, obudowa tytanowa, włącznik 
on-off, przyłącze zasilania 230V
Uwaga: Obudowa nagrzewa się podczas pracy, 
używać poza zasięgiem dzieci.
Wysokość 20 cm, średnica kuli 11 cm.

23000525 139 zł

Lampka UV - średnia
Lampka UV z możliwością położenia na podło-
dze/stole lub też przymocowania do ściany. 
Posiada włącznik / wyłącznik i stały przewód zasilający, 
wiele otworów na śruby dla różnych opcji montażu.
230 Volt - 50 Hz - 15 wat 
Wym.: 46 x 10 x 4 cm

20800046 159 zł

Latarka UV - duża
Duża, łatwa w obsłudze latarka LED UV. 
Absolutnie niezbędne do zabaw w ciemności. 
Do użytku z 3 bateriami AAA (nie załączone w 
zestawie).
Dł.: 15 cm

20800047 69 zł

UV - zestaw duży
Duży, wszechstronny zestaw UV zawiera szeroką gamę zabawnych i ekscytujących zabawek do użycia w ciemno-
ściach. Po wystawieniu na działanie światła UV w ciemności, zabawki będą świecić, tworząc stymulujący efekt wizual-
ny, dając dzieciom zupełnie nowe zrozumienie światła i koloru. 
W zestawie: torba, lampa UV, duża i mała latarka, kryształowa kula, 2 miękkie paski z pierścieniami, wędrujące pier-
ścienie, 6 dinozaurów, wąż, zestaw gadów, „spaghetti”, zestaw księżyc i gwiazdy, 2 ściereczki z mikrofibry, zielona 
piłka , mini aquarium, 4 woreczki z grochem, 2 piłeczki gniotki, 3 tęczowe wstążki, 2 gumowe dyski, 2 różdżki ze 
wstążkami, mała rurka, miękka wielobarwna kulka.

20800001 969 zł

UV - zestaw mały
Podstawowy zestaw startowy zawiera zabawne i 
ekscytujące zabawki do użycia w ciemnościach. 
Po wystawieniu na działanie światła UV w ciem-
ności, zabawki będą świecić, tworząc stymulujący 
efekt wizualny, dając dzieciom zupełnie nowe 
zrozumienie światła i koloru.
W zestawie: m.in. torba, 2 rękawice, 2 woreczki z 
grochem, mała latarka, piłeczki, drążki, wędrują-
ce pierścienie. 

20800003 239 zł

W zestawie 
torba

Lamkpa światłowodowa - lodowa
Lampka wykonana z włókien światłowodowych, 
daje relaksujące, delikatne światło. Zdalne stero-
wanie fazami kolorystycznymi i oświetleniowymi, 
16 różnych kolorów i 4 tryby oświetlenia, możli-
wość stawienia jasności i przyciemnienia, pod-
stawa wypełniona kryształkami.
Wym.: 10 x 10 x 36 cm

20800005 59 zł

Zestaw światłowodowy
Specjalnie dobrana gama światłowodów i źródeł światła wykorzystujących światło LED, zmieniają kolor 
za pomocą dołączonego pilota. 
W zestawie 100 „ogonów” 1,5 m, źródło światła 16W, pilot.
Wym.: 30 x 30 x 12 cm

20800087 10995 zł
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Te fascynujące maty pozwalają na tworzenie fantazyjnych wzorów. Maty nie są toksyczne, szczelnie 
wypełnione płynem kosmetycznym, posiadają antypoślizgowe dno. 
Warstwa ochronna jest odporna na zarysowania i ścieranie, a każda mata wytrzymuje nacisk do 90 kg.

Płyta do mocowania
Obrotowe mocowanie ścienne pozwala obser-
wować jak ciesz przemieszcza się w środku maty, 
dzięki sile grawitacji. W zestawie 4 gumki do zamo-
cowania po bokach płyty, 8 metalowych kołków. 
Wym.: 55 x 55 x 6 cm

19110335 179 zł

Żelowe maty XL
Zestaw zawiera 6 sztuk mat w kolorach.
Wym.: 50 x 50 cm, wysokość 7,5 mm

19110310 999 zł

Żelowe maty  - 4 szt.
Wym.: 30 x 30 cm

13892455 329 zł

Fascynujące wrzeciono
Wykonany z wysokiej  jakości materiału . Dzięki 
temu wrzecionu zabawa z bańkami mydlanymi 
już nie będzie taka jak kiedyś! 
Wym.: 24 x 21 cm

19130168 15 zł

Żelowe sensoryczne okręgi  - 5 szt.
Sensoryczne maty dzięki, którym można ćwiczyć równo-
wagę i koordynację ruchów, a także wykorzystać podczas 
zajęć w gabinecie terapii i integracji sensorycznej.
Płyn kosmetyczny, gęsty i zarazem kolorowy dodaje 
atrakcyjności matom.
Maty nie są toksyczne i posiadają antypoślizgowe dno.
Warstwa ochronna jest odporna na zarysowania i ście-
ranie, a każda mata wytrzymuje nacisk do 90kg
W zestawie: 5 dużych mat o śr.40 cm każda w kolorach: 
pomarańczowy, błękitny, różowy, fioletowy, zielony.  
Gr. mat 7,5 mm

19110374 959 zł

Obrotowy panel do żelowych 
sensorycznych okręgów
Okrągły, obrotowy panel pozwala na szersze za-
stosowanie sensorycznych okręgów. Dzięki nachy-
laniu płytki dzieci obserwują ruchy cieczy, mogą 
również używać dłoni lub stóp, aby wywierać do-
datkowo nacisk na maty. Panel może być używany 
na stole lub podłodze, nadaje się także do montażu 
na ścianie (wymagane 4 śruby).
Wym.: 45 x 45 x 23 cm

19110407 599 zł

Kalejdoskop tradycyjny
Dł.: 21 cm, śr. 5,3 cm

11415030 1 szt. 17 zł

Mieszaj kolory i oglądaj
Wygląd umieszczonego obiektu zmienia się w 
zależności od koloru puszeczki w jakiej został 
umieszczony.
Puszki można otwierać i napełniać dowolnymi 
obiektami  układając,  np. jeden na drugim.
W zestawie:18 puszek 6 kolorach (z każdego ko-
loru po 3 sztuki) w zamykanym pojemniku z two-
rzywa sztucznego.
Wym.elem.4,2 x 4,2 x 5,5 cm

19120577 119 zł
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Klepsydry olejowe

Sensoryczne fasolki z cieczą
Wym.: 13 x 7 cm

28392084 4 szt. 109 zł

Sensoryczne klepsydry z cieczą
Wym.:  11 x 5 x 16 cm

20800016 4 szt. 59 zł

Tuleje skupienia
Tuleje wypełnione nietoksycznym  płynem, gdzie 
można zaobserwować jak mini kulki sączą się z góry 
na dół zgrabnej klepsydrze przez ok. 4 minuty.
Produkt wykonany z przezroczystego akrylu.
Kolory dobierane losowo.
Wym.:11,5 x 6,5 x 2,5 cm

19130164 25 zł

Tuleje z kolorową cieczą
Wym.: 13 x 9,5 cm

28392090 3 szt. 95 zł

Spiralne tuby
Wym.: wys. 15 x  śr. 5 cm

28392082 3 szt. 109 zł

Sensoryczna tuba z brokatem
Olśniewające, brokatowe pyłki unoszą się w 
transparentnej tubie.
Kolorystyka wybierana losowo.
Wys.14,7 cm, śr.5 cm

19120533 45 zł

Sensoryczna Tuba - Gigant
Przewróć tubę i ustaw w pionie, a bę-
dziesz mógł zaobserwować wyciek gala-
retowatego płynu z góry do dołu. To cie-
kawe zjawisko zawsze wprowadza dzieci 
w chwile zadumy…
Wym.: 21 x 8 cm

28392094 69 zł

Percepcyjne kształty - 8 szt.
Powiększające kolorowe półkule, które zainteresują nawet najmłodszych milusińskich, a zapewni to ciepło, jakie poczuje 
maluch przy dotykaniu kuli. Starsze natomiast, będą miały możliwość obserwacji świata w powiększeniu gdyż artykuł po-
siada niezwykłą cechę – powiększa przedmioty, na które się patrzy.
Śr.: 5 cm

28372602 półkule 239 zł
28372604 kule 259 zł
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Świecące wiaderko
Poprzez położenie na świecącym wiaderku różnych kształtów i materiałów prze-
zroczystych oraz zmianę światła można tworzyć różne obrazy. Wiaderko nadaje 
się także jako taca do rysowana przy pomocy piasku, ryżu lub mąki. Ponadto ryso-
wania na piasku przy pomocy palców, szczotek lub szpatułek rozwija umiejętność 
koncentracji oraz podnosi umiejętności motoryczne. Ramka wokół sprawia, że 
wszystko pozostaje na powierzchni wiaderka.
Świecące wiaderko może być używane do zabawy lub jako lampka nocna. Prosty 
pilot zdalnego sterowania pozwala wybrać pomiędzy kolorami podświetlenia, lub 
pozwala ustawić żądaną jasność. 
Świecące wiaderko posiada przewód o długości 180 cm oraz energooszczędne i 
trwałe oświetlenie LED o mocy 14,4W.
Śr. 47 cm , wys. 15 cm

19110236 829 zł

Statyw do świecącego 
wiaderka - regulowany
Statyw do pracy ze świecącym wiadrem, 
kopułą i misą. Statyw regulowany do 4 
różnych wysokości: 50, 59, 65 i 70 cm. 
Łatwy w przechowywaniu – rozkłada 
się. Materiał: drewno bukowe

19110364 279 zł

Kopuła do świecącego wiaderka
Kopuła przeznaczona do  świecącego wiaderka. 
Po nałożeniu kopuły można na niej malować, 
oklejać ja plasteliną, oblewać farbą. Po odwróce-
niu staje się misą. Wykonana z tworzywa.
Śr. 49 cm, wys. 20 cm

19110340 265 zł

Półprzezroczysta misa do 
świecącego wiaderka
Misa przeznaczona do  świecącego wiaderka. 
Można na niej malować, oklejać ja plasteliną, ob-
lewać farbą, wypełnić materiałami plastycznymi: 
piaskiem, masą solna itd. Posiada specjalnie pro-
filowany rant pomagający zachować wokół niej 
czystość. Wykonana z tworzywa.
Śr. 45 cm, wys. 5 cm, szer. 56 cm

19110341 259 zł
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Eksperymenty w wodzie
Transparentna taca wykonana z poliwęglanu do wyko-
nywania eksperymentów z wodą, płynem lub farbami. 
Taca posiada wysoką krawędź co pozwala na bez-
pieczne korzystanie i zapobiega wyciekaniu płynów. 
Wym.: 56 x 44 x 10 cm

19120366 345 zł

Świecąca sztaluga
Wykonana ze specjalnego szkła, po którym możemy malować palcami, farbkami po 
obu stronach. W podstawie wbudowane światło, które oświetla malunki na szkle. 
Zaokrąglone narożniki szyby i drewnianej podstawy, zapewniają bezpieczeństwo 
podczas korzystania ze sztalugi.
Prosty demontaż szyby zapewnia łatwóść czyszczenia, poprzez spłukanie po-
wierzchni wodą.
W zestawie: pilot, wtyczka sieciowa z transformatorem oraz torba do przechowywania. 
Moc: 14,4W, waga: 4 kg
Wym.: 55,7 x 46,7 x 4,5 cm

19110298 829 zł

Taca z piaskiem
Dzieci rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie, jednocześnie zabawa z piaskiem korzystnie 
wpływa na wypracowanie płynności palców, rozwój motoryki rąk, ćwicząc koordynację wzro-
kowo – ruchową. Rama wykonana z drewna bukowego – lakierowanego. Do zabawy można 
użyć również drobną kaszę.
Grubosć ramy: 2 cm, wys.: tacy 4 cm  
W zestawie: 2 kg piasku oraz listwa wyrównująca.
Wym.: 69 x 56 cm

19500029 165 zł

Dodatkowe kontrasty do tacy z piaskiem
Kontrasty wykonane z brystolu. 
Wym.: 69 x 56 cm

19581110 zielony 8 zł
19581113 niebieski 8 zł

Piasek do tacy - 1kg
Suchy, drobny piasek przezna-
czony do pisania po nim.

19500030 8 zł

Indywidualnego tace z 
piaskiem dla całej grupy
Na piasku można nanosić też określone 
kształty: powtarzać rysunek narysowa-
ny na tacy przez nauczyciela lub też do-
kończyć rysunek zaczęty przez nauczy-
ciela, dorysowując kotkowi, np. ogonek 
czy oczko. Tacę można wykorzystywać 
do zabaw w kalambury, np. do ilustro-
wania wierszyków.
W zestawie 4 tace - każda z innym ko-
lorem dna.
Wym.: 23,5 x 32 x 4 cm

24310130 4 szt. 129 zł
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Półprzezroczyste kolorowe bolki
W zestawie 36 elem. wykonanych z tworzywa.

14941313 119 zł

Półprzezroczyste kolorowe moduły
W zestawie 90 elem. wykonanych z tworzywa.

28373081 179 zł

Półprzezroczyste kształty
W zestawie 36 elem. wykonanych z tworzywa.

28373075 199 zł

Piasek kinetyczny 5 kg
To co wyróżnia Kinetyczny piasek od innych mas to właściwość cią-
głego poruszania się grudek masy. Zabawa wpływa niezwykle relak-
sująco, wręcz hipnotyzująco zarówno na młodsze jak i starsze dzieci.
Prezentowany piasek  składa się w 98 % z czystego piasku, pozosta-
łe 2% to nietoksyczny polimer, nadający piasku plastyczność. Sekret 
poruszania się masy jest opatentowaną technologią mającą swoje 
źródło w składniku łączącym piasek.
Piasek klei się tylko do siebie łatwo się kształtuje, modeluje i wycina, zupeł-
nie jak mokry piasek, choć w przeciwieństwie do niego, piasek ten ten nie 
pozostawia śladów na powierzchni. Nawet jeśli grudka piasku spadnie na 
dywan lub wykładzinę, wystarczy wziąć większą grudkę i zebrać nią masę z 
dywanu. Małe kawałki wchłaniają się do większych!  I koniec z bałaganem! 

15705005 149 zł

Masa sensoryczna
Sensoryczna masa sprawi dziecku wiele frajdy 
podczas zabawy. Masę (galaretkę) uzyskuje się 
poprzez mieszanie niebieskie proszku z ciepłą 
wodą. 1 łyżeczka wystarczy na 1 litr wody. Bez-
wonna kompozycja pozwala na kształtowanie 
różnych struktur. Gdy dodamy białego proszku 
konsystencja zmienia się na płynną.  
Zestaw zawiera instrukcję. 
Śr. wiaderka 19,5 cm, wys. 14 cm, waga 1 kg 

19120386 195 zł

Puszysty piasek
Puszysty piasek doskonale nadaje się stymulowa-
nia wrażliwości zmysłowej. Jest puszysty, formo-
walny i elastyczny. Zabawa piaskiem rozwija dzie-
cięcą kreatywności i twórcze eksperymentowanie. 
Zestaw składa się z 4 opakowań po 380gramów.

19110287 135 zł

Sensoryczne kulki
Kulki sensoryczne wykonane są z hydrożelu. Po 
zamoczeniu kulek w wodzie zwiększają swoja 
objętość sześciokrotnie. Opakowanie zawiera 
230 gramów kulek o śr. 2,5 mm. Kulki do zabawy 
wyłącznie dla dzieci powyżej 3 roku życia.

19120597 transparentne 33 zł
19120598 kolorowe 33 zł

Zestawy kolorowych, transparentnych bloków, paneli i kształtów 
z przeznaczeniem do pracy w parze z panelem świetlnym.
Zabawa dostarczy niezwykłych wrażeń dotykowych i 
wzrokowych, jednocześnie może być wykorzystywana w 
technikach relaksacji i wyciszania.
 Pomoc terapeutyczna powinna stanowić wyposażenie każdej 
pracowni integracji sensorycznej.
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Okrągły panel świetlny 50 cm
Śr. panelu: 50 cm, 
Śr. obszaru roboczego: 42,8 cm

28373050 733 zł

Podświetlany panel A3
Wym.: 46 x 34 x 1 cm, 
Wym. obszaru roboczego: 41x 28,5 cm

28373004 539 zł

Stolik do paneli świetlnych
Stolik do zabawy, wykonany ze sklejki. Łatwy w prze-
chowywaniu – po skończonej zabawie wystarczy go 
złożyć: nogi chowają się do wewnątrz, przez co zo-
staje praktycznie sam blat.
Wym.: 57 x 40 x 28 cm

19521005 265 zł

Panele Ultra Bright Light to najwyższej technologii LED, 
pobierające mało energii, a dające czyste, jasne oświetlone tło.
Te przenośne panele polecane są jako świetna pomoc 
do badania i odkrywania wzorów, kształtów, kolorów, 
przezroczystości i przejrzystości.
Możliwość umieszczenia paneli podczas pracy na podłodze 
bądź na stole.
Estetycznie wyglądające panele o smuklej sylwetce wraz 
z zaokrąglonymi krawędziami są łatwe do utrzymania w 
czystości, a powierzchnia nie nagrzewa się podczas pracy. 
Urządzenie całkowicie bezpieczne dla dzieci.
Typowa żywotność na źródła światła to ok. 50 000 godzin.

Panel świetlny
Świecąca skrzynka do zabaw z ziarnami ryżu lub piasku. Jest niezwykłym doświadczeniem 
dla każdego dziecka. Światło działa uspokajająco, a różnego rodzaju wypełnienie pobudza 
umiejętności motoryczne, koncentrację i kreatywność. 
W zestawie: 2 kg piasku oraz listwa wyrównująca, pilot zdalnego sterowania do wyboru jed-
nego z kolorów światła. Szybkość zmiany światła również podlega regulacji. 
Energooszczędne oświetlenie  LED. 
Kabel z zasilaczem o dł. 150 cm
Wym.: 71 x 58 x 6,5 cm

19591111 390 zł

Stolik z panelem świetlnym
Atrakcyjny stół z litego drewna z jasnym pa-
nelem świetlnym LED. Dzięki regulowanym 
nóżkom stół można łatwo ustawić na 4 róż-
nych wysokościach, dzięki czemu dzieci w 
różnych rozmiarach mogą usiąść, stanąć lub 
można użyć go jako pulpitu świetlnego.
Regulacja wysokości: 2 cm, 12 cm, 30 cm, 42 cm. 
Blat stołu 60 x 60 cm. 
Podświetlany panel 50 x 50 cm.

28373038 1095 zł

Panele świetlne

film dostępny 
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Klocki z kolorowymi perełkami
Zawartość 16 elementów: 4 x trójkąty (12,5 x 12,5 x 
12,5 cm), 4 x kwadraty (6 x 6 cm), 4 x półkola (13 x 
6,5 cm), 4 x prostokąty (13 x 6 cm). Grubość 2,5 cm

19120157 349 zł

Klocki z kolorowym piaskiem
Zawartość 16 elementów: 4 x trójkąty (12,5 x 12,5 x 
12,5 cm), 4 x kwadraty (6 x 6 cm), 4 x półkola (13 x 
6,5 cm), 4 x prostokąty (13 x 6 cm).Grubość 2,5 cm

19120158 349 zł

piasek brokatperełki

Zabawa klockami ma ogromne zalety, nie tylko stymuluje rozwój wielu zdolności u 
dzieci, ale również pobudza wyobraźnię poprzez umieszczone pomiędzy szybkami:  
perełki, piasek, brokat czy kolorowe szybki.
Drewniana obudowa sprawia, że klocki są szczególnie wytrzymałe. Dodatkowo 
podczas układania dzieci poprawiają koordynację wzrokową i zdolności manualne 
oraz uczą się rozpoznawania kształtów i kolorów.

Klocki z kolorowym brokatem
Zawartość 16 elementów: 4 x trójkąty (12,5 x 12,5 x 
12,5 cm), 4 x kwadraty (6 x 6 cm), 4 x półkola (13 x 
6,5 cm), 4 x prostokąty (13 x 6 cm). Grubość 2,5 cm

19120159 349 zł

Tęczowe bloki
Klocki wykonane z pięknego drewna kauczukowego z ko-
lorowymi przezroczystymi akrylowymi wstawkami. 
Zestaw zawiera 24 duże i 12 małe klocki z zaokrąglonymi 
rogami i kolorowymi wstawkami (czerwona, zielona, nie-
bieska, żółta, przezroczysta i lustro). 
Rozmiar dużej cegły: 20 x 7,5 x 7,5 cm. 
Rozmiar małej cegły: 10 x 7,5 x 7,5 cm.

28373380 699 zł

Zabawne odbicia lustrzane
Tworzenie grymasów i wykonywanie różnych kształtów rękami.
Lusterka można w prosty sposób zamocować za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej lub za pomocą śrub 
(brak w zestawie).
W zestawie 4 lustra akrylowe bez ramek, każde o wym. 40 x 30 cm

19120399 359 zł

Kolorowe i lustrzane panele
Prezentowany zestaw zawiera 6 różnorodnych paneli: 
z przezroczystym bezpiecznym szkiełkiem w kolorze: 
czerwonym, niebieskim i żółtym, soczewkę z 3-krot-
nym powiększeniem, dwustronne, wypukłe / wklęsłe 
lustro i płaskie lustro. Panele służą do rozwoju percep-
cji wzrokowej – pomagają oglądać świat przez koloro-
we szkiełka i widzieć zniekształcenia w lustrach i szkle 
powiększającym. Panele można na siebie nakładać, co 
zwiększa ilość możliwych zniekształceń.
Wym.: 18,5 x 12 cm

28373382 195 zł
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Lustrzane kule 4 szt.
Zestaw lustrzanych  kul przedstawiających obraz rozciągniętej rzeczywistości.  Dzie-
ci będą  zafascynowane obrazkami jakie znajdują  się na kulach. Kule pokryte są 
warstwą ze stali nierdzewnej co zapewnia bardzo dużą wytrzymałość przy bardzo 
niskiej wadze. Mogą być używane wewnątrz jak i na zewnątrz. Odbijając zniekształ-
cone otoczenie są świetnym narzędziem do rozwijania wyobraźni dziecka.
Śr.: 6, 8, 10, 15 cm

28372201 145 zł

Lustrzane kamienie
Zestaw gładkich, lustrzanych kamyków zafascynuje dzieci podczas ich układania lub 
przeglądania się i odkrywania zabawnego, lekko zakrzywionego odbicia. Kamieni do-
stępne w 3 wersjach kolorystycznych: srebrnej, złotej i kolorowej, w zestawie w rozm.: 
5 - 6,5 - 8 - 9,5 – 11-12,5 i 14 cm. Doskonale nadają się do użycia w piasku lub w wodzie.

28372217 srebrne 239 zł
28372219 złote 239 zł
28372223 kolorowe 239 zł

Lustra wykonane z nietłukącego się, rysoodpornego akrylu są lekkie i bezpieczne. Można mocować je zarówno 
w salach, jak i na wolnym powietrzu. Wypukłe koła zniekształcają odbicie,  co przyciąga i fascynuje dzieci. Seria 
dostępna w dwóch wielkościach, a także z różną liczbą/wielkością wypukłych kół w danym panelu - materiały 
montażowe w komplecie. 

Lustro małe -  1 perspektywa
Wym.: 49 x 49 cm

28372404 329 zł

Lustro duże -  1 perspektywa
Wym.: 78 x 78 cm

28372412 579 zł

Lustro małe - 4 perspektywy
Wym.: 49 x 49 cm

28372406 329 zł

Lustro duże - 9 perspektyw
Wym.: 78 x 78 cm

28372414 579 zł

Lustro małe - 9 perspektyw
Wym.: 49 x 49 x 2,5 cm

19110299 419 zł

Lustro małe - 16 perspektyw
Wym.: 49 x 49 x 4 cm

19110301 419 zł
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Magnetyczne kształty - Magna
Gra polega na ułożeniu na magnetycznej planszy 
kombinacji kolorów i kształtów. Na planszę pod-
stawową należy najpierw dopasować planszetki z 
kolorami, a następnie nałożyć na nie odpowied-
nie ramki magnetyczne z wycięciem w kształcie 
kół, trójkątów, kwadratów i gwiazd.
W skład zestawu wchodzą: 4 tablice magnetycz-
ne (24 x 24 cm), 16 kolorowych tablic magne-
tycznych (11 x 11 cm), 64 magnetyczne ramki z 
wyciętymi kształtami, 24 szablony.

23010176 259 zł

Symetria - gra
Zawartość pudełka: 48 sztywnych plakietek o wy-
miarach 7,4 x 7,4 cm, podzielonych na dwie po-
łówki oraz instrukcja 3 gier. Ilość graczy: 1 - 6 osób.

12805874 33 zł

Prawy do lewego 3 gry
Na podzielonych na dwie części kartonikach znajdują 
się rysunki różnych przedmiotów, zwierząt i postaci.
Zawartość pudełka: 48 sztywnych plakietek 
o wym.: 7,4 x 7,4 cm, podzielonych na dwie części 
oraz instrukcja do 3 gier. Gra przeznaczona: dla 1 
do 6 osób w wieku powyżej 4 lat

12800051 33 zł

Czyj to cień?
Towarzyszy przez cały czas ludziom, zwierzętom, 
roślinom, drzewom i  budynkom. Gdy biegniesz, 
on biegnie razem z Tobą, gdy zamierasz w bezru-
chu i  on staje nieruchomo... Czy wiesz o  czym ta 
opowieść? Tak, to cień, Twój nieodłączny towarzysz.

12800038 33 zł

Witrażyki
W zestawie: ramka do układania wzorów, 21 elementów drewnianych, 6 kart – wzorów.
Zestaw pozwala na złożenie sześciu różnych układanek z elementów ciętych w liniach prostych.
Ramka o wym.: 12 x 12 cm

18260003 Poziom I 105 zł
18260004 Poziom II 105 zł

poziom I poziom II

Karty pracy do kostek logicznych
10 laminowanych kart dwustronnych 18 x 18 cm

14998818 55 zł

Drewniane bloki logiczne
Drewniane kostki barwione częściowo po to, by pozwolić 
na odnalezienie i ułożenie z nich figur geometrycznych. W 
zestawie 16 sztuk bloków ułożonych na drewnianej tacy.
Wym.: tacy: 21,5 x 21,5 cm, klocka: 4,5 x 4,5 x 4,5 cm

14998808 135 zł

Sekwencje figur 
geometrycznych
Przy pomocy tego zestawu dzieci od-
krywają właściwości 4 kształtów geome-
trycznych. Dzięki dołączonym kartom 
zadań uczą się powtarzania sekwencji, 
kopiowania wzoru, analizy kształtów 
(symetrii) i kolorów. 
Zawartość: bukowe pudełko z wiecz-
kiem, a w nim: 7 plastikowych kart z 14 
zadaniami, 4 serie 4 kart z 32 zadaniami 
oraz 4 zestawy drewnianych kształtów 
w różnych kolorach.
Wym.:  planszy: 26,5 x  41 x 7 cm

16803216 459 zł

Poziom I

Poziom II
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Sylabowe okienka
W teczce znajduje się dwustronna gra planszowa 
wraz z zestawem kartoników, plansz z materiałem 
obrazkowo-sylabowym oraz opisem zasad. 
Do gry dołączony jest również zbiór ćwiczeń 
usprawniających analizator wzrokowy.
Format A4, teczka, zeszyt 12 stron, 20 kart 

30246187 33 zł

Rysujemy lustrzane odbicia
W książce znajduje się zbiór 46 zadań polegają-
cych na narysowaniu lustrzanych odbić przedsta-
wionych kształtów, figur i prostych rysunków. Ćwi-
czenia te służą usprawnianiu percepcji wzrokowej, 
orientacji przestrzennej, sprawności manualnych 
i koordynacji wzrokowo-ruchowej, których odpo-
wiedni poziom rozwoju jest czynnikiem warunku-
jącym sukcesy lub niepowodzenia szkolne ucznia. 
Książeczka zawiera 96 strony w formacie A4.

30245944 22 zł

Percepcja wzrokowa
Dzięki ćwiczeniom dziecko doskonali: dostrzeganie 
różnic, dokonywanie syntezy obrazów, obroty w 
przestrzeni, umiejętność linearnego porządkowania 
z zachowaniem kierunku od lewej do prawej, koordy-
nację wzrokowo-ruchową, planowanie ruchu.
Zawartość: 48 kart czarno białych dwustronnie 
foliowanych, 1 formatka A4 z elementami do 
układania, 1 gruba folia A4(ofertówka) + pisak 
sucho ścieralny, instrukcję z trudniejszymi odpo-
wiedziami, tekturowe opakowanie.

28707900 79 zł

Kolorowe wyzwania
Dopasuj odpowiednio kształty, ale nie daj się 
zwieść pozorom. Gra polega na ułożeniu bu-
dowli kształtem odpowiadającym kartom pracy. 
Doskonała gra, by rozwinąć w dzieciach zmysł 
strategicznego myślenia. 
W zestawie: 40 fikuśnych figurek i 20 kart.
Wym. figurek: 5 x 5 cm  

20609280 149 zł

Mistrz Getriko
Gra polega na manipulowaniu i układaniu koloro-
wych trójkątów w taki sposób, żeby otrzymać wzór 
(witraż) zgodny z wylosowaną kartą, przy czym 
każdy z graczy ma inną kartę i zmierza do ułożenia 
innego wzoru.  Celem gry jest ćwiczenie spostrze-
gania i tzw. myślenia kombinatorycznego. 
Zestaw zawiera: 48 wzorów, 7 kolorowych trójkątów 
równobocznych, instrukcję. Gra dla 1 do 6 graczy.

30000019 39 zł

Kwadrady - gra strategiczna
Zestaw zawiera 40 kolorowych kwadratów wy-
konanych z mocnej laminowanej tektury, a na 
każdym z nich naniesiony został nadruk 4 kwa-
dratów w 4 różnych kolorach. Poukładaj – połącz 
ze sobą kwadraty, ściankami kolorystycznymi.
Do zestawu dołączona instrukcja gry.
Gra zapewnia świetną zabawę dla 2 – 6 graczy 
jednocześnie.
Wym. elem: 7,5 cm

20609283 59 zł

Bystre oczko
Gra wyrabia spostrzegawczość, refleks, pamięć, 
ćwiczy analizę wzrokową i słuchową; naucza roz-
różniać kolory i nazywać przedmioty.
Zestaw gry zawiera: 210 twardych dwustronnie 
zadrukowanych plakietek, 4 duże sztywne dwu-
stronne plansze, szczegółową instrukcję z propo-
zycjami 7 gier.

12800001 59 zł

Znajdź różnicę
W każdej z 25 fotografii dziecko ma za zadanie od-
naleźć 2 – 3 różniące je szczegóły. Zabawa rozwija 
pamięć wzrokową uczy nazw i zapoznaje dzieci z 
przedmiotami codziennego użytku.
W zestawie 50 kart o wym.:13,5 x 19,5 cm

11920512 135 zł

mTalent - Percepcja wzrokowa
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagają-
cych usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, 
a także wspierający koncentrację uwagi opartej 
na analizatorze wzrokowym, do wykorzystania 
na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, re-
walidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i 
innych, mających na celu kształtowanie i uspraw-
nianie percepcji wzrokowej.
Program składa się z blisko 600 ekranów interak-
tywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych 
w jednym pudełku.

25000012 1748 zł
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Magnetyczne kształty - walizka 
z czarną planszą
Walizka z 35 magnetycznymi kształtami, 20 kar-
tami z zadaniami. 
Wym.: 30 x 30 x 3,7 cm 

19502096 129 zł

Nawlekaj nie czekaj MAX
Gra jest znakomitym treningiem zręczności i  świet-
nym ćwiczeniem pamięci. 
Zawartość pudełka: 55 sztuk kart do gry, 18 sztuk kuli 
(ok. śr. 4 cm), 80 sztuk żetonów, klepsydra, 3 sztuki  
linki oraz instrukcja .
Wym.: 25,5 cm x 24,5 cm

12900411 33 zł

Mozaika z kartami zadań
Zestaw zawiera 20 dwustronnych kart, 14 róż-
nych figur w 7 kolorach ( 98 elem.) oraz instruk-
cje obsługi. 
Wym. kart.: 20 x 25 cm, gr. elem.: 0,5 cm

20600335 129 zł

Mozaika Mandala New - 90 elem.
Mozaika Mandala składa się z 90 magnetycznych 
płytek mozaikowych o różnych kształtach.
Wym.: 40 x 9 x 34 cm

13005348 139 zł

Klocki łączeniowe  - zestaw
Zestaw 60 sztuk kolorowych  klocków łączenio-
wych z tworzywa zapakowany w wygodny do 
przechowywania słoik.
W zestawie: 60 elem.  + 22 karty pracy.
Wym. elem.: ok 6 cm

23531711 65 zł

Układanka kalejdoskop
Kolorowa układanka, która nie ma żadnych 
ograniczeń. Jednocześnie 6 osób używając kolo-
rowych kart może tworzyć dowolne wzory lub 
skorzystać z gotowych szablonów. Doskonale 
pobudza wyobraźnie oraz kreatywność
W zestawie: 6 drewnianych ram o wym. 14 x 14 
cm, 54 drewniane karty o wym. 4 x 4 cm, 30 ma-
łych drewnianych szablonów o wym. 6 x 6 cm, 6 
dużych drewnianych szablonów o wym. 12 x 12 
cm, drewniane pudełko

23000214 359 zł

Zestaw - 4 drewniane mozaiki
Zestaw 4 drewnianych podstaw, a w każdej z nich 
20-25 drewnianych, kolorowych elementów.
Frapujące i twórcze zajęcie dla każdego dziecka.
Wym.:16 x 16 cm

11457572 119 zł

Formierz kolorowy
Zabawka daje możliwość odtwarzania różnych 
form poprzez odciskanie np. dłoni na powierzchni 
pałeczek. Formierze w trzech kolorach (pomarań-
czowy, fioletowy i zielony). Kolor wybierany losowo.
Wymiary: 19,5 x 13,5 x 6,8 cm

19120254 39 zł

Kostka we wzory
26 drewnianych tabliczek – szablo-
nów, które wskazują kolor, kształt 
figur, należy odszukać na kostkach 
i ułożyć zgodnie ze wzorem.

11458649 42 zł

zmysł wzroku
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Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu- Zeszyty ćwiczeniowe
Zeszyty ćwiczeń z serii „ Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli Mózgu” są przeznaczone dla dzieci: 
zagrożonych dysleksją, ze skrzyżowaną lateralizacją,  z trudnościami w nauce języka.
Zadania zawarte w książeczce uczą dostrzegania szczegółów obrazka, analizowania elementów 
narysowanego schematu rysunku oraz samodzielnego tworzenia ilustracji tematycznych (do 
podanego wzoru należy dorysować różne elementy, tworząc za każdym razem inny obrazek). 
Propozycje mogą być wykorzystane także do ćwiczeń sekwencji słuchowo-ruchowych: 
dorosły rysuje wzór podstawowy i wyjaśnia który obrazek będzie wykonywany. Wydaje 
polecenie, np: oko ,ucho, ogonek. Dziecko realizuje sekwencje i według podane kolejności 
dorysowuje oko, ucho, ogonek, do podstawowego wzoru.
Ćwiczenia te są przydatne w terapii logopedycznej, reedukacyjnej. 
Zeszyt: oprawa miękka, format A4, Strony czarno – białe z perforacją (do wydrapywania).

28700003 1. Percepcja wzrokowa - 80 str. 22 zł
28700004 2. Analiza, synteza wzokowa i odwrócenia - 56 str. 20 zł
28700005 3. Sekwencje - 48 str. 20 zł
28706700 4. Grafopercepcja - 88 str. 25 zł
28700007 5. Analiza i synteza wzokowa - m. atematyczny - 88 str. 25 zł

Gra z lusterkiem
Gra wprowadzi i pomoże zrozumieć uczniom po-
jęcie symetria.
Zadanie polega na dokładnym odtworzeniu za 
pomocą kostek i lusterka i wzorów zaprezento-
wanych na kartach.
Zawartość: 2 plastikowe zwierciadełka, 2 pod-
stawki, 4 kostki do gry, 24 karty ze wzorami.
Pudełko do przechowywania.
Wym.: 21 x 27 x 3,5 cm

10300282 99 zł

Łańcuszek - układanka logiczna
Drewniane puzzle w kształcie sześciokątów, z nadrukowanymi wzorami, które nale-
ży połączyć w mozaikę (ilość połączeń jest nieograniczona).
Zestaw zawiera 76 elementów wykonanych ze sklejki.
Wym.: 35 x 31 x 9 cm

20500010 289 zł

Segregacja kształtów
W zestawie: 4 puszki, 40 dwustronnych tafelków ze 
zdjęciami realnych przedmiotów.
Wym. puszki: 14 x 6 x 6 cm, wym.: karty 5 x 3,5 cm

28576000 159 zł

Segregacja kolorystyczna
W zestawie: 6 puszek, 60 dwustronnych ta-
felków ze zdjęciami realnych przedmiotów.
Wym. puszki: 14 x 6 x 6 cm, wym.: karty 
5 x 3,5 cm

28575000 199 zł

Zapasowe kostki 
W zestawie: 64 szt. plastikowych 
sześcianów o wym.: 2,5 cm

22430977 159 zł

Gra przestrzenna
Zestaw zawiera 64 różnokolorowe sze-
ściany o wym. 2,5 x 2,5 cm oraz 90 kart 
zadań wym. 13 x 10 cm. Karty wzorcowe 
podzielone według stopnia trudności. 

22430960 229 zł
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Gry polegające na zidentyfikowaniu prezentowanych dźwięków i kojarzeniu ich z obrazem. 
Pomoc umożliwia dzieciom rozpoznawanie odgłosów zwierząt, instrumentów muzycznych 
oraz odgłosów słyszanych w mieście i w domu. 

Seria gier, z których każda zawiera płytę CD z odgłosami oraz 25 dwustronnych plansz przed-
stawiających przedmiot lub zdjęcie sytuacji  kojarzone z tym dźwiękiem. Każda z gier zawiera 
150 czerwonych, plastikowych żetonów. Zadaniem dziecka jest określić jaki dźwięk słyszy i 
zaznaczyć żetonem na planszy odpowiedni obrazek. 

Gra uczy koncentracji, identyfikowania i różnicowania dźwięków oraz rozwija słownictwo. Może 
być wykorzystywana do pracy indywidualnej i grupowej. Jednocześnie bawić się może 25 dzieci. 

Bawię się ,uczę i śpiewam
To zbiór piosenek i zabaw, które uczą w sposób 
dyskretny, przyjemny dla dziecka. 
Zawartość: książka B5-100 stron,2 CD

30246705 58 zł

Piosenki - perełki
Zbiór 10 piosenek i zabaw zarówno przeznaczonych 
dla przedszkolaków jak i dzieci w wieku szkolnym. 
Utwory mają prostą melodię i łatwe do zapamiętywa-
nia słowa, a zabawy są krótkie i lubiane przez dzieci.
Format B5,24 kol. strony, 1 płyta CD

30283719 22 zł

Pląsy z długą brodą CD + teksty
Na 4 płytach CD znajdują się 82 pląsy i piosen-
ki znane od bardzo dawna – stąd nazwa Pląsy 
z długą brodą. W książce znajdują się  teksty i 
propozycje zabaw. Każdy utwór nagrany został w 
dwóch wersjach: wokalno-instrumentalnej oraz 
instrumentalnej. 

30222194 82 zł

Odgłosy zwierząt
Wymiar karty : 13,5 x 19,5 cm

11920620 155 zł

Odgłosy miasto i dom
Wymiar karty : 13,5 x 19,5 cm

11920621 155 zł

Odgłosy instrumenty muzyczne
Wymiar karty : 13,5 x 19,5 cm

11920622 155 zł

Dźwiękowe sekwencje
Zestaw 5 plansz (29,7 x 21 cm), które 
przedstawiają tematykę pt.:”Dzień w 
szkole” i „Pory roku” wraz z 36 kartami 
(15 x 12 cm) , na których przedstawiono 
scenki odpowiadające tematyce.
Każdemu z tematów przypisano 4 – 5 
sceny, które należy ułożyć w odpowied-
niej kolejności wg. wskazówek jakie sły-
szymy z CD (36 min. nagranie).
Instrukcja zawiera liczne działania opar-
te na poruszaniu się między muzyką, a 
wizją.
Wspaniała  pomoc do pracy w grupie.

22442347 235 zł

Zwierzęta - rzuć kostką i wydaj 
dźwięk...
Kostka o wymiarach 20 x 20 cm z nadrukiem 
zdjęć zwierząt leśnych,dzikich i domowych. Po-
wierzchnia kostki została wykonana ze skadenu, 
dzięki temu łatwo można utrzymać jej czystość.
Wym.: 20 x 20 cm

19500159 domowe 109 zł
19500160 leśne 109 zł
19500161 dzikie 109 zł
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Co to? - Kto to?
Pomoc składa się z płyty CD z nagraniami:  odgłosów 
zwierząt domowych , odgłosów na spacerze, odgło-
sów w domu, odgłosów zwierząt z ZOO, itp oraz 37 
obrazków uzupełniających ćwiczenia i zabawy. 
Do zestawu dołączona instrukcja dla prowadzą-
cego z zestawem nagrań.

24000313 75 zł

Świat dźwięków
Ćwiczenia polegają na zapamiętywaniu dźwięków, 
kojarzeniu ich z obrazkami (20 sztuk dwustronnie 
foliowanych kart z 60 ilustracjami obiektów generu-
jących nagrane dźwięki) oraz sekwencyjnym zapa-
miętywaniu trzech dźwięków i ich rozpoznawaniu.
Wym. kart: 13 x 32 cm

16705162 85 zł

Zwierzaki  - zabawa z dźwiękiem
Materiał zawarty na płycie ma na celu rozwija-
nie: uważnego słuchania, różnicowania i  identi-
fikowania bodźców wzrokowych i  słuchowych, 
koncentrowania uwagi na sygnałach dźwięko-
wych, porównywania ich i naśladowania  pamięci 
i wrażliwości słuchowej i wzrokowej  wyobraźni, 
koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

24000437 68 zł

Zgadnij kto mówi?
Świetna  zabawa dla dzieci. Przypomina zabawę w głuchy telefon, ale w nowoczesnej wersji. 
W zestawie: 6 rurek, 6 słuchawek  telefonicznych podłączonych do centralnego urządzenia oraz 
6 opasek na oczy. Kiedy jedno dziecko mówi,  pozostali słyszą jego głos w słuchawce.  Możliwości 
wykorzystywania  tej zabawy jest wiele. Przysporzy ona wiele radości dzieciom, jak i dorosłym. 
Dł. rurki :  1,5 m 

28373970 299 zł

Poznaję świat - Dźwięki
Książeczka z kartami, która kształ-
tuje umiejętność rozpoznawania 
dźwięków i przyporządkowywania 
ich do odpowiednich obrazów, ak-
tywnie wspomaga rozwój mowy 
u najmłodszych dzieci, poszerza 
zasób słownictwa oraz uczy właści-
wego posługiwania się głosem. W 
zestawie 17 trwałych kart obrazko-
wych z realistycznymi fotografiami 
pojazdów, przedmiotów, zwierząt i 
ludzi (awers) oraz wyrazy dźwięko-
naśladowcze (rewers).
Wym.: 3,2 x 12,1 x 11,7 cm

24985604 35 zł

Zgadywanka słuchowa
12 drewnianych pojemników z zakręcaną po-
krywką i zawartością. Służy w rozwijaniu zdol-
ności zapamiętywania! Należy odgadnąć co jest 
w środku poprzez porównanie dźwięków jakie 
wydają! Drewniane kółka brzmią inaczej niż ryż, 
czy mały dzwoneczek, a małe kamyczki inaczej 
niż perełki szklane - czy słyszysz różnicę?
Śr.5 cm

15106766 155 zł

Piramidy dźwięku - połącz w pary
Każda z  piramid, po potrząśnięciu wydaje inny 
dźwięk Zadaniem dziecka jest połączyć pirami-
dy w pary. Pomocnym w odnajdowaniu par jest 
umieszczony od spodu znaczek kolorystyczny 
służący jako system do samokontroli. 
Zestawy 12 piramid wykonanych z drewna.

11456683 109 zł

mTalent - Percepcja 
słuchowa
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspo-
magających usprawnianie i rozwój per-
cepcji słuchowej, a także wspierający 
koncentrację uwagi opartej na analizato-
rze słuchowym, do wykorzystania na za-
jęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale 
także logopedycznych, rewalidacyjnych i 
innych, mających na celu kształtowanie i 
usprawnianie percepcji słuchowej.
Program składa się z ponad 600 ekra-
nów interaktywnych oraz zestawu mate-
riałów dodatkowych w jednym pudełku.

25000011 1748 zł
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Gra - Dźwięki w otoczeniu
Gra składa się z 48 dźwięków nagranych na CD ( 54 minuty ) oraz 6 sztywnych plansz przedstawiających różne miejsca 
( ogród, kuchnia, ulica, plaża, las, plac zabaw). Zadanie polega na dopasowaniu usłyszanych dźwięków do ilustracji 
poprzez zaznaczenie ich plastikowym, czerwonym krążkiem. Celem gry jest ćwiczenie koncentracji, rozwój słownic-
twa oraz zmysłów.
W zestawie: 1 płyta CD (54 min.), 6 obrazków tematycznych, 60 plastikowych krążków i 1 przewodnik dla nauczyciela.
Wym. kart: 33 x 22 cm, śr. krążków 3 cm

22471317 159 zł

Rozpoznajemy odgłosy
Publikacja ma pomóc dzieciom poznać i zapamię-
tać odgłosy ptaków: bociana, drozda, dzięcioła, ga-
wrona, jaskółki, kanarka, kukułki, łabędzia, mewy, 
papugi, pawia, skowronka, sowy, wilgi, wróbla i 
żurawia. W jej skład wchodzi książeczka (32 strony) 
z ilustracjami ptaków oraz płyta CD z ich odgłosami.

30246071 ptaki 20 zł
30246088 zwierzęta domowe 20 zł
30246231 transport 20 zł

Dźwięki natury
Interesująca loteryjka obrazkowa z płytą audio CD. 
W zestawie: płytę CD audio, 12 dwustronnych 
plansz  15,6 x 15,6 cm, 90 żetonów, instrukcję.

12806595 35 zł

Poznaję świat - dźwięki
Gra składa się z CD, na której zarejestrowano 36 
dźwięków pochodzących z dnia codziennego,  12 
sztywnych kart z obrazami przedmiotów, wydających 
te dźwięki oraz plastikowych czerwonych żetonów, 
które służyć mają do zaznaczenia na planszy przed-
miotu, którego dźwięk w danej chwili słyszymy.
Celem gry jest ćwiczenie koncentracji, rozwój 
słownictwa oraz zmysłów.
Wym. karty: 25 x 9,5 cm, żeton śr. 3,5 cm

22472239 155 zł

Dźwięki naszego otoczenia
W tej publikacji znajduje się 20 zagadek. Każda 
składa się ze ścieżki dźwiękowej oraz karty ze 
zdjęciami. Jedna zagadka to 3 dźwięki. Zagadki 
dotyczą rzeczy znanych i bliskich dziecku, takich 
jak czynności higieniczne czy odgłosy z ulicy. W 
zestawie: 20 kolorowych kart, zeszyt A5 – 8 stron, 
CD, plastikowe kieszonki + teczka.

30244107 36 zł

Dyslektyczne ucho
Zawiera ćwiczenia stymulujące rozwój percepcji słucho-
wej i funkcji językowych.Wykonując zadania, uczeń pra-
cuje na słowach lub pseudosłowach oraz ćwiczy pamięć 
słuchową. Wiele ćwiczeń wykonuje tylko ustnie. Część 
poleceń kojarzy się ze znanymi zabawami, np. gra me-
mory, łączenie kropek tworzących rysunek. W ostatnim 
rozdziale znajdują się opisy zabaw grupowych.
Zeszyt ćwiczeń oraz książka dla nauczyciela.

30200041 39 zł

Historyjki słuchowe i dźwięki
Materiał pomocny w terapii i profilaktyce percepcji 
słuchowej, w tym wrażliwości, pamięci i koncentracji 
słuchowej. Publikacja skierowana jest do dzieci w 
różnym wieku, młodzieży, a także do osób dorosłych. 
W zestawie: 2 płyty CD oraz 10 plansz obrazko-
wych A4 przeznaczonych do pocięcia z ilustracja-
mi odpowiadającymi 16 historyjkom słuchowym 
i 12 miniaturkom dźwiękowym, zeszyt 8 str. A5.  

30208198 42 zł

Sensorycznie wszystko gra!
Książka i 2 płyty CD. W książce znajdują się teksty 
piosenek, propozycje zabaw oraz zapisy nutowe. 
Na płytach są piosenki w wersjach: wokalno-in-
strumentalnej i instrumentalnej.
Format:A5, 120 str.

30208389 52 zł
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Sensoryczne tuby
Zestaw to 4 tuby, które można wypełnić wybra-
nymi przez siebie przedmiotami. Dzięki wentylo-
wanym pokrywkom dzieci mają możliwość także 
zapoznania się z zapachem danego obiektu.
Wym.: 12 x 2,5 cm 

20602445 145 zł

Tacka na 6 buteleczek
Tacka o rozmiarze 14 x 8,5 x 1,8 cm, z sześcioma 
otworami pasującymi do buteleczek o śr. 2 cm.

10408006 35 zł

Buteleczka szklana - 1 szt.
Śr. 2 cm, wys. 5 cm

10480410 5 zł

Rozpoznaj zapach
Zestaw 10 plastikowych pojemników, każdy po-
siada otwory w pokrywkach. Zabawa polega na 
umieszczeniu wewnątrz pojemnika żywności po 
to, by inny uczestnik mógł odgadnąć po zapachu 
rodzaj produktu. Rozwija zmysł węchu i poszerza 
słownictwo.
Wym.: śr. 3,5 cm, wys. 10 cm

28350301 27 zł

10 szt.

Zapachowe butelki
Zestaw składa się z sześciu par buteleczek 
umieszczonych w drewnianej podstawce. Jeden 
komplet buteleczek ma kolor jasnoszary, drugi 
ciemnoszary. Do każdej pary buteleczek wkłada 
się jednakową substancję zapachową np.: anyż, 
cynamon, kawę, goździki, wanilię itp.  Dziecko do-
biera w pary buteleczki w których są substancje o 
tym samym zapachu. 
Wym.: tacki : 33 x 10 x 2,5 cm

10401500 269 zł

Zestaw buteleczek smakowych
Zestaw składa się z czterech par szklanych bute-
leczek z zakraplaczami w kolorze białym i czar-
nym, umieszczonych parami w drewnianej pod-
stawce. Do każdej pary buteleczek wlewa się płyn 
o smaku: słodkim, słonym, kwaśnym, gorzkim. 
Dziecko dobiera w pary buteleczki, w których są 
substancje o tym samym smaku. 
Wym.tacki: 30 x 10 x 2,5 cm

10401510 209 zł

Odgadnij zapach
Gra mająca na celu rozwój zmysłów, głównie zmysł zapachu. 
Zestaw obejmuje 12 rurek, w których „zamkniętych” jest 12 
różnych zapachów, 12 rodzajów owoców, łącznie 24 zdjęcia 
owoców całych i ciętych. Włączenie do zabawy zdjęć pomaga 
dzieciom w rozszerzaniu wiedzy na temat owoców. Na odwro-
cie każdej karty jest numer oraz taki sam numer znajduje się na 
poszczególnych rurkach, w których ukryte są zapachy jako sys-
tem samokontrolny. Karty wykonane z kartonu, laminowane. 
Wym. kart: 7 x 7 cm

11920600 149 zł

Kostka - 5 zmysłów
Rzuć kostką i wskaż przedmiot w otoczeniu, który 
widzisz, słyszysz czy możesz dotknąć za pomocą 
wylosowanego zmysłu.
Wym.: 20 x 20 cm

19500192 99 zł

Jaki to zmysł?
Gra składa się z 50 fotografii, w tym 5 kart przed-
stawiających 5 głównych zmysłów: węchu, doty-
ku, słuchu, wzroku i smaku oraz 45 kart przed-
stawiających sytuacje z życia codziennego. 45 
kart o wymiarach 9 x 9 cm należy odpowiednio 
zidentyfikować i połączyć je z jednym spośród 
5  głównych zmysłów. Karty wykonane z grubej 
lakierowanej tektury odpornej na zagięcia prze-
chowywane w praktycznej plastikowej skrzynecz-
ce z uchwytami.

11920610 119 zł

Zestaw olejków eterycznych
Zestaw 7 olejków eterycznych: kwiat lotosu, so-
sna, piżmo, bez, cynamon i pomarańcza, jodła, 
cytryna i melisa.
Pojemność: 7 x 12 ml

19500432 79 zł
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Rzeczne kamyki
W  zestawie 6 kamieni w  6 kolorach, 3 duże ka-
mienie o wym. 38 x 37 x 8,5 cm i 3 małe kamienie 
o wymiarach: 26 x 26 x 4,5 cm.
Maksymalne obciążenie: 75 kg

10302120 229 zł

Rzeczne wzniesienia
W zestawie: 5 wierzchołków w  trzech wysoko-
ściach: 38 x 37 x 8,5 cm, 41 x 41 x 17 cm, 43 x 
43 x 26 cm.
Maksymalne obciążenie: 75 kg

10302121 459 zł

Stożek równowagi
Kształt, forma i wielkość stoż-
ka równowagi są zaprojekto-
wane specjalnie dla dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat.
Stożek składa się z pięciu 
części i jest wykonany ze 
sztucznej gumy oraz pianki z 
etylenu/octanu winylu, które 
sprawiają, że całość jest bar-
dzo miękka i przedmiot jest 
bezpieczny do zabawy.
Wym. wys.: 18 cm, śr.: 14,5 cm

10302127 85 zł

Kacza deska
Kacza deska jest produktem o  charakterystycz-
nym, falistym kształcie, który jest jedną z najlep-
szych desek do nauki utrzymywania równowagi. 
Deska jest wykonana i uformowana z  jednoczę-
ściowego, wzmocnionego polipropylenu. 
Wym.: 60 x 10 x 11 cm

13804030 1 szt. 85 zł

Wieloryb - deska do balansowania
Uniwersalny, ergonomiczny kształt pozwala w 
wieloraki sposób na korzystanie z urządzenia. 
Płyta przypomina kształtem wieloryba, jego 
strukturalna powierzchnia korzystnie wpływa na 
rozwój dziecka.
Maksymalnie obciążenie to 60 kg. 
Wym.: 62 x 39,5 x 17 cm

19131005S pomarańczowa 349 zł
19131005B turkusowa 349 zł

Nowa ulepszona konstrukcja. Rzeczne kamyki mogą teraz być ułożone tak, 
aby były praktyczne do przechowywania. 
Ćwiczą lepszą koordynację, równowagę i dodają dzieciom wiele radości podczas zabawy, 
pomagają w określaniu odległości, itp.

ANTYPOŚLIZGOWA 
PODSTAWA

Sprężynujący kamień rzeczny
Nowa wersja kamienia rzecznego ma miękką podstawę i platformę 
wspartą na trzech mocnych stalowych sprężynach, które umożliwiają 
odbijanie. 
Doskonale uzupełnia i urozmaica standardowy zestaw kamieni 
(10302120). 
Wym. 36 x 37 x 10 cm, obciąż. do 50 kg.

10302126 179 zł
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Wielofunkcyjne szczudła
Bezpieczny antypoślizgowy spód, regulowane 
sznurki, wysokiej jakości tworzywo gwarantują bez-
pieczną i komfortową zabawę. 
W zestawie: 3 pary szczudeł, sznurków i rączek.
Maksymalne obciążenie: 60 kg
Wym.: 16 x 10,5 x 8 cm

19100001 255 zł

Szczudła półokrągłe
Szczudła wspomagają współgranie pracy rąk z pracą 
stóp, powodując właściwe napinanie mięśni ciała ma-
luchów. Półkule wykonane z  twardych materiałów i   
wyposażone  w antypoślizgową powierzchnię.
W zestawie: 1 para - kolor wybierany losowo.
Śr. półkuli 15 cm, wys. 7 cm

10302119 75 zł

Plastikowe półkule
Półkule z profilem gumowym- antypoślizgowym.
Po półkulach można kroczyć po obu stronach, po 
płaskim i  po grzbiecie. Wypełnione piaskiem. Ze-
staw zawiera 6 sztuk półkul w 3 kolorach. 
Śr. 15 cm, wys.: 7 cm

10302128 175 zł

Powietrzne deski
Śr. 39 cm, wys. 12 cm 

10302179 1 szt. 199 zł
10302182 3 szt. 499 zł

Ogromna powietrzna deska 
Śr. 58 cm, wys. 17 cm

10302185 369 zł

Mega Go-Go
Pojazd z chromowanymi prętami, bez ostrych 
krawędzi. Doskonale sprawdza się przy rehabili-
tacji dzieci z porażeniem mózgowym.
Maksymalne obciążenie 70 kg.
Wym.: 31 x 29 x 15 cm

19170207 159 zł

Powietrzne deski równowagi o twardej powierzchni na miękkiej, 
nadmuchiwanej podstawie, idealne do treningu motorycznego i 
wzmacniania mięśni nóg i górnej części ciała. Regulacja ciśnienia 
powietrza pozwala na dostosowanie poziomu do użytkownika. 

zmysł równowagi

film dostępny 
na www.educol.pl
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Równoważnia S
Dziecko utrzymując równowagę musi stale kon-
trolować piłkę, która porusza się zgodnie z ru-
chem, jakie wykonuje dziecko. Zadaniem dziecka 
jest nadawać taki ruch, aby piłka płynnie poru-
szała się w wytłoczonym tunelu.
W zestawie znajdują się 2 piłeczki. 
Maksymalne obciążenie: 40 kg
Wym.: 50 x 23 x 9 cm

13601001 179 zł

Deska Ślimak
W zestawie 3 piłki.
Maksymalne obciążenie: 80 kg
Wym.: 54 x 40 x 2,5 cm

13600001 155 zł

Równoważnie wymienne
Pomoc rehabilitacyjna do zabaw, treningu sporto-
wego i rehabilitacji. Równoważnia stymuluje funkcje 
psycho  - sensomotoryczne jak: koordynację, mobil-
ność, koncentrację i poprawę postawy.
Równoważnia jest dostępna w dwóch poziomach 
trudności. Każdy zawiera 3 łatwo wymienne plansze 
z różnymi wyzwaniami.
Max.  obciążenie 120 kg
postawy. Balanco jest dostępny w dwóch pozio-
mach trudności. Każdy zestaw zawiera 3 łatwo wy-
mienialne wkładki z różnymi wyzwaniami. Maksy-
malne obciążenie 120 kg.

10302142 Zestaw I 435 zł
10302143 Zestaw II 435 zł

10302142

10302143

Równoważnia
Wyjatkowo estetycznie wykonana równoważnia z 
miękkiego, syntetycznego materiału. Dzięku zasto-
sowanym kształtom równoważnie cechuje się wyso-
ką dynamicznością jak również zminimalizowanym 
ryzykiem połamania bądź poniszczenia podłoża. Na 
powierzchni pokryta materiałem antypoślizgowym.
Max obciążanie: 75 kg

10302169 230 zł

Karuzela
Przenieś zabawę na karuzeli do domu ! Specjalna konstrukcja 
karuzeli umożliwia kręcenie się przy pomocy balansu ciałem. 
Młodsze dzieci będą jednak w stanie kręcić się odpychając się 
stopami. Wyprofilowane siedzisko zapewnia stabilną pozycję 
oraz pewny chwyt w trakcie zabawy. Solidna metalowa konstruk-
cja oraz gumowe podstawki zapewniają bezpieczeństwo oraz 
stabilność.
Maksymalne obciążenie: 75 kg
Wym. 56 x 25 x 25 cm

10302167 659 zł

Platforma na kółkach
Nowoczesne wzornictwo, wysoka jakość wykonania i funkcjonalność jaką zapewnia prezentowana platforma służy do 
doskonalenia umiejętności motorycznych i ćwiczeń równowagi.
Platforma posiada specjalnie wyprofilowaną tylną część oraz delikatnie zwężony przód – tak by zwiększyć swobodę 
ruchu. Zwężone boki zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o ochronie rąk podczas zabawy przed otarciami, 
jednocześnie pełniąc rolę uchwytów.
Kółka schowane w podstawie, wyposażone w podwójne łożyska.
Wym.: 56 x 37 x 14 cm
Max. obciążenie 100 kg

10302168 435 zł
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Półjeże senso
Stosowane w ćwiczeniach równoważnych, wzmac-
niających, koordynacyjnych. Często używane w meto-
dach zabawowych korekcji wad postawy, a także inte-
gracji sensorycznej. Geometryczne kształty wypustek 
działają stymulująco na strefy reflektoryczne stóp. 
Wykonane z najwyższej jakości, antypoślizgowa 
podstawa.
W komplecie 2 sztuki.
Śr.16 cm, waga: 760 g

18965180 kwadraty 155 zł
18946518 koła 155 zł
18918065 trójkąty 155 zł

Balansująca ścieżka - Wąż
Zestaw 10 elementów wyposażony w bardzo prosty system złącz, pozwala nawet 
najmłodszym dzieciom na tworzenie ścieżek równowagi według własnego pomy-
słu. Antypoślizgowa podstawa i antypoślizgowa nawierzchnia, zapewnia bezpie-
czeństwo podczas zabawy.
Wym.elem.: 35 x 9,5 x 4,5 cm

23412243 189 zł

Równoważnia Zielona Łąka - mała
Zestaw zawiera: 5 antypoślizgowych wysepek o 
śr. 30 cm i wys. 10 cm, 5 mostów o wym. 72 x 
12,5 cm oraz 5 wymiennych kolorowych płytek.

23412242 499 zł

Równoważnia Zielona Łąka - duża
Zestaw zawiera: 7 antypoślizgowych wysepek o śr.30 cm i wys. 10 cm, 10 mostów o wym. 72 x 12,5 cm oraz 7 wy-
miennych kolorowych płytek.

23412241 975 zł

Zakręcona rzeka
Wykonane z wytrzymałego tworzywa z antypoślizgową kra-
wędzią. Rzeka łączy wysoką jakość z atrakcyjnym wyglądem. 
Świetnie łączy się w zestawie z Wyspą (10302124) i Mostem 
(10302165) - dostępnymi w oddzielnej sprzedaży.
Maksymalne obciążenie: 75 kg
W zestawie 6 elementów w 6 kolorach.
Wym.: elementu dł.36 cm, szer.12 cm, wys.:5 cm

10302123 249 zł

Mosty - 2 szt.
Mosty można łączyć z rzeką (10302123) i wyspa-
mi (10302124).
W zestawie dwa mosty w kolorze  żółtym i niebie-
skim o wym.: 7 x 14 x 50 cm

10302165 125 zł

Wyspy - 2 szt.
Wyspa pełni funkcję łącznika pomiędzy „Rzeką” 
lub stanowi miejsce odpoczynku czy kryjówki.
W zestawie 2 wyspy.
 Wym. elem.: 43 x 7 cm

10302124 239 zł
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Elastyczne ringi
Elastyczne ringi inspirują do wielu zajęć, jak: przenoszenie ich na głowie, krę-
cenie obręczy na nodze, rzut obręczą do drugiej osoby i ich łapanie i wiele 
innych. Mogą być wykorzystywane na zajęciach rytmiki czy podczas zabawy. 
Wykonane z gumy, łatwe do utrzymania w czystości. 
Śr.15 cm

10302190 6 szt. 65 zł
10302191 24 szt. 199 zł

dł. 3,7 m
śr. 91,4 cm

Megatunel
Megatunel o średnicy 91,4 cm i długości 3,7m jest jednym z największych, o ile nie naj-
większym, składanym pierścieniowym tunelem do zabaw dla dzieci. Ogromne wnętrze 
i żywy, sześciokolorowy deseń sprawiają, że tunel gwarantuje wiele wrażeń wzroko-
wych i naprawdę zachęca do zabawy. Poszczególne Megatunnele mogą być ze sobą 
łączone i dzięki temu tworzyć nieskończoną różnorodność długich i krętych ścieżek.

23437420 585 zł

6 szt.
Ruchome tunele
Tunel składa się z sześciu, różnokolorowych segmentów wykonanych z wysokiej 
jakości materiału w formie stropodachu. Zabawka daje możliwość łącznia segmen-
tów w dowolny sposób oraz zabawy w sali jak i na dworze. Oprócz znakomitej za-
bawy, uczy dzieci orientacji przestrzennej oraz rozwija wyobraźnię. Tunel może być 
również wykorzystywany w nauce zasad ruchu drogowego.
Wym. segmentu: 91  x  91 x 61 cm

13891540 997 zł

Długi tunel 3m - śr. 60 cm
Nie wymagający montażu, łatwy w użyciu tunel, dzięki któremu 
dzieci mogą się czołgać rozwijając koordynację ruchową.
Łatwy w utrzymaniu czystości. 
W zestawie torba do przechowywania tunelu po skończonej zabawie.
Materiał 100 % poliester.
Śr. 60 cm, dł. 295 cm

21040426 239 zł

Tunel 175 cm
Nie wymagający montażu, łatwy w uży-
ciu tunel, dzięki któremu dzieci mogą się 
czołgać rozwijając koordynację ruchową.
Łatwy w utrzymaniu czystości.
Materiał 100 % poliester.
Śr. 60 cm, dł. 175 cm

19170140 179 zł
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Chusty do ćwiczeń Zośka
Z wykorzystaniem chusty do ćwiczeń Zośka dziec-
ko poprawi sprawność ruchową rąk w zakresie 
szybkości ruchów, ich precyzji, czynności manu-
alnych podczas samoobsługi, rysowania i pisania.
Wyrzucona w górę pozwala na obserwację jej po-
wolnego spadania.
W zestawie 6 sztuk.
Wym. ok. 45 cm, śr. pompona: 5 cm

13200127 54 zł

Chusty do ćwiczeń - 6 szt.
Idealne do tańca, gier i zabaw ruchowych.Wykona-
ne z lekkiego jak piórko szyfonu (100% poliamidu).
Wym.: 68 x 68 cm

11415382 55 zł

Chusty do ćwiczeń 
Wym.: 140 x 140 cm

11415535 czerwone 21 zł
11415536 niebieskie 21 zł
11415537 zielone 21 zł
11415538 żółte 21 zł

Zabawy z chustą
Zbiór różnorodnych pomysłów 
zabaw z kolorową chustą i tu-
nelem. Chustę można także wy-
korzystać w różnych sytuacjach 
wychowawczych. Przykłady tego 
widać w scenariuszach fabulary-
zowanych zabaw na różne tema-
ty. Uczy dobrej i mądrej zabawy.
format B5; 30 str.

10302919 32 zł

Spadochrony
Materiały, z  których wykonany jest przedmiot są 
starannie dobrane po to, aby stymulować zarów-
no rozwój ruchowy jak i poznawczy naszych dzieci. 
Spadochrony sprzyjają aktywnym zabawom na 
świeżym powietrzu, sprawdzają się także w sali. Po-
ziom jakości jest zgodny z wymaganymi, wysokimi 
międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.

10302301 1,75 m, uchwyty: 8 49 zł
10302302 3,50 m, uchwyty: 8 89 zł
10302304 6,00 m, uchwyty: 12 199 zł

Chusta animacyjna - numeryczna
Chusta do zabaw w kolorach tęczy. Nadaje się do gry z 12 graczami. Cała atrakcja chusty polega na tym, iż posiada 
ona 24 ponumerowane i opatrzone cyframi sitka celowe (śr.19 cm), do których należy przenosić piłkę. Dzięki temu 
otwiera się różnorodność zabaw i gier. Chusta animacyjna sprzyja aktywnym zabawom na świeżym powietrzu, świet-
nie sprawdza się także w sali. 
Śr.: 4 m

19170155 309 zł

Zestaw do rytmiki i gimnastyki
W zestawie: 10 lin, 6 tasiemek ruchu, 10 szyfo-
nowych chust o wym. 65 x 65 cm, 4 piłki o śr.16 
cm, 4 dzwoneczki na drewnianej rączce, bębenek 
z membraną, 4 drewniane klawesy, trójkąt z pa-
łeczką- 15 cm, tamburyn z 6 parami talerzyków, 4 
„jajka” grzechotki oraz pokraczna i trwała torba.
Wym.: 33 x 66 x 28 cm

14953500 629 zł
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Lustra

Lustro logopedyczne z podpórką
Lustro ma szerokie zastosowanie w terapii nie 
tylko logopedycznej, ale także innych funkcji po-
znawczych. Jest doskonałe do zabawy dla małych 
dzieci w „śmieszne minki”, pozwala obserwować 
z bardzo bliskiej odległości ruchy celowe aparatu 
mowy, daje możliwość badania 
Wym. bez ramy: 25 x 25 cm

19583110 109 zł

Lustro logopedyczne - ścienne
Lustro w drewnianej ramie (6 cm). Duże rozmiary 
pozwalają na ćwiczenia dziecka wraz z nauczycie-
lem. Lustro  podklejone jest specjalną folią za-
bezpieczającą. W przypadku stłuczenia odłamki 
szkła pozostaną nadal w ramie lustra zmniejsza-
jąc zagrożenie skaleczenia się. 
Lustro posiada możliwosc zawieszenia w pozio-
mie jak i w pionie.
Wym.: 120 x 60 cm (bez ramy).

19583140 275 zł

Lustro logopedyczne - stojące
Lustro w drewnianej ramie (6 cm). Duże rozmiary 
pozwalają na ćwiczenia dziecka wraz z nauczycie-
lem. Lustro podklejone jest specjalną folią zabez-
pieczającą. W przypadku stłuczenia odłamki szkła 
pozostaną nadal w ramie lustra zmniejszając za-
grożenie skaleczenia się.
Wym.: 120 x 60 cm (bez ramy)

19583138 369 zł

Lustro posiada możliwosc 
zawieszenia w poziomie jak i w pionie.

1 szt.

Lusterko 2 w 1
Dwustronne lusterka oferujące lustro na jednej 
stronie i lustro znieksztacające na odwrocie. Lu-
sterka doskonale pobudzają dziecięcą wyobraź-
nię, idealne do ćwiczeń logopedycznych, itp. In-
dywidualne lusterko dla każdego dziecka zachęci 
do samodzielnego poszukiwania i zachęci oraz 
wpłynie na rozwój samoświadomości. 
Wym.: 15 x 10 cm

20603371 1 szt. 33 zł

Zestaw lusterek logopedycznych
Zestaw lusterek przeznaczonych do ćwiczeń lo-
gopedycznych. Zestaw zawiera 1 lusterko dla na-
uczyciela o wym 24 x 14 cm, 24 lusterka o śr.10 
cm i torbę do przechowywania.

28400005 339 zł

Lusterko z konturem
Dwustronne, okrągłe lusterka wykonane z wyso-
kiej jakości tworzyw w czterech różnych kolorach. 
Z jednej strony znajduje się tradycyjne lusterko, 
w którym dziecko  za pomocą mimiki wyraża 
uczucia. Na rewersie znajduje się trwale nanie-
siony kontur twarzy, który należy uzupełnić  (uży-
wając flamastra zmywalnego) o konkretne emo-
cje ( smutny, wesoły itp.). Zastosowane materiały 
są wyjątkowo trwałe . Zabawa wpływa na rozwój 
emocjonalny i społeczny dzieci.
Śr. lusterka: 12,5 cm, dł. 22 cm

20603373 1 szt. 33 zł

Komplet bezpiecznych lusterek
Zestaw akrylowych lusterek w miękkiej ramce z 
pianki, miłej w dotyku i łatwej w utrzymaniu czy-
stości. Lusterka można trzymać w ręku jak i uży-
wać w pozycji stojącej. Żółte, niebieskie i fioletowe 
lusterka mają standardowe lustrzane odbicia, 
czerwone jest wypukłe a pomarańczowe - wklęsłe. 
Wym. największego lusterka: 23,5 x 23,5 cm, gr. 
piankowych ramek 3 cm

28372078 249 zł

Komplet bezpiecznych lusterek
Zestaw akrylowych lusterek w miękkiej ramce z 

Lustro tryptyk
Prezentowane lustro „Tryptyk” składane idealnie sprawdzi się podczas ćwiczeń w terapii logopedycznej. Nieodzowny 
element wyposażenia każdego gabinetu logopedycznego.
Rozmiary lustra pozwalają na pracę dziecka wraz z nauczycielem. Dziecko widząc w lustrze odbicie nauczyciela stara 
się naśladować jego mimikę ćwicząc przy tym mięśnie twarzy. Obserwuje też jak zmienia się jego mimika twarzy pod 
wpływem różnych emocji.
Lustro składa się z części głównej o wym.ok. 44,5 x 49 cm oraz dwóch uchylnych skrzydeł o wym.:ok. 44,5 x 49 cm
Rama lustra wykonana ze sklejki, staranie polakierowanej. 
Uchwyt - praktyczny podczas przenoszenia lustra w inne miejsce.
Lustro podklejone bezpieczna folią, zapobiegająca przez rozsypaniem się szkła w przypadku stłuczenia.
Dł. rozłożonego lustra: ok.133,5 cm, Waga. ok 8 kg.

19583154 350 zł
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Eduterapeutica Logopedia wersja - podstawowa
Przyjazne i skuteczne narzędzie pracy logopedów i terapeutów rekomendo-
wane przez Polski Związek Logopedów.
Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny, wspierający specja-
listów w skutecznym rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu indywidu-
alnej terapii logopedycznej z wykorzystaniem bogatej bazy ćwiczeń interak-
tywnych, a także tradycyjnych pomocy dydaktycznych.
Eduterapeutica Logopedia wersja podstawowa obejmuje: szereg szumiący, 
szereg syczący, szereg ciszący, różnicowanie szeregów, głoska r, 515 inte-
raktywnych ćwiczeń, 690 drukowanych kart pracy, poradnik metodyczny, 
słuchawki z mikrofonem, pomoce dydaktyczne.

25400030 1619 zł

Eduterapeutica  Logopedia – karty pracy
Zestaw ponad 600 kart w formacie A4, czarno-białe do wypełnienia lub wielo-
krotnego kopiowania. Na kartach o trzech poziomach trudności umieszczono 
ćwiczenia wspomagające terapię zaburzeń fonizacji szeregu ciszącego, szumią-
cego, syczącego, różnicowania tych szeregów, wymowy głoski r, k i g oraz mowy 
bezdźwięcznej. Ćwiczenia poza naśladowaniem dźwięków, wypowiadaniem 
głosek, sylab, wyrazów i zdań, wymagają różnorodnej aktywności dziecka m.in. 
wycinania i układania, łączenia liniami, zakreślania, dopasowywania części.

25400029 149 zł

Dźwięczność – trening poprawnej 
wymowy
Oprogramowanie Dźwięczność przeznaczony 
jest dla dzieci w wieku 5-12 lat. Przy pomocy pro-
gramu dzieci mogą ćwiczyć wyraźną wymowę, jak 
również mogą korygować mowę bezdźwięczną.
Program umożliwi dziecku nauczenie się rozróż-
niania odpowiednich par głosek (np. „b” i „p””). 
Aplikacja zawiera wiele multimedialnych ćwiczeń 
związanych z mową bezdźwięczną. Ćwiczenia 
przedstawione zostały w formie gier i zabaw. Po-
zwalają na ćwiczenie wymowy głosek „b”, „d”, „g”, 
„z” w izolacji, w sylabach, w wyrazach i w zdaniach.
Program Dźwięczność stanowi uzupełnienie tradycyj-
nych narzędzi logopedycznych. Umożliwia jednocze-
sne śledzenie postępów w nauce nawet trójki dzieci.

25400032 97 zł

Seplenienie – trening poprawnej 
wymowy
Seplenienie - trening poprawnej wymowy to no-
woczesne rozwiązanie edukacyjne przeznaczone 
do terapii zaburzeń wyraźnej mowy u dzieci w 
wieku od lat 5 do 12.
Zawarte w programie ćwiczenia obejmują nastę-
pujące szeregi głosek: szumiący – głoski: sz, ż (rz), 
cz, dż; syczący – głoski: s, z, c, dz; ciszący – głoski: 
ś, ź, ć, dź.
Wszystkie z ćwiczeń zostały opracowane przez 
wysokiej klasy fachowców swoich dziedzinach, 
dzięki czemu program może stanowić bezcenną 
pomoc terapeutyczną, która swoją multimedial-
ną formą dodatkowo zachęci dzieci do zabawy.

25400033 97 zł

Jąkanie – trening poprawnej wymowy
Jąkanie - trening płynnej wymowy to nowoczesny program do ćwiczenia płynnej wymowy, przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. 
Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach których w formie zabaw i gier dziecko steruje głosem akcją na ekranie. Zabawy 
pozwalają na ćwiczenie: przeciągania głosek; kontroli siły głosu;rytmiczności mowy.
Ćwiczenia stanowią rozwinięcie tradycyjnych narzędzi logopedycznych, zachęcając dzieci do pracy poprzez multimedialną i zabawową 
formę. Program wyłącznie do użytku domowego. Umożliwia jednoczesne śledzenie postępów w nauce nawet trójki dzieci.

25400031 97 zł

Wyraźne R – trening poprawnej 
wymowy
Wyraźne R - trening poprawnej wymowy to no-
woczesny program do ćwiczenia wyraźnej wymo-
wy oraz korygowania tzw. rerania lub rotacyzmu, 
czyli nieprawidłowej wymowy głoski „r”. Program 
składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach 
których w formie zabaw i gier dziecko pracuje 
nad wymową wspomnianej głoski w izolacji, w 
sylabach, w wyrazach oraz w zdaniach.
Przeznaczony wyłącznie do użytku domowego dla 
dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Umożliwia jednocze-
sne śledzenie postępów w nauce nawet trójki dzie-
ci. Ćwiczenia stanowią rozwinięcie tradycyjnych na-
rzędzi logopedycznych, zachęcając dzieci do pracy 
poprzez multimedialną i zabawową formę.

25400034 97 zł

Programy multimedialne
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Dmuchane lotto
Gra rozwijająca umiejętność kontroli odde-
chu i  mięśni warg. Pudełko zawiera podstawę 
z  tworzywa sztucznego  z  wymiennymi kartami 
o wym.: 20 x 20 x 45 cm, 4 dwustronne lotto plan-
sze z obrazkami zwierząt o wym.:  16 x 16 cm,  36 
sztuk żetonów o śr. 3,5 cm oraz piłeczkę.

10302006 149 zł

Graj w dmuchane
Gra rozwija umiejętność kontroli oddechu i mię-
śni warg. Należy przemieszczać piłeczkę podmu-
chem, wprost do bramki przeciwnika.
Wym.: 37 x 25 cm

15106409 85 zł

Flipper logopedyczny
Wyjątkowa gra - pomoc może być skutecznie wy-
korzystana w treningu oddechowym w celu uru-
chomienia przeponowego toru oddechowego. 
Zawartość zestawu: tablica magnetyczna o wym. 
45,5 x 33,5 cm, 2 półkule nóżki, 21 drewnianych 
elementów magnetycznych w różnych kształtach 
i kolorach, kulka drewniana, kulka styropianowa, 
piłka do ping-ponga, 20 kolorowych słomek

24310152 239 zł

Bańki mydlane - 1 szt.
Pojemność: 60 ml

11415053 6 zł

Turbino – gra oddechowa 
Gra jest wielkim wyzwaniem dla dzieci, gdyż  
łatwo jest dmuchać w  śmigło, ale nie łatwo to 
śmigło zatrzymać  na w  określonym miejscu. 
W czasie zabawy dzieci uczą się kontrolować siłę 
i kierunek oddechu.
W zestawie: 2 koła z obrazkami o różnym stopniu 
trudności, pudełko z  trwałej tektury o wym.: 22 
x 22 x 10 cm zawierające plastikową podstawkę 
i śmigło, koło z wizerunkami zwierząt na każdej 
stronie, 2 torebki z 10 szarymi i 10 pomarańczo-
wymi  gumowymi kapslami.

10302008 95 zł

Tunel - dmuchanka
Kto ma dłuższy wydech?  Dwóch graczy walczy 
przeciwko sobie, gra polega na tym, aby kulkę 
wdmuchnąć na pole przeciwnika. Starannie wy-
konana gra logopedyczna litego bukowego drew-
na i tworzywa sztucznego. 2 rurki są w zestawie.
Wym. ok: 44 x 13 x 14 cm

15106759 99 zł

Dmuchawka artykulacyjna - 1 kpl.
Wykonana z drewna bukowego. 
Wym.: 15 x 5 cm, śr. piłeczki: 3 cm

11415377 10 zł

Wiatraczek - MAX
Śr. 19 cm

12900438 6 zł

Gwizdki logopedyczne
Gwizdki wykonane z drewna z motywem zwierzątek w ży-
wych kolorach. Model wybierany losowo.
Wym.: 6,5 x 3 x 5 cm

15107987 1 szt. 10 zł

Blaster ćwiczenia oddechowe
Rewelacyjne ćwiczenie oddechowe, które dzieci uwielbiają.  Jest to 
jedna z niewielu zabawek , w której jednocześnie  jest możliwość 
zasysania i wydmuchiwania powietrza. 
Zestaw: tuba z tworzywa sztucznego z 12 pomponikami wewnątrz z jed-
nej strony zakończona ustnikiem.
Dł. : 32 cm, śr. 3 cm

13872201 95 zł
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Wibrator logopedyczny - Compact Pro
Wibrator logopedyczny Compact Pro to narzędzie 
do masażu zewnątrzustnego. Wodoszczelny!
W zestawie trzy głowice masujące. Można maso-
wać również trzema kuleczkami nie nasuwając 
żadnej z głowic.
Wibrator posiada atest europejski CE. 
Dł.10 cm, śr. głowicy 2,5 cm

21700010 125 zł

Wibrator logopedyczny Rerek
Wibrator logopedyczny SQ pen REREK to narzę-
dzie szczególnie polecane do terapii rotacyzmu 
(wywoływanie i utrwalanie poprawnej artykulacji 
głoski r)  oraz masażu logopedycznego. Amplitu-
da 0,6 cm, zasilany baterią 1,5 Volt jest skutecz-
nym źródłem rezonansu mechanicznego, dzięki 
któremu można wywoływać głoskę r.  W zestawie 
dwie łopatki: niebieska- miękka i żółta- twarda. 
Kolorystyka wybierana losowo.
Dł.ok.20 cm

21700011 239 zł

Logopedyczna równoważnia
Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztuczne-
go, 3- poziomowa równoważnia, gdzie zadaniem 
użytkownika jest prowadzenie kulki swoim po-
dmuchem po określonym torze działając tak, aby 
piłeczka nie wypadła z toru. Artykuł znakomicie 
rozwija zmysł koncentracji i doskonale nadaje się 
do ćwiczeń logopedycznych. 
Wym.:  28 x 25 x 4,5 cm 

19100009 179 zł

4 gry na ćwiecznie oddechu
Gry pomagają we wzmocnieniu mięśni odde-
chowych. Ćwiczy się je poprzez prowadzeniem 
podmuchem kulki poprzez labirynt aż do celu. 
W zestawie: 4 plansze do prowadzenia kulki 
(wym.: 33 x 25 x 6 cm), 8 piłeczek ( śr. 3 cm).
Całość zapakowana w poręczną walizkę 

11920030 99 zł

Drewniane szpatułki logopedyczne
Do ćwiczeń biernych i wspomaganych, uspraw-
niających motorykę aparatu mowy. 
Rozmiar szpatułki: 15 x 1,8 cm

19500217 100 szt. 30 zł

Zestaw do ćwiczeń oddechowych
Prezentowany zestaw do ćwiczeń oddechowych  
znakomicie wspiera kilka niezwykle istotnych 
elementów terapii: wydłużenie czasu wydechu, 
wzmocnienie siły przepony, rozwój płuc.
W zestawie: rozwijana tuba (elastyczna), nakład-
ka - lejek o miskowatym kształcie, piłeczki, 2 ust-
niki (standardowy oraz 3/8).
Produkt atestowany. Ustniki wchodzące w skład 
zestawu można poddawać dezynfekcji.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

19595095 135 zł

Spirometr logopedyczny
Narzędzie do ćwiczeń oddechowych (wdechu).
Odporna na uderzenia jednostka centralna wy-
konana z kopolimeru i nietoksycznego polistyre-
nu z powłoką antyrefleksyjną, a karbowana rura 
z ustnikiem z polietylenu.
Trzykomorowa jednostka centralna z oznacze-
niami 600/900/1200 cm3/ sek. Wskazuje obję-
tość wdechową na sekundę.
Wyposażenie: filtr powietrza, ustnik, karbowana rura.
Urządzenie medyczne CE klasy I.

19533033 69 zł

100 szt.

Wibrator logopedyczny Z-Vibe + 5 
końcówek
Zestaw do rehabilitacji aparatu mowy w którego 
skład wchodzi: wibrator logopedyczny Z-Vibe 
wraz z baterią oraz akcesoria do wibratora w 
postaci 5 nasadek masujących: łyżeczka twar-
da gładka, łyżeczka miękka gładka, probe tip, 
preefere tip, mini tip.
Całość zapakowana jest w estetyczne pudełko z 
tworzywa sztucznego.

21719000 335 zł
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Ładnie mówię głoski K, G, H
W  pudełku znajdą Państwo 70 obrazków (zdjęć) 
podzielonych na trzy zestawy oraz instrukcję z pro-
pozycjami gier. Głoski: K, G, H w proponowanych 
nazwach przedmiotów, zajmują różne pozycje wo-
kaliczne i mają różne sąsiedztwo fonetyczne. 

10400001 39 zł

Ładnie mówię głoski: S, Z, C, DZ
Ładnie mówię głoski S, Z, C, DZ to 70 obrazków 
podzielonych na trzy zestawy. Podstawowa zasada 
gier, jaką jest dobieranie kartoników w pary, umoż-
liwia wykorzystanie ich do wielu zabaw. Atutem po-
mocy jest wykorzystanie zdjęć przedmiotów, co uła-
twia dziecku bezbłędne ich rozpoznanie i nazwanie.

10400003 39 zł

Ładnie mówię głoski SZ Ż CZ DŻ
Ładnie mówię głoski SZ, Ż, CZ, DŻ – to trzy zesta-
wy odpowiednio dobranych obrazków (razem 70 
sztuk). Na żadnym z obrazków nie ma przedmio-
tu, w którego nazwie występuje głoska R. W pudeł-
ku znajdą Państwo wiele propozycji gier z wyko-
rzystaniem zdjęć wchodzących w skład kompletu.

10400004 39 zł

Ładnie mówię głoskę R
Ładnie mówię głoskę R – to trzy zestawy odpo-
wiednio dobranych obrazków (razem 70 sztuk). 
W pudełku znajdą Państwo wiele propozycji gier 
z  wykorzystaniem zdjęć przedmiotów dobrze 
znanych dziecku.

10400005 39 zł

Ładnie mówię głoski Ś, Ź, Ć, DŹ
Ładnie mówię głoski Ś, Ź, Ć, DŹ to 70 obrazków 
podzielonych na trzy zestawy. Podstawowa zasada 
gier, która polega na dobieraniu obrazków w pary, 
umożliwia wykorzystanie ich do wielu zabaw. 

10400002 39 zł

Widzę Cię, słyszę Cię - Cz. I
Pomoc przeznaczona jest do na-
uki różnicowania w mowie i piśmie 
spółgłosek dźwięcznych i bezdź-
więcznych: s – z, sz – ż, c – dz, cz – dż 
(z uwzględnieniem pozycji głoski w 
wyrazie – nagłos i śródgłos) oraz do 
utrwalania poprawnej wymowy tych 
spółgłosek. Teczka zawiera ponad 
260 obrazków, ilustrujących słowa, 
w których występują ćwiczone głoski. 
Do materiału obrazkowego dołączo-
no karty z etykietami do wycięcia oraz 
przykładowe zestawy ćwiczeń.
Teczka A5, zeszyt 12 stron, 28 kart.

30291100 36 zł

Odszukaj i nazwij 
Odszukaj i nazwij  to zbiór gier logo-
pedycznych utrwalających wymowę 
głosek sz, ż, cz, dż; s, z, c, dz oraz ś, ź, 
ć, dź, przeznaczonych dla dzieci już od 
3. roku życia oraz młodzieży. 
Do każdego zestawu przygotowano 4 
rodzaje kartoników: 52 kartoniki z ob-
razkiem identycznym jak na planszy, 
52 kartoniki ukazujące powiększony 
fragment obrazka z planszy, 52 karto-
niki z cieniem obrazka, 52 kartoniki z 
kontrastem cienia.
Teczka A4, zeszyt 8 stron, karty.

30291137 42 zł

Rymowanki logopedyczne
W książce umieszczono  po 60 wier-
szyków dla każdego szeregu głosek: 
syczącego (s, z, c, dz), szumiącego (sz, 
ż/rz, cz, dż) i ciszącego (ś,ć, ź, dź) oraz 
100 utworów zawierających wyrazy z 
głoskami ze wszystkich trzech szere-
gów. W rymowankach poświęconych 
danemu szeregowi nie występują 
żadne głoski z pozostałych szeregów.
Format: A5,252 strony.

30245609 33 zł

Widzę Cię, słyszę Cię - Cz. II
Pomoc przeznaczona jest do na-
uki różnicowania w mowie i piśmie 
spółgłosek dźwięcznych i bezdź-
więcznych: f - w, fi - wi, p - b, pi - bi 
(z uwzględnieniem pozycji głoski w 
wyrazie – nagłos i śródgłos) oraz do 
utrwalania poprawnej wymowy tych 
spółgłosek. Teczka zawiera ponad 
260 obrazków, ilustrujących słowa, 
w których występują ćwiczone głoski. 
Do materiału obrazkowego dołączo-
no karty z etykietami do wycięcia oraz 
przykładowe zestawy ćwiczeń.
Teczka A5, zeszyt  12 stron, 28 kart.

30291142 40 zł

Warunkiem prawidłowego 
wymawiania głosek jest sprawne 

funkcjonowanie narządów 
artykulacyjnych: języka, warg, 
podniebienia miękkiego oraz 

żuchwy. Ich ruchy powinny być 
celowe i bardzo dokładne. Dlatego 
też narządy mowy trzeba ćwiczyć, 

aby wypracować maksymalną 
precyzję działania. Gimnastyka 

powinna być każdorazowym 
wstępem do ćwiczeń 

logopedycznych dla każdego 
dziecka z problemami wymowy.
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Gry logopedyczne

MEMO elki
Zestaw Memo Elki to 72 kartoniki z obrazkami o 
wymiarach 6 cm x 6 cm tworząc razem 36 par, 
których atrybuty zawierają w nazwie słowo z gło-
ską „l”.

10400007 36 zł

MEMO szumki  
Zestaw MEMO szumki to 72 kartoniki o  wym.:6 
x 6 cm (36 par) z  obrazkami, których atrybuty 
zawierają w swej nazwie słowo z głoską szeregu 
szumiącego: SZ, Ż, CZ, DŹ.  Jest doskonałym uzu-
pełnieniem zagadek logopedycznych: Jak żyrafa 
szyję myje? 

10403014 36 zł

MEMO kapki
Zestaw Memo Kapki składa się z  72 kartoników 
( razem 36 par ) o wymiarach 6 cm x 6 cm przed-
stawiających ilustracje, których atrybuty zawiera-
ją w nazwie słowo z głoską „k”.

10400008 36 zł

Jak żyrafa szyję myje?
Prawidłowa realizacja głosek szeregu szumią-
cego to dla dzieci w  wieku przedszkolnym 
i  wczesnoszkolnym żmudna praca. Niezmiernie 
ważnym i najdłuższym etapem w terapii logope-
dycznej jest utrwalanie artykulacji  głosek SZ, Ż, 
CZ, DŻ w spontanicznej mowie dziecka. 
Jest to zbiór 48 sztywnych kartoników z zagadka-
mi. Pomoc zawiera propozycje ciekawych zabaw 
indywidualnych i grupowych. Może być wykorzy-
stana do pracy z dziećmi z zaburzeniami dyslek-
tycznymi i słuchowymi. 
 Opakowanie: pudełko 18 cm x 27 cm x 3 cm

10403013 45 zł

MEMO rerki 
Zestaw MEMO rerki to 72 kartoniki o wym.:6 x 6 
cm (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawie-
rają w swej nazwie słowo z głoskę R.  

10403015 36 zł

Gdzie pszczółki mieszkają?
Pomoc logopedyczna, która poprzez 48 zagadek i 
kartoników z ilustracjami Piotra Fąfrowicza zwra-
ca uwagę na istotne cechy takie jak: kształt, kolor, 
proporcje itp. Opracowane na podstawie słów 
Ireny słońskiej. Stanowi urozmaicenie ćwiczeń 
terapeutycznych.

10400010 45 zł

Kto za ogon łapie myszy?
Pomoc stosowana w terapii logopedycznej. Dzię-
ki formie zgadywanek rozbudza ciekawość dziec-
ka, które chętniej przystępuje do ćwiczeń. Zagad-
ki napisane są na podstawie słów Ireny Słońskiej 
oraz zilustrowane na kartonikach przez Piotra 
Fąfrowicza. Tematyka dotyczy życia codzienne-
go i otaczającego świata, dzięki czemu dziecko 
poznaje również nowe pojęcia i rozwija zasób 
słownictwa. Porusza także kwestie kształtów, ko-
lorów, proporcji i charakterystycznych cech.

10400009 45 zł

Dlaczego ryba w stawie pływa?
Prawidłowa realizacja głoski R to dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym żmudna praca. 
Jest to zbiór 48 sztywnych kartoników z zagadka-
mi.  Pomoc zawiera propozycje ciekawych zabaw 
indywidualnych i grupowych. Może być wykorzy-
stana do pracy z dziećmi z zaburzeniami dyslek-
tycznymi i słuchowymi. 
Opakowanie: pudełko 18 cm x 27 cm x 3 cm

10403016 45 zł

Trzymaj język za zębami
Pomoc logopedyczna „Trzymaj język za zębami. Kategoryzacje z ćwiczeniami artykulacji gło-
sekzębowych”  adresowana jest do terapeutów, rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym. Celem prowadzonych zajęć jest utrwalenie prawidłowych 
wzorców artykulacji głosek szeregu syczącego – s, z, c, dz. „Trzymaj język za zębami. Katego-
ryzacje z ćwiczeniami artykulacji głosek zębowych” składa sięz czterech oddzielnych części.
W zestawie: Instrukcję,cztery zestawy kart z tabelami oraz dwa pudełka, w których umiesz-
czone są obrazki.
Całość umieszczona w teczce zapinanej na rzepy.

10400006 93 zł
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Plansza logopedyczna
Plansza przedstawia schematy: układu oddecho-
wego, jamy ustnej, narządów mowy, fałdów gło-
sowych. Idealna do gabinetów logopedycznych.
Dwustronna, laminowana dwustronnie
Wym.:61 x 86 cm

30210001 40 zł

Karty teraupetyczno-logopedyczne
Karty, które ilustrują prawidłowe ułożenie warg, języka, szczęki i podniebienia, są wspaniałą pomocą głównie dla 
dzieci z wadą wymowy, u których występuje obniżona sprawność narządów artykulacyjnych /języka, warg, policzków, 
podniebienia miękkiego. Idealne do ćwiczenia motoryki narządów mowy oraz ćwiczenia prawidłowego połykania.
W zestawie: 72 karty o wym.: 11,6 x 8,3 cm 

11920020 159 zł

Buźki - zabawa logopedyczna
„Buźki” to zabawa logopedyczna dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wspomagająca 
naukę prawidłowej wymowy i usprawnianie narzą-
dów artykulacyjnych: żuchwy, warg, języka, pod-
niebienia, policzków. Zabawa składa się z dwóch 
talii po 48 kart. Awers każdej karty to fotografia, na 
której dziecko prezentuje „buźkę” (określony układ 
logopedyczny), na rewersach znajdują się krótkie 
polecenia. Karty są cenną pomocą dla logopedów, 
pedagogów, nauczycieli, a także rodziców dbają-
cych o prawidłowy rozwój mowy swoich dzieci.

30224848 35 zł

Cmokaj, dmuchaj, parskaj...
Książka zawiera 35 ćwiczeń oddechowych i ar-
tykulacyjnych zróżnicowanych pod względem 
formy (m.in. labirynty, historyjki obrazkowe, ry-
sowanie po śladzie), przeznaczonych dla dzieci w 
wieku od 4 do 7 lat. Ćwiczenia te można wykorzy-
stać nie tylko w pracy indywidualnej z dzieckiem, 
ale także w pracy z grupą podczas zajęć w przed-
szkolu czy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Format A4, 44 strony, 2 gry.

30241649 23 zł

Wysuń język jak najdalej
Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wszystkie za-
proponowane ćwiczenia zilustrowano fotografiami, 
na których dzieci prezentują sposób wykonania 
zadania. Atutem książeczki są polecenia w formie 
krótkich, zabawnych rymowanek, które z pewnością 
zachęcą dzieci do aktywnego wykonywania ćwiczeń 
i sprawią, że zajęcia nie będą stereotypowe i nużące.
Format: A5, 80 str.

30245890 22 zł

Ćwiczenia - Wdech i wydech
Zestaw ćwiczeń na wdech i wydech pomagają-
cych doskonalić aparat oddechowy. Pakiet za-
wiera 8 plansz tematycznych formatu A4 oraz 
drobne kolorowe elementy do przenoszenia 
za pomocą słomki (min. rybki do morza, krople 
deszczu nad parasolkę, plamki na szyję żyrafy).

21700017 42 zł

Logopedyczne rybki 1-7 pakiet
W skład pakietu wchodzi 7 zestawów „Logopedycznych rybek” zapakowanych w duże plastikowe pudełko.
W każdym z zestawów znajdują się magnetyczne „rybki” z obrazkami, których nazwy zawierającymi głoski, z wymową 
których dziecko ma problem. W każdym z pakietów znajduje się wędka, która umożliwia łowienie rybek. Zadaniem 
dziecka jest nie tylko złapanie rybki, ale także poprawne wymówienie nazwy znajdującego się na ilustracji przed-
miotu. „Rybki” podzielone są na grupy, co pozwala wybrać obrazki umożliwiające ćwiczenie głosek, które dziecko 
wymawia nieprawidłowo. 
W zestawie 354 magnetyczne elementy - rybki i 7 wędek, całość zapakowana w plastikowe pudełko.

21700041 399 zł
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Panele dźwięków - lustrzany
Karta dźwiękowa umożliwia nagranie dziecku 30 se-
kundowego nagrania i odtworzenia go.Karta dźwię-
kowa posiada wbudowany mikrofon, dzięki które-
mu uzyskujemy wysoką jakość nagrania, 2 klawisze: 
do nagrywania i odtwarzania.
Dodatkowym atutem jest możliwość przegląda-
nie się w lusterku, istnieje także możliwość wło-
żenia obrazka dzięki zatrzaskowym pokrywkom, 
a na tyle znajduje się opcja, by wybrać poziom 
głośności.
Wymagane 3 baterie AAA.
Wym.:12 x 12 cm

28312711 189 zł

Mówiące płytki - 1 szt.
Na płytkach można nagrywać krótkie wiadomo-
ści - 30 sek. ze względu na swoją strukturę można 
po nich pisać mazakiem suchościeralnym i zma-
zywać do woli.
Kolor wybierany losowo.
Wym.:14,8 x 10,5 cm, gr.0,6 mm

18300283 35 zł

Mikrofon
Mikrofon  jest idealnym dodatkiem do prezen-
towanych materiałów logopedycznych. Można 
podłączyć go do radiomagnetofonu,  laptopa, 
odtwarzacza DVD. 

21920263 78 zł

Bezprzewodowy mikrofon MP3
Mały, poręczny mikrofon bezprzewodowy MP3 
z możliwością nagrywania (2h dźwięku wyso-
kiej jakości) i odtwarzania. Wyposażony jest w 
wejście USB, dzięki czemu można go podłączyć 
do komputera, przenieść pliki na dysk oraz na-
ładować urządzenie przed użyciem (za pomocą 
komputera). Idealny do wykorzystania podczas 
zajęć logopedycznych, językowych, muzycznych, 
a także przedstawień. Gniazdo: jack 3,5 mm

14984907 189 zł

Słuchawka WhisperPhone
Praktyczny przyrząd pomocny w terapii logope-
dycznej i nie tylko. Słuchawka zapewnia akustycz-
nie wyraźny odsłuch własnej mowy. Dzięki wyeli-
minowaniu zjawiska „przewodnictwa kostnego” 
oraz wyłączeniu dźwięków otoczenia.
Ćwiczenia z użyciem słuchawki ułatwiają kształtowa-
nie poprawnej wymowy, zwiększają poziom koncen-
tracji podczas czytania i nauki języków obcych.
Słuchawka WhisperPhone wykonana jest z two-
rzywa, co umożliwia mycie i zachowanie higieny.

19500218 89 zł

Echo mikrofon
Mikrofon wydaje ciekawy pogłos, który 
jest kontynuacją słów dziecka.
Wym.: 20 x 6 cm

19130188 22 zł

Powtarzające pudełeczka
Pudełeczka nagrywają 10 sek. dźwięki i 
odtwarzają je. Nadają się do użytku w 
klasie jak i na świeżym powietrzu.
W zestawie 6 pudełeczek o śr.4,5 cm

18300511 235 zł

film dostępny 
na www.educol.pl

Spinacze nagrywające
Zestaw 6 spinaczy wykonanych z mocnego two-
rzywa sztucznego z funkcja nagrywania 10 sek. 
dźwięków oraz ich odtwarzania.
Załączone baterie.
Dł.10 cm

18303326 319 zł
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mTalent - Zajęcia logopedyczne I
Seria programów multimedialnych dla dzieci z wa-
dami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności 
językowej, do wykorzystania na zajęciach logope-
dycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu 
kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie 
trudności z tym związanych.
Program – przeznaczony dla logopedów i pedago-
gów – składa się z blisko dwóch tysięcy ekranów in-
teraktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych 
w jednym pudełku.

25000014 1431 zł

Zajęcia logopedyczne I i 
Zajęcia logopedyczne II z 
serii mTalent to jedyne na 
rynku materiały logopedyczne 
przystosowane do działania na 
większości urządzeń – tablicy 
interaktywnej, komputerze, 
laptopie, tablecie i smartfonie!

mTalent - Zajęcia logopedyczne II
Seria programów multimedialnych dla dzieci z wa-
dami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności 
językowej, do wykorzystania na zajęciach logope-
dycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu 
kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie 
trudności z tym związanych.
Program – przeznaczony dla logopedów i pedago-
gów – składa się z ponad tysiąca ekranów interak-
tywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych w 
jednym pudełku.

25000015 1431 zł

Dźwiękowa kostka
Duża kostka z mocnego tworzywa ze wzmocnionymi narożnikami. Każda ścianka 
kostki umożliwia nagranie dowolnego, krótkiego dźwięku lub tekstu, po rzuceniu 
kostką odtworzy ona nagrany dźwięk który wypadnie na górze  Plastikowe, zdej-
mowane osłonki umożliwiają umieszczenie rysunku lub zdjęcia. 
Wym. 15 x 15 cm, wymaga 2 baterii AAA (nie są dołączone).

18300068 139 zł

Terapia logopedyczna - „Czytaj pisz”
Zestaw ten służy do poznawania sylab, wstępnej 
nauki czytania i pisania. Przygotowane zostały para-
dygmaty sylab na obustronnie zafoliowanych karto-
nikach.Z jednej strony sylaby pismem drukowanym, 
a z drugiej strony sylaby pismem „Szkolnym”.Wszyst-
kie sylaby są nadrukowane bez wypełnienia, tzn. sam 
obrys grubą kreską, co umożliwia dziecku swobodne 
pisanie „wewnątrz sylaby”.Do zestawu dołączona jest 
również koszulka foliowa i pisak suchościeralny.
Zestaw zawiera: 202 kartoniki formatu A6, ko-
szulka formatu A5, pisak suchościeralny,  instruk-
cja, pudełko tekturowe.

28708700 82 zł

Su-do-ku 3 w 1
Seria przeznaczona jest dla dzieci: zagrożonych 
dysleksją i dyslektycznych, z trudnościami w na-
uce języka polskiego i obcego, z zaburzeniami 
rozwojowymi, w tym autystycznych, z zespołem 
Aspergera, alalią, afazją dziecięcą, także dla dzie-
ci zdrowych, którym rodzice i opiekunowie chcą 
pomóc w usprawnieniu systemu językowego.
W zestawie: 26 plansz tekturowych, zafolio-
wanych, formatu A5,  9 plansz puzzlowych, z 
dwustronnie zadrukowanymi elementami (212 
elementów 4 x 4 cm) z grubego materiału tektu-
rowego, instrukcja ćwiczeń, pudełko tekturowe.

28707001 52 zł

Karty ćwiczeń - przeciwieństwa
Zestaw  przeznaczony jest dla wszystkich osób z 
zaburzeniami komunikacji językowej. 
Zawartość:  20 plansz tekturowych formatu A4 z 
kolorowymi rysunkami i okienkami na etykietki, 
dwustronnie zafoliowanych,  80 etykietek z odpo-
wiedziami do układania na planszach.

28706200 59 zł

Logokostki - Głoska „SZ” 3 w 1
Pomoc, która wspomaga rozwój mowy 
dziecka; usprawnia artykulację u dzieci 
i dorosłych; utrwala poprawną wymowę 
głoski „sz”; rozwija kompetencję komuni-
kacyjną i umiejętność narracji; doskonali 
analizę i syntezę wzrokową, słuchową 
oraz pamięć; wspiera rozwój małej mo-
toryki.
W zestawie: 9 kostek z drzewa bukowego 
3 x 3 cm (54 obrazki), 12 kart pracy z ćwi-
czeniami, memory - 108 kart + woreczek 
bawełniany.
Grę mogą wykorzystywać w pracy lo-
gopedzi, terapeuci, nauczyciele oraz 
rodzice. Można grać indywidualnie oraz 
grupowo, co znakomicie poprawia rela-
cje społeczne.

28700134 92 zł
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Plansze tematyczne - Nauczanie zintegrowane
Plansze dydaktyczne do zawieszenia na ścianie czy stojaku. Plansze są li-
stwowane i foliowane, dzięki czemu są odporne na zabrudzenie i przedar-
cia. Każda z plansz wyposażona w metalowa zawieszkę.
Wym.: 70 x 100 cm

17300300 Abecadło 39 zł
17300301 Co oni robią? 39 zł
17300302 Jaki to zawód? 39 zł
17300303 Przeciwieństwa: góra – dół 39 zł
17300304 Przeciwieństwa: wysoko – nisko 39 zł
17300305 Poszukaj na obrazku – miasto 39 zł
17300306 Poszukaj na obrazku – dom 39 zł
17300307 Poszukaj na obrazku – rodzina w ogrodzie 39 zł
17300308 Poszukaj na obrazku – sport 39 zł
17300309 Liczymy od 1 do 10 39 zł
17300310 Liczymy od 11 do 20 39 zł
17300311 Podstawowe działania arytmetyczne 39 zł
17300312 Tabliczka mnożenia 39 zł
17300313 Instrumenty muzyczne 39 zł
17300314 Zwierzęta udomowione 39 zł
17300315 Warzywa 39 zł
17300316 Owoce 39 zł
17300317 Zegar czasu 39 zł
17300318 Kolory i kształty 39 zł
17300319 Zwierzęta w moim domu 39 zł
17300320 Miasto – środowisko, w którym żyje 39 zł
17300321 Wieś – środowisko, w którym żyje 39 zł
17300322 Czysto, zdrowo i wesoło - higiena na codzień 39 zł
17300323 Środki transportu 39 zł
17300324 Te co biegają, pływają, skaczą... 39 zł

Paleta - wyprawka
Okrągła podstawa wykonana z drewna z 12 drewnianym klockami w 6 
kolorach, 2 tarcze blanko oraz 12 tematycznych tarcz ze zbiorem zabaw 
w formie obrazkowej przystosowanych do możliwości percepcyjnych dzie-
ci. Wyprawki uczą: rozpoznawanie kolorów, dobieranie obrazków według 
określonych cech: wielkości, kształtu, barwy, przeznaczenia, wyszukiwanie 
podobieństw i różnic pomiędzy przedmiotami, łączenie w pary obrazków 
logicznie do siebie pasujących,  matematyki, języka polskiego, środowiska.
Śr.27 cm, śr. klocków 3 cm

30011700 Dla Przedszkolaka 65 zł
30000780 Dla Pierwszoklasisty 65 zł

Plansze tematyczne
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Sortuj kolor 
Zadaniem dziecka jest posortować kolory zgodnie 
ze wzorem jaki przedstawiony jest na kartach.
Wym.: 21 x 19 x 3 cm

11458866 69 zł

Ułóż kolor 
W zestawie 16 dwustronnych kart ze wzorami.
Wym.: 28 x 23 cm

11458970 85 zł

Ułóż kolor - gwiazda
Drewniana podstawka z koralikami + 7 kart dwu-
stronnych ze wzorami do układania według nich.
Wym.: 25 x 25 x 6 cm

10084150 75 zł

Logiczne układanie
W zestawie 4 gry tematyczne: kształty geometryczne i kolory, ekspresja, 
sortowanie oraz grupowanie wg. ilości. W zależności od tego, co wskaże 
koło losujące, dzieci muszą umieścić na magnetycznej tablicy wymagany 
element w odpowiednim miejscu. 
W zestawie: tablica magnetyczna o wym.: 70 x 50 cm, 140 samoprzylepnych 
magnesów, 8 ruletek, 4 różne gry oraz instrukcję opisującą zasady gry.

11933000 359 zł

Sokole oko
W pudełku znajduje się 8 gier: Bystre Oczko, So-
kole Oko, Skojarzenia, Bingo Obrazkowe, Bingo 
Skojarzenia, Bingo - Oczko, Zgadula, Niby - Lotek. 
Zestaw zawiera: 140 twardych tafelków o wym.: 3 x 
3 cm, 4 dwustronne plansze o wym.: 24 x 16 cm oraz 
instrukcję z dokładnym opisem wszystkich 8 gier. 

12800033 33 zł

Pamięć 3D - Maxi
Gra jest świetnym treningiem spostrzegawczości, 
pamięci i wyobraźni przestrzennej. Przeznaczona 
dla 2 do 5 graczy, w wieku od 5 lat.
W zestawie: kolorowe kostki – 25 szt. karta wzo-
rów – 55 szt., klepsydra, plansza, żetony – 100 szt. 
oraz instrukcja.

12900530 30 zł

Klocki Dienesa
Produkt idealny do nauki logicznego myślenia 
poprzez zabawę. W zestawie znajduje się 60 
szt. klocków z wysokiej jakości tworzywa,  w 
różnych kształtach, wielkościach i kolorach, 12 
plansz (kart pracy), 3 sznurki, instrukcja. Ponad-
to gra uczy klasyfikacji, segregacji oraz pracy na 
zbiorach. Klocki Dienesa wprowadzą dziecko w 
świat figur i geometrii. Przeznaczone do pracy z 
dziećmi w wieku 5- 8 lat. Klocki zapakowane są w 
drewniane, praktyczne pudełko.
Wym.: 21 x 30 x 5 cm

30000541 99 zł

Kostka rubika 3x3
Kultowa kostka Rubika 3 x 3 x 3 klocki, wykonana 
z tworzywa sztucznego z bardzo dobrej jakości 
naklejkami, standardowej wielkości 5,6 x 5,6 cm 
- według nowego standardu, ścianki kostki w 6 
kolorach.

19501125 79 zł
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Gra logiczna - ułóż klocki
Układanka stworzona na bazie znanej każdemu 
gry Tetris. Zasady gry są bardzo podobne, polega-
ją na ułożeniu klocków na planszy w taki sposób 
by zakryć wszystkie pola na drewnianej planszy. 
Możliwość zwiększenia poziomu trudności, a tak-
że różne warianty gry dają możliwości zabawy 
dzieciom w rożnym wieku.
W zestawie: plansza o wym. 24,5 x 12 cm, drewnia-
ne elementy do układania, książeczka z instrukcja-
mi i rozpisanymi zasadami gry.

97700945 79 zł

Mistrz logiki - podstawowy
Rozwija koncentrację uwagi, umiejętność logiczne-
go myślenia oraz spostrzegawczość. Uczy pojęcia 
koloru oraz rozpoznawania podstawowych barw.
W zestawie: plansza z drewna bukowego o wym. 
37,5 x 15 x 1 cm, 80 szt. dwukolorowych żetonów, 
czarne i białe kołki w ilości 70 sztuk, drewniana li-
stwa z otworami do układania kodu, woreczek lnia-
ny do przechowywania listwy, żetonów i kołków, 
instrukcja gry.

24311020 159 zł

Gra w kolory
Duża wersja znanej gry strategicznej dla dwóch 
osób. Gra uczy logicznego myślenia, planowania, 
przewidywania oraz przybliża zasady rywalizacji. 
Zadaniem każdego uczestnika jest umieszczenie 
w drewnianej skrzynce kolorowych krążków w taki 
sposób, aby ułożyć składający się z  jednokoloro-
wych krążków - rząd. 
Wym.:43 x 31 cm

15101981 149 zł

Labirynt - Gra logiczna
Labirynt to gra logiczna dla dzieci powyżej 6 roku 
życia. Wyjątkową zaletą tej gry jest możliwość gry 
aż 35 graczy jednocześnie. 
Zestaw zawiera: 35 dwustronnych plansz, pionki 
oraz instrukcję.
Wym.: 15 x 15 cm

30001143 52 zł

Kółko i krzyżyk
Któż z nas nie grał w kółko i krzyżyk? Zabawa ideal-
na nawet dla  najmłodszych dzieci. Wykonana  jest 
z elastycznej gumy, do wykorzystania  w sali klaso-
wej jak i na powietrzu. Idealne urozmaicenie zajęć. 
Wykonane z wykładziny z antypoślizgowym podłożu.
Wym. : 36 x 30 cm 

28401000 68 zł

Sudoku z szufladą
Klasyczna gra sudoku w której gracz ma do dys-
pozycji 81 cyfr po 9 z każdej od 1 do 9. Wspaniała 
nauka logicznego myślenia polegającego głównie 
na wykluczaniu i odnajdywaniu wzorców prawi-
dłowych ustawień. 
W zestawie: drewniana plansza z wysuwaną 
szufladą, 81 drewnianych kostek z cyferkami, in-
strukcję z przykładowymi ustawieniami
Wym.: 22,5 x 22,5 x 3,5 cm

97700084 109 zł

Klocki Geo
Klocki GEO to komplet 7 różnokształtnych, wy-
konanych z drewna brył geometrycznych w kolo-
rach: czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, 
fioletowym, czarnym i naturalnym, zbudowanych 
z sześciennych kostek o wymiarach 3 x 3 x 3 cm.

30000543 89 zł

Gra perspektyw
Gra rozwijająca umiejętność kreatywnego i przestrzenne-
go myślenia. Dzieci budują zagadki 3D z wizualnych per-
spektyw przy pomocy dwustronnych kart, które zawierają 
zadanie z jednej strony i jego rozwiązanie na odwrocie w 
trzech poziomach trudności.
Zestaw zawiera: 40 kolorowych dwustronnych kart, 15 ko-
lorowych elementów wykonanych z mocnego tworzywa.
Wym. największego elem.: 7,5 x 11,5 cm

20609284 129 zł

Logiczne myślenie

sp
ec

ja
ln

e 
po

tr
ze

by
 e

du
ka

cy
jn

e

387Szersza oferta na www.educol.pl

sp
ec

ja
ln

e 
po

tr
ze

by
 e

du
ka

cy
jn

e

386 Wszystkie ceny brutto



Domino skojarzenia
Rozwija pamięć bezpośred-
nią, uczy koncentracji oraz 
wyzwala pozytywne emocje.
Płytki można wykorzystać do ta-
kich gier jak: domino, memory, 
karty do klasyfikacji przedmio-
tów, bingo oraz typu „lotto”.
W zestawie:137 drewnianych 
płytek z obrazkami o wymia-
rach 4 x 4 cm - przedstawia-
jącymi pojedyncze, realistycz-
ne, bliskie dziecku obiekty, 4 
plansze 12 x 12 cm

24310083 185 zł

Tres - gra strategiczna
Gra w kółko i krzyżyk w trzech wy-
miarach przestrzeni. Zadaniem 
graczy jest ułożyć 3 krążki tego 
samego koloru w linii prostej, 
skośnej, pionowej lub na ukos. 
Kto pierwszy to zrobi, wygrywa. 
Gra ćwiczy skupienie i koncentra-
cję. Zawartość: drewniana pod-
stawa, 24 krążki w dwóch kolo-
rach: 12 żółtych + 12 czerwonych, 
instrukcja, drewniane pudełko o 
wymiarach: 145 x 145 x 90 mm.

30001005 69 zł

Logiczne figury
16 elem.
Wym.: 21 x 21 x 0,7 cm

22487169 49 zł

Układanka - Ułóż w kolejności
25 elem.
Wym. podstawy: 23,5 x 23,5 x 0,7 cm

22487170 49 zł

Układanka - Rozmiary
12 elem.
Wym. podstawy: 21 x 21 x 0,7 cm

22487161 49 zł

Kanoodle dla dwojga
Gra rozwijająca logiczne myślenie i wyobraźnię przestrzenną.
Zasady gry: Gracze dobierają jedną kartę zadań, układają na swoich planszach elementy wskazane na karcie zdań. 
Następnie każdy z graczy umieszcza pozostałe elementy układanki na swojej planszy w jak najszybszym tempie. 
Pierwszy gracz, który ukończy swoją układankę wciska przycisk, który katapultuje planszę przeciwnika rozsypując tym 
samym jego układankę. Wygrywa gracz, który wygra pięć rund.
Zestaw zawiera: 2-osobową planszę do układania z pokrywką o wymiarz ok. 11,5 x 23 cm, 12 kształtek, elementów do 
układania na planszy (po 6 dla każdego gracza) i 40 dwustronnych kart wyzwań (łącznie 80 zadań).

20603036 129 zł

Kanoodle
Gra rozwijająca logiczne myślenie i wyobraźnię 
przestrzenną. Zabawa polega na ułożeniu wzoru 
przedstawionego na karcie zadania z 28 dwuko-
lorowych cegiełek. 
Wym planszy ok.: 15 x 15 cm, pudełka: 23 x 18 x 4 cm
Skład: pudełko z tablicą magnetyczną, 28 kafel-
ków, 100 dwustronnych kart zadań.
Wiek: od 8 lat

20603022 129 zł

Mental Blox Go!
Gra logiczna Metal Blox Go cwiczy krytyczne my-
śleniei zachęcia do rozwiązywania problemów.
Zestaw zawiera 20 dwustronnych kart z łami-
główkami oraz 16 puzzli w 4 kształtach, klorach 
i wzorach oraz instrukcja przedstawiająca 10 do-
datkowych popularnych, wielokulturowych gier.
Do przechowywania elementów służy trzyczę-
sciowe pudełko.
Gra przeznaczona dla dzieci w wieku 5 - 9 lat.
Wym. podstawy: 16 x 16 cm

20609286 95 zł
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250 elem.

Mozaika XXL z kartami zadań
Mozaika XXL, to aż 250 drewnianych elementów w kolo-
rach: czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, pomarań-
czowym i białym. 
Opakowana jest w estetycznym i trwałym drewnianym pu-
dełku o wym.: 29,5 x 21,5 x 7,5 cm.
W zestawie: 20 dwustronnych kart.

30000008 250 elem. 159 zł

Pudełko mozaiki kształtów
Drewniana mozaika kształtów to zestaw skła-
dający się z  5 podwójnych tablic do układania, 
które podpowiadają, jakie wzory możesz stwo-
rzyć oraz  120 sztuk drewnianych, kolorowych, 
geometrycznych kształtów.
Wym.: 33 x 23 x 5 cm

98210029 89 zł

Zestaw aktywności
Uczy dziecko na wielu płaszczyznach ak-
tywności intelektualnej i manualnej. Elek-
troniczna wiertarka na baterie daje możli-
wość bezpiecznego wykazania się precyzją 
wykonania mozaiki według kart wzorów. 
Kolorowe śruby, narzędzia i wyobraźnia 
małego konstruktora dają nieskończoną 
liczbę kombinacji ich wykorzystania.
Zestaw zawiera: 20 wzorów kart, wkrętarka, 
2 wymienne końcówki wkrętarki, 2 klucze, 
tablica, 130 szt. cztero-kolorowych śrub.
Wym. podstawy ok.: 25 x 25 cm

20604112 229 zł

Geopad zestaw aktywności
Zestaw idealny do rozwijania umiejętności motorycznych, mode-
lowania i sekwencjonowania, kreatywnego projektowania, doda-
wania i odejmowania oraz umiejętności logicznego rozumowania. 
Zawiera: 4 płyty piankowe, które można ze sobą połączyć, 144 kołki 
w 6 kolorach, 12 sznurowadeł, 12 dwustronnych kart do ćwiczeń, 
wszystko w solidnym pojemniku.
Wym.: 21,5 x 21,5 cm

28354043 339 zł

Gra - dopasuj elementy
Wykonana z wysokiej jakości drewna układanka zawiera 64 elementy. Za-
daniem dziecka jest ułożenie w odpowiedniej kolejności danej ilustracji. Gra 
uczy dziecko logicznego myślenia i  wykonywania prawidłowo odpowied-
nich komend umieszonych na tablicach. Instrukcja gry. 
Wym. tablicy : 27,5 x 27,5 X 5 cm

28255190 189 zł

Logiczne układanki - przymiotniki
W zestawie 4 platformy o różnym stopniu trudności, zadaniem dzieci jest 
dopasowywanie drewnianych tafelków do odpowiedniego miejsca.
Wym. podstawy: 27,5 x 27,5 x 5,5 cm, 4 drewniane ilustrowane podstawy, 
64 drewniane karty.

28255185 199 zł
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Bezpieczeństwo na drodze

Znaki drogowe - zestaw I
Zestaw znaków drogowych umieszczonych na stabilnej pod-
stawie ze sklejki o gr.18 mm.
Tarcza wykonana z płyty pcv z trwałym nadrukiem.
Wys.92 cm

19519499 Zestaw I 299 zł
19519500 Zestaw II 299 zł

Bezpieczna droga
Gra, która uczy dziecko podstawowych zasad 
przechodzenia przez jezdnię. W trakcie rozgrywki 
można też porozmawiać o niebezpiecznych sytu-
acjach, które mogą zdarzyć się na drodze i przeka-
zać cenne wskazówki. Pomogą w tym zasady bez-
pieczeństwa opisane na drugiej stronie planszy.
Gra zawiera: plansze o wym.: 34 x 34 cm, 4 pionki, 
kostkę do gry, 16 kartoników z sygnalizacją, instrukcję.

12806960 42 zł

Memory znaki drogowe
Zabawa i  nauka znaków drogowych ucząca 
zapamiętywania i  rozpoznawania poszczegól-
nych znaków oraz zasad panujących na drodze.   
Zawartość: 80 sztywnych, twardych tafelków o 
wym.: 5,5 x 5,5 cm ze  znakami zakazu, nakazu 
oraz ostrzegawczymi, itp.

12800004 32 zł

Dopasuj zdarzenia do znaków
Rzuć kostką i w zależności od znaku, który pojawia się, wy-
szukaj odpowiednie zdjęcia, aż stworzysz komplet.
Zestaw 6 znaków drogowych, 21 kart z ilustracjami przed-
stawiającymi zdarzenia na drodze, kostka (3,5 x 3,5 cm) ze 
znakami drogowymi na każdej ze stron i CD.
Całość w praktycznej walizeczce z rączką.

11920575 125 zł

Plansza - Przepisy ruchu drogowego
Wym.: 150 x 100 cm

30200013 40 zł

Zestaw I

Zestaw II

Edukacja drogowa - gra
Edukacja drogowa to gra planszowa, która za-
znajamia dziecko ze znakami drogowymi i regu-
łami zachowania w przestrzeni miejskiej. Dzieci 
przesuwają pionki po planszy i w zależności na 
jakie pole trafią odpowiadają na pytania oraz 
rozpoznają znaki drogowe. Zawartość: plansza, 
66 kart, 33 znaki drogowe, 1 szkoła, 4 pionki, 1 
kostka, instrukcja.
Wym.: 26.5 x 35 x 7.5 cm

19511142 65 zł
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Opowiedz mi o zagrożeniach – 6 tematów
Zestaw 30 kart tematycznych pozwalających na ułożenie sześciu różnych historyjek o 
bezpieczeństwie Zabawa uczy dzieci jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych 
takich jak: alarm pożarowy, wypadek na basenie, pierwsza pomoc, zatrzaśnięcie w 
windzie, zgubienie rodziców w sklepie lub gdy obca osoba poprosi aby z nią pójść.
Wym. karty: 28 x 20 cm

11611080 175 zł

Pokaż i nazwij znaki 
Zestaw zawiera 10 lizaków ze znakami 
drogowymi. Lizaki wykonane są z moc-
nego tworzywa PCV. 
Zadaniem dziecka jest odgadniecie na-
zwy znaku pokazywanego przez dziecko 
lub nauczyciela. 
Gra ćwiczy koncentracje oraz pamięć 
wzrokową.
Wym.: 30 x 18 cm

19500119 Zestaw I 135 zł
19500220 Zestaw II 135 zł

PUS - Na drodze 1
Książeczka PUS, która powstała z myślą 
o dzieciach przygotowujących się do 
egzaminu na kartę rowerową. Rozwią-
zując zadania zawarte w książeczce Na 
drodze 1. Zasady bezpieczeństwa ruchu 
drogowego przy jednoczesnym układa-
niu klocków dziecko ma możliwość sa-
modzielnej pracy i samodzielnej kontro-
li poprawności wybranych odpowiedzi. 
To uczy je uważności i pomaga ćwiczyć 
koncentrację.
Format: 16,8 x 23,5 cm, stron: 32

30040798 15 zł

Zestaw kontrolny Pus
Zestaw Kontrolny „rośnie razem z 
dzieckiem” - raz zakupiony, służy 
przez wiele lat do zabawy z wszystki-
mi książeczkami z serii PUS. 
Bogata biblioteczka o różnych tytu-
łach książeczek, między innymi do 
nauczania przedszkolnego, zintegro-
wanego, matematyki, środowiska, 
jezyka polskiego i języków obcych – 
co roku powiekszana o nowe tytuły.
Wym. pudełka 25 x 10 cm
Wym. klocka 4 x 4 cm

30001410 39 zł

Plasze - Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Plansze dydaktyczne do zawieszenia na ścianie czy stojaku. Plansze 
są listwowane i foliowane, dzięki czemu są odporne na zabrudzenie i 
przedarcia. Każda z plansz wyposażona w metalową zawieszkę.
Wym.: 70 x 100 cm

17300240 Znaki ostrzegawcze 39 zł
17300241 Znaki zakazu 39 zł
17300242 Znaki nakazu i uzupełniające 39 zł
17300243 Znaki informacyjne A 39 zł
17300244 Znaki informacyjne B 39 zł
17300245 Znaki kierunku i miejscowości 39 zł
17300246 Znaki poziome i sygnały świetlne 39 zł
17300247 Tabliczki do znaków drogowych 39 zł
17300248 Zasady ruchu drogowego A 39 zł
17300249 Zasady ruchu drogowego B 39 zł
17300250 Bezpieczeństwo na drodze 39 zł
17300251 Pierwsza pomoc w zagrożeniu życia 39 zł

Stojaki do plansz 
dostępne na stronie 116

Zestaw IIZestaw I
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Poznaję świat - Emocje!
Ilustrowane karty z realistycznymi obrazkami.
Czy wiesz, że małe dzieci w niewielkim stopniu potra-
fią ocenić, że ludzie odczuwają inne emocje niż one 
same? Dlatego tak ważna jest nauka rozpoznawania 
i odczytywania emocji na wczesnym etapie rozwoju.
W zestawie:17 trwałych starannie wykonanych 
kart obrazkowych przedstawiających emocje wy-
rażone za pomocą mimiki twarzy, poradnik psy-
chologów dziecięcych, zawierający komentarz 
oraz pomysły na gry i zabawy z kartami, książka 
(34 strony).

24985581 35 zł

Jak się czujesz? - pokaż emocje
Pomoc w wyrażaniu  stanów emocjonalnych, potrzebnych w codziennym życiu.
Idealny zestaw dla nauczycieli dzięki któremu, pomogą oni młodzieży pracować 
nad techniką komunikacji. Wyrażanie codziennych emocji, nauka nazywania ich 
oraz dyskusja na temat okoliczności w jakich mogą one nam towarzyszyć.
Zestaw pozwala również na ćwiczenia rozwijające motorykę narządów artykula-
cyjnych. Zestaw uczy poprzez naśladownictwo, demonstrację i manipulowanie.
W zestawie 15 sztuk dywaników / mat o wym.29 x 29 cm
100 % poliester na twardym, antypoślizgowym podkładzie.

11311323 199 zł

Rozwój emocjonalny

Gra karciana - Emocje
Opowiedz o emocjach jakie widzisz na wybranym obrazku i wrzuć obrazek do odpowiedniej skrzynki.
Gra opowiada o pozytywnych i negatywnych emocjach, które przedstawione są na 60 kart w realistyczny sposób.
W zestawie 6 skrzynek z nadrukiem emocji buziek: (szczęście, smutek, zaskoczenie, zdenerwowanie, złość, zaniepokojenie).
Wym.kart: 5 x 3,5 cm, wym.skrzynki:14 x 6 x 6 cm

28500073 209 zł

Do każdego z  zestawów siedzisk -
praktyczna torba do przechowywania.

Siedziska - Emotikony
Zestaw 12 siedzisk z pianki poliuretanowej obszytej 
tkaniną typu „Meditap” z nadrukiem.
Praktyczna torba z rączkami do przechowywania.
Spód siedziska z materiału antypoślizgowego.
Śr.30 cm, gr.6 cm

19500178 569 zł

Wózek do siedzisk
Wym. wózka: 80 x 38 x 40 cm

19551513 na 12 siedzisk 240 zł
19551514 na 10 siedzisk 220 zł
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Dopasuj nastroje
Gra pomagająca nie tylko zrozumieć emocje, ale również dopasować je do tych 
prawdziwych przedstawionych na zdjęciu. 
W zestawie: 50 kart o wym.: 9 x 9 cm ze sztywnej tektury.
Całość zapakowana w poręczną walizkę.

11920542 99 zł

Memory humory
Edukacyjna układanka  dla  najmłodszych 
i klasyczna  gra  w odnajdywanie par. Tym  
razem  minki  na  rysunkach wyrażają róż-
ne uczucia.   Doskonała zabawa dla dzieci, 
która pozwala na właściwe odczytywanie 
humoru, np. radosna, wystraszona, zdzi-
wiony, zmartwiony, wściekły, itd.   
Zestaw zawiera 48 twardych plakietek 
o wym.: 7,5 x 7,5 cm   

12800014 33 zł

Grymasy - powtarzaj miny!
Niezwykła gra pamięciowa dla całej 
grupy dzieci. Nie wystarczy tylko 
dobrze zapamiętać, ale także trzeba 
być mistrzem min i grymasów.
W zestawie: 72 duże i małe karty: 
10,5 x 7 cm i 7 x 5 cm

97805169 64 zł

Karty - emocja na twarzy
Pomoc zachęcająca do dyskusji, wyra-
żania emocji, ćwiczenia mimiki twarzy, 
rozszerzająca słownictwo.
Wym. karty: 11 x 14 cm

28545020 69 zł

Puzzle z ikonami - Emocje
Zestaw 10 puzzli  (3,4 i 6 elem.), które po ułożeniu pokazują emocje jakie towarzyszą nam 
na co dzień oraz 10 ikon, które pomogą zidentyfikować emocje.
Puzzle wykonane z mocnej, grubej tektury.
Całość zapakowana w praktycyzm kuferku z rączką.

11920544 75 zł

45 kart

Emotikony - stwórz emocje
Zestaw 6 figurek z wymiennymi elementami (wyraz 
twarzy, włosy). Dzięki temu można stworzyć ponad 
100 kombinacji na podstawie dołączonych kart 
zadań lub własnej inwencji. Gra pomaga wkroczyć 
dzieciom w świat emocji i pozwala je zrozumieć. 
Wym. figurki: 12 cm 
W zestawie: 6 figurek, karty zadań.

23532350 62 zł

Dźwięki pełne emocji - loteryjka z płytą CD
Gra polega na odgadnięciu dźwięku z płyty CD i dopasowanie go do załączonych ilu-
stracji. Wygrywa ten kto zdobędzie największa liczbę czerwonych żetonów za pra-
widłowe odpowiedzi. W zestawie 24 plansze z ilustracjami osób w stanach różnych 
emocji, 60 szt. żetonów oraz poręczna walizeczka do przechowywania.
Wym. planszy:16 x 16 cm, walizki: 24 x 17 x 6 cm

11920630 159 zł
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Rozwiązywanie problemów w szkole
Gra zawiera 7 prostych historii na kartach, któ-
re można opowiedzieć na dwa różne sposoby 
w zależności od sposobu rozwiązania konfliktu. 
Gra pokazuje także konsekwencje wynikające z 
dobrych lub złych decyzji.
Gra w plastikowej walizce.
Wym.: walizki: 24 x 17 x 5 cm

11920831 165 zł

Opowieści o bezpieczeństwie
Gra uczy dzieci w jaki sposób można zapobiegać 
wypadkom oraz propaguje bezpieczne zachowa-
nia w życiu codziennym. 
34 kartoniki (17 par) przedstawia właściwe oraz nie 
właściwe zachowanie, obraz obrazuje jakie mogą 
być konsekwencje niewłaściwego postępowania.
W zestawie: 34 kart o wym.: 9 x 9 cm

11920803 69 zł

Zachowanie poprawne i niepoprawne
Gra edukacyjna mająca na celu zapobieganie 
wypadkom oraz propagowanie bezpiecznych 
zachowań w życiu codziennym. 17 par zdjęć ob-
razuje właściwe oraz niewłaściwe zachowania, 
uzmysławia dzieciom konsekwencje nieostroż-
nego postępowania w danej sytuacji. 
Zawartość zestawu: 34 karty (9 x 9 cm)

11920811 109 zł

Sygnalizator klasowego hałasu z 
pamięcią
Sygnalizator wyposażony w dodatkową sekcję pa-
mięci, która przetwarza i zapisuje poziom hałasu lub 
okresy ciszy podczas lekcji dzięki czemu ułatwia inter-
pretację zachowania dzieci podczas zajęć. 
wym: 26 x 49,5 x 8 cm

14978450 509 zł

Sygnalizator klasowego hałasu
Wym.: 14,5 x 47 x 6,5 cm

14972000 349 zł

Sygnalizator hałasu pozwala wprowadzić dyscyplinę i zapanować nad dużą ilością dzieci w klasie: sygnalizuje zmianą kolorów 
świateł wzrost natężenia hałasu w pomieszczeniu, alarmuje dźwiękiem zbyt wysokie natężenie hałasu, umożliwia nauczycielom 
efektywniej realizować program szkolny, możliwość wyboru ustawień: sygnalizator świetlny lub świetlno -dźwiękowy.
W zestawie zasilacz i instrukcja (możliwość zastosowania baterii).

Jak zapobiec prześladowaniu?
Zestaw 5 historyjek przedstawiających sytuację z 
życia codziennego, które uczą dzieci jak zapobiegać 
przykrym sytuacjom i prześladowaniu w szkole.
W zestawie 20 tafelków o wym.:11,5 x 11,5 cm w 
praktycznej walizce z rączką oraz instrukcja opi-
sująca sposób gry i zajęcia w grupie.

11920840 76 zł

Plakaty przeciwko znęcaniu się
Plakaty podkreślające zerową tolerancję wobec nękania i przemocy w szkole, a także pokazujące, jak uzyskać pomoc w 
zapobieganiu tym zjawiskom. Pokazują różne sytuacje nękania w szkole: fizyczne, psychiczne lub psychologiczne, wyklu-
czenie społeczne, trolling lub szykanowanie w Internecie. Plakaty do zawieszenia na ścianie.
Wym.: 30 x 30 cm

11920841 167 zł
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Kalejdoskop emocji 
Gra polecana uczniom starszych klas szkoły pod-
stawowej i młodzieży. Gra posiada dwa warianty 
rozgrywki, które w przyjemny sposób uczą roz-
poznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz 
zachęcają do wnikliwych obserwacji. Pomoc uczy 
empatii, tolerancji, właściwych relacji interperso-
nalnych, uwrażliwia na drugiego człowieka, wy-
zwala pozytywne emocje, pobudza wyobraźnię 
oraz stymuluje umiejętność myślenia przyczy-
nowo- skutkowego. Uczestnicy zabawy ćwiczą 
spostrzegawczość, koncentrację uwagi i pamięć. 
Zabawa rozwija umiejętności werbalne, a także 
pomaga w rozumieniu sensu informacji podawa-
nych w formie uproszczonych rysunków, symboli.
Zestaw zawiera: karty ze zdarzeniami- 72 szt., 
karty z rysunkami twarzy - 36 szt.,  plansze do gry 
w Bingo - 6 szt., instrukcje.
Liczba graczy:2 - 12, od 9 lat.

16701188 59 zł

Dzieci kontra rodzice - dobre maniery
Kto pierwszy podaje rękę? Kiedy mówimy „Dzień 
dobry!”? Kiedy należy zdejmować buty?
Dobre maniery to wesoła gra, dzięki której dowie-
cie się wielu ciekawych rzeczy o dobrych manie-
rach w różnych sytuacjach życiowych. W grze znaj-
dziecie zabawne pytania specjalnie opracowane 
dla dzieci i rodziców.
Wiek 5-11 lat

19507242 35 zł

Agresji stop!
Przemoc coraz częściej towarzyszy uczniom podczas ich codziennych zajęć w szkole, ale przejawy agresji zauważyć 
można już w przedszkolu, nawet w najmłodszych grupach wiekowych. Obserwacje dowodzą, iż zachowania agresywne 
wśród dzieci z roku na rok nasilają się i przyjmują coraz to nowe formy. Brak reakcji ze strony nauczyciela, wychowawcy, 
rodzica oznacza przyzwolenie – dlatego też nie można pozostać obojętnym na agresję, nie wolno także pozostawić sa-
mej sobie „ofiary przemocy”. Każde z dzieci ma prawo do bycia sobą, do miłości, do sprawiedliwości, za złe zachowanie 
jednak każde z nich może być ukarane byle nie fizycznie, po uprzednim wyjaśnieniu błędu. Aby zminimalizować przeja-
wy agresji wśród dzieci działania profilaktyczne winny być prowadzone już od najmłodszych lat, poprzez wszystkie lata 
pobytu w przedszkolu, a później i w szkole.
Pomoc dydaktyczna ułatwi nauczycielom rozwiązanie problemu przemocy w każdej grupie wiekowej. Cel ogólny to 
zminimalizowanie przejawów agresji wśród dzieci, zaś cele szczegółowe: kształtowanie u dzieci postaw empatii, reago-
wania na akty przemocy, uczenie dzieci zasad pozytywnego kontaktu i budowania pozytywnych relacji koleżeńskich, 
rozumienie wartości koleżeństwa, dobroci, uczciwości i obowiązkowości, przestrzeganie i nazywanie tych wartości w 
naturalnych sytuacjach, Próby rozwiązywania zaistniałych konfliktów w drodze negocjacji, przeciwstawianie się prze-
mocy podczas zaistniałych sporów.

22534127 559 zł

Dzieci kontra rodzice - polskie zwyczaje
Czy podkowa przynosi szczęście? Co śpiewamy 
solenizantowi? Co robimy w Prima Aprilis? Dyna-
miczna gra, w której dzieci i rodzice/opiekunowie 
rywalizują odpowiadając na wiele interesujących i 
zabawnych pytań. Wygrywa drużyna, która odpo-
wie na więcej pytań. W grze znajdziecie pytania o 
dwóch poziomach trudności.
Zawartość: 156 pytań ,54 kary ,2 karty pułapki, instrukcja.
Wiek: od 7 lat 

195071397 35 zł

Zachowania poprawne i niepoprawne
Gra prezentuje wiele indywidualnych sytuacji, które pod-
czas obserwacji dzieci muszą ocenić czy ukazują one zacho-
wanie poprawne czy niepoprawne, poprzez znacznik kciuka 
w górę lub w dół. Dodatkowa podpowiedzią w ocenieniu 
sytuacji są kolorowe znaczniki u dołu kart. Idealna pomoc 
do pracy w grupie, motywująca do podejmowania dyskusji.
W zestawie: 12 plastikowych pasków, każdy z 4 obraz-
kami, 12 plastikowych pasków ze wskazówkami, 48 pla-
stikowych, transparentnych kart z nadrukiem kciuka, 
podręcznik.

16804086 389 zł

Sposoby na trudne zachowania 
uczniów
Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?  Jak radzić so-
bie z trudnymi zrachowaniami i kształtować kul-
turę osobistą uczniów? Jak zawierać kontrakty 
w klasie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w 
publikacji…Poznasz sposoby na trudne zachowa-
nia uczniów, które pozwolą zastosować najlepsze 
sposoby na zdyscyplinowanie swojej klasy!
Książka zawiera: scenariusze zajęć wychowaw-
czych, scenariusze spotkań indywidualnych z 
uczniami, arkusze obserwacji i ankiety dla uczniów,  
scenariusze zajęć warsztatowych i spotkań inter-
wencyjnych, narzędzia do autoanalizy,  wzory i 
przykłady kontraktów klasowych/indywidualnych.
Format A4, 116 stron.

19596598 78 zł

Komplet składa się z następu-
jących części: 2 duże plansze 
64x94cm, 24 plansze 32x47cm, 
7 obrazków 11x16cm, 20 napi-
sów informacyjnych, dodatko-
wych obrazków, 30 medali dla 
dzieci, klucze dobrych manier, 
kuferek na złe zachowanie. 
Plansze poświęcone są prze-
mocy fizycznej, słownej, bez 
kontaktu fizycznego. Plansze 
mają wieszaki. Do zestawu 
dołączone książeczkę z opisem 
zawartości oraz scenariuszami 
lekcji.
Całość umieszczono w wygod-
nej teczce.
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Wyzwania inteligencji wielorakich
Gra składa się z 64 ośmiokątnych kart (9,2 x 9,2 
cm) i 64 części puzzli, które tworzą 8 ośmiokątów 
(9,2 x 9,2 cm). Na każdej z 64 ośmiokątnych kart 
umieszczony jest test odpowiadający jednej z 
ośmiu inteligencji: inteligencja językowa, inteli-
gencja ruchowa, inteligencja matematyczno-lo-
giczna, inteligencja interpersonalna, inteligencja 
wizualno – przestrzenna, inteligencja muzyczna, 
inteligencja przyrodnicza.
Gra pobudza twórcze myślenie i wyobraźnię, 
zapoznaje z 8 inteligencjami, zachęca do pracy 
zespołowej oraz rozwija samowiedzę.
Do gry dołączona instrukcja, która dokładnie wy-
jaśnia każdą z w/w inteligencji, zasady gry oraz 
rozwiązania testów.

11920005 119 zł

Przygotuj dziecko do szkoły
Materiał do wielokrotnego użytku dzięki zastosowa-
niu ofoliowanych kart oraz suchościeralnego pisaka. 
Ćwiczenia zawarte w publikacji, oparte na materiale 
tematycznym i atematycznym, dotyczą: budowania, 
uzupełniania i dopełniania zbiorów,  wykluczania ele-
mentu ze zbioru, łączenia pasujących do siebie par.
W zestawie: 49 dwustronnie foliowanych kart z 
obrazkami (ponad 300 obrazków), pisak sucho-
ścieralny, instrukcję i torebki strunowe do prze-
chowywania wyciętych obrazków.

24005334 99 zł

Lateralizacja
Zestaw Lateralizacja jest niezbędnym narzędziem dla każdego nauczyciela w przedszkolu, który dokonuje badań 
gotowości szkolnej. Okaże się także bardzo pomocny dla nauczycieli wczesnoszkolnych. Dzięki wciągającej zabawie 
osoba diagnozująca bez trudu oceni lateralizację czynności ruchowych u dziecka. Takie badanie jest konieczne w 
okresie, który poprzedza okres rozpoczęcia edukacji.
Ocena lateralizacji w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest bardzo istotna z punktu widzenia dalszego roz-
woju dziecka. Dzięki zestawowi nauczyciel otrzymuje precyzyjne narzędzie, które bardzo polubią także najmłodsi.
Zawartość: wprowadzenie merytoryczne, opis prób diagnostycznych wraz z instrukcjami dla nauczyciela pomoce do ba-
dań (zabawki) wykonane z wysokiej jakości drewna, arkusz zapisu wyników, program komputerowy, który wskaże nauczy-
cielowi typ lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy.
drewniana skrzynka o wymiarach 27 x 19 x 10 cm

24310108 249 zł

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne klasy 4-8
Program multimedialny skierowany jest do nauczycieli oraz pedagogów-psychologów do prowadzenia zajęć rewali-
dacyjnych i kompensacyjnych z uczniami w wieku 10-15 lat. Pomaga przygotować się do zajęć z uczniami, a także z 
rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji rozwojowej. Obej-
muje zagadnienia z zakresu: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia.
Dzięki temu, że program „Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne” jest spójnym rozwiązaniem obejmującym 
całość zagadnień z zakresu dysleksji rozwojowej, praca z uczniami staje się wyjątkowo skuteczna. Jądrem programu 
są multimedialne ćwiczenia oraz karty pracy.
Część materiału ćwiczeniowego może być równolegle wykorzystany do wspierania rozwoju kluczowych kompetencji 
językowych i matematycznych wśród uczniów: zaniedbanych społecznie, z niewielkim deficytem rozwoju intelektual-
nego, z niewielkimi problemami widzenia i słyszenia, z różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD), z problemami 
emocjonalnymi w tym problemami ze spektrum autyzmu.
Zestaw zawiera: blisko 500 ćwiczeń multimedialnych, 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w progra-
mie, kwestionariusze diagnostyczne i teksty umiejętności z arkuszami odpowiedzi, poradnik metodyczny z instrukcją 
obsługi, poradnik dla rodziców, 1 długopis 3D wraz z szablonami rysunków które zmieniają je w przestrzenne obiekty.

25400028 2572 zł

Eduterapeutica Problemy wychowawcze - klasy 1-8
Zestaw „Problemy wychowawcze” pozwala przygotować szkołę podstawową do skutecznego przeciwdziałania prze-
mocy, agresji i uzależnieniom, a także wspierania rodziców i dzieci z problemami emocjonalnymi. Zestaw obejmuje 
szkolenia, propozycje działań i gotowe materiały dla psychologów i pedagogów, wychowawców, nauczycieli przed-
miotowych, rodziców i dzieci. Materiały podzielono na trzy grupy wiekowe odpowiadające klasom 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły 
podstawowej. Zestaw zawiera scenariusze szkoleń i szkoleń dla nauczycieli, scenariusze lekcji wychowawczych, spo-
tkań z rodzicami, gier społecznych dla dzieci i kompletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne.
Zestaw zawiera zebrane materiały trzech osobnych publikacji: Przemoc i agresja: 6 większych kół symbolizujących typowe 
reakcje na przemoc lub agresję wokół nas, 24 mniejszych kół służące do oceniania przedstawianych sytuacji i reakcji. Proble-
my emocjonalne: 6 większych kół z „emotikonami” symbolizującymi główne kategorie uzewnętrznianych emocji (szczęście, 
radość, smutek, strach, złość, inne), 24 mniejsze koła z symbolami twarzy reprezentujących warianty powyższych emocji. Uza-
leżnienia: 6 większych kół z symbolami różnych sfer naszego życia z białymi polami do umieszczania mniejszych kół (rodzina, 
rówieśnicy, szkoła, plan dnia, emocje w ciągu dnia, życie bez tego co nas może uzależniać), 12 mniejszych kół symbolizujących 
potencjalne źródła uzależnień – celowo wybrano obszary, które nie są w oczywisty sposób negatywne, a jednak mogą powo-
dować uzależnienia, 12 dwustronnych kół z różnymi ocenami sytuacji, służących do wyrażania opinii przez uczniów.
Zestaw zawiera: płytę CD ze zbiorem różnorodnych materiałów (poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z 
możliwością użycia ich na ekranie i wydruku, poradnik metodyczny oraz gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów.

25400035 1840 zł
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WYPOSAŻENIE 
ŚWIETLICY

Stolik do gier - 2 w 1
Duży stół do gry w szachy i warcaby, wysokiej jakości z 2 przestronnymi szufladami. Duże figury wykonane z drewna, 
największy el. 18 cm, łatwe do uchwycenia, forma stolika daje możliwość szerokiego wykorzystania do innych gier lub 
stworzenia atmosfery zawodów.
Wym.: 68 x 68 x 68 cm

14944418 990 zł

Węże i drabiny - gra
Kolorowa, drewniana plansza z numeracją od 1 
do 100 na której znajdują się węże i drabiny, po 
których gracz albo się wspina albo spada w dół, 
wygrywa ten, kto pierwszy dotrze na metę. Gra 
dla max. 4 osób.  
W zestawie: plansza 28 x 28 x 1 cm, 4 kolorowe 
pionki, kostka do gry.

97700788 69 zł

Zestaw gier 9 w 1
Zestaw 9 różnych gier w 1 
drewnianym pudełku m.in. 
szachy, chińczyk, domino, ko-
ści czy karty do gry to doskona-
łe uzupełnienie każdej szkolnej 
świetlicy. Plansze wykonane z 
solidnego drewna zapewniają 
trwałość produktu. 
Wym. 35 x 35 x 6 cm. 

15111277 189 zł

Stolik do zabaw z kuwetami
Mobilny stolik do zabaw, wyposażony w 
kuwety oraz gumową matę pokrywają-
cą blat. Wykonany z płyty laminowanej 
o gr. 18 mm w kolorze klonu. Kółka 
stoliku nie hałasują dzięki czemu jest on 
bardzo dyskretny. 
Wym.: 104 x 104 x 45 cm

19500774 999 zł

Kuchnia Czarownic
Celem gry jest jak najszybsze zebranie ośmiu 
muchomorków, aby ugotować zupę w swoim ko-
ciołku. Wszystkie 32 grzybki wym.ok.3 cm należy 
umieścić w kolorowych otworkach na ruchomym 
kole. Pierwszy z graczy, który tego dokona wygry-
wa. Gra ta ćwiczy umiejętność koncentracji i jest 
przy okazji zapewnia świetną zabawą.
W zestawie: 1 plansza (38 x 27,5 x 5 cm),  32 mu-
chomorki + 4 zapasowe oraz  1 kostka.

11622701 155 zł
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Activity Junior
Gracze na zmianę losują hasła i próbują je przed-
stawić pozostałym uczestnikom na jeden z trzech 
sposobów: rysując, opisując słownie, lub za po-
mocą pantomimy. Jeśli ktoś odgadnie hasło, pio-
nek drużyny przesuwa się do przodu. 
Gracze mogą ćwiczyć kreatywność, pewność siebie i po-
szerzać słownictwo, a ich ręce i nogi są w ciągłym ruchu! 
Zawartość: 330 kart z hasłami, 4 pionki, 1 klepsy-
dra, 1 sztywna plansza 42 x 34 cm, instrukcja.

15078749 95 zł

Kim jestem?
Każdy z graczy losuje po jednej karcie i umieszcza 
ją na opasce osoby z prawej strony.
Zadanie graczy polega na odgadnięciu kim się 
jest….na podstawie zadawanych pytań i odpo-
wiedzi reszty graczy, ale należy pamiętać, że pod-
czas gry należy udzielać tylko odpowiedzi „tak” 
lub „nie”.
Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza odgadnie 
co przedstawia jej karta.
Zawartość: 81 kart, 4 opaski, klepsydra i instrukcja.  

12801960 41 zł

25 gier
Atrakcyjny zestaw gier planszowych, losowych, zręcz-
nościowych i karcianych. Zasady i charakter poszcze-
gólnych gier bardzo się od siebie różnią i dlatego 
zarówno dzieci jak i dorośli znajdą tu coś dla siebie.
Zawartość dwustronna plansza, 16 pionków, 32 
pionki niskie, 28 bierek trójkąt, 15 kołków kostka 
do gry, 28 kamieni miseczka do pchełek, 4 pcheł-
ki duże, 16 małych pchełek oraz instrukcja.
25 gier przeznaczony dla 15 graczy.

12900157 45 zł

Czacha dymi
Gra planszowa z zaskakująco dużą ilością cieka-
wych zabaw. Poza wiedzą w grze przyda się odro-
bina szczęcie, taktyki i intuicji. Po drodze czekają 
na graczy roszady, przestoje i podchwytliwe pyta-
nia, od których CZACHA DYMI!
W zestawie: 162 karty, plansza o wym. 34 x 34 
cm, 4 pionki, kostka, instrukcja gry.

12802134 42 zł

5 sekund
Zmierz się z czasem w nowej grze towarzyskiej, 
w której szybko myślisz i szybko mówisz. Gracze 
ustawiają na środku pudełko z kartami i losują 
pytanie, na które odpowiada gracz siedzący na 
„Gorącym Krześle”. Kiedy usłyszy pytanie, wystar-
tuje czasomierz odmierzający dokładnie 5 sekund 
przeznaczonych na udzielenie 3 poprawnych od-
powiedzi. W zestawie: 372 karty z 744 pytaniami, 
czasomierz, plansza + dodatkowe akcesoria.

24000797 99 zł

5 sekund - Junior
Odpowiedzi na pytania pozornie proste pod pre-
sją czasu nagle okazują się niebywałym proble-
mem. Wersja gry stworzona specjalnie dla dzie-
ci, aby mogły zmierzyć się wyzwaniem wiedzy i 
refleksu. Grze towarzyszy wiele emocji, śmiechu 
i radości.
W zestawie 354 karty z 708 pytaniami, czaso-
mierz, plansza + dodatkowe akcesoria.

24001138 99 zł

Chińczyk - gra plaszowa
Drewniana gra planszowa to unikatowa forma zna-
nej na całym świecie towarzyskiej gry.
Przeznaczona dla 4 graczy.
W zestawie 8 pionków, kolorowa kostka.
Wym. drewnianej planszy:30 x 30 cm

11456785 79 zł

Chińczyk tradycyjny - Ludo
Estetycznie wykonana, drewniana gra dla 4 osób.
Dzięki dużym pionkom gra świetnie sprawdza się 
do zabaw nawet dla najmłodszych dzieci. 
Wym.: 28 x 28 cm

11456710 67 zł

Gra w statki
Trafiony - zatopiony! Gra w statki cała z drewna 
ma nie tylko wtykane statki ale także odpowied-
nie bomby, małe kulki, które są wciskane w miej-
scach określonych na planszy.
Wym.: 36 x 18 x 19 cm

15103457 125 zł
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398 Wszystkie ceny brutto

Szalona wieża
Te bambusowe krążki w unikalnych kształtach 
zachęcają do kreatywnej zabawy i nieszablono-
wego myślenia.
W zestawie 24 elem. których brzegi wyściełano filcem.

10105524 145 zł

Złap kaczuszki
Na spodzie każda z kaczek ma nadrukowana licz-
bę, zatem po wyławianiu można zsumować cyfry 
– i wiadomo kto wygrywa!
W zestawie 6 kaczek (9 x 6 x 7 cm)  i 2 wędki o dł. 30 cm
Zdjęcie poglądowe.

97802005 89 zł

Wędkowanie
Gra zręcznościowa dla dzieci, polegająca na ło-
wieniu rybek. Wygrywa ta osoba, która złowi ich 
najwięcej. Gra przeznaczona dla 3 osób.
W zestawie: 14 elementów, 3 wędki.
Śr. pojemnika do łowienia: 40 cm

11400600 109 zł

Duuszki - bądź szybszy od błyskawicy
Kładziemy na stole 5 różnych przedmiotów w 5 kolo-
rach - biały duszek, czerwony fotel, niebieska książ-
ka, szara mysz i zielona butelka. Wykładamy kolejne 
karty, a na każdej są dwa z tych przedmiotów, ale 
niekoniecznie we właściwym kolorze. Gracze muszą 
jak najszybciej złapać właściwy przedmiot. Najszyb-
szy gracz zdobywa kartę. Za pomyłkę niestety trzeba 
zapłacić - oddać jedną z wcześniej zdobytych kart. 
Wygrywa gracz, który zgromadzi najwięcej kart.
Wym.: 20 x 20 x 6 cm

19511140 89 zł

Piramida zwierzaków
Dopasuj zwierzaki odpowiednio do danego 
kształtu i zbuduj niesamowitą, zwierzęcą pirami-
dę. Zabawka  rozwija zdolności manualne,  kre-
atywność i motorykę. 
Wszystkie elementy wykonane z drewna.
Wym. 3 - 5 cm

29104478 29 elem. 135 zł

Mistakos - gra zręcznościowa
Zadaniem graczy jest takie nakładanie na siebie 
krzesełek, aby krzesło nie dotknęło blatu stołu. 
W zestawie: 24 sztuki krzesełek w kolorach nie-
bieskim, zielonym i czerwonym.

24001018 85 zł

gry zręcznościowe

Pallina zręcznościowa
Gra dostarczajaca wielu emocji. Uczy sprawności 
manulanej i intelektualnej. Zadanie polega na wycią-
gnięciu drewnianego patyczna w taki sposób, aby pi-
łeczki leżące na patyczkach nie spadły. Powodzenia! 
Gra przeznaczona dla 2-4 graczy. 
W zestawie: 1 pilśniowa mata, 1 bambusowy ko-
szyk, 20 bambusowych patyczków w 4 kolorach 
oraz 16 czerwonych kulek również w 4 kolorach.

10105522 145 zł
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400 Wszystkie ceny brutto

Wielka wieża z kostką
Drewniana wieża z klocków XL z kostką. Zbuduj wieżę, a następnie rzuć kostką, teraz spró-
buj wyjąć klocek w kolorze, który wylosowałeś, tak aby nie zburzyć wieży. Przegrywa ten z 
graczy, który przewróci wieżę. Klocki, które udało się wysunąć z wieży należy ułożyć na górze 
wieży. Klocki mogą być wykorzystywane również jako elementy konstrukcyjne do budowania 
rozmaitych budowli. 
W zestawie 60 drewnianych klocków (20 x 4,5 x 2,5 cm), kostka (6 cm) i bawełniany worek 
do przechowywania.

18500277 259 zł

Żabki
Różnokolorowe skaczące żabki. 
Mogą służyć do tradycyjnej za-
bawy w „Pchełki” bądź w formie 
zawodów „Kto dalej”. W wiaderku 
mieści się 16 sztuk żabek.

13001101 25 zł

25
 c

m

23
 c

m

Owocowy sen
Tu muszą spokojne rączki układać 
klocki (3,5 x 2 x 3,5 cm) z koloro-
wymi motywami na odpowiednie 
pola (9 x 9 x 0,4 cm). 
W zestawie: 30 klocków z nadru-
kiem owoców, 6 podstaw oraz 
kostka z nadrukami.
Wym.:12 x 20 cm

15101474 69 zł

Jenga z numerami
W  zestawie: 57 sztuk kolorowych 
beleczek z  numerami oraz drew-
niana kostka z numerami.
Wym. elem. 7,5 x 2,5 cm

15105260 69 zł

Naturalna Jenga
Klocki wykonane z litego bukowe-
go, pierwszej jakości drewna. Bez 
środków konserwujących - ekolo-
giczne. 51  klocków o wym.: 7,5 x 
2,5 x 1,5 cm

11400530 45 zł

Studnia Jakuba
Składa się z 60 drewnianych drąż-
ków w sześciu kolorach o śred-
nicy 10 cm i dł.18 cm oraz jednej 
drewnianej kostki z kolorowymi 
ściankami. 
Opakowanie tuba ok.28 cm

30000009 69 zł

Labirynt - droga do sera
Wysokiej jakości drewniany labirynt manipulacyjny. 
Podczas zabawy dziecko rozwija motorykę małą i 
poprawia zdolności manualne. Zestaw zawiera 
dwie kulki, które myszka musi zaprowadzić do 
dziurki zdobywając odpowiednią ilość punktów.
Wym.: 27 x 35 cm

14950795 85 zł

Labirynt - Ścianka wspinaczkowa
Duża wersja popularnej gry. Składana „ścianka 
wspinaczkowa”, której zabawa polega na prze-
prowadzeniu kulki, pociągając za sznurki w taki 
sposób, by nie wpadła do żadnej z dziur.
Gra wymaga skupienia, spostrzegawczości, uczy 
dzieci cierpliwości.
Wym.:120 x 59 cm

15105171 398 zł
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400 Wszystkie ceny brutto

Klocki przyssawki - 42 elem.
Zestaw dużych, geometrycznych klocków, które łączą 
się ze sobą za pomocą przyssawek.
Całość zapakowana w plastikowy kuferek.
Wym. kostki: 5,4 x 5,4 cm

14941312 199 zł

Rodzinka Oogi
Rodzina Oogi to zabawne postacie, które 
oferują dzieciom zupełnie nowe możli-
wości twórczej zabawy. Dzięki przyssaw-
kom oraz długim, elastycznym ramio-
nom Oogi łączy się z członkami rodziny 
a także każdą gładką powierzchnią. Wy-
konane z wysokiej jakości bezpiecznej 
gumy silikonowej (bez BPA i lateksu) 
W zestawie: 2 małe Oogi o wym. 8 cm, 2 
duże o wym. 13 cm

19120633 129 zł

Clics w pojemniku na kółkach 400
W zestawie: 305 klocków + 72 akcesoria + naklej-
ki + instrukcja budowy.

14400411 249 zł

Clics w pojemniku na kółkach 600
W zestawie: 463 klocki + 97 akcesoria + naklejki + 
instrukcje budowy.

14400606 349 zł

Clics w pojemniku na kółkach 800
W zestawie: 676 klocki + 124 akcesoria + 15 pla-
nów budowy + instrukcje budowy.

14400800 459 zł

15 w 1

20 w 1

25 w 1

Snap-X
100 kolorowych, wykonanych z mocnego tworzywa elementów zapewnia wszechstronną zabawę.
Z elementów można zbudować niesamowite konstrukcje  i wspaniałe budowle. Wszystkie kompo-
nenty SNAP-X można połączyć za pomocą prostego systemu kliknięć.
Całość zapakowana w plastikowym kuferku.

14958837 100 elem. 139 zł
14958502 500 elem. 589 zł

Wyjątkowo trwałe klocki wykonane z plastiku z domieszką elastycznej gumy, dzięki której klocki łatwiej się łączą. System Clics 
polega na tworzeniu dowolnych budowli  przy wykorzystaniu zawiasów, które  umożliwiają budowanie konstrukcji płaskich jak 
i przestrzennych.

W zależności od ilości elementów konstrukcje mogą przybierać różne rozmiary poprzez małe budowle do ogromnych, a dzięki 
zastosowaniu innowacyjnych zawiasów również uzyskanie ruchomych fragmentów. Klocki te doskonale wpływają na rozwój 
wyobraźni, pojęcie przestrzenności oraz sprawności manualnej zapewniające jednocześnie niesamowitą zabawę.

Klocki konstrukcyjne - Smart
Zestaw geometrycznych klocków konstruk-
cyjnych stworzonych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym - łączonych ze sobą za po-
mocą czarnego łącznika.
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku po-
niżej 3 roku życia.
Całość zapakowana w plastikowym ku-
ferku.
W zestawie: 300 elem.

14941311 139 zł
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402 Wszystkie ceny brutto

Domino
Klocki pokryte są lakierami posiadającymi certyfikat na produkty 
przeznaczone dla dzieci. Zapewnia to w pełni bezpieczną zabawę. 
Wym.: 50 x 25 x 12,5 cm

16400400 400 + 30 elem. 105 zł
16400800 800 + 30 elem. 169 zł

Klocki drewniane naturalne
Klocki wykonane z dużą precyzją co zapewni bez-
peiczeństwo podczas zabawy.
Wym. elem.: 3 - 7 cm

27810050 50 szt. 39 zł
27810100 100 szt. 75 zł

Klocki drewniane kolorowe
Opakowanie: wiaderko.
Wym. walca: 5 cm

11458669 100 szt. 95 zł

Klocki drewniane w wiaderku
W zestawie 100 klocków wykonanych z lakiero-
wanego drewna, pomalowane zostały nietok-
sycznymi farbami w żywych kolorach.
Zapakowane w poręcznym wiaderku.
W zestawie książeczka z instrukcja i modelami do 
budowania.

14759696 100 szt. 89 zł

Drewniane domino - Zwierzęta
Kolorowa mieszanka słoni, zebry, lwy i krokodyle. Wiele atrakcyjnych drewnianych akceso-
riów z drukowanymi cyframi i literami. W zestawie dodatkowo schodki, platforma, krążki 
popychające, by uatrakcyjnić grupową zabawę.
W zestawie 150 drewnianych elem.

15104248 159 zł

210 elem.

Klocki drewniane Miasteczko
Opakowanie: wiaderko 10 L
Wym. elem.: 2,5 - 7 cm

16426000 109 zł

Klocki drewniane Farma
Opakowanie: wiaderko 22 L
Wym. elem.:  2,5 - 7 cm

16426500 199 zł

Zamek - 4 bramy
Wym. elem.:  3 - 12 cm

11458984 199 zł

500 elem.
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402 Wszystkie ceny brutto

KLOCKI XL

Klocki drewniane konstrukcje XL
Klocki XL o wym.: 4 - 10 cm
W zestawie: 140 elem.
Opakowanie: widerko 10 L

16414000 109 zł

Drewniane klocki XL - Domy
Opakowanie: wiaderko 16 L
W zestawie: 210 elem.
Wym. elem. 4 - 10 cm

16421000 147 zł

Klocki budowlane spakowane w duże kuferki na kółkach, które dodatkowo stanowią ozdobny element Sali zabaw, zapewniając przechowywanie. 
W zestawach znajduje się mnóstwo elementów takich jak: dachy, okna, drzwi, drzewa, ludzie oraz pojazdy. 

Kuferek z klockami K1
Klocki o szerokości 1,6 cm.
Wym. kuferka: 39 x 29 x 30 cm

98400220 620 elem. 92 zł

Kuferek duży z klockami K2
Klocki o szerokości 3 cm. 
Wym. kuferka: 39 x 29 x 40 cm

98400248 280 elem. 129 zł

Kuferek duży z klockami K3
Klocki o szerokości 5,7 cm. 
Wym. kuferka: 39 x 29 x 40 cm

98400249 105 elem. 125 zł

Przeznaczone dla dzieci 
od 3 roku życia.

Wym.: 5 x 2,5 x 2,5 cm

Kamykowe Smoki
Wspaniałe kamyki pozwalające dzieciom na układanie smoków o różnych kształ-
tach, a tym samym pobudzające wyobraźnię dziecka.
Książeczka z 7 modelami do układania.
Wym.: 23 x 32 x 4 cm

11458817 105 elem. 159 zł

Mata do zabawy / worek
Mata do zabawy wykonana z poliestru. Po zakończeniu zabawy i ściągnięciu sznur-
ka mata zamienia się w worek do przechowywania zabawek. Śr. po rozłożeniu ok. 
150 cm, kolor niebieski lub zielony (wybierany losowo).

19510127 64 zł
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404 Wszystkie ceny brutto

Gospodarstwo domowe
W zestawie 120 elementów o wym.: 10,5 x 10,5 cm.
Opakowanie: pudełko kartonowe z uchwytem.

14290918 120 elem. 119 zł

Klocki konstrukcyjne 170
W zestawie 170 elementów o wym.: 10,5 x 10,5 cm
Opakowanie torba foliowa lub karton.

14290277 worek 149 zł
14290284 karton 159 zł

Klocki - Wafle mini
Wym. elem.: 3,5 x 3,5 cm

14214000 140 elem. 99 zł
14230000 300 elem. 179 zł
14250000 500 elem. 289 zł

Wafle  mini - konstruktor
Elastyczne klocki. W zestawie koła umożli-
wiające budowanie ruchomych konstrukcji.

14202271 300 elem. 179 zł
14202288 500 elem. 279 zł

Klocki łączki 
Cechujące się bardzo dużą różnorodnością kształ-
tów. W zestawie znajdują się główki zwierzątek.
Opak. kartonowe.

10241830 36 elem. 49 zł

Klocki jeżyki - 64 elem.
Opakowanie kartonowe.

10241820 64 elem. 49 zł

Klocki jeżyki - 500 elem.
Plastikowy kufer.

10280163 500 elem. 299 zł

Zabawa na 
świetlicy
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404 Wszystkie ceny brutto

Klocki cegły - Junior
Wym elem.: małe: (5,5 x 5,5 x 3,5 cm), duże: 36 (11 x 5,5 x 3,5 cm).

14291700 60 elem. -  małe: 24, duże: 36 79 zł
14291717 140 elem. - małe: 47, duże: 93 199 zł

Słomki konstrukcyjne - 200 elem.
120 rurek 20 cm, 80 krzyżyków.

22900200 59 zł

Słomki konstrukcyjne - 500 elem.
300 rurek 20 cm, 200 krzyżyków.

22900500 139 zł

Słomki konstrukcyjne - 1000 elem.
540 rureczek 20 cm +60 rureczek 10 cm +  400 
krzyżyków.

22910000 269 zł

Zestaw patyczki i kulki
Do tworzenia modeli geome-
trycznych potrzebne będą: 
patyczki i kulki.
W zestawie: 250 szt. patycz-
ków (każdy kolor to inna dłu-
gość),  80 kulek w 6 różnych 
kolorach. Nie odpowiednie dla 
dzieci pożniej 3 roku życia.

14987071 119 zł

Klocki budowlane - cegły MAX
Doskonały zarówno do budowy wielkich budowli jak 
i zabaw ruchowych. 
Wym. cegły: 31 x 15 x 9,5 cm

14201304 33 elem. 359 zł

Zabawa na świetlicy
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406 Wszystkie ceny brutto

Cymbergaj dla najmłodszych
Ta gra zapewnia wielkie emocje na małej przestrzeni! Wentylator napędzany 
8 bateriami typu AA unosi krążek, który szybko porusza się po polu. Gra uczy 
zręczności i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zestaw nie zawiera baterii. W zestawie: 
dwa odbijaki oraz krążki, przesuwany licznik zdobytych punktów nad bramkami. 
Wym.: 57 x 31 x 10 cm

15106705 145 zł

Piłkarzyki stołowe
Stół do piłkarzyków wykonany z drewna oraz tworzywa sztucznego. Zabawa pole-
ga na strzeleniu jak największej liczby goli przeciwnikowi. Nad bramkami znajduję 
się przesuwany licznik zdobytych strzałów. Do zestawu załączone są dwie piłeczki.
Wym.: 70 x 55 x 25 cm

15106702 238 zł

Piłkarzyki sprężynowe
Piłkarzyki sprężynowe to rewelacyjna 
zabawa nawet dla większej ilości dzieci.
Rewelacyjnie kształtuje zdolności moto-
ryczne jak i umiejętność pracy w grupie.
W skład zestawu wchodzi: 22 zawodni-
ków, 2 maszty na flagi, naklejki z flaga-
mi 22 państw ,piłka, bramki oraz tablica 
wyników (ręczna).
Duże, liczące 50 cm boisko pozwala na 
świetną zabawę w każdym wieku.
Wym: 36 x 53 x 6 cm

19510145 90 zł

Piłkarzyki
Produkt wykonany z wysokiej jakości two-
rzyw. Przeznaczony dla 2 – 4 graczy, zawie-
ra 22 piłkarzy po 11 z każdej drużyny.
Wym.: 106 x 69 x 74 cm

14714230 396 zł

Stół - Multi - 12 gier w 1
Wielofunkcyjny stół posiadający 
12 gier w 1, m.in. piłkarzyki, bil-
lard, hokey, kręgle, tenis, szachy, 
cymbergaj, itp.
Posiada wszystkie akcesoria po-
trzebne do gier, m.in. kule bilar-
dowe, kije, podkowy i quoits, talia 
kart, itp. Każdy znajdzie dla siebie 
coś ciekawego.
Wym.: 124 x 61,5 x 81,3 cm

19510140 899 zł

Bilard stołowy
Przenośny bilard stołowy, posiada wszystkie 
funkcje pełnowymiarowego bilarda, a jest bardzo 
kompaktowy. Piłki zatrzymywane w siatkach po-
zwalają w pełni kontrolować przestrzeń do gry, 
kije wykonane są z wytrzymałego drewna.
Wym. stołu: 96 x 53 x 20 cm
Wym. kija: 90 x 2 cm

15110250 399 zł

Mini Pink - Pong - zestaw
Kompletny zestaw do tenisa stołowego w małym formacie. Powlekany drewniany 
blat stołu na nóżkach zapewnia komfort gry.
Zestaw zawiera: mini stół (60 cm x 30 cm x 9,5 cm), 2 mini rakiety o wymiarach (16,5 
cm x 10,5 cm), standardową piłeczkę do tenisa stołowego, siatkę.

19510144 109 zł

Szczegółowy opis gier 
na www.educol.pl
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406 Wszystkie ceny brutto

Pojemniki z pokrywą i nadrukiem  na boku.  
Przeznaczony na wszelkiego rodzaju drobiazgi, zabawki, książki. Estetyczne, pojemne. 15L i 30L 

Pojemniki - Żaba
15L: wym.: 35 x 29,8 x 20 cm
30L: wym.: 45,5 x 34 x 23,8 cm

13107030A 15L 28 zł
13107030B 30L 38 zł

Pojemnik - Tablica
15L: wym.: 38,4 x 28,3 x 20 cm
30l: wym.: 45,5 x 36 x 25 cm

13107215 15L 28 zł
13107230 30L 38 zł

Pojemniki - Emocje
15L: wym.: 35 x 29,8 x 20 cm
30L: wym.: 45,5 x 34 x 23,8 cm

13108130A 15L 28 zł
13108130B 30L 38 zł

Pojemnik Kinder 70 L
Pojemnik jest półprzezroczysty, a pokrywę z dwóch 
stron przytrzymują dwa szerokie i mocne klipsy.
Pojemnik wyposażony w kółeczka, które uła-
twiają przemieszczanie nawet bardzo ciężkich 
przedmiotów. Możliwość układania w stos.
Wym.: 72,5 x 39,5 x 39 cm

15802230 95 zł

Regał na kółkach z kuwetami
Praktyczny regalik z 5 kolorowymi szufla-
dami. Produkt wykonany z mocnego two-
rzywa sztucznego.
Szafka wyposażona w kółka.
Wym. pojemnika: gł.: 17 cm, szer.: 33 cm, 
dł.: 32 cm

19565897 239 zł

Regał z szufladami 
Regał wykonany z polipropylenu.
Pojemność szuflady: 20 l

29014754 3 szuflady 149 zł
29014752 5 szuflad 209 zł

Pojemniki Jasmine
Bardzo elegancki pojemnik do przechowywania. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa, udekorowany deli-
katnymi listkami, które skrywają zawartość pudełka. 

13107155 55L - z kółkami 59 zł
13107133 33L 39 zł
13107112 22L 27 zł
13107113 13L 21 zł
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408 Wszystkie ceny brutto

Domino piankowe 3 w 1
Duże 28 elem. piankowe domino kształtuje logiczne myślenie, zdolności poznawcze, także pomagają w nauce liczenia. Zabawa polega na zestawieniu ze sobą piankowych elementów o 
tej samej liczbie oczek, czy o tym samym obrazku.
Każdy z elementów wykonany z pianki poliuretanowej obszytej tkaniną typu „Meditap” - bez szkodliwych ftalanów.
Praktyczna torba z rączkami do przechowywania.
Wym.: elem. 40 x 20 x 6 cm

19500173 1 kpl. 1100 zł

Mega Chińczyk
Mata wykonana z wysokiej jakości materia-
łu PCV z nadrukiem planszy popularnej gry 
„Chińczyk”. Do zestawu dołączona została 
duża kostka z nadrukiem. 
W zestawie: 16 pionków w 4 kolorach, oraz 
mata z nadrukiem 
Wym. maty: 140 x 140 cm, kostki 15 x 15 cm

19500537 299 zł

28  elem.

Mega warcaby
Gra posiadająca 64 pola oraz 24 pionki w (po 12 
dla każdego z graczy).Mata wykonana ze skade-
nu, dzięki czemu łatwa w utrzymaniu czystości.
W zestawie: 12 pionków czarnych, 12 pion-
ków białych oraz mata z nadrukiem pola gry 
o wym.140 x 140 cm

19501110 279 zł

Kostka piankowa
Wykonana z kolorowej pianki 
poliuretanowej. 
Kolor wybierany losowo.
Wym.: 15 x 15 cm

12500000 30 zł

Pionki piankowe do gier
W zestawie: 6 szt. o wym. 9 x 4 cm

19508001 32 zł
19508002 32 zł
19508003 32 zł
19508004 32 zł
19508005 32 zł
19508006 32 zł

W ZESTAWIE MATA + 16 PIONKÓW + KOSTKA

W ZESTAWIE MATA + 24 PIONKI
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408 Wszystkie ceny brutto

Dywanik edukacyjny 4 w 1
Dywan - mata edukacyjna 4 w 1 to klasyczne 4 gry: warcaby, 
kółko i krzyżyk, chińczyk, młynek w atrakcyjnej formie dywanu. 
Kolorowa mata o wymiarach 197 x 66 cm, wzmocnione 
brzegi obszyte nicią zapobiegającą strzępieniu się, antypo-
ślizgowy spód, plamoodporna tkanina ułatwiająca utrzyma-
nie czystości.
W zestawie: mata, 36 drewnianych dwustronnych krąż-
ków, materiałowy woreczek oraz zasady gry.

98219424 149 zł

Materace - Kółko i krzyżyk
Pokrowiec wykonany z tkaniny typu „Meditap” - bez 
szkodliwych ftalanów.
W zestawie: materac 120 x 120 cm, oraz 10 
mniejszych z nadrukiem kółka i krzyżyka o wym.: 
40 x 40 cm

19500181 657 zł

Twister Max
Radość z zabawy dla dużych i małych. Zestaw 
składa się z nie zawierającego substancji szkodli-
wych dywanu do gry (100% poliamidu), materia-
łów do gry i instrukcji. 
Można grać na zewnątrz i w pomieszczeniach. 
Wymiary dywanu: 135 x 145 x 0,5 cm

19110139 265 zł

Mega wygibajtus
Jak bardzo jesteś zakręcony? Prawa noga na czerwo-
ne! Brawo! Lewa ręka na zielone! Potrafisz? Miliony 
śmiesznych pozycji i tony śmiechu przy tym! Rzuć 
kostkami  i sprawdź  jakie kroki musisz wykonać. 
Ostatni gracz, który zostanie na dywanie  wygrywa !
Wielką zaletą Twistera jest możliwość rozgrywki 
drużynowej oraz dostosowywanie reguł do potrzeb. 
W zestawie: dywan o wym.:200 x 100 cm oraz 2 kost-
ki z nadrukiem stóp i dłoni w kolorach odpowiadają-
cych kolorom na dywanie.
Wym.: 200 x 100 cm

11312116 248 zł

Kółko i krzyżyk XL
Popularna gra „Kółko i Krzyżyk’ w nowej odsłonie XL. Świet-
na zabawa dla całej grupy. 
Zestaw zawiera 10 woreczków wypełnionych piaskiem oraz 
pole wykonane ze sznurka o wymiarach 70 x 70 cm.

18500263 159 zł

Wyposażenie świetlicy
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410 Wszystkie ceny brutto

Tęczowy Dywan - Prostokąt
Wym.: 300 x 200 cm

29401013 1195 zł

Tęczowy Dywan - Kwadrat
Wym.: 200 x 200 cm

29401019 1099 zł

Dywan - liczenie do 100
Zaprojektowany, aby zachęcić do nauki poprzez 
interakcję i zabawę. Swoją odporność na zginanie 
zawdzięcza unikalnemu zabezpieczeniu Rhombus. 
Spód pokryty antypoślizgową powłoką Dura-Latex. 
Całość wykonana z materiałów odpornych na ścieranie, 
testowanych laboratoryjnie na ciężkie warunki pracy.
Wym.: 200 x 200 cm

29400025 1099 zł

Dywan - liczby od 0 do 100
Wym.: 200 x 150 cm

29401011 539 zł

Tęczowy Dywan - Okręgi
Wym.: 200 x 200 cm

29401020 1099 zł

Kolorowy dywan idealny do 
kącików czytania oraz jako ciekawe 
wykończenie pomieszczenia. 
Zaprojektowany, aby zachęcić do 
nauki przez interaktywną zabawę. 
Wykonany z bardzo wytrzymałego 
i łatwego w czyszczeniu materiału. 
Posiada bardzo mocno obszyte 
krawędzie, które zabezpieczają 
przed pruciem sie materiału.

Szersza oferta dywanów 
dostępna na www.educol.pl

Doskonała pomoc w nauce liczenia. 
Wykonany w jaskrawych, przyjaznych dzieciom kolorach. 

Spód dywanów pokryty antypoślizgową powłąką Dura-Latex



w
yp

os
aż

en
ie

 ś
w

ie
tli

cy

411Szersza oferta na www.educol.pl

w
yp

os
aż

en
ie

 ś
w

ie
tli

cy

410 Wszystkie ceny brutto

Dywany dekoracyjny - Kolorowy labirynt
Posiada antypoślizgowe podłoże oraz ciasno obszyte, miękkie wykończenie brzegów.
Wym.: 200 x 200 cm

29400001 439 zł

Dywany dekoracyjny - Premium
Posiada antypoślizgowe podłoże oraz ciasno obszyte, miękkie wykończenie brzegów.
Dywany te charakteryzują się bardzo grubym włosiem.
Wym.: 200 x 200 cm

29400023 Paleta malarza 959 zł
29400040 Dzieci całego świata 959 zł

Dywan „Podróż po Świecie”
Kolorowy dywan z mapą świata. Zaprojektowany, aby zachęcić do nauki przez interaktywną 
zabawę. Wykonany z bardzo wytrzymałego i łatwego w czyszczeniu materiału. Posiada bardzo 
mocno obszyte krawędzie, które zapobiegają przed pruciem się materiału.
Wym.: 300 x 200 cm

29400021 1195 zł

Dywan - Dom nad stawem
Dywan, który jest miejscem spotkań całej grupy w momencie kiedy nauczyciel, np. czyta dzieciom bajkę. Każde z dzieci 
może mieć własne miejsce na dywanie przez cały rok. Spód dywanu wykonany z miękkiej gumy (antypoślizgowy). 
Dywan bardzo ciepły, gruby, przyjemny w dotyku.
Wym.: 300 x 200 cm

11322103 519 zł
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412 Wszystkie ceny brutto

Stolik 2 w 1 
Na jednej ze stron stolika plansza Chińczyk po odwróceniu WarcabyIstnieje możliwość indywiduwalnego 

doboru koloru z palety poniżej:

1 3 5 72 4 6 8

9 11 1310 1612 14 15

Kanapa standard skaja
Wym. pojedyncza: 32,5 x 45 x 60 cm
Wym. podwójna:  65 x 45 x 60 cm
Wym. potrójna: 97,5 x 45 x 60 cm
Wym. poczwórna: 130 x 45 x 60 cm
Wym. rogówka: 55 x 55 x 60 cm

19540085+k pojedyncza 159 zł
19540086+k podwójna 247 zł
19540087+k potrójna 367 zł
19540088+k poczwórna 459 zł
19500182+k rogówka 499 zł

Leżanka funkcyjna
Unikalna i ergonomiczna konstrukcja siedziska za-
pewnia dziecku komfortową pozycję do leżenia jak 
i siedzenia nie obciążając kręgosłupa. Bezkompro-
misowa jakość wykonania – podwójne szwy, wyso-
kiej jakości pianka, materiał łatwy do utrzymania w 
czystości – sprawiają, że jest to artykuł idealny dla 
szkół i przeszkól gdzie liczy się wytrzymałość.
Wym. pojedynczej po rozłożeniu: 36 x 76 x 48 cm, 
wym. po złożeniu: 36 x 49 x 30 cm,podwójne: zło-
żone: 72 x 49 x 30 cm, rozłożone: 72 x 76 x 40 cm

29400003 pojedyncza 269 zł
29400004 podwójna 419 zł

Stolik z siedziskami
Bardzo praktyczny zestaw do zabawy dla dzieci. Proponujemy w dwóch kolorystykach:multi-kolor i basic. Okrą-
głe siedziska swoim kształtem pozwalają uzyskać ciekawy efekty i zaoszczędzić miejsce po skończonej zabawie.
Wym.: stolika: 40 x 60 x 60 cm, siedziska: 25 x 50 x 50 cm

19505035 Mulit - kolor 682 zł
19505036 Chińczyk / Warcaby 767 zł
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412 Wszystkie ceny brutto

Zestaw okrągłych pufek
Zestaw okrągłych pufek to aż 11 bardzo wygodnych siedzisk, które 
z powodzeniem sprawdzą się jako element kącika wypoczynkowe-
go, czy też element wykorzystywany podczas rozmaitych zabaw. 
Każda pufka posiada pokrowiec w innym kolorze, dlatego dzieci 
mogą swobodnie podzielić się siedziskami pomiędzy sobą, biorąc 
pod uwagę upodobania kolorystyczne. Pokrowiec wykonany został 
z meditapu. Materiału, który jest trwały i odporny, do tego oferuje 
łatwo zmywalną powierzchnię, dzięki czemu utrzymanie w czystości 
pufek nie sprawia problemów. Od spodu zastosowano antypośli-
zgową powierzchnią dla zwiększenie komfortu jak i bezpieczeństwa 
użytkowania. Meditap pozbawiony został także toksycznych ftala-
nów. Każda pufka wewnątrz posiada sprężystą i miękką gąbkę, dzię-
ki której to siedziska są tak wygodne. Nawet podczas intensywnego 
użytkowania przez długi czas, nie traci ów pianka na swoich właści-
wościach. Całość zachwyca estetyką, prostotą w swojej formie, ale i 
wysoką jakością wykonania oraz zastosowanych materiałów. 

94640058 399 zł

Do każdego z  zestawów siedzisk -
praktyczna torba do przechowywania.

Do każdego z  zestawów siedzisk -
praktyczna torba do przechowywania.

Siedziska - znaki drogowe I
10 siedzisk o śr.: 30 cm, gr. 6 cm

19500174 548 zł

Siedziska - Cyfry
10 siedzisk o śr.: 30 cm, gr. 6 cm

19500176 548 zł

Siedziska - znaki drogowe II
10 siedzisk o śr.: 30 cm, gr. 6 cm

19500175 548 zł

Siedziska - Figury
10 siedzisk o śr.: 30 cm, gr. 6 cm

19500177 548 zł

Siedziska - Emotikony
Zestaw 12 siedzisk z pianki poliuretanowej obszy-
tej tkaniną typu „Meditap” z nadrukiem.
Praktyczna torba z rączkami do przechowywania.
Spód siedziska z materiału antypoślizgowego.
Śr.30 cm, gr.6 cm

19500178 599 zł



re
gu

la
m

in

414 Wszystkie ceny brutto

Regulamin i warunki handlowe
§1 Definicje

1. Administrator Danych Osobowych: Educol Anna Kolasińska, Spółdzielcza 9, 83-110 Tczew, NIP 593-234-35-57, REGON 192774190
2. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub 
lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
3. Adres reklamacyjny: Educol Anna Kolasińska, Spółdzielcza 9, 83-110 Tczew, NIP 593-234-35-57, REGON 192774190
4. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem educol.pl, w zakładce regulamin, zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
5. Dane kontaktowe: Educol Anna Kolasińska, Spółdzielcza 9, 83-110 Tczew, NIP 593-234-35-57, REGON 192774190
6. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie 
tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
7. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, 
przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, wyrokach, orzeczeniach o ukaraniu i 
mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
8. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem educol.pl
9. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi 
stosownymi przepisami prawa.
10. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
11. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a 
posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
13. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
14. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową.
15. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
16. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
17. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
18. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
19. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w 
sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://
webgate.ec.europa.eu/odr
20. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
21. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
22. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, 
która znajduje się pod adresem: educol.pl/polityka_prywatnosci
23. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
24. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu 
jego ceny.
25. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
26. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
27. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
28. Rejestr UOKiK - rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu 
sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
29. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
30. Rzecz – rzecz ruchoma, mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
31. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem educol.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
32. Sprzedający: Educol Anna Kolasińska, Spółdzielcza 9, 83-110 Tczew, NIP 593-234-35-57, REGON 192774190 zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/EntryChangeHistory.aspx?Id=f69eb40e-7c46-4e23-a518-94e048ce7ab3&archival=False
33. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie 
danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
34. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych.
35. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku 
Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
36. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
37. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi 
odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej 
oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że 
Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść 
została sprostowana przed zawarciem umowy.
38. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub 
rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
39. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce 
wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. 

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, 
który określony jest w cenniku dostaw.
4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu 
oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w 
postaci:
a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w 
wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, 
niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.



Wszystkie ceny brutto

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej 
z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub 
nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 
1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może 
mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu educol.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.
9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login 
i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i 
chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności;
d) wybór miejsca wydania rzeczy;
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności 
elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w 
stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu 
płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o 
wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na 
kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez 
Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia 
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 
upływem. W przypadku kiedy klient nie wystąpi do firmy Educol o odstąpienie od Umowy, zamówienia, a towar zostanie wysłany i nie zostanie odebrana przesyłka przez klienta , 
klient w tej sytuacji zostanie obciążony kosztami jakie poniosła firma Educol w wyniku wysyłki zamówionego przez klienta towaru.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod 
adresem educol.pl lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy 
odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca 
nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza 
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi 
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób 
dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób 
płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej 
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 
potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia 
lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku 
niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce 
zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany
przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu 
dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie: https://www.educol.pl/content/3-regulamin-sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym 
okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za 
mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje 
się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie 
Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za 
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający 
oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
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LP Kod Nazwa towaru Cena Ilość Wartość

Wartość zamówienia

Osoba zamawiająca

Tel. kontaktowy

Data

Adres odbiorcy

Osoba do kontaktu

Ulica

Miejscowość Kod

Telefon e-mail:

NIP

Pieczątka i podpis

83-110 Tczew, ul. Spółdzielcza 9
Tel. (58) 531-23-96, (58) 532-18-16
Fax (58) 532-19-88, tel. kom.: 502-905-045
zamowienia@educol.pl
biuro@educol.pl
www.educol.pl

Adres płatnika

Osoba do kontaktu

Ulica

Miejscowość Kod

Telefon e-mail:

NIP

Pieczątka i podpis

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych firmy EDUCOL wyłącznie w celach marketingowych. 

Data Podpis i pieczęć

Oferujemy bezpłatny transport na terenie całej Polski przy zamówieniach powyżej 400 zł.
Przy zamówieniach poniżej 400 zł doliczane będą zryczałtowane koszty transportu:
- pojedyncze paczki do 30 kg - 25 zł
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- wykonane z polipropylenu
- odporne na pęknięcia, uszkodzenia i złamania
- pozytywnie przeszły rygorystyczne badania i testy laboratoryjne w Wielkiej Brytanii przeprowadzone 
przez laboratorium FIRA
- pierwsze krzesła, które w pełni spełniają normę EN 1729 część 1 i 2
- lekkie, możliwość sztaplowania, łatwe do przechowywania, zajmują mało miejsca
- łatwe do utrzymania w czystości, 
można myć myjkami, parą,strumieniem 
wody, itp.
- bezpieczne, niewywracające się
- konstrukcja uniemożliwiająca
“bujanie się” na nich
- idealne krzesła dla uczniów 
i nauczycieli
- nie posiadają mocowań, 
śrub, ostrych krawędzi, itp. 
wykonane z w całości 
z jednego elementu
- tanie w utrzymaniu
- nie wymagają
konserwacji
- nie wytwarzają takiego 
hałasu jak typowe krzesła
- nie rysują podłoża
- bogata kolorystyka, nowoczesne
wzornictwo

Drzwiczki zestawów  szafek mogą  być ozdobione indywidualnie wg Państwa pomysłów – scenki z bajek, krajobrazy, zdjęcia, 
wszelkie motywy jakie tylko można nadrukować. Pomysły dzieci, gdzie ich prace mogą być trwale umieszczone na frontach mebli 
tworząc niepowtarzalny wystrój zestawu szafek.

Materace, pufki, foteliki mogą być zadrukowane z Państwa pomysłami.
Każdy projekt będzie omawiany indywidualnie, gdzie podpowiemy jakich materiałów użyć do realizacji Państwa projektu.

W przypadku zainteresowania wszelkie pytania 
prosimy kierować do naszego Działu Graficznego:
grafika.educol@educol.pl lub o kontakt pod 
numerem tel. 798-746-767

Zachęcamy do współpracy i tworzenia 
niepowtarzalnych wystrojów sal, mebli, całego 
otoczenia.

EDUCOL
ul. Spółdzielcza 9

83-110 Tczew

+48 (58) 531-23-96 
+48 (58) 532-18-16
+48 502-905-045

zamowienia@educol.pl
biuro@educol.pl

+48 (58) 532-19-88 www.educol.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

EDUCOL to importer i dystrybutor starannie wyselekcjonowanych pomocy edukacyjnych i zabawek spośród najlepszych 
producentów w Europie i na świecie.

Jako producent specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju mebli, przeznaczonych do szkół i przedszkoli, w tym
szatni, szafek, zestawów meblowych, stołów ławek i krzeseł oraz kompleksów kuchennych i kącików zabaw dla dzieci.
W ofercie produkcyjnej znajdują się również: suche baseny, kształtki piankowe, makatki i szereg innych pomocy
wykonanych z materiałów tekstylnych oraz drewnianych pomocy edukacyjnych.

Dzieci i młodzież spędzają w szkole siedząc na krześle do sześciu godzin dziennie przez okres 11 lat lub 
więcej. Krzesła muszą zatem być bezpieczne, trwałe oraz łatwe w utrzymaniu czystości. Prezentowane 
krzesła zostały zaprojektowane, aby sprostać wielu wymogom i potrzebom rynku europejskiego.

Dedykowany katalog skierowany jest dla szkół podstawowych.

Banery reklamowe

Wyroby na folii okiennej

Realizujemy zamówienia 
według wzorów klienta!

Nadruki na tkaninach

Miło nam poinformować Państwa, że powiększyliśmy nasz park maszynowy o drukarkę wielkoformatową HP335.

Drukarka ta pozwoli nam realizować Państwa indywidualne projekty dotyczące wystroju sal przedszkolnych i szkolnych 
poprzez nadruki  wielkoformatowe na różnych materiałach, typu: papier, folia, folia magnetyczna, materiał skóropodobny 
skaden-meditap, folie elektrostatyczne, banery okolicznościowe , wszelkiego typu folie na okna, szklane drzwi – folie przez-
roczyste, półprzezroczyste,  matowe, folie wielokrotnego użytku, które można naklejać na wszelkiego typu fakturach ścian 
i zdejmować, również możemy drukować fototapety, aplikacje na ścianę, rolety, zasłony, grafikę podłogową,  itp. - gama 
materiałów do nadruku  jest bardzo szeroka.

Nadruki na meblach



Katalog przedszkolny

83 - 110 Tczew • ul. Spółdzielcza 9 • Polska
tel. +48 (58) 531 - 23 - 96 
tel. +48 (58) 532 - 18 - 16 
fax. +48 (58) 532 - 19 - 88

kom. +48 502-905-045 
e-mail: biuro@educol.pl

www.educol.pl

www.danakol.pl

anakolD
Nowoczesne meble dla wymagających odbiorcówNowoczesne meble dla wymagających odbiorców
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