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brzoza NB 2001 465 zł
buk NB 2002 465 zł

brzoza NB 2011 569 zł
buk NB 2012 569 zł

brzoza NB 2021 659 zł
buk NB 2022 659 zł

brzoza NB 2131 675 zł
buk NB 2132 675 zł

brzoza NB 2211 689 zł
buk NB 2212 689 zł

brzoza NB 2111 660 zł
buk NB 2112 660 zł

brzoza NB 2231 745 zł
buk NB 2232 745 zł

brzoza NB 2221 749 zł
buk NB 2222 749 zł

brzoza NB 2031 575 zł
buk NB 2032 575 zł
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 Szafa  ubraniowa
brzoza NB 4041 435 zł
buk NB 4042 435 zł
• 46 x 40 x 190

Biurko prima lewe
brzoza NB 6101 459 zł
buk NB 6102 459 zł
• 155 x 110 x 75 cm 

 Biurko prima prawe
brzoza NB 6201 459 zł
buk NB 6202 459 zł
• 155 x 110 x 75 cm

Szafa ubraniowa
brzoza NB 3041 620 zł
buk NB 3042 620 zł
• 90 x 40 x 190

niowa
4041 435 zł
4042 435 zł

brzozabrzoza
buk 
• 155 x 11

6201 459 zł9 zł
6202 459 zł

620 zł
620 zł
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  Stół konferencyjny
brzoza NB 5001 299 zł
buk NB 5002 299 zł
• 70 x 180 x 73 cm

dr
ąż

ek
 n

a 
w

ie
sz

ak
i

  Moduł na dzienniki
NB 3001 199 zł
• 14 skrytek
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k
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Szafka 9 skrytek
brzoza NB 9431 420 zł
buk NB 9432 420 zł
• wym.: 90 x 40 x 120 cm; 
• 9 skrytek z zamkami o wym.: 28 x 39 x 33 cm; 

materiał: płyta meblowa laminowana

Szafka 15 skrytek
brzoza NB 9451 690 zł
buk NB 9452 690 zł
• wym.: 90 x 40 x 190 cm; 
• 15 skrytek z zamkami o wym.: 28 x 39 x 33 

cm; materiał: płyta meblowa laminowana

Drzwi do szafki 
skrytkowej 6
brzoza NB 0061 199 zł
buk NB 0062 199 zł
• 6 szt. z zamkiem;
•  wym.: 35 x 29,2 cm; materiał: płyta wiórowa 

laminowana

Drzwi do szafki 
skrytkowej 9
brzoza NB 0091 275 zł
buk NB 0092 275 zł
• 9 szt. z zamkiem; 
• wym.: 35 x 29,2 cm; materiał: płyta wiórowa 

laminowana

Komoda
brzoza NB 1101 950 zł
buk NB 1102 950 zł
• wym.: 90 x 40 x 120 cm; 
• wym. wew. szufl ady: 36 x 33 x 26 cm; 
• materiał: płyta wiórowa

Szafka z drzwiami
15 skrytek
brzoza NB 9351 1 150 zł
buk NB 9352 1 150 zł
• wym.: 90 x 40 x 190 cm; 
• 15 skrytek z zamkami o wym.: 28 x 39 x 33 cm;
• materiał: płyta meblowa laminowana

Szafka z drzwiami 
9 skrytek
brzoza NB 9331 680 zł
buk NB 9332 680 zł
• wym.: 90 x 40 x 120 cm; 
• 9 skrytek z zamkami o wym.: 28 x 39 x 33 cm; 
• materiał: płyta meblowa laminowana

Szafka z dr
9 skrytek
brzoza NB
buk NB
• wym.: 90 x 40 x 1
• 9 skrytek z zamka
• materiał: płyta me

Szafka z
15 skryt
brzoza
buk 
• wym.: 90 x 
• 15 skrytek z 
• materiał: pły

80 zł
80 zł

x 33 cm;

Komoda
Komoda zapewnia 
przestrzeń do przecho-
wywania dokumentów, 
prac uczniów czy nie-
wielkich pomocy na-
ukowych. Sześć szuflad 
wyposażono w wygod-
ne uchwyty oraz zamki 
z kluczykami, które chro-
nią  przedmioty umiesz-
czone wewnątrz. 

Biurko z szufl adami
brzoza NB 6901 799 zł
buk NB 6902 799 zł
• wym. biurka: 160 x 65 x 78,5 cm, 
• wym. dostawki: 65 x 65 x 78,5 cm, 
• wym. wew. szufl ady: 26 x 40 x 16 cm; 
• materiał: płyta wiórowa o gr. 25 mm i 18 mm, 
• metalowe nogi bez regulacji wys. 6

fka 9 skrytek DrSzaSzafka 15 skrytek Sza

Duże biurko z kilkoma możli-
wościami montażu zgodnie z 
własnymi potrzebami i możli-
wościami pomieszczenia. Po-
siada 3 szuflady zamykane 
centralnym zamkiem oraz do-
stawkę, która pozwala zwięk-
szyć powierzchnię pracy. 

szafki skrytkowe
Funkcjonalne szafki z 15 lub 9 pojemnymi skrytkami o wymia-
rach 28 x 39 x 33 cm każda z możliwością montażu drzwiczek 
z zamkiem. Idealne dla kadry do pokoju nauczycielskiego a tak-
że jako indywidualne szafki dla uczniów. Dostępne w kolorze 
brzozy lub buku.
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  REGAŁY
BIBLIOTECZNE

REGAŁY
WOLNOSTOJĄCE

REGAŁY
PRZYŚCIENNE

1 moduł
NL 0341 456 zł
• wym. 87 x 34 x 189 cm
• 6 półek o wys. 31 cm

1 moduł dwustronny
NL 0491 568 zł
• wym. 87 x 49 x 189 cm
• 12 półek o wys. 31 cm

Dostawka
NL 0342 400 zł
• wym. 85 x 34 x 189 cm
• 6 półek o wys. 31 cm

Dostawka dwustronna
NL 0492 487 zł
• wym. 85 x 49 x 189 cm
• 12 półek o wys. 31 cm

3 modułowy
NL 0343 1 201 zł
• wym. 254 x 34 x 189 cm
• 18 półek o wys. 31 cm

3 modułowy dwustronny
NL 0493 1 497 zł
• wym. 254 x 49 x 189 cm
• 36 półek o wys. 31 cm

Regały wolnostojące posiadają 
wytrzymały metalowy stelaż. 
Półki wykonane są z płyty wió-
rowej laminowanej w kolorze 
drewna bukowego i posiada-
ją ograniczniki zapobiegające 
zsuwaniu się książek.
Dostępne:
– 3 modułowe dwustronne (NL 

0493) 
– 1 modułowe regały dwustron-

ne (NL 0491),
– dostawki dwustronne (NL 

0492). 
• idealne do użytku w szkołach i bibliote-

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

Regały przyścienne posiadają 
wytrzymały metalowy stelaż. 
Półki wykonane są z płyty wió-
rowej laminowanej w kolorze 
drewna bukowego. 
Dostępne 
– 3 modułowe (NL 0343)
– 1 modułowe regały (NL 0341)
– dostawka (NL 0342). 
• idealne do użytku w szkołach i bibliote-

kach publicznych
• wym. 254 x 34 x 189 cm 
• 18 półek o wys. 31 cm

254 cm

254 cm
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ŁAWKI I   KRZESŁA

  CLASSIC

S 43 cm
G 37 cm
W 35-46 cm (siedzisko)

wys. 3
NS 0013 78 zł

wys. 4
NS 0014 86 zł

wys. 5
NS 0015 92 zł

wys. 6
NS 0016 98 zł

wys. 7
NS 0017 115 zł

KRZESŁOKRZESŁO

rodzaj ławki
stoły kompletne jedno i dwuosobowe

dostępne kształty blatu

69 x 50 cm130 x 50 cm

kolory
blatów, siedzisk i oparć

buk

kolor nóg i stelaża

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

wzmocniony narożnikiem i poprzeczkami

nogi ławek
• bez regulacji

3 (59 cm), 4 (64 cm), 
5 (71 cm), 6 (76 cm)

• metalowe
• nogi o przekroju kwadratowym - 25 mm 

siedzenia i oparcie krzeseł
sklejka pokryta laminatem HPL

nogi krzeseł
• bez regulacji

3 (35 cm), 4 (38 cm), 5 (43 cm), 6 (46 cm), 7 (51cm)
• metalowe
• nogi o przekroju okragłym - 25 mm 

dodatkowe 
wyposażenie
plastikowy haczyk 
na tornistry w komplecie

certyfi katy i normy
INT CERT
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    ŁAWKA DWUOSOBOWAŁAWKA DWUOSOBOWA
wys. 3
AJE 230 172 zł

wys. 4
AJE 240 174 zł

wys. 5
AJE 250 176 zł

wys. 6
AJE 260 178 zł

ŁAWKA   JEDNOOSOBOWA
wys. 3
AJE 130 143 zł

wys. 4
AJE 140 145 zł

wys. 5
AJE 150 147 zł

wys. 6
AJE 160 149 zł

uchwyt 
na plecak

130 cm 69 cm

50 cm50 cm
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 NS 0747

 NS 7047

 NS 6047

 NS 0846

 NS 7846

 NS 6846

 NS 0748

 NS 7048

 NS 6048

 NS 0750 259 zł

 NS 7050 259 zł

 NS 6050 259 zł

 NS 0849 169 zł

 NS 7849 169 zł

 NS 6849 169 zł

 NS 0749 179 zł

 NS 7049 179 zł

 NS 6049 179 zł

 NS 0850 249 zł

 NS 7850 249 zł

 NS 6850 249 zł

ŁAWKA
DWUOSOBOWA

 KRZESŁA

ł

ł

ł

ł

ł

ł

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

Ławka z regulacją 2-4
• wys. blatu regulowana 2-4 (53 – 64 cm)

ŁAWKA
  JEDNOOSOBOWA

 Uchwyt 
na plecak
NS 0052 13 zł

 Koszyk 
do ławki
NS 0058 33 zł
• 45 x 34 x 12 cm,1 szt.
• przeznaczony do ławki 

jednoosobowej, ławka 
dwuosobowa wymaga 2 
koszyków

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

Ławka z regulacją 2-4
• wys. blatu regulowana 2-4 (53 – 64 cm)

• wym. blatu 60 x 50 x 1,8 cm; blat w kolorze buk• wym. blatu 120 x 50 x 1,8 cm; blat w kolorze buk

DODATKI

rodzaj ławki
ławki kompletne jedno i dwuosobowe

dostępne kształty blatu

60 x 50 cm120 x 50 cm

dostępne kolory blatów, 
oparć i siedziska

buk

dostępne kolory stelaży

blat
• sklejka pokryta warstwą HPL (gr. 18 mm)
• mocowanie do blatu

nogi 
• regulowane wysokości 

2 – 4 (53, 59, 64 cm) 
3 – 6 (59, 64, 71, 76 cm)

• metalowe

dodatkowe wyposażenie
koszyk do ławki, 
uchwyt na plecaki (sprzedawane osobno)

siedzenia i oparcie krzeseł
sklejka pokryta warstwą HPL

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

2 os.2 os. 1 os.1 os.

wys. 3-4 35 – 38 cm wys. 5-6 43 – 46 cm

Stabilne, wygodne, solidne. Nadają się zarówno 
do przedszkola jak i szkoły. Proponujemy krzesła 
i stoły z regulacją 1-2, 3-4, 5-6. Meble osadzo-
ne są na stelażu metalowym. Siedzisko, oparcie 

wykonane ze sklejki pokrytej warstwą laminatu 
HPL, dodatkowo siedzisko posiada wyprofilowa-
nie zwiększające komfort użytkowania.

125 zł 135 zł 139 zł
7048

6048

7047

6047

wys. 1-2 26 – 31 cm

7846

6846
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KRZESŁA
I ŁAWKI

 Z REGULACJĄ
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Ławka jednoosobowa

rozmiar 6
ASO 1600  249 zł
• wym. 69 x 50 cm
• wys. 6 (76 cm)

rozmiar 7
ASO 1700 249 zł
• wym. 69 x 50 cm
• wys. 7 (82  cm)

Ławka dwuosobowa

rozmiar 6
ASO 2600  299 zł
• wym. 130 x 50 cm
• wys. 6 (76 cm)

rozmiar 7
ASO 2700 299 zł
• wym. 130 x 50 cm
• wys. 7 (82  cm)

Ławki z blatem pokrytym laminatem HPL
w kolorze bukowym

Wysokogatunkowe ławki szkolne jedno- 
i dwuosobowe w rozmiarach 6 i 7. Blaty ła-
wek o bezpiecznych zaokrąglonych narożni-
kach wykonane z płyty wiórowej o grubości 
18 mm pokrytej warstwą bardzo mocnego 
i odpornego na uszkodzenia laminatu HPL 
w kolorze bukowym. HPL jest tworzywem 
termoutwardzalnym, odpornym na zaryso-
wania i uderzenia, a także posiada wysoką 
odporność na czynniki chemiczne oraz wy-
soka temperaturę. Blat wzmocniony warstwą 
HPL jest idealnym rozwiązaniem dla starszych 
uczniów, w szczególności w pracowniach 
przyrodniczych czy laboratoriach szkolnych. 

Blat ławki występują w wymiarach: pojedyn-
cza 69 x 50 cm podwójna 130 x 50 cm oraz 
potrójna 180 x 50 cn. Stelaż ławek wykona-
ny jest z metalowej ramy i nóg o przekroju 
kwadratowym i wymiarze 40 mm w kolorze 
szarym. Specjalne regulatory umieszczone na 
końcu każdej nogi ławki zapewniają odpo-
wiedni poziom mebla.

płyta wiórowa

laminat HPL

laminat HPL

AS WŚRÓD ŁAWEK SZKOLNYCH

ŁAWKI ASO

haczyk na plecakiregulacja poziomu ławki solidna metalowa rama

130 cm69 cm 50 cm
50 cm
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180 cm 50 cm

Ławka trzyosobowa

rozmiar 6
ASO 3600  359 zł
• wym. 180 x 50 cm
• wys. 6 (76 cm)

rozmiar 7
ASO 3700 359 zł
• wym. 180 x 50 cm
• wys. 7 (82  cm)
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Stół
banan

Banko to Dobre Ławki wyróżniające 
się regulowaną wysokością blatu 
oraz kąta jego nachylenia. Takie 
rozwiązania umożliwiają dopa-
sowanie optymalnego rozmiaru 
krzesła tworząc ergonomiczne, 
prozdrowotne stanowisko pracy. 
Odpowiednio dobrane krzesło 
oraz dopasowana wysokość blatu 
ławki jest podstawą prawidłowego 
kształtowania kręgosłupa i zapo-
biega powstawianiu wad postawy. 
regulacja wysokości oraz kąta na-
chylenia blatu
• ustawienie pochylenia blatu w 2 położeniach 

0o lub 15o

• stelaż (nogi ławki) – stal malowana prosz-
kowo

• na wszystkich otwartych częściach stelaża me-
talowego zamontowane zaślepki z tworzywa 
sztucznego

• blat ławki wykonany z płyty MDF, wykończo-
nej od spodu w kolorze białym, od góry oraz na 
krawędziach pokryty specjalistyczną okleiną 
PCV, przeznaczoną do produkcji blatów

• krawędzie oraz naroża blatu ławki zaokrąglone
• ławka posiada Certyfi kat Zgodności z Normą 

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

• blat ławki posiada wyprofi lowane progi zabez-
pieczające zsuwaniu podręczników, zeszytów i 
przyborów szkolnych"

Banko - ławki z regulowaną wysokością i kątem nachylenia blatu

Banko 2 os.
(wys. 3-6)
DB 4002 435 zł
• wym. blatu: 50 x 130 cm, 
• regulowana wysokość blatu 

59 - 76 cm

Banko 1 os.
(wys. 3-6)
DB 4001 335 zł
• wym. blatu: 50 x 69 cm, 
• regulowana wysokość blatu: 

59 - 76 cm 

Ergonomiczne stoły, które można łączyć z innymi 
tworząc przestrzeń dostosowaną do potrzeb i możli-
wości pomieszczeń w placówkach edukacyjnych. De-
dykowane do sal lekcyjnych oraz stołówek szkolnych. 
Specjalna wnęka w blacie tworzy komfortowe miejsce 
dla użytkownika. Dzięki odpowiedniej szerokości sta-
warza możliwość wygodnej pracy indywidualnej. Blat 

wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 
25 mm. Nogi o okrągłym przekroju z regulowa-
ną wysokością w zakresach 1-3 i 3-6 sprzedawane 
osobno. Proponowana kolorystyka blatów oraz ich 
jakość wykonania pozwala stworzyć pomieszczenie 
odpowiednie do aktywności poznawczej lub spoży-
wania posiłków. 

112 cm

59
-7

6 
cm

52 cm

56
 cm
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nogi sprzedawane osobno

Blaty

rodzaj stołu
blaty i nogi sprzedawane osobno

dostępne kształty blatu

138 x 69 cm

dostępne kolory blatów

dostępne kolory obrzeży

blat
• płyta laminowana (gr. 25 mm)

nogi 
• regulowane wysokości  

1 – 3 (46, 53, 59 cm)
3 – 6 (59, 64, 71, 76 cm)

• metalowe
• nogi o przekroju okrągłym - ø 48 mm 

rozmiar 3 – 6
NS 0079 152 zł
• wys. blatu 59 – 76 cm

rozmiar 1 – 3
NS 0067 139 zł
• wys. blatu 46-59 cm

4 nogi 
metalowe

regulacja 
wysokości
1-3, 3-6

stabilna konstrukcja
(pochył nóg 5°)

zwiększona 
stabilność

bezpieczne, 
zaokrąglone rogi

nierysująca,
antypoślizgowa 

stopka

nogi sprzedawane osobno

Blaty

zmiar 1 – 3
S 0067 139 zł
wys. blatu 46-59 cm

ona 
ość

zpieczne, 
rąglone rogi

nierysująca,
antypoślizgowa

stopka

brzoza buk

 NS3733BI Biały
 NS3733BU Buk
 NS3733BR Brzoza
 NS3733ZI  Zielony
 NS3733ZL Żółtty
 NS3733CZ Czerwony
 NS3733NI Niebieski
 NS3733MB Jasny Niebieski

155  zł
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bezpieczne za-
okrąglone rogi
b ii

Wysokość 3
NS 0056 189 zł
• 80 x 120 cm

Wysokość 4
NS 0057 189 zł
• 80 x 120 cm

od 350 zł
wysokość 4
NS 0062 350 zł
• 80 x 120 cm

wysokość 6
NS 0063 360 zł
• 80 x 120 cm

  Stoł z blatem HPL 80 x 120 cm

Blaty stołów wykonane są z płyty wiórowej o gru-
bości 18 mm pokrytej warstwą bardzo mocne-
go i odpornego na uszkodzenia laminatu HPL 
w kolorze bukowym. HPL jest tworzywem ter-
moutwardzalnym, odpornym na zarysowania, 
uderzenia a także posiada wysoką odporność 
na czynniki chemiczne jak i wysoką temperatu-
rę. Blat wzmocniony warstwą HPL jest idealnym 
rozwiązaniem dla stołówek, pracowni przyrod-
niczych i laboratoriów szkolnych. 
Blat stołu o wymiarze 80 x 120 cm.
Stelaż stołów wykonany jest z metalowej ramy 
i nóg o przekroju kwadratowym o wymiarze 
40 mm w kolorze szarym. 
Regulowany poziom stołów

Ławka 
stelaż i nogi metalowe, bez regulacji,
blat z płyty wiórowej w kolorze bukowym z obrzeżem 
multiplex
• do wyczerpania zapasów

Regulowany
poziom
stołów

zaokrąglone rogi

laminat HPL

laminat HPL

płyta wiórowa

189 zł189 zł

120 cm

120 cm

80 cm

80 cm

  STÓŁ Z BLATEM 
POKRYTYM LAMINATEM HPL
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Krzesło obrotowe plastikowe
Krzesła biurowe o ergonomicznej kon-
strukcji i wielu możliwościach regula-
cji w kilku płaszczyznach. Zapewnia-
ją właściwe podparcie dla kręgosłupa 
oraz wygodne, miękkie siedziska. Re-
gulowana wysokość oraz szerokie 
podłokietniki gwarantują odpowied-
nią pozycję podczas działania oraz 

stabilność i komfort pracy przy biurku. 
Kolorystyka oraz rodzaj  materiałów, 
z których wykonano fotele łatwo do-
pasowują się do każdej aranżacji po-
mieszczeń.
• wys. siedziska 38 - 50 cm
• gł. siedziska 49 cm
• szer. siedziska 45 cm
• wysykość oparcia 44 cm

Pomarańczowe
YC 0009 285 zł

Szare
YC 0008 285 zł

285 zł

Krzesło    obrotowe
SZ 0072 220 zł
• wys. 115 cm, szer. 63 cm, szer. sie-

dziska 46 cm, gł. siedziska 45 cm, 
masa 16 kg

  Krzesło ISO
SZ 0113  105 zł
• wys. 82 cm, wys. siedziska 

47 cm, szer. 54 cm, 
gł. siedziska 42 cm

SHAPESHAPE

KRZESŁA KRZESŁA 
ISO I OBROTOWE

YC 0YC 0008 285 zł

285 zł

EE

0009 285 złYC 0
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MIŚ  . . . . . . . . . . . . . str. 139

EMMI . . . . . . . . . . . . str. 138

LILLI . . . . . . . . . . . . . str. 140

MIMI  . . . . . . . . . . . . str. 140

DREWNIANE 

DOBRE 
KRZESŁO

MUSZELKA TABORETMOTYLEK

DOBRE KRZESŁO  . . . str. 150

MOTYLEK . . . . . . . . . .str. 141

MUSZELKA. . . . . . . . str. 145

TABORET  . . . . . . . . . str. 144

PLASTIKOWE

KRZESŁA

KAROLEK

ISO SHAPE

KRZESŁA REGULOWANE

KRZESŁO 
BIUROWE

RAPID

CLASSIC. . . . . . . . . . . . . . .str. 146

KRZESŁA REGULOWANE  . . str. 147

KAROLEK . . . . . . . . . . . . . . str. 142

TABORET  . . . . . . . . . . . . . .str. 148

RAPID  . . . . . . . . . . .str. 149

KRZESŁO BIUROWE  .str. 136

KRZESŁO ISO . . . . . .str. 136

SHAPE . . . . . . . . . . .str. 136

CLASSIC KCLASSIC

METALOWE

BIUROWE

SHAPE

TABO

MIŚ  . . . . . . . . 

EMMI . . . . . . . 

LILLI . . . . . . . . 

MIMI  . . . . . . . 

D

MIMILILLIMIŚ EMMIMIŚ

ORET

DO

MO

MU
TABO

LILLI

TABORET
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0
2

1
3

4
5

66

NS 0746/colour NS 1774/colour NS 2775/colour NS 3776/colour NS 4777/colour NS 5778/colour NS 6779/SZ

Rozmiar krzesła/stolika nr 0 nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6
Wzrost dziecka w c m 80-95 93-116 108-121 119-142 133-159 146-176,5 159-188
Wysokość siedziska krzesła +/- 1 cm 21 26 31 35 38 43 46
Wysokość blatu stołu +/- 1 cm 40 46 53 59 64 71 76

58 zł 62 zł 65 zł 69 zł 78 zł 85 zł 92 zł

rodzaj krzesła
wieloelementowe (sklejka 
brzozowa i metal)

kolory siedzisk

brzoza

kolory stelażayyy

siedzisko 
i oparcie
• sklejka brzozowa pokryta warstwą laminatu HPL 

(gr. 8 mm)

nogi 
• bez regulacji  0 (21 cm),

1 (35 cm), 2 (38 cm),
3 (35 cm), 4 (38 cm), 
5 (43 cm), 6 (46 cm)

• metalowe
• nogi o przekroju okrągłym 

[0,1,2 - ø 19 mm], [3,4,5,6 - ø 22 mm]

sztaplowane

certyfi katy 
i normy
PN-EN 1729-1:2016-2
PN-EN 1729-2:+A1:2016-02
INT CERT

    KRZESŁOKRZESŁO
KAROLEKKAROLEK

Przybornik na oparcie krzesła
znajdują się na stronie 148

Klasyczne krzesła o tradycyjnym 
kształcie osadzone na metalowym 
stelażu w 5 kolorach. Wygodne 
oparcie i profilowane siedzisko 
zaprojektowano ze sklejki drew-
nianej. Konstrukcja krzeseł umoż-
liwia nakładanie ich na siebie, co 
zapewnia sprawne przeorganizo-
wanie pomieszczenia. 
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 NS 0746B Biały 58 zł
 NS 0746NI Niebieski 58 zł
 NS 0746ZI Zielony 58 zł
 NS 0746ZL Żółty 58 zł
 NS 0746CZ Czerwony 58 zł

 NS 3776B Biały 65 zł
 NS 3776NI Niebieski 65 zł
 NS 3776ZI Zielony 65 zł
 NS 3776ZL Żółty 65 zł
 NS 3776CZ Czerwony 65 zł

 NS 5778B Biały 85 zł
 NS 5778NI Niebieski 85 zł
 NS 5778ZI Zielony 85 zł
 NS 5778ZL Żółty 85 zł
 NS 5778CZ Czerwony 85 zł

 NS 2775B Biały 69 zł
 NS 2775NI Niebieski 69 zł
 NS 2775ZI Zielony 69 zł
 NS 2775ZL Żółty 69 zł
 NS 2775CZ Czerwony 69 zł

 NS 4777B Biały 78 zł
 NS 4777NI Niebieski 78 zł
 NS 4777ZI Zielony 78 zł
 NS 4777ZL  Żółty 78 zł
 NS 4777CZ  Czerwony 78 zł

 NS 1774B Biały 62 zł
 NS 1774NI Niebieski 62 zł
 NS 1774ZI Zielony 62 zł
 NS 1774ZL Żółty 62 zł
 NS 1774CZ Czerwony 62 zł

 NS 6779B Szary 92 zł
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Rozmiar 2 
NS 5025 92 zł

Rozmiar 3 
NS 5034 95 zł

Rozmiar 4 
NS 5041 105 zł

Rozmiar 6 
NS 5062 125 zł Rozmiar 5 

NS 5053 115 zł

rodzaj krzesła
wieloelementowe 
(metal i tworzywo sztuczne)

dostępne kolory siedzisk

dostępne kolory nóg

siedzisko
• profi lowane oparcie
• posiada uchwyt ułatwiający przenoszenie
• tworzywo sztuczne

nogi 
• bez regulacji wysokości

2 (31 cm), 3 (35 cm), 4 (38 cm), 
5 (43 cm), 6 (46 cm),

• o przekroju okrągłym ø 29 mm  
• stopki samopoziomujące
• metalowe

certyfi katy i normy
PN-EN 1729-1:2016-2

PN-EN 1729-2:+A1:2016-02

samopoziomujące 
nogi

sztaplowane

ergonomicznie wyprofilowane 
siedzisko

ochrona 
w transporcie

uchwyt do 
przenoszenia

KRZESEŁKA

  MUSZELKI

NS 5025 NS 5034 NS 5041 NS 5053 NS 5062

Nazwa i rozmiar 2 3 4 5 6

Cena 92 zł 95 zł 105 zł 115 zł 125 zł

Wzrost dziecka 108-121 cm 119-142 cm 133-159 cm 146-176,5 cm 159-188 cm

Wys. siedziska 31 cm 35 cm 38 cm 43 cm 46 cm

Wys. blatu 53 cm 59 cm 64 cm 71 cm 76 cm

Kolor
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KRZESŁA KRZESŁA 

  CLASSIC

S 43 cm
G 37 cm
W 35 - 51 cm (siedzisko)

wys. 3
NS 0013 78 zł

wys. 4
NS 0014 86 zł

wys. 5
NS 0015 92 zł

wys. 6
NS 0016 98 zł

wys. 7
NS 0017 115 zł

KRZESŁO

rodzaj krzesła
wieloelementowe (sklejka bukowa
z laminatem i metal)

kolory
siedzisk

buk

kolory
stelaża

siedzisko i oparcie
• ergonomicznie wyprofi lowane
• oparcie wyposażone w otwór ułatwiający przenoszenie krzesełka
• sklejka drewniana bukowa pokryta warstwą laminatu HPL

nogi 
• tylne nogi o profi lu płaskoowalnym o wymiarach 20 x 40 mm, grubo-
ści ścianki 1,5 mm.

• przednie nogi oraz stelaż siedziska wykonane są z profi lu okrągłego o 
średnicy 20 mm i grubości ścianki 1,5 mm.

• bez regulacji
3 (35 cm), 4 (38 cm), 5 (43 cm), 6 (46 cm), 7 (51 cm)

• metalowe  

certyfi katy i normy
PN-EN 1729-1:2016-2
PN-EN 1729-2:+A1:2016-02

z czym łączyć?
ławki Classic (na str. 122)

Krzesła szkolne wykonane w prostej klasycznej 
formie. Zbudowane na solidnym metalowym ste-
lażu w kolorze szarym. Siedzisko i wyprofilowane 
oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej w kolo-
rze bukowym. Wyposażone w otwór ułatwiający 
przenoszenie. Stopki nóg krzesła zakończone 
zaślepką z tworzywa sztucznego.
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wys. 3-4
3 – 4 (35 – 38cm)

 NS 0747
 NS 7047
 NS 6047

 NS 0846
 NS 7846
 NS 6846

wys. 5-6
5 – 6 (43 – 46cm)

 NS 0748
 NS 7048
 NS 6048

Stabilne, wygodne, solidne. Nadają się zarówno do przed-
szkola jak i szkoły. Proponujemy krzesła i ławki z regu-
lacją 1 – 2, 3 – 4, 5 – 6. Meble osadzone są na stelażu 
metalowym. Siedzisko, oparcie wykonane ze sklejki, do-
datkowo siedzisko posiada wyprofilowanie zwiększające 
komfort użytkowania.

S 34 cm
G 34 cm
W 26-46 cm 
(siedzisko)

125 zł 135 zł 139 zł

PN-EN

1729 - 1 : 2 0 07

rodzaj krzesła
wieloelementowe

dostępne kolory siedzisk

buk

dostępne kolory stelaży

siedzisko i oparcie
• sklejka bukowa pokryta laminatem HPL

nogi 
• z regulacją wysokości 

1-2 (26-31 cm)
3-4 (35-38 cm)
5-6 (43-46 cm) 

• metalowe  

certyfi katy i normy

z czym łączyć?
ławki z regulowaną wysokością 
(na str. 124)

wys. 1-2
1 – 2 (26 – 31cm)

 KRZESŁA 
Z REGULOWANĄ
WYSOKOŚCIĄ

m 

Wygodne krzesła szkolne, których konstrukcja umoż-
liwia w prosty sposób zmianę ich rozmiaru i dosto-
sowanie do wzrostu użytkownika. Nadają się za-
równo do przedszkola, jak i do szkoły. Posiadają 
metalowy stelaż w trzech kolorach. Wyprofilowane 
siedzisko i oparcie wykonano ze sklejki w kolorze 
buk. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzy-
wa sztucznego. 

PN-EN

172 9 - 1 : 2 0 0
7

PN-EN

172 9 - 2 : 2 0 1
2
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Krzesło  RAPID 6
DB 3006 549 zł
• rozmiar 6 (159-207 cm), lamówka czerwona, 

stelaż czarny

Krzesło RAPID 5
DB 3005 539 zł
• rozmiar 6 (146-176,5 cm), lamówka czerwona, 

stelaż czarny

 Tw
is

tTwist to połączenie ergonomiczne-
go siedziska z tworzywa sztuczne-
go z obrotowym stelażem w kolo-
rze czarnym. Model Twist występuje 
w rozmiarach dostosowanych do 
wzrostu użytkownika dla zachowa-
nia prawidłowej postawy siedzącej. 
Twist w rozmiarze 5 i 6 posiada nie-
regulowane podłokietniki wykonanie 
z tworzywa sztucznego umożliwiają-
ce szybkie wsunięcie krzesła pod blat 
biurka. Model Twist posiada certyfi-
kat zgodności z normą PN-EN 1729-
1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F 
06009:2001. Parametry produktu:
• siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa 

sztucznego.
• w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce 

do chwytu oraz miejsce do indywidualnego 
oznakowania.

• podstawa krzesła - tworzywo sztuczne
• kolumna gazowa - klasa 2
• podłokietniki nieregulowane wykonane z tworzy-

wa sztucznego
• kółka – gumowe 50 mm, średnica trzpienia ø 11 
• wzrost użytkownika rozmiar 5: 146 – 176,5 cm 
• wzrost użytkownika rozmiar 6: 159 - 188 cm

Rozmiar 5 zielony
DB 3015 279 zł

Rozmiar 6 niebieski
DB 3016 289 zł

Podłokietniki 2szt.
DB 3000 26 zł 

Tw
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turkusowe 6
DB 3031 330 zł

k 6zielone 6
DB 3020 305 zł

turkusowe 6
DB 3021 305 zł

zielone 6
DB 3030 330 zł

• wys. siedziska 49,5 - 62 cm 
• gł. siedziska 40,5 cm
• szer. siedziska 43,5 cm
• wys. oparcia 42,5 cm

Parametry krzesła:
• Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie.
• Wkład siedziska wykonany z tworzywa sztucznego.
• Siedzisko osadzone jest na kolumnie gazowej w kolorze 

czarnym (wykonany ze stali) z możliwością regulacji 
wysokości siedziska.

• Podstawa krzesła pięcioramienna wykonana z tworzywa 
sztucznego .

• Kółka miękkie - gumowe, średnica trzpienia fi  11.
• Krzesło posiada podłokietniki nieregulowane wykonane 

z tworzywa sztucznego .
• Produkt zaprojektowany i produkowany w Polsce.

Krzesło posiada certyfikat zgodności z nor-
mą PN-EN 1335-1:2004 i PN-EN 1335-
2:2009 Dobre Krzesło obrotowe 

bez podłokietników
Dobre Krzesło obrotowe 
z podłokietnikami 

Krzesło obrotowe plastikowe
• wys. siedziska 38 - 50 cm
• gł. siedziska 49 cm

• szer. siedziska 45 cm
• wysykość oparcia 44 cm

Pomarańczowe
YC 0009 285 zł

Szare
YC 0008 285 zł

SHAPE
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Krzesło 5
kolory

Krzesło 1
kolory

zesło 5
kolory

Krzesło 6
kolory

Krzesło 7
kolory

Krzesło 1
kolory

Krzesło 2
kolory

Krzesło 4
kolory

Krzesło 3
kolory

PN-EN172 9 - 1 : 2 0
07

PN-EN172 9 - 2 : 2 0
07

rodzaj krzesła
wieloelementowe 
(metal i tworzywo sztuczne)

dostępne kolory siedzisk

dostępne kolory nóg

siedzisko
• wklęsło-wypukła forma oparcia 

wypukła forma siedziska
• tworzywo sztuczne

nogi 
• bez regulacji wysokości

1 (26 cm), 2 (31 cm), 3 (35 cm), 4 (38 cm), 
5 (43 cm), 6 (46 cm), 7 (51 cm)

• o przekroju okrągłym ø 23 mm
• metalowe

certyfi katy i normy
PN-EN 1729-1:2007
PN-EN 1729-2:2007

Dobre krzesło
Nazwa i rozmiar 1 2 3 4 5 6 7

Cena 110 zł 110 zł 120 zł 130 zł 140 zł 150 zł 150 zł

Wzrost dziecka 93-116 cm 108-121 cm 119-142 cm 133-159 cm 146-176,5 cm 159-188 cm 174-207 cm

Wys. siedziska 26 cm 31 cm 35 cm 38 cm 43 cm 46 cm 51 cm

Wys. blatu 46 cm 53 cm 59 cm 64 cm 71 cm 76 cm 82 cm

Kolor i kod DB 0001 DB 0002 DB 0003 DB 0004 DB 0005 DB 0006 DB 0007

DB 0011 DB 0012 ----- DB 0014 DB 0015 DB 0016 DB 0017

DB 0021 DB 0022 DB 0023 DB 0024 ----- DB 0026 DB 0027

DB 0031 DB 0032 DB 0033 DB 0034 DB 0035 DB 0036 DB 0037

Dobre Krzesło
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Bench
Bench to linia ergonomicznych i funk-
cjonalnych zestawów siedziskowych za-
projektowanych w oparciu o konstrukcję 
Dobrego Krzesła. To idealne wyposaże-
nie każdego korytarza i szatni szkolnej, 
gdzie oczekującym należy zapewnić 
odpowiednie warunki spędzenia czasu.
Oferowane zestawy występują w wariantach 
3 oraz 5-osobowych.

ŁAWKA DLA 3 OSÓB

Nazwa i rozmiar 3 5

Cena 559 zł 615 zł

Wzrost dziecka 119-142 cm 
146-176,5 
cm

Wys. siedziska 35 cm 43 cm

Wys. blatu 59 cm 71 cm

Kolor i kod DB 2003 DB 2005

---- DB 2025

DB 2023 ----

DB 2033 DB 2035

ŁAWKA DLA 4 OSÓB

Nazwa i rozmiar 4 6

Cena 769 zł 849 zł

Wzrost dziecka 133-159 cm 159-188 cm

Wys. siedziska 38 cm 46 cm

Wys. blatu 64 cm 76 cm

Kolor i kod DB 2004 DB 2006

DB 2014 DB 2016

DB 2024 DB 2026

DB 2034 DB 2036

Ławka 5

kolory
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 3
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Ławka 6

kolory

Ławka 3

kolory

Ławka 4

kolory

ŁAWKA DLA 3 OSÓB

zwa i rozmiar 3 5

na 559 zł 615 zł

ŁA
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ŁAWKA DLA 4 OSÓB

Nazwa i rozmiar 4 6

Cena 769 zł 849 zł
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 Truskawka
NS 2214 289 zł.

 Bakłażan
NS 2215 289 zł.

 Gruszka
NS 2216 289 zł.

 siedziska  owoce i  warzywa
• wym. 60 x 52 x 28 cm, 
• wypełnienie: granulat styropianowy, pokrycie: tkanina PCW 

Bakłażan

Truskawka
NS 2214 

9 zł.

zka
9 zł.

  Gruszka rehabilitacyjna
NS 0585  T tęczowa
NS 0585 niebieska
NS 0585  NI jasno niebieska
NS 0585  ZI zielona
NS 0585  ZL żółta
NS 0585  PO pomarańczowa
NS 0585  CZ czerwona
NS 0585  RO różowa
Idealnie dopasowują się do pozy-
cji ciała i mogą być formowa-
ne na najrozmaitsze sposoby. 
Dzięki doskonałej jakości 
wykonania, zastosowaniu 
wysokogatunkowych gra-
nulatów oraz trwałej tkani-
ny PCW, proponowane przez 
nas gruszki zapewniają długi 
okres eksploatacji. 
• śr. ok. 70 cm; 120 x 110 cm
• 5 kg granulatu, podczas składania zamówienia 

należy podać kolor gruszki
  Gruszka maluszka
NS 0639 tęczowa z Oxfordu 189 zł
NS 0639  T tęczowa z PCW 210 zł
NS 0639  NI niebieska z PCW 210 zł
NS 0639  ZI zielona z PCW 210 zł
NS 0639  ZL żółta z PCW 210 zł
NS 0639  PO pomarańczowa z PCW 210 zł
NS 0639  CZ czerwona z PCW 210 zł
NS 0639  RO różowa z PCW 210 zł
Gruszka do siedzenia, bądź leżenia idealna dla małych 
użytkowników. Wy peł nio na gra nu la tem, po kry ta wy trzy-
ma łą, ko lo ro wą tka ni ną Oxford lub PCW łatwą w utrzy-
maniu czystości. Do sko na le do pa so wu je się do cia ła.
• śr. ok. 65 cm; wys. 100
• przy za mó wie niu na le ży po dać wy bra ny wa riant ko lo ry sty czny
• 2,3 kg granulatu

asno niebebieieska
ziielona
żółta

rańczowa
czerwona

różowa
o pozy-
owa-
oby. 
ścś ii
uu
--
ii-
zzez 
ddługi 

zaamówm ienia zka maluszka

Gruszka z uchwytem
NS 2230 410 zł
• 150 x 60 cm; 4 kg; wygodny uchwyt do 

przenoszenia

należy poppppppppppppppppppppppp dać kolor gruszki

k k

299 zł za szt.

Gruszki rehabilitacyjne
Komfortowe siedziska wspomagające terapię ruchową i zajęcia 
rehabilitacyjne. Zapewniają również wygodną pozycję podczas 
odpoczynku i relaksu, dzięki idealnemu dopasowaniu się do ciała. 
Wypełnione granulatem styropianowym i pokryte trwałą tkaniną 
PCW w różnych kolorach. 

156

m
a
ty

 i 
si

ed
zi

sk
a



Siedzisko piankowe  Fala
NS 1984 1 249 zł  
• 6 elementów; wym. jednego elementu 100 x 40 x 35 cm

Siedzisko piankowe  Tęcza
NS 1991 929 zł
• 6 elementów; ø zewn. 170 cm, ø wew. 86 cm, wys. 30 cm,zewn. 170 cm, ø wew. 86 cm, wys. 30 cm,

 Autobus. Kanapa
NS 2161 739 zł
Usiądź wygodnie i ruszaj w podróż wesołym autobusem. Kanapa 
zapewnia miejsce z oparciem po dwóch stronach, w sumie dla 
ok. 8 dzieci. 
• wym. 110 x 90 x 72 cm, wys. siedziska 25 cm, gł. siedziska 33 cm
• siedzenia dopinane na rzepy

3 piankowe elementy 
łączone za pomocą 

rzepów

Pufki doskonale kompo-
nują się w zestawy z szaf-
kami półokrągłymi i moż-
na ustawiać je zarówno 

z zewnętrznej jak i po we-
wnętrznej stronie mebli. 
Podobnie jak szafki, przy 
ustawieniu odpowiedniej 

ilości, piankowe siedziska 
zamykają się w okrąg.Pufki

30 cm

Pufki duże Szare
NS 2259 1 340 zł

• 4 szt.; wym. elem. 133 x 45 
x 30 cnm 

Pufki małe Szare
NS 2260 639 zł
• 4 szt.; wym. elem. 65,5 x 45 x 30 cm

Pufki Szara
NS 2181 259 zł 
• 1 szt.; wym. 100 x 45 x 30 cm

Pufki Słoneczne
NS 2180 1 340 zł 
• 4 szt.; wym. elem. 133 x 45 x 30 cm

Pufki Zielone
NS 2179 639 zł 

• 4 szt.; wym. elem. 65,5 x 45 
x 30 cm
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Sofa
NS 1538SZ
• 134 x 59 x 69 cm
• wys. siedziska 38 cm

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

Kostka
NS 1540PO 
• 36 x 36 x 38 cm, wys. 

siedziska 38 cm

Puf
NS 1539NI
• ø 35, wys. 38 cm
• wys. siedziska 38 cm38 cm • wys. siedziska 38 cm

 l u s t r a
Kolorowe, estetyczne lustra o ciekawych kształ-
tach to idealna dekoracja każdej sali czy kory-
tarza. Ciepła kolorystyka i przyjazne kształty 
zachęcają do przeglądania się, poznawania 
schematu własnej twarzy oraz inspirują do za-
baw i ćwiczeń mimicznych. Aplikacje dokręcane 
są bezpośCzerwonynio do ściany, a lustra wy-
konane są z bezpiecznej, nietłukącej się plek-
sy. Elementy można dowolnie komponować.  Chmurka

NS 1664 109 zł
• wym. 59 x 45,5 cm

 Słońce
NS 1663 82 zł
• wym. 40 x 40 cm

 Kwiatki
NS 1665 169 zł
• wym. jednego kwiatka 40 x 40 cm,
• wym. doniczki 30 x 20 cm
• kwiatki 2 sztuki.

 Rybki
NS 3065 100 zł
• wym. rybek szer. 20 cm 

wys. 21,5 cm, 
• wym. fali szer. 60 cm wys. 

27 cm

Lustro 1
NS 3064 335 zł
• wym. 60 x 120 cm
• sprzedawane bez aplikacji

 Aplikacje 
do luster
Kolorowe bajko-
we aplikacje, wzór 
wykonany metodą 
laserowego druku na 
sklejce drewnianej. 

ł

95  zł
110  zł

252  zł

715  zł

wys. siedziska 32cm wys. siedziska 38cm

Sofa
 NS 1502BL Jasnoniebieski
 NS 1502CZ Czerwony
 NS 1502JZ Żółty
 NS 1502PO Pomarańczowy
 NS 1502RO Różowy
 NS 1502ZI Zielony
• 120 x 52 x 60 cm
• wys. siedziska 32 cm

Puf
 NS 1501BL Jasnoniebieski
 NS 1501CZ Czerwony
 NS 1501JZ Żółty
 NS 1501PO Pomarańczowy
 NS 1501RO Różowy
 NS 1501ZI Zielony
• ø 30, wys. 32 cm
• wys. siedziska 32 cm

Fotelik
 NS 1504BL Jasnoniebieski
 NS 1504CZ Czerwony
 NS 1504JZ Żółty
 NS 1504PO Pomarańczowy
 NS 1504RO Różowy
 NS 1504ZI Zielony
• 40 x 52x 60 cm
• wys. siedziska 32 cm

85 zł

179 zł

360 zł
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+ +

 NG 4104 Szare 240 zł
 NG 4114 Niebieskie 240 zł
 NG 4124 Żółte 240 zł
 NG 4134 Zielone 240 zł
Drzwi do szatni 4 osobowej
• 4 szt.; wym.: 38 x 126 cm; 
• materiał: metal

 NG 4101 Szare 65 zł
 NG 4111 Niebieskie 65 zł
 NG 4121 Żółte 65 zł
 NG 4131 Zielone 65 zł
Drzwi do dostawki 
pojedynczej.
• 4 szt.; wym.: 38 x 126 cm;  materiał: metal

 NG 9009 Szare 155 zł
 NG 9019 Niebieskie 155 zł
 NG 9029 Żółte 155 zł
 NG 9039 Zielone 155 zł
Drzwi do szatni 9 osobowej
• 9 szt., wym.: 33 x 39,8 cm; 
• materiał: metal

 NG 9003 Szare 59 zł
 NG 9013 Niebieskie 59 zł
 NG 9023 Żółte 59 zł
 NG 9033 Zielone 59 zł
Drzwi do dostawki 3 
osobowej. 
• 9 szt., wym.: 33 x 39,8 cm; materiał: metal

Szatnia metalowa 4 
osobowa
NG 4154 820 zł
• wym.: 152 x 48 x 140 cm, 
• wym. skrytki: 38 x 45 x 135 cm; 
• kolor: szary; materiał: metal

Dostawka pojedyncza 
do szatni metalowej 4 
osobowej
NG 4151 350 zł
• wym.: 38 x 48 x 140 cm; 
• kolor: szary; materiał: metal

Szatnia metalowa 9 
osobowa. 
NG 9059 840 zł
• wym.: 114 x 48 x 140 cm, 
• wym. skrytki: 33 x 48 x 38,1 cm; 
• kolor: szary; materiał: metal

Dostawka 3 skrytkowa 
do szatni metalowej 9 
osobowej
NG 9053 350 zł
• wym.: 38 x 48 x 140 cm, 
• wym. skrytki: 33 x 48 x 38,1 cm; 
• kolor: szary; materiał: metal

48 cm
głębokość
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W dostawce znajdują się niezbędne akcesoria do 
zamontowania mebla do szafki bazowej z dowol-
nej jej strony. Szafka bazowa jest przygotowana 
na montaż z obu stron.
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STELAŻ 
Matriał: metal
Kolor: jasny szary

Grubość: 0,7 mm

DRZWI
Materiał: metal
Grubość: 0,7 mm

Kolor:

Uchwyt: tworzywo
Zamek: tak

Klucz master do 
szatni
NG 6010W 11 zł

,

Szafa na dokumenty
NG 9010 669 zł
• 2 zamki
• 2 półki
• 90 x 40 x 185 cm

SZATNIE METALOWE

NG 8008 Szare 129 zł
 NG 8018 Niebieskie 129 zł
 NG 8028 Żółte 129 zł
 NG 8038 Zielone 129 zł
Drzwi do szatni wysokiej 8 osobowej
• 8 szt., wym.: 33 x 39,8 cm; 
• materiał: metal

NG 4004 Szare 80 zł
 NG 4014 Niebieskie 80 zł
 NG 4024 Żółte 80 zł
 NG 4034 Zielone 80 zł
Drzwi do szatni wysokiej 8 osobowej
• 4 szt., wym.: 33 x 84,6 cm; 
• materiał: metal

Szatnia metalowa 
wysoka 8 osobowa.
NG 8058 599 zł
• wym.: 76 x 48 x 182 cm, 
• wym. skrytki: 33 x 48 x 39,8 cm; 
• kolor: szary; materiał: metal

Szatnia metalowa 
wysoka 4 osobowa
NG 4054 520 zł
• wym.: 76 x 48 x 185 cm, 
• wym. skrytki: 33 x 48 x 84,6 cm; 
• kolor: szary; materiał: metal

Szatnie metalowe z różną ilością 
i wymiarem skrytek indywidual-
nych, które można w ramach po-
trzeb powiększyć dzięki propono-
wanym dostawkom. Korpus oraz 
drzwi malowane proszkowo farbą 
o podwyższonej odporności na ko-
rozję i uszkodzenia mechaniczne. 
Drzwi z perforacją i zamkiem na 
klucz dostępne w różnych kolorach 
sprzedawane osobno.

48 cm
głębokość
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Stanowiska 
Laboratoryjne
Meble Laboratoryjne Nowa Szkoła to idealne rozwiązanie dla pracowni 
przedmiotowych. Wykonane wg nowoczesnej technologii spełniają  
normy i standardy bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. 
Blaty wykonane są ze wysokogatunkowej specjalistycznej pły-
ty chemoodpornej o grubości 25 mm, która zapewnia Sta-
nowiskom Laboratoryjnym wyjątkową wytrzymałość na 
większość substancji i odczynników chemicznych, przede 
wszystkim kwasów. Surowiec ten posiada dużą odporność 
na zarysowania, uderzenia, ścieranie i zaplamienia oraz  
jest odporny na wilgoć  i niepodatny  na działanie wy-
sokiej i niskiej temperatury.  
Stanowiska i stół laboratoryjny wykonane są na kon-
strukcji płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm 
w kolorze bukowym i osadzone są na 13–centymetro-
wym cokole zakończonym ślizgaczem zapewniającym 
stabilność mebla.  Atrakcyjne zestawienie kolorystyczne: 
kremowy blat w połączeniu z bukowym korpusem  mebla 
sprawia, że są nie tylko bezpieczne i wyjątkowo odporne, ale 
również estetyczne i łatwe do utrzymania czystości.
Na specjalne  zapotrzebowanie pracowni przedmiotowych Stano-
wiska laboratoryjne powstały w dwóch rozmiarach, wyposażonych 
w małe i duże zlewy oraz krany. Serię uzupełnia  Stolik uczniowski 
z dwoma szafkami umieszczonymi symetrycznie po bokach stołu. 

Stanowisko laboratoryjne duże 
jednokomorowe
NS 3233 2 499 zł
Stanowisko laboratoryjne przeznaczone do cięż-
kich urządzeń fizyczno-chemicznych. 
• wym. 120 x 60 x 85 cm
• blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty 

chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym
• zlew PP odporny na chemikalia, o wymiarach 48,5 x 38,5 cm z kra-

nem, umieszczony w blacie 
• korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm 

w kolorze bukowym

Stanowisko laboratoryjne małe 
jednokomorowe
NS 3234 1 899 zł
• wym. 60 x 60 x 85 cm
• blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty 

chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym
• zlew PP odporny na chemikalia, o wymiarach 38 x 28 cm z kra-

nem, umieszczony w blacie 
• korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm 

w kolorze bukowym

Stół laboratoryjny uczniowski 
NS 3235 1 999 zł
Stolik laboratoryjny wyposażony w 2 szafki 
umieszczone symetrycznie po bokach stołu. 
Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością 
mechaniczną, trwałością i funkcjonalnością 
w użytkowaniu.
• wym. 125 x 60 x 85 cm
• blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty 

chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym
• korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm 

w kolorze bukowym

płyta 
chemoodporna

płyta 
chemoodporna
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Brzoza - 
pomarańczowy
NS 2503 255 zł

Brzoza - 
pomarańczowy
NS 2504 489 zł

Brzoza - 
pomarańczowy
NS 2505 579 zł

Buk - biały
NS 2500 225 zł

Buk
NS 2522 225 zł

Brzoza
NS 2523 225 zł

Buk
NS 2520 450 zł

Brzoza
NS 2524 450 zł

Buk
NS 2521 550 zł

Brzoza
NS 2525 550 zł

Buk - biały
NS 2501 445 zł

Buk - biały
NS 2502 545 zł

Brzoza - zielony
NS 2506 255 zł

Biurko Prof

Brzoza - zielony
NS 2507 489 zł

Biurko Prof z drzwiczkami i szufl adą

Brzoza - zielony
NS 2508 579 zł

Biurko Prof z drzwiczkami i szufl adami

  biurko prof

STELAŻ:
rodzaj płyty: wiórowa
grubość płyty: 18 mm
kolor: buk/brzoza

SZUFLADY:
rodzaj płyty: MDF
grubość płyty: 12 mm
kolor frontu: 

zamek: tak

DRZWI:
typ: otwierane
rodzaj płyty: MDF
grubość płyty: 12 mm
powierzchnia: gładka

kolor frontu: 

zamek: tak

Biurko dla nauczyciela wykonane z płyty wió-
rowej laminowanej w kolorze buk lub brzo-
za z  kolorowymi frontami. Biurka dostępne 
są w wielu kombinacjach w gotowych zesta-
wach kolorystycznych i pasują do kolekcji na-
szych mebli. Dodatkowo szafka z drzwiczkami 

oraz szuflady mogą być montowane zarów-
no prawo- jak i lewostronnie a zamontowane 
w nich zamki zapewniają oraniczony dostęp 
do nauczycielskich dokumentów.
• wym. 120 x 60 x 77 cm.

rzoza - zielony
NS 2506 255 ł

B
N

- zielony
7 489 zł

- zielony
8 579 zł

-
ańczowy
3 255 zł

- 
ańczowy
4 489 zł

- 
ańczowy
5 579 zł3 255 zł

iały
0 225 ł

4 489 zł

iały
1 445 ł

5 579 zł

iały
2 545 ł

2 225 ł

3 225 ł

0 450 ł

4 450 ł

1 550 ł

5 550 ł
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biurka   info

 Kontenerek na kółkach 
z szufl adami
NS 2512 350 zł
Moblina szafeczka na obrotowych kółkach 
z trzema szufladami zamykanymi na zamek. 
Dostawiona do biurka zapewnia jeszcze wię-
cej miejsca na ważne dokumenty. 
• wym. 34 x 45 x 60 cm

Kontenerek
z szufl adam
NS 2512 
Moblina szafec
z trzema szuflad
Dostawiona do 
cej miejsca na w
• wym. 34 x 45 x 60

wysuwana
szuflada

wysuwana
szuflada

 Biurko na komputer małe
NS 2510 249 zl
Biurko posiada wysuwaną szufladę na klawiaturę 
oraz półkę na komputer stacjonarny. Z brzegu blatu 
znajduje się otwór na przewody elektryczne.
• wym. 76 x 55 x 76 cm

możliwość zamonto-
wania od środka lub 
z zewnątrz

centralny zamek

otwór na przewo-
dy elektryczne

STELAŻ:
rodzaj płyty: wiórowa
grubość płyty: 18 mm
kolor: brzoza

SZUFLADY:
rodzaj płyty: MDF
grubość płyty: 12 mm
kolor: biały

zamek: tak

DRZWI:
typ: otwierane
rodzaj płyty: MDF
grubość płyty: 12 mm
powierzchnia: gładka
kolor: buk/brzoza

Biurko na komputer duże 
NS 2511 320 zł
Wyposażone w wygodną wysuwaną szufladę 
na klawiaturę oraz szafkę na komputer sta-
cjonarny. Otwór w szczycie blatu, utrzymuje 
wszystkie przewody elektryczne i zapobie-
ga ich plątaniu. Istnieje możliwość montażu 
drzwi zamykanych na kluczyk, sprzedawa-
nych osobno
• 120 x 55 x 76 cm

Biurko duże z półką
NS 2513 375 zł
Wyposażone w wygodną wysuwaną szufla-
dę na klawiaturę oraz szafkę z półką. Otwór 
w szczycie blatu, utrzymuje wszystkie prze-
wody elektryczne i zapobiega ich plątaniu. 
Istnieje możliwość montażu drzwi zamykanych 
na kluczyk, sprzedawanych osobno
• 120 x 55 x 76 cm
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Drzwi
 NC0072Z Szare 75 zł
 NC0073Z Białe 75 zł
 NC0074Z Zielone 75 zł
 NC0075Z Niebieskie 75 zł
 NC0076Z Pomarańczowe 75 zł
 NC0077Z Różowe 75 zł
• 37 x 37 cm
• z zamkiem

Szufl ady 
 NC0012Z Szare 199 zł
 NC0013Z Białe 199 zł
 NC0014Z Zielone 199 zł
 NC0015Z Niebieskie 199 zł
 NC0016Z Pomarańczowe 199 zł
 NC0017Z Różowe 199 zł
• 37 x 37 x 18 cm, 2 szt.
• z zamkiem

Biurko   Cubo
NC 7001 359 zł
• Biurko zostało zaprojektowane jako element wzbogacający serię 

mebli Cubo. Jego konstrukcja i kolorystyka powoduje, iż sprawdzi 
się ono w każdych wnętrzach. Zostało wykonane z wysokiej 
jakości płyty laminowanej. Wyposażono je w dwie praktyczne 
szufl ady oraz zamykaną szafkę. Blat biurka stwarza odpowiednie 
warunki do pracy. 

• stelaż modułu wykonany jest z laminowanej płyty w kolorze brzo-
zy (o grubości 18 mm), 

• fronty z MDF (o grubości 18 mm) w kolorze do wyboru jasnozielo-
nym, żółtym, szary, białym, niebieski.

• drzwi i szufl ady (w 5 kolorach) sprzedawane osobno
• 115 x 48 x 77,5 cm

Biurko Cubo

359 zł

199 zł 75 zł

biurko   Cubo
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Lewe brzoza
 NB 6101 459 zł

Lewe buk
NB 6102 459 zł

Prawe brzoza
NB 6201 459 zł

Prawe buk
NB 6202 459 zł

rzoza
1 459 zł

uk
2 459 zł

Duże i funkcjonalne biurko w uniwersalnym 
kolorze jest elementem dopełniającym serię 
mebli Prima. Biurko wraz z propozycjami ko-
lekcji pozwala na tworzenie ergonomicznych 
zestawów, dostosowanych do potrzeb użyt-

kowników i wymiarów powierzchni pomiesz-
czenia. Blat w kształcie litery „L” pozwala na 
pełniejsze zagospodarowanie powierzchni 
biurka. Mebel w całości wykonano z płyty 
wiórowej w kolorze brzozy. Prezentowane 

przez nas biurko można nabyć w wersji pra-
wo i lewostronnej.
• materiał: płyta laminowana o grubości 18mm i kolorach 

brzoza lub buk
• wym. 155 x 110 x 75 cm

Biurko z szufl adami
brzoza NB 6901 799 zł
buk NB 6902 799 zł
• wym. biurka: 160 x 65 x 78,5 cm, 
• wym. dostawki: 65 x 65 x 78,5 cm, 
• wym. wew. szufl ady: 26 x 40 x 16 cm; 
• kolor: brzoza; materiał: płyta wiórowa o gr. 25 

mm i 18 mm, 
• metalowe nogi bez regulacji wys. 6

Duże biurko z kilkoma możliwościami 
montażu zgodnie z własnymi potrze-
bami i możliwościami pomieszczenia. 
Posiada 3 szuflady zamykane central-
nym zamkiem oraz dostawkę, która po-
zwala zwiększyć powierzchnię pracy. 

biurka Prima
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tablice

 ekspozycja

Tablice suchościeralne ścienne

Wycierak do tablicy 
suchościeralnej
PC0162 37 zł
• Magnetyczny wycierak. 
• Miejsce na przechowywanie 2 markerów. 
• wym.: 17,5 x 4,7 x 6,5 cm; kolor: biało-gra-
natowy; materiał: tworzywo sztuczne, magnes

Wymienne wkłady do 
wycieraka do tablic 
PC0022 25 zł
• Wymienne wkłady do wycieraka PC0162.
• 6 szt.; materiał: fi lc

W
w

Wycierak fi lcowy
PC 5529 8 zł
• wym.: 14,5 x 5,5 x 4 cm; 10 warstw fi lcu w 3 kolorach: czarny, 

biały, szary; materiał: tworzywo sztuczne, fi lc

e

W i k d t bli

Mobilna tablica 
mała
YC 9005 399 zł 
• wym. 100 x 70 cm
• tablica suchościeralna ze spina-

czem na papier
• w zestawie: mazak suchościeral-

ny, 4 magnesy, gąbka
• powierzchnia lakierowana

Mała
YC 9002 155 zł
• biała tablica o powierzchni suchoście-

ralnej i magnetycznej. Powierzchnia 
lakierowana

• wym. 100 x 80 cm

Duża
YC 9000 289 zł
• biała tablica o powierzchni suchoście-

ralnej i magnetycznej. Powierzchnia 
lakierowana

• wym. 180 x 100 cm

Mobilna tablica duża
YC 9001 589 zł
dwustronna, magnetyczna, suchościeralna. 
Powierzchnia lakierowana
• wym. tablicy 180 x 100 cm

  Tablica suchościeralna mobilna duża
YC 9003 469 zł
• wym: 120 x 90 cm,
• biała tablica o powierzchni suchościeralnej i magnetycznej. Powierzch-

nia lakierowana. Możliwość pisania markerami suchościeralnymi po obu 
stronach tablicy lub mocowania informacji przy pomocy magnesów. 

• rama tablicy wykonana jest z aluminium.
• wyposażona w 4 kółeczka z hamulcem
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Gablota ekspozycyjna 
korkowa
YC 9007 599 zł 
Gablota ekspozycyjna z drzwiami 
otwieranymi do góry, wykonanymi 

ze szkła hartowanego. Drzwi wy-
posażone w zamek. Środek gablo-
ty wykonany z korka. 
• wielkość gabloty: 150 x 12 x 103 cm
• otwierana do góry
• z zamkiem

  Gablota ekspozycyjna 
suwana tekstylna
YC 9006  599 zł 
Gablota ekspozycyjna z trójdziel-

nymi szklanymi drzwiami przesuw-
nymi . Środek gabloty wykonany 
z korka wyściełanego filcem w ko-
lorze granatowym.  
• wielkość gabloty: 200 x 8,8 x 107 cm

gabloty

G bl k j kł h D

  tablice
tradycyjne

Tablica pojedyncza 
zielona
BD 1504 339 zł
• wym 170 x 100 cm; właściwości magnetyczne

Tablica tryptyk zielona 

z linia i kratką
BD 0502 689 zł
• wym 340 x 100 cm; właściwości magnetyczne

  Tablica tryptyk zielona
BD 1501 649 zł
• wym 340 x 100 cm; właściwości magnetyczne

Gablota na puchary
NM6300 510 zł
• wym. 92 x 30 x 84 cm, 3 półki z 

regulacją poziomu, szklane drzwi z 
zamkiem, płyta wiórowa laminowana 
w kolorze brzozy

599 zł

599 zł

Gablota ekspozycyjna 
suchościeralno-
magnetyczna
YC 9004 299 zł 
Gablota ekspozycyjna z drzwia-
mi otwieranymi na prawą stronę. 

W drzwiach szyba ze szkła harto-
wanego, drzwi wyposażone w za-
mek. Środek gabloty magnetyczny, 
możliwośc pisania mazakami su-
chościeralnymi. Rama aluminiowa.
• wielkość gabloty 70 x 8,8 x 100 cm
• powierzchnia lakierowana
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kolorowe   tablice korkoweowe

– zielona
NS 2094 165 zł
• 150 x 100 cm

– pomarańczowa
NS 2095 125 zł
• 120 x 90 cm  

– niebieska
NS 2093 265 zł
• 200 x 100 cm

– naturalna
NS 1510 119 zł
• 150 x 100 cm

– naturalna 
NS 2099 179 zł
• 200 x 100 cm

Tablica 
tekstylna. 
Granatowa
YC 9008 199 zł
Tablica ścienna kor-
kowa pokryta tkaniną 
i umieszczona w ramie 
aluminiowej. Zaokrą-
glone krawędzie, wy-
kończone tworzywem 
ABS zapewniają bezpieczeństwo. Tył tablicy wzmocniono blachą ocyn-
kowaną. Posiada zaczepy do mocowania.
• wym.: 150 x 100 cm; kolor: granat; materiał: aluminium, blacha ocynkowana, korek, tkanina, 

tworzywo ABS

 Godło Polski
NS 1662 82 zł
• wym. 40 x 30 cm, w drewnianej ramie

 Gablota na 48 kluczy
PC 0482 79 zł
Zamykana skrzyneczka do przechowy-
wania kluczy o solidnej stalowej kon-
strukcji. Mocowana do ściany za pomo-
cą dwóch śrub montażowych z kołkami. 
• w zestawie naklejki z numerkami oraz 2 klucze.
• miejsce na 48 kluczy
• wym: 25 x 18 x 8 cm, kolor szaro-zielony
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kosze

Plastik
BQ 2541 37 zł

Papier
BQ 2510 37 zł

Szkło
BQ 2572 37 zł

do sortowania z uchylną pokrywką 25 l
Lekkie i wygodne w użyciu kosze do segregacji śmieci i od-
padków o pojemności 25 litrów. Pojemniki wyposażone 
są w uchylne pokrywy, które można w razie potrzeby za-
blokować. 
• kolor pokryw pozwala na odpowiednią segregację śmieci (żółty - plastik, niebie-

ski - papier, zielony - szkło).
• wym. S 50 cm, G 39 cm, W 24 cm

ko szy czki na 
drobiazgi wymiary:

śred ni niebieski
CU 0010 4 zł

mały niebieski
CU 0007 3 zł

duży niebieski
CU 0041 7 zł

mini niebieski
CU 0047  2 zł

śred ni biały
CU 0011 4 zł

mały biały
CU 0008 3 zł

duży biały
CU 0042 7 zł

mini biały
CU 0048 2 zł

Nawyki wyrobione w dzieciństwie często zostają 
na całe życie, warto więc zadbać o to aby od po-
czątku były właściwe. Pokażmy dzieciom w jaki 
sposób same mogą zatroszczyć się o środowisko. 
Segregacja śmieci może być do tego pierwszym 

krokiem. Do tego celu wyśmienicie nadają się nasze 
kosze, na które wystarczy nakleić naklejki lub odpo-
wiednio je podpisać, aby dzieci mogły świadomie 
zacząć dbać o przyrodę

S 11 cm, G 20 cm, W 30 cm 

S 8 cm, G 16 cm, W 25 cm

S 15 cm, G 26 cm, W 36 cm

S 5 cm, G 10 cm, W 20 cm  

kosze do sortowania śmieci z kolorowym wiekiem 50l
• wym.41 x 41 x 59,5 cm, 

Plastik
PR 0011 55 zł

Papier
PR 0013 55 zł

Szkło
PR 0012  55 zł

Metal
PR 0014 55 zł

Inne
PR 0015 55 zł

BIO 
PR 0016 55 zł
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 Podajnik na ręczniki 
papierowe
NS 9514 82 zł
• materiał: tworzywo ABS
• kolor: biały
• wymiary: S 270 mm, G 130 mm, W 270 mm
• odporny mechanicznie
• kontrola poziomu zawartości wkładu
• zamykany na kluczyk
• pojemność do 400 szt. ręczników

 Podajnik na mydło
NS 9513 62 zł
• materiał: tworzywo ABS
• kolor: biały
• wymiary: S 105 mm, W 195 mm, dł. 108 mm 
• odporny mechanicznie
• kontrola poziomu zawartości wkładu
• zamykany na kluczyk
• pojemność zbiornika 1000 ml

 Podajnik na papier 
toaletowy
NS 9515 92 zł
• materiał: tworzywo ABS
• kolor: biały
• wymiary: S 240 mm, G 130 mm, W 260 mm
• odporny mechanicznie
• kontrola poziomu zawartości wkładu
• zamykany na kluczyk
• dostosowany do papieru o max. śr. roli 190 mm

 Dozownik łokciowy
NS 9565  72 zł
• łatwy do utrzymania w czystości
• odporny mechanicznie
• kontrola poziomu zawartości wkładu
• zamykany na kluczyk
• możliwość dozowania płynu łokciem 
• pojemność zbiornika 500 ml

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

 Cerata stołowa 
mała
KC 0001 13 zł
• wym. S 90 cm, W 90 cm 

Cerata stołowa 
średnia
KC 0002 14 zł
• wym. S 140 cm, W 90 cm

Cerata stołowa 
duża
KC 0003 20 zł
• wym. S 140 cm, W 140 cm

zł
m

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

pętelka do powieszenia

Rękawice do gorących 
przedmiotów
TS 1869 13 zł
• rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone 
ściągaczem; oburęczne, miękkie, lekkie.

• kolor rękawicy: szary, rozmiar 10,5
• kategoria 1 - czynniki niskiego ryzyka
• rękawiczki spełniają normę BHP: EN-420 ogólna

Rękawice ochronne 
z włókna szklanego
GZ 0059 105 zł
• 2 sztuki
• rękawice ochronne wykonane z włókna 

szklanego
• dodatkowa ochrona przed wodą

 Rękawice ochronne 
kuchenne
GZ 0058  62 zł
• 2 szt.
• rękawice ochronne, bawełniane z powłoką 

trudnopalną, 
• bardzo długie dla lepszej ochrony ręki

9
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• 100 szt.
• bezpudrowe

TS 13038B rozm. S 19 zł

TS 13038A rozm. M 19 zł

Rękawice winylowe 
TS 13038  rozm. L 19  zł

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

TS 14841 rozm. S 22 zł

TS 3215  rozm. M 22 zł

Rękawice lateksowe  
TS 14736 rozm. L  22 zł
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 Waga osobowa
TS 13019L 1 499 zł
• WPT 60/150OW z legalizacją
• waga mechaniczna ze wzrostomierzem
• odczyt po obu stronach wagi
• wykonana ze stali nierdzewnej
• pomiar wagi wykonywany jest z dokładnością 

do 100g, 
pomiar wzrostu - do 1 mm.

 Fantom dziecięcy Little Junior
RR 0002 1 649 zł
• Profesjonalny manekin szkoleniowy do nauki 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej dziecka, 
rozbudowany  o technologię QCPR, która umożli-
wia kontrolę poprawności wykonania ćwiczenia, 
w oparciu o bezpłatną aplikację na urządzeniu 
mobilnym.

• Zestaw zawiera: 1 manekin Little Junior, torbę 
transportową/ matę treningową, części wy-
mienne: 1 drogi oddechowe, 1 część twarzowa, 
instrukcja obsługi

 Termometr 
bezdotykowy 
TM-F03BB na 
podczerwień
TS 13800 147 zł
• termometr do pomiaru temperatury na 

czole, temperatury przedmiotów (np.
mleka w butelce)

• czas pomiaru: 0,5 sekundy 
• podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD
• w zestawie: termometr, 2 baterie AA, 

instrukcja obsługi w języku polskim, 
gwarancja 24 miesiące

 Ciśnieniomierz 
elektroniczny 
Omron M2
TS 13793 159 zł
• wyświetlacz: cyfrowy LCD
• metoda pomiaru: oscylome-

tryczna
• automatyczny zawór uwalniania 

powietrza Funkcja wykrywania 
nieregularnej pracy serca

• wielkość mankietu 22-32 cm
• Pamięć: 21 pomiarów

 Mankiet pediatryczny 
do ciśnieniomierza 
elektronicznego Omron 
M2
TS 13794 109 zł
• do wyczepania zapasów

  Apteczka Szkolna 2
TS 13013 140 zł
W skład apteczki wchodzą: 
• kompres zimny 1 szt. 
• kompres na oko 2 szt. 
• kompres 10x10a2 3 szt. 
• opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. 
• opaska elastyczna 4 m x 8 cm 2 szt. 
• plaster 10x6 cm (8 szt.) 
• plaster (14 szt.)
• plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. 
• opatrunek indywidualny M sterylny 3 szt.
• opatrunek indywidualny G sterylny 1 szt.
• opatrunek indywidualny K sterylny 1 szt. 
• chusta opatrunkowa 60 x 80 1 szt.
• chusta trójkątna 2 szt. 
• chusta z fl izeliny 5 szt.
• koc ratunkowy 160x210 cm 1 szt. 
• nożyczki 19 cm 1 szt.
• rękawice winylowe 4 szt.
• chusteczka dezynfekująca 6 szt.
• ustnik do sztucznego oddychania 1 szt.
• instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z 

wykazem telefonów alarmowych 1 szt.
• wyposażenie w plecaku z tkaniny wodoodpornej

Apteczka pierwszej 
pomocy HACCP
TS 13012 199 zł
W skład apteczki wchodzą 
• opatrunek indywidualny G 2 szt. 
• opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. 
• opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt.
• chusta trójkątna 2 szt. 
• zestaw plastrów wykrywalnych 1,9x7,2 cm 10 szt. 
• zestaw plastrów wykrywalnych 2,5x7,2 cm 10 szt. 
• rękawiczki jednorazowe nitrylowe 10 szt.
• zestaw do płukania oka 1 szt. 
• koc ratunkowy 1 szt. 
• ustnik do sztucznego oddychania 1 szt.
• kompres 10x10 (pak po 2 szt.) 3 szt.
• uhusta opatrunkowa 60x80 cm 2 szt.
• opatrunek Hydrożelowy 3 szt.
• płyn do odkażania rąk Skinman Soft 1 szt.
• worek foliowy 5 szt.
• nożyczki 14,5cm 1 szt.
• opatrunek/siatka opatrunkowa typu codofi x 1 szt.
• instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z 

wykazem telefonów alarmowych 1 szt.
• rozmiar opakowania: 280x200x115 mm
• spełnia wymagania norm Unii Europejskiej CE
• apteczka zawiera stelaż mocujący do ściany

Apteczka przemysłowa 
DIN 13157+
TS 13011 99 zł
Skład apteczki:
• 3 kpl. Kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny
• 2 szt. Kompres na oko 56 x 72 mm sterylny
• 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm
• 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm
• 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.)
• 10 szt. Plaster mały 19 x 72 mm
• 1 kpl. Plaster (10szt.)
• 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm
• 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny
• 2 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny
• 1 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60 sterylna
• 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna
• 1 szt. Chusta trójkątna
• 1 szt. Opaska siatkowa 4m rozm. 2
• 1 kpl. Chusta z fl iseliny (10 szt.)
• 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm
• ustnik do sztucznego oddychania
• stelaż mocujący do ściany
• 1 szt. Nożyczki 19 cm
• 4 szt. Rękawice winylowe
• 2 szt. Worek foliowy
• 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania
• 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
• rozmiar opakowania: 255 x 165 x 85 mm

ometr 

Tablica Snellena dla dzieci 
z fi gurami. Kaczka
TS 13032 56 zł 
• nadruk obrazkowy
• wym. 48 x 27,5 cm

Tablica Snellena
TS 13031 39 zł 
• dwustronna tablica do badania ostrości wzroku.
• wym. 22,5 x 15 cm 

  Tablica Snellena.
Cyfry - obraz prosty
TS 13033 56 zł 
• nadruk cyfrowy
• wym. 48 x 27,5 cm

tom dziecięcy Little Junior
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Gablota na AED
RR 0004 940 zł
• Przeznaczona jest do montażu we-

wnątrz budynków. Wykonana z plexi
• wym. 28 x 14,5 x 27,5 cm

Defi brylator AED Philips HS1
RR 0005 5 999 zł
• Defi brylator pozwala na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ratowa-

nia życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Wyraźne, głoso-
we polecenia wyjaśniają każdy krok i kolejność postępowania. Funkcja 
instruktażu RKO na żądanie pozwala  przypomnieć użytkownikowi 
szczegóły postępowania. Sprzęt zasilany jest długowieczną baterią (5 
lat przydatności i 4 lata gwarancji na 200 wyładowań od pierwszego 
użycia). W trakcie automatycznych codziennych auto-testów urządzenie 
weryfi kuje obwody elektroniczne, stan baterii i elektrod. Migająca zielona 
kontrolka stanowi zapewnienie, że aparat jest zawsze gotowy do użycia.

• w skład zestawu wchodzą równeż: torba, bateria, elektrody
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Soundbar myBoard BLACK
DA 9590 249 zł
• moc 2 x 20 W; bluetooth; złącze optyczne Toslink; pasmo przenoszenia 

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

Głośniki myBoard
DA 2083 499 zł
• moc 2 x 20 W; do połączenia z komputerem wykorzystywany jest tylko 

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

 głośniki

 Statyw  mobilny 
VIS 46 PLUS

DA 3121 1 499 zł
• statyw do monitora interaktywnego; mobilny, uniwersalny dwusłu-

powy statyw na podstawie jezdnej do monitora interaktywnego; 
solidna konstrukcja wykonana z elem. stalowych malowanych prosz-
kowo RAL-9004; obciążenie do 100 kg; rozmiar monitora 46”; słup 
o wysokości 160 cm i średnicy 60mm z otworami umożliwiającymi 
przeprowadzenie okablowania wewnątrz słupa; w komplecie adapter 
do uchwytu VESA

 System mocowania ściennego 
uVis-RW100

DA 2143 1 880 zł
• do montażu stacjonarnego tablicy; uchwyt uniwersalny - regulacja 

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

Statyw mobilny

 mocowanie

Uchwyt  sufi towy do projektora
DA 2353D 133 zł
• do projektorów długoogniskowych sufi towych 

 Uchwyt  ścienny do projektora
DA 0782 220 zł
• do projektorów krótkoogniskowych
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przyrządy
geometryczne
tablicowe

Cyrkiel
z trójnogiem tablicowy
PC 2922 49 zł
Prosty i łatwy w obsłudze cyrkiel 
tablicowy z trójnożną stopką wy-
posażoną w 3 przyssawki. Posia-
da skalę ułatwiającą wyznacze-
nie promienia okręgu. Drugie ramię 
posiada specjalny mechanizm za-

ciskowy, który pozwala umieścić 
kredę lub pisak ø ok. 15 mm. 
• dł.: 49 cm; stópka trójnożna z 3 przyssawka-

mi; materiał: tworzywo sztuczne, kolor: żółty

Ekierka
magnetyczna tablicowa
PC 2622 25 zł
• dł. 59 cm; kąty: 45°,45° i 90°; magnetycz-

na; skala w cm; materiał: tworzywo sztucz-
ne, magnes; kolor: żółty

Kątomierz
magnetyczny tablicowy
PC 2722 25 zł
• dł. 50 cm; podziałka kątowa do 175°; 

magnetyczna; materiał: tworzywo sztuczne, 
magnes; kolor: żółty

Linijka
magnetyczna tablicowa
PC 2022 32 zł
• dł. 100 cm; magnetyczna; skala w cm i ca-

lach; materiał: tworzywo sztuczne, magnes; 
kolor: żółty

Ekierka
magnetyczna tablicowa
PC 2522 26 zł
• dł. 57 cm; kąty: 30°, 60° i 90°; magne-

tyczna; skala w cm; materiał: tworzywo 
sztuczne, magnes; kolor: żółty

om

Cyrkiel
giem tablicowy

49 zł
rkiel

k ø ok. 15 mm. ø
3 przyssawka

żóan

rka

° i 90°; magnetycz-
orzywo sztucz-

z tworzywa sztucznego
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Linijka drewniana, magnetyczna 1 m
PC 2002 62 zł
• drewniana linijka o podłożu magnetycznym o długości 1m 
• w kolorze żółtym

Ekierka drewnina magnetyczna 60 cm
PC 2602 62 zł
• drewniana ekierka o podłożu magnetycznym o długości 60 cm;
• w kolorze żółtym

Linijka drewniana z uchwytem 1 m
PC 2012 22 zł
• drewniana linijka z uchwytem o długości 1 m. w kolorze żółtym

Ekierka drewniana z uchwytem 60 cm
PC 2612 31 zł
• drewniana ekierka z uchwytem o długości 60 cm; w kolorze żółtym

LinijkaKątomierz drewniany, magnetyczny
PC 2702 59 zł
• drewniany kątomierz o podłożu magnetycznym o długości 35 cm 

z podziałką kątową 180°; w kolorze żółtym

Kątomierz drewniany
PC 2712 32 zł
• drewniany kątomierz z uchwytem o długości 35 cm z podziałką 

kątową 180°; w kolorze żółtym

Cyrkiel drewniany z przyssawką
PC 2942 22 zł
Uniwersalny cyrkiel do tablic suchościeralnych i tra-
dycyjnych. Drewniane ramiona połączone stalową 
śrubą z nakrętką motylkową. Koniec jednego z ra-
mion wyposażono w metalowy uchwyt, w którym 
można łatwo osadzić pisak lub kredę. Drugie ramię 
posiada stopkę z pojedynczą przyssawką, która 
stabilnie mocuje się do powierzchni płaskich i za-
pobiega przesuwaniu cyrkla podczas rysowania. 
• wym.: długość: ramię z przyssawką 42 cm, ramię z uchwytem: 33 cm

PC
• 

PC 2612 31 zł
• drewniana ekierka z uchwytem o długości 60 cm; w kolorze żółtym

32 zł
długości 35 cm z podziałką 

Przybory do tablicy. Zestaw
TY 1040 195 zł
Komplet podstawowych przyborów tablicowych: 
cyrkiel, kątomierz, 2 ekierki, linijka. Duże, wygod-
ne przyrządy z uchwytami zapewniają łatwość 
oraz dokładność w odmierzaniu i rysowaniu. 
Przyrządy wyposażone są w magnesy, co uła-
twia pracę przy tablicy. Wszystkie uchwyty są 
zdejmowane. 
• linijka dł. 100 cm; ekierki 40 cm; 5 szt.; tworzywo sztuczne

drewniane

z tworzywa
sztucznego
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Bryły obrotowe. Zestaw
BD 0032   299 zł
Zestaw brył geometrycznych, wykonanych z prze-
zroczystego materiału, z zaznaczonymi wysoko-
ściami, przekątnymi i płaszczyznami przekroju.
• 6 elem.: walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością, walec 

z płaszczyznami, stożek z zaznaczonymi przekątnymi i wyso-
kością, stożek z płaszczyznami, kula z zaznaczonymi przekąt-
nymi, wysokością i cięciwą, kula z płaszczyznami; wys. brył: 
17 cm; waga zestawu: 1,35 kg; materiał: tworzywo sztuczne.ateriał: tworzywo sztuczne.

z płaszczyznami, stożek z zaznacz
kością, stożek z płaszczyznami, ku
nymi, wysokością i cięciwą, kula z
17 cm; waga zestawu: 1,35 kg; ,35 kg; ma
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Ostrosłup czworokątny
HG 0032 50 zł 
• wym. 16 x 25 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Ostrosłup trójkątny
HG 0033 50 zł  
• wym. 23 x 25 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Graniastosłup pięciokątny
HG 0034 50 zł 
• wym. 10 x 20 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Graniastosłup prosty-trójkątny
HG 0035 50 zł 
• wym. 10 x 20 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Stożek
HG 0036 50 zł
• 19 x 23 cm; ocynkowany drut biały

Walec
HG 0037 50 zł
• wym. 15 x 18 cm; ocynkowany drut biały

Kula
HG 0038 50 zł 
• wym. 19 x 19 cm; ocynkowany drut biały

Sześcian z przekątnymi
HG 0030 57 zł 
• wym. 13 x 20 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Prostopadłościan 
z przekątnymi
HG 0031 50 zł  
• wym. 20 x 15 x 13 cm; gr. 0,3 cm; akryl
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Bryły wpisane
BD 5700 269 zł
• 6 szt., wys. 17 cm

Bryły. Wielościany nieregularne
BD 7009 289 zł
• 6 szt., wys. 16 cm

Bryły ścięte
BD 7011 192 zł
• 4 szt. wys. 12–17 cm; do wyczerpania zapasów

Zestaw brył pełnych do 
mierzenia i porównań objętości
VO 6294 112 zł
• 17 szt., wys. 6 cm

Wielkie bryły transparentne
LR 3208 385 zł
• 10 szt, wys. 15 cm

Przyrząd do demonstracji 
powstawania brył obrotowych
BD 5050 629 zł
• stelaż z ramieniem do mocowania ramek, osłona, zasilacz, kom-

plet plastikowych ramek
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na 40 map

na 18 map

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

h k h h d

Mobilny stojak na mapy
ANW 440 289 zł
Stojak przeznaczony do porząd-
kowania i przechowywania map 
oraz plansz dydaktycznych wy-
konany został z metalowych ele-
mentów osadzonych na stalowej 
podstawie. Mobilność stojaka 

zapewniają 4 plastikowe kółka, 
z których dwa posiadają bloka-
dy zabezpieczające przed prze-
sunięciem.
• 40 haków, które umożliwiają przechowy-

wanie 40 map

Ścienny stojak na mapy
ANW 200 179 zł
Pojemny wieszak naścienny 
do przechowywania 18 map 
czy plansz dydaktycznych. 
W zależności od sposobu 
zwinięcia na jednym poziomie 
swobodnie mieszczą się dwie 
mapy. Całość wykonana z prętów 

metalowych w kolorze szarym. 
Produkt mocowany jest do ściany 
za pomocą 6 wkrętów (brak 
w zestawie). 
• wym. pojedynczego wieszaka: 8 x 13 x 

120 cm

stojaki
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Wieszak jest łatwy 
w montażu, wytrzy-
mały i nie zajmuje 
dużo miejsca w klasie.

Wieszak na mapę
ANW 600 229 zł
Przeznaczony do zawieszania mapy lub planszy. 
Wykonany z metalowej rurki osadzonej na stabil-
nej, plastikowej, pięcioramiennej podstawie. Ha-
czyk umieszczony jest w górnej części konstrukcji. 
• łatwa regulacja wysokości (max 220 cm), dzięki rurce teleskopowej 

wyposażonej w blokadę; produkt wymaga złożenia

Stojak wielofunkcyjny
NS 1697 399 zł
Umożliwia przechowywanie pomocy dydaktycz-
nych np. map, plansz czy papierów w rolkach. 
• wym. 72 x 65 x 84 cm

y Wskaźnik teleskopowy 
BD 5160 17 zł
Przydatny w czasie zajęć lekcyjnych do wskazy-
wania elementów na tablicy
• dł. 24–100 cm
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minerały

Minerały, kamienie szlachetne
MO 0036 72 zł
• format: 13cm x 19cm; 448 str.

Minerały i kamienie szlachetne
VS 0008 43 zł
• wym. 70 x 100 cm, plansza ofoliowana i wyposażona w listwy 

metalowe i zawieszkę

Skamieliny. Kolekcja
LR 5204 97 zł
• 9 skamielin: amonit, mszywioł, skamieniałe drewno, mięczak, 

paproć kopalna, liliowiec macierzysty, koral, ząb rekina, ramie-
nionóg; wykaz skamielin z nazwami i numeracją, instrukcja; 
pudełko o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Skały magmowe
LR 5205 97 zł
• 12 skał: żużel, pumeks, gabro, tuf, ryolit, dioryt, granit, ande-

zyt, bazalt, obsydian, pegmatyt, porfi r; wykaz skał z nazwami 
i numeracją, instrukcja; pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 
x 3,5 cm

Minerały
QH 0039 199 zł
• 42 minerały, plastikowe pudełko

Skały osadowe
LR 5208 97 zł
• 12 skał: mułowiec, piaskowiec, sól kamienna, węgiel, wapień, 

arkoza, zlepieniec, wapień, łupek mułowy, łupek ilasty, trawer-
tyn, skałą gipsowa; wykaz z nazwami i numeracją, instrukcja; 
pudełko o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Skały metamorfi czne
LR 5206 97 zł
• 12 skał: chloryn, granat, grafi t, mika, serpentynit, marmur, gnejs, 
łupek, amfi bonit, marmur dolomityczny, epidot, kwarcyt; wykaz 
skał z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko z blistrem o wym. 
21 x 13,5 x 3,5 cm

Minerały. Kolekcja
LR 5207 97 zł
• 12 minerałów: talk, limonit, selenit, fl uoryt, siarka, kalcyt, piryt, 

magnetyt, wermikulit, hematyt, kwarc, mika. W zestawie wykaz 
skał z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko z blistrem o wym. 
21 x 13,5 x 3,5 cm

Mi ł Mi
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Królik. Szkielet zatopiony
HG 0015 299 zł
Szkielet królika reprezentujący charaktery-
styczne cechy budowy układu kostnego ssa-
ków: czaszka, łopatka, mostek, kość łokciowa, 
kość promieniowa, kości śródręcza, kości pal-
ców, kość miednicy, kość udowa, rzepka, kość 
strzałkowa, kość piszczelowa. Poszczególne 
elementy zostały ponumerowane, a klucz 
zamieszczono w instrukcji. W trwałym opa-
kowaniu. 
• wym.: 20 x 9 x 4 cm; akryl

Ryba. Szkielet zatopiony
HG 0013 199 zł
Szkielet ryby z oznaczonymi cechami charak-
terystycznymi dla budowy szkieletowej: czasz-
ka, szczęka górna, żuchwa, kręgosłup, płetwa 
grzbietowa, płetwa ogonowa, żebra, płetwa 
piersiowa, płetwa brzuszna, obręcz płetwy 
piersiowej, krąg kręgosłupa i płetwa odbyto-
wa. Wymienione elementy ponumerowano, 
a klucz zamieszczono w instrukcji. W trwałym 
opakowaniu. 
• wym. 20 x 9 x 4 cm; akryl

Ropucha. Szkielet zatopiony
HG 0014 160 zł
Szkielet żaby prezentuje charakterystyczne 
cechy budowy szkieletowej płaza: ażurowa 
konstrukcja czaszki, kłykcie potyliczne, zre-
dukowane żebra. Wszystkie elementy zostały 
ponumerowane, a klucz zamieszczono w in-
strukcji. W trwałym opakowaniu. 
• wym. 13,5 x 9 x 3,5 cm; akryl

Gołąb. Szkielet zatopiony
HG 0010  409 zł
Szkielet gołębia wykazuje wiele cech układu 
kostnego, które umożliwiają mu lot. Tak jak 
u innych kręgowców wyróżnia się szkielet 
osiowy oraz szkielet kończyn. Wymienione 
elementy zostały ponumerowane, a klucz za-
mieszczono w instrukcji.
• wym. 18 x 14 x 8 cm; akryl; w trwałym opakowaniu

Szczur. Szkielet zatopiony
HG 0012 307 zł
• wym. 20 x 9 x 4 cm

Żółw. Szkielet zatopiony
HG 0016 299 zł
Szkielet żółwia prezentuje charakterystyczne 
cech budowy szkieletowej gadów. Poszcze-
gólne elementy układu szkieletowego zostały 
ponumerowane, a klucz zamieszczono w in-
strukcji.
• wym.: 13,5 x 9 x 2,4 cm; akryl

Jaszczurka. Szkielet zatopiony
HG 0009 199 zł
• wym. 8 x 2 x 16,5

Gołąb. Szkielet
RV 3006 265 zł
• wym. 15 x 13 x 21 cm, naturalne kości, akrylowa pokrywa

ąb Szkieletb Szkielet

Żółw. Szkielet zatopiony



461sklep.nowaszkola.com

k
la

sy
 IV

-V
III

Ryba. Szkielet
RV 3009 250 zł
• wym. 15 x 13 x 21 cm, naturalne kości, akrylowa pokrywa

Królik. Szkielet
HG 0017 309 zł
• wym. 15 x 13 x 21 cm, naturalne kości, akrylowa pokrywa

Ryba. Szkielet
RV 3009 250 zł

Jaszczurka. Szkielet
RV 3017 225 zł
• wym. 15 x 13 x 21 cm, naturalne kości, akrylowa pokrywa

Żaba. Szkielet
RV 3016 222 zł
• wym. 15 x 13 x 21 cm, naturalne kości, akrylowa pokrywa, 

Żaba. Szkielet

Królik. Szkielet

Cykle życia pasikonika. Model
HG 0046 144 zł
Model przedstawia poszczególne etapy roz-
woju pasikonika zielonego, reprezentanta 
gatunku owadów prostoskrzydłych. Osiem 
naturalnych okazów prezentuje etapy prze-
obrażenia niezupełnego pasikonika. Owad 
najpierw wylęga się z jaja, staje się larwą 
zwaną nimfą, która jest bardzo podobna 
do osobnika dorosłego. Potem rosnąc prze-
chodzi kilka linień, by osiągnąć postać doro-
słą z prawidłowo wykształconymi wszystkimi 
narządami. Wszystkie etapy ponumerowano, 
a klucz umieszczono w instrukcji. Model znaj-
duje się w tekturowym opakowaniu.
• wym. 16,4 x 7,8 x 2 cm; akryl

Serca zwierząt. Model w akrylu
UK 0602 280 zł
Zestaw zawiera 5 serc zatopionych w akrylu: 
ryby (serce karpia), płaza (serce żaby), gada 
(serce węża), ptaka (serce gołębia), ssaka (ser-
ce królika). Przejrzyste tworzywo umożliwia 
zapoznanie się z budową serca oraz obra-
zuje, że na ewolucję organizmu ma wpływ 
złożona konstrukcja tego organu.
• wym.: 16 x 7,5 x 2,5 cm; serce: karpia, żaby, węża, gołębia, 

królika; materiał: szkło akrylowe

Mózgi zwierząt. Model w akrylu
UK 0603 280 zł
Preparat prezentuje budowę mózgu zwierząt 
poszczególnych gromad: ryby, płaza, gada, 
ptaka, ssaka. Na ich przykładzie widoczne 
są przemiany ewolucyjne oraz stopień skom-
plikowania konstrukcji narządu ośrodkowego 
układu nerwowego. 
• wym.: 16,4 x 7,8 x 2,4 cm; mózg: karp, żaba, wąż, gołąb, 

królik; materiał: szkło akrylowe

225 zł
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Części człowieka
EI 1100 99 zł
• 4 modele ( oko 35 elem.; serce 31 elem., wys.14 cm; tors 35 

elem., wys. 13 cm; czaszka 31 elem., wys. 9 cm)

Czaszka
EI 0013 45 zł
• wym: 9 cm; elem: 39 części modelu czaszki, stojak, 

obrazkowa instrukcja; materiał: tworzywo sztuczne; 
wymaga złożenia; wiek: 8+

•  do wyczerpania zapasów

Czaszka. 
Model anatomiczny
HG 0041 123 zł
Klasyczny model czaszki ludzkiej ze 
szczegółową reprodukcją struktur 
(stawy, szwy, bruzdy, perforacje itp.) 
oraz zachowaniem naturalnej wiel-
kości. Czaszka składa się z trzech 
elementów, a jej sklepienie jest zdej-
mowane, w celu zobrazowania we-
wnętrznej budowy. Ruchoma żuchwa 
z możliwością demontażu. Model wy-
konany jest z tworzywa sztucznego.
• wym.:22 x 14 x 16cm, waga: około 950g.

Korpus człowieka
HG 0003 1 219 zł 
Korpus człowieka unisex. 
• 44 elementy, wym. podstawy 34 x 23 cm, wys. 85 cm

Korpus człowieka
EI 0050 337 zł
Przekrój wewnętrzny człowieka. Wykonany 
z sztucznego tworzywa, umieszczony na podsta-
wie; w zestawie dwie połowy głowy, połowa mózgu, 
dwie części serca, żołądek, wątroba, dwuczęścio-
we jelita. Możliwe jest wyjęcie każdego z organów 
i bezpośrednie zapoznanie się z jego budową. 
• 11 elem.; 50 cm; wiek: 6+

modele anatomiczne

Części człowieka
EI 1100 99 ł

ł
 

r 

 

 

45 zł

99 zł



466

cz
ło

w
ie

k

Defi brylator 
AED Philips HS1
RR 0005 5 999 zł
Defibrylator pozwala na prze-
prowadzenie szkolenia z zakre-
su ratowania życia w przypadku 
nagłego zatrzymania krążenia. 
Wyraźne, głosowe polecenia wy-
jaśniają każdy krok i kolejność po-
stępowania. Funkcja instruktażu 
RKO na żądanie pozwala  przy-
pomnieć użytkownikowi szczegó-
ły postępowania. Sprzęt zasilany 
jest długowieczną baterią (5 lat 
przydatności i 4 lata gwarancji na
200 wyładowań od pierwszego 
użycia). W trakcie automatycz-
nych codziennych auto-testów 
urządzenie weryfikuje obwody 
elektroniczne, stan baterii i elek-

trod. Migająca zielona kontrolka 
stanowi zapewnienie, że aparat 
jest zawsze gotowy do użycia. De-
fibrylacja może zostać wykonana 
tylko wówczas, gdy rytm serca pa-
cjenta stanowi wskazanie do takie-
go działania.
• w skład zestawu wchodzą równeż: torba, 

bateria, elektrody

Wymienne drogi oddechowe 
do fantoma dorosłego
RR 0009 19 zł
Wymienne drogi oddechowe odpowiednie do fantomu dorosłego 
RR 0003

Wymienna kaseta 
z elektrodami 
do AED HS1
RR 0006 450 zł
Uniwersalne, jednorazowe, sa-
moprzylepne elektrody do defi-
brylacji o nominalnej, aktywnej 
powierzchni 85 cm2 każda. Do-
starczane we wkładzie na za-
trzask z dołączonym fabrycznie, 
standardowym kablem o długo-
ści 137,1 cm. Przeznaczone dla 
ratowania osób o masie ciała 
powyżej 25kg. W przypad-
ku pacjentów w wieku poniżej
8 lat lub wagi 25 kg, rekomendo-
wane jest zastosowanie elektrod 
pediatrycznych. Okres przydat-
ności: 2 lata
• W zestawie kaseta do przechowywania

Wymienna bateria 
litowo-manganowa 
do AED HS1
RR 0007 999 zł
Bateria do defibrylatora o po-
jemności min. 200 wyładowań 
lub 4 godzin pracy w tempe-
raturze 25°C. Czas działania

w trybie szkoleniowym: ok. 10 go-
dzin. Okres przydatności: 4 lata 
pod warunkiem magazynowania
i konserwacji zgodnie z zalece-
niami zawartymi w Podręczniku 
użytkownika.
• typ: 9 VDC, 4,2 Ah; dwutlenek litowo-

-manganowy
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Wymienne drogi
fanto

Gablota na AED 
wykonana z Plexi
RR 0004  940 zł
Gablota wykonana z plexi, sku-
tecznie chroni defibrylator przed 
czynnikami zewnętrznymi.  Prze-

znaczona jest do montażu we-
wnątrz budynków.
• wym. 28 x 14,5 x 27,5 cm

Wymienne drogi oddechowe do fantoma 
dziecięcego
RR 0008 26 zł
Wymienne drogi oddechowe odpowiednie do fantomu dziecięcego 
RR 0002

Wymienne drogi oddecho
ziecięcego

0008
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Stetoskop
EI 0001 40 zł
• metalowy; dł. 75 cm

Fantom dziecięcy
RR 0002 1 649 zł
Profesjonalny manekin szkoleniowy do nauki 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej dziec-
ka, rozbudowany  o technologię QCPR, która 
umożliwia kontrolę poprawności wykonania 
ćwiczenia, w oparciu o bezpłatną aplikację na 
urządzeniu mobilnym.
• Właściwości: naturalna blokada dróg oddechowych (ich udrożnienie 

następuje po odpowiednim odchyleniu głowy); ruchoma żuchwa 
oraz realistyczne rysy twarzy; przy prawidłowym wdechu klat-
ka piersiowa unosi się; obecność wskaźników (żebra, mostek) 
umożliwiających prawidłową lokalizację przyłożenia dłoni przez 
uciskiem; dźwiękowa informacja zwrotna o prawidłowym wyko-
naniu ucisku („klik-klak”); specjalistyczne sprężyny symulujące 
realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku; torba, która może 

z powodzeniem posłużyć jako mata do ćwiczeń; dogodny de-
montaż i montaż części wymiennych (drogi oddechowe i części 
twarzy); technologia QCPR informująca o poprawności wykonania 
ucisków oraz wentylacji; podsumowanie rezultatów ćwiczeń ogól-
nym wynikiem oraz propozycje poprawy błędów; szczegółowy opis 
w trakcie ćwiczeń, który wskazuje poprawność głębokości, liczby 
i tempa ucisków jak również objętości wentylacji

• Zestaw zawiera: 1 manekin Little Junior, torbę transportową/ 
matę treningową, części wymienne: 1 drogi oddechowe, 1 część 
twarzowa, instrukcja obsługi

godny de-
części 

ia

Fantom dziecięcy
1 649 zł

wy do nauki 
owej dziec-
QCPR która

Fantom osoby dorosłej
RR 0003 1 699 zł
Fantom do nauki RKO/AE i usuwania ciała ob-
cego z dróg oddechowych. Posiada realistyczne 
odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka. 
Widoczne i wyczuwalne punkty orientacyjne 
(żebra, mostek, sutki) pozwalają  na szybkie od-
nalezienie właściwego miejsca ucisku i przykle-
jenia elektrod AED. Podczas ćwiczeń wymaga 
odchylenia głowy w celu prawidłowego udroż-
nienia dróg oddechowych. W czasie wentylacji 
widoczne unoszenie i opadanie klatki piersio-
wej. Konstrukcja fantomu umożliwia również 
naukę udzielenia pomocy przy zadławieniu 
(rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza). Wyposażony 
w unikalny mechanizm pomagający w dostoso-
waniu siły ucisku oraz interaktywny mechanizm 
weryfikacji ćwiczącego (uczeń widzi, słyszy 
i czuje poprawność wykonywanego ćwicze-
nia). Sygnał świetlny (kolorowe diody) infor-
muje o prawidłowości częstotliwości uciśnięć. 
Sygnał dźwiękowy (klik-klak) oraz relaksacja 
klatki piersiowej potwierdza poprawną głę-
bokość masażu. 
• wym.: 60 x 36 x 17 cm, waga: 4 kg; fantom ze wskaźnikiem, 

10 dróg oddechowych, torba transportowa, mata do ćwiczeń

zł
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Mały szkielet człowieka
VO 6188 199 zł
• wys. 80 cm; tworzywo sztuczne

Szkielet człowieka 170 cm
BD 5302 879 zł 
• naturalnej wielkości, wys. 170 cm, tworzywo sztuczne, stojak 

metalowy na obrotowych kołach

Szkielet człowieka 
z zaznaczonymi częsciami mięśni
QH 3302 1 019 zł 
• naturalnej wielkości, wys. 170 cm, tworzywo sztuczne, stojak 

metalowy na obrotowych kołach

k l ł k
199 

Szk
Szkielet człowieka 
z zaznaczonymi częsciami mięśni

zł

Szkielet człowieka
k l ł kkModel kręgosłupa

QH 0022 253 zł 
• rozmiar rzeczywisty: 90 x 20 x 20 cm

M d l k ł

199 zł
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Mózg
AM 1414 172 zł 
Poznaj budowę mózgu oraz jego funkcje. Mo-
del w naturalnych rozmiarach, wykonany z two-
rzywa sztucznego. 
• 8 elem., wym. 16 x 13 x 10 cm

Struktura tętnicy
QH 0013 89 zł
• 100 x powiększenie, model na podstawce.

Klatka piersiowa i narządy
QH 0016 315 zł
• ktrań, otchawicę z oskrzelami, 2-częściowe serce, tętnicę pod-

obojczykową, żyłę główną, tętnicę płucną, przełyk, wyjmowane 
płuca, przepona

• wymiary: 34 x 23 x 18 cm

Klatka piersiow
0016 

oskrzelami, 2-c
ic

Klatka piersiowwa iwa arządyyna ózg
M 1414 172 zł 
znaj budowę mózgu oraz jego funkcje. Mo-

4 172 z

Bijące serce. 
Model demonstracyjny
CM 3017 84 zł
Pokazuje wyraźnie w jaki sposób serce pompuje 
krew po całym organizmie. 
• wymaga montażu; wym. 30 x 22 cm, wiek: 3+

Serce
VO 6178 189 zł
Składany model w trzykrotnym powiększeniu. 
• złożony z 3 części na statywie, wym. 28 x 28 cm

Serce człowieka. 
Model demonstracyjny
LR 3535 205 zł
Interaktywny model z pompką. Wyraźnie ozna-
czone komory, przedsionki i tętnice. 
• wym. 30 x 7 x 28 cm, wiek: 8+

ł kł kijące serce.jące serce

erce

Mózg. Przekrój
LR 1903 79 zł
Dwuczęściowy model mózgu, 
którego elementy budowy zosta-
ły opatrzone literami i opisane, 
a także przedstawione w różnych 
kolorach. Na jednej części mode-
lu widnieją anglojęzyczne nazwy 
obszarów mózgu, a na drugiej ich 

odpowiedniki oznaczone literami. 
Instrukcja produktu zawiera opis 
oznaczonych elementów modelu 
oraz kartę pracy do samokontroli. 
• wym.: 12,5 x 9,5 x 8,5 cm; oznaczone elementy bu-

dowy: płat ciemieniowy, kresomózgowie, płat poty-
liczny, płat skroniowy, ciało modzelowate, wzgórze, 
podwzgórze, płat czołowy, przysadka mózgowa, 
móżdżek, most pnia mózgu, rdzeń przedłużony; 
materiał: pianka; wiek: 7+

ddodpowiednd iki oznaczone literami.
Instrukcja produktu zawiera opis

Pęcherzyki płucne człowieka. 
Model demonstracyjny
QH 3306 70 zł
Model przedstawiający część płatu płucnego 
z pęcherzykami płucnymi doskonale sprawdzi 
się jako pomoc szkolna w liceum. Schemat obra-
zuje detale budowy anatomicznej pęcherzyków 
płucnych, oskrzelików, sieć naczyń włosowa-
tych, tętniczek i żył.
• wym. 21 x 15 x 23 cm

70 zł
łucnego
prawdzi

mat obra-
erzyków 

włosowa-

89 zł
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Komórka nerwowa. Przekrój
QH 0020 286 zł
• wym. 36 x 23 x 10 cm

Ucho
VO 6376 159 zł
Składany model ucha ludzkiego w czterokrot-
nym powiększeniu. 
• wym. 44 x 28 x 14 cm

Ucho Oko
VO 6192 180 zł 
Szczegółowy model oka złożony z 6 rucho-
mych części na statywie. 
• ø 16 cm, wys. 21 cm

Jama ustna
VO 5456 70 zł
Model ludzkiego zgryzu, dzięki któremu dzieci 
uczą się jak prawidłowo dbać o zęby. 
• wym. 7 cm

tna

Dłoń
EI 0014 62 zł
• elem.: 23 części modelu ręki, podstawka, obrazkowa instrukcja 

obsługi; wym: 16,5 cm; tworzywo sztuczne; wymaga złoże-
nia; wiek: 8+ 

Przekrój kości ludzkiej. 
Tablica
HG 0001 409 zł 
Tablica składa się z 4 elementów: 
okostnej, naczyń krwionośnych, kości 
gąbczasnej, kości zwartej z systemem 
krzepnięcia
• wym. 53 x 38 x 8 cm; wykonany z PVC, malowany 

ręcznie

Układ krwionośny 3D
QH 0017 359 zł
• wym. 87 x 34 x 5 cm

Układ trawienny 3D
QH 0018 359 zł
• wym. 87 x 34 x 10 cm, 3 ruchome elementy

09 zł 
ntów:
kości 
mem 

lowany 

Łuk odruchowy. 
Tablica demonstracyjna
TS 15411 399 zł
Tablica dydaktyczna prezentująca 
schemat działania łuku odrucho-
wego, czyli drogi, jaką przebywa 

impuls nerwowy od receptora 
bodźca poprzez neuron czucio-
wy, kojarzeniowy oraz ruchowy 
do efektora - mięśnia. 
• wym. planszy: 42 x 4,5 cm x 30 cm; materiał: 

tworzywo sztuczne

Rdzeń kręgowy
z nerwami. 
Model
QH 3308 120 zł
Tablica dydaktyczna prezentująca 
schemat działania łuku odrucho-
wego, czyli drogi, jaką przebywa 
impuls nerwowy od receptora bodź-
ca poprzez neuron czuciowy, koja-
rzeniowy oraz ruchowy do efektora 
- mięśnia. Całość wykonana z two-
rzywa sztucznego i stanowi dosko-
nałą pomocą w nauce biologii. 

• wym. planszy: 42 x 4,5 cm x 30 cm; mate-
riał; tworzywo sztuczne; opakowanie: pudełko 
kartonowe

120 zł
ntująca 
drucho-

h

Oko
VO 6192 180 zł 

o
6 92 80 ł

159 zł
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Skóra. Przekrój
RV 3132 229 zł
• wym. 22 x 21 x 11.5 cm, powiększenie x 70

PrzekrójrzekrójSk
RV
• w

Układ mięśniowy 
człowieka. Model
QH 0048 512 zł
• wym. 20 x 17 x 85 cm

Noga. Model mięśniowy
QH 0023 899 zł
• 23 elem.

Ręka. Model mięśniowy
QH 0024 650 zł
• 7 elementów, wym. 70 x 30 x 32 cm

Układ moczowy unisex
QH 0014 262 zł
• wys. modelu 30 cm, wym. podstawy 17 x 13 cm; 4 elem.

Układ moczowy unisex
QH 0014 262 zł

Nerka i model kłębuszków
HG 0002 315 zł 
• nerka o wym. 9,5 x 14 cm, kłębuszek 8 x 14 cm, nefron 15,5 

x 19,5 cm, wym. podstawy 32 x 9 cm

Miednica kobiety 
w ciąży. Model
QH 0021 364 zł 
2-elementowy model przekroju macicy kobiety 
w 40. tygodniu ciąży
• wym. 40 x 24 x 35 cm, długość modelu dziecka 27 cm

Miednica kobiety 
w ciąży. Model
QH 0021 364 ł

Żołądek człowieka
QH 0047 89 zł
• 2 elem., wym. 12 x 12 x 18 cm

Wątroba z trzustką
QH 0015 212 zł
• wym. 17 x 17 x 22 cm

Wątroba z trzustką

ek człowiekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaa
47 88989 zzłł
wym. 12 x 12 x 18 cm

niowowo y

d i ś i

899 zł 650 zł

89 zł
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Pomoc edukacyjna, która obrazuje 
10 etapów rozwoju płodu wewnątrz 
macicy w postaci woreczków róż-
nej wielkości. Saszetki zamykane 
rzepem, uprzednio wypełnione np. 
ryżem odzwierciedlają przeciętny 
rozmiar i wagę płodu w czasie cią-
ży. Zestaw zawiera również chustę, 
do której uczniowie mogą włożyć 
woreczki i dzięki niej poczuć na 
własnym ciele zmiany zachodzą-

ce podczas rozwoju. W przewod-
niku zamieszczono obrazki przed-
stawiające stadia rozwoju oraz 
informacje do nich. Opracowane 
materiały edukacyjne mają dwa 
poziomy trudności. 
• 10 woreczków (od 4,5 x 6 do 25 x 34 cm), 

chustę (150 x 31 cm), przewodnik, nie zawie-
ra wypełnienia do woreczków (potrzeba około 
7,3 kg wypełnienia), materiał: 100% poliester; 

• wiek: 3+

Jak działają płuca? 
Zestaw edukacyjny
AM 7120 94 zł   
Pomoc naukowa, która pozwala zobaczyć 
i zrozumieć, jak pracują płuca i przepona. 
Dwa balony mocowane do rurki zastępują 
obydwa płuca, klatka piersiowa to odwró-
cony słój z tworzywa, zamknięty od spodu 
gumową membraną zastępującą przeponę. 
• słój z tworzywa (ø 20 cm), gumowy krążek, 2 balony
• wiek: 8+

łasnym ciele zmiany zachodzą- • w

ak działają płuca?ł ł

Cud życia. 
Od płodu do narodzin.
VO 8984 199 zł

Wpływ palenia papierosów. 
Zestaw demonstracyjny
CE 0020 299 zł
Zestaw pozwala w eksperymentalny i bardzo 
prosty sposób przedstawić  skutki palenia pa-
pierosów. Spalane substancje osadzają na spe-
cjalnym filtrze, który zmienia barwę w zależno-
ści od ilości substancji zawartych w papierosie. 
• wym.: 23 x 13,5 x 11 cm; 3 wymienne fi ltry ø 7 cm
• wiek: 12+

nia papierosów. 
monstracyjny

299 zł
a w eksperymentalny i bardzo 
przedstawić  skutki palenia pa-
ane substancje osadzają na spe-
który zmienia barwę w zależno-

bstancji zawartych w papierosie. 
5 x 11 cm; 3 wymienne fi ltry ø 7 cm
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MX 0063 

MX 0063

A Okular WF10X
B Binokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
C Obiektywy achromatyczne 

10X, 40X, 100X OIL 
D Metal

E Śruba makro- i mikrometryczna 
(22 mm; 1,3 mm)

F Rozmiar stolika 120 x 120 mm
G Kondensator światła NA 1,25 

z fi ltrem
H Światło dolne halogenowe 

J Zasilanie A/C 
K Metal
L Mechanizm przesuwania 

preparatu z noniuszem
X Kompatybilny z kamerą cyfrową

mikroskopy

1 109 zł

100x–1000x
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MX 0080

MX 0044

A Okular WF16X
B Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
C Obiektywy 4X, 10X, 40X 
D Metal
E Śruba makrometryczna 8 mm
F Rozmiar stolika 90 x 90 mm
G Kondensator światła NA 0,65 

z kołem fi ltrowym
H Światło górne i dolne
J Zasilanie A/C + 3 baterie AA
K Metal 
L Sprężynowe zaciski zabezpieczające 

preparat
X Kompatybilny z kamerą cyfrową

A Okular WF10X
B Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
C Obiektywy 4X, 10X, 40X 
D Metal
E Śruba makro- i mikrometryczna 8 mm
F Rozmiar stolika 90 x 90 mm
G Kondensator światła NA 0,65 

z kołem fi ltrowym
H Światło górne i dolne 
J Zasilanie A/C + 4 baterie AA
K Metal
L Mechanizm przesuwania 

preparatu z noniuszem
X Kompatybilny z kamerą cyfrową

405 zł

409 zł
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zestawy 
mikroskopów

MX 0008
469 zł

A Okular WF16X
B Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
C Obiektywy 4X, 10X, 40X 
D Metal
E Śruba makrometryczna 8 mm
F Rozmiar stolika 90 x 90 mm
G Kondensator światła NA 0,65 

z kołem fi ltrowym
H Światło górne i dolne
J Zasilanie A/C + 3 baterie AA
K Metal 
L Sprężynowe zaciski zabezpieczające 

preparat
X Kompatybilny z kamerą cyfrową

pudełko z tworzywa sztucznego 
(z 5 szt. pustych szkiełek na pre-
paraty, 5 szt. preparatów + 10 
szt. szkiełek zakrywających), 
pipeta, 
mieszdło 
pręt, 
pinceta, 
szalka Petriego, 
wycinek do próbek, 
1 butelka soli morskiej, 
narzędzia gumowe, 
barwnik eozyny, 
zasolone jaja krewetki 

akcesoria
cznego 
na pre-
w + 10 
ch), 

64x–640x
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MX 0060
579 zł

A Okular WF 10X/16X 2X barlowa
B Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
C Obiektywy 4X, 10X, 40X 
D Metal
E Śruba makrometryczna 8 mm
F Rozmiar stolika 90 x 90 mm
G Kondensator światła NA 0,65 

z kołem fi ltrowym
H Światło górne i dolne
J Zasilanie A/C + 2 baterie AA
K Walizka z tworzywa sztucznego 
L Kompatybilny z kamerą cyfrową

pudełko z tworzywa sztucznego  
kamera USB 0,1 Mpix 
latarka 
zagęstnik 
pinceta, 
szalka Petriego, 
wycinek do próbek, 
1 butelka soli morskiej, 
narzędzia gumowe, 
barwnik eozyny, 
zasolone jaja krewetki 

akcesoria
40x–1280x
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MX 0901

MX 0020

mikroskopy

MX 8010

235 zł

40 zł

234 zł

A Okular WF10X
B Binokular
C Obiektyw 2X
D Metal-plastik
E Śruba makrometryczna 22 mm
F Rozmiar stolika ø 50 mm
H Światło górne
J 3 baterie AA
K Metal-plastik  
L Sprężynowe zaciski zabezpieczające 

preparat
X Kompatybilny z kamerą cyfrową

C Powiększenie 20x-40x
D Z tworzywa sztucznego
H Światło górne
J 3 baterie LR43
K Z tworzywa sztucznego

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

1600x1200, 1280x960, 640x480, 480x360, 
320x240; powiększenie video: 640x480; zakres 
ostrości: ostrość ręczna od 10 do 40 mm; częstotliwość 
klatek dla nagrywania: max 30f/s poniżej jasności 
600 lux; format zapisu danych: JPEG, BMP, JPG; PC 
interface: USB2.0, USB1.1; systemy operacyjne: Win-
dows XP, Vista, Win7 (Mac OS)

20x
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MX 0045

MX 0055

USB 2.0

MX 0065

MX 0088 MX 0047 MX 0048MX 0047

akcesoria dla mikroskopów

MX 0048

349 zł

430 zł

494 zł

79 zł 167 zł 39 zł

2 Mpix.

3 Mpix.

5 Mpix.
Średnica mocowania 23,2 mm
CD z oprogramowaniem i sterownikami

Wielkość sensora 1/3.2” (4,48 x 3,36 mm); 
Rozmiar piksela 2,8 x 2,8 μm; 
Szybkość klatek w rozdzielczości 5@1600 x 1200 
px, 7.5@1280 x 1024 px, 20@800 x 600 px.

Wielkość sensora 1/3”; (4,10 x 3,07 mm); 
Rozmiar piksela 2 x 2 μm; 
Szybkość klatek w rozdzielczości 
20@2048 x 1536 px, 20@1600 x 1200 px, 
30@800 x 600 px. 

Wielkość sensora 1/2,7” (5,18 x 3,89 mm); 
Rozmiar piksela 2 x 2 μm; 
Szybkość klatek w rozdzielczości 20@2592 
x 1944 px, 20@2048 x 1536 px, 30@800 
x 600 px. 

pudełko z tworzywa sztuczne-
go (z 5 szt. pustych szkiełek na 
preparaty, 5 szt. preparatów 
+ 10 szt. szkiełek zakrywających), 
pipeta, 
mieszdło 
pręt, 
pinceta, 
szalka Petriego, 
wycinek do próbek, 
1 butelka soli morskiej, 
narzędzia gumowe, 
barwnik eozyny, 
zasolone jaja krewetki 

2 proste igły preparacyjne (czarne tworzywo 
sztuczne, stal chromowana)

1 igła lancetowa (czarne tworzywo sztuczne, stal 
chromowana)

1 stalowa pinceta z ostrymi końcówkami (13 cm)
1 stalowa pinceta z końcówkami tępymi (13 cm)
1 stalowe nożyczki dzielone, szpiczaste (11 cm)
1 stalowy skalpel (uchwyt do mocowania ostrzy)
5 ostrzy skalpela (do montażu w uchwycie skalpela)
2 plastykowe pipety Pasteura o poj. ok 1 cm
2 plastikowa probówka z okrągłym dnem i korkiem 
Całość w estetycznej, wzmocnionej obudowie 
zamykanej na zamek błyskawiczny.

1 przygotowane preparaty (5 szt.),
1 szkiełko szklane (5 szt.),
1 szkiełko nakrywkowe (10 pcs),
1 plastikowe pudełko na preparaty,
1 plastikowy okrągły pojemnik z pokrywką,
1 pipeta,
1 probówka,
1 igła do preparatu,
1 specjalny papier do czyszczenia optyki,
1 pinceta,
1 laska do preparatu.
1 etykiety samoprzylepne do preparatów
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79 zł



odczynniki Odczynniki i chemikalia.Zestaw 3
TS 30039 1 449 zł
• Zestaw 84 odczynników i chemikaliów: alkohol etylowy, alkohol 

propylowy, alkohol trójwodorotlenowy, propanotriol), amoniak, 
azotan(v) amonu, azotan(v) potasu, azotan(v ) sodu, azotan(v) 
srebra, benzyna ekstrakcyjna, bibuła fi ltracyjna, błękit tymolowy, 
brąz, butan, chlorek miedzi(ii), chlorek potasu, chlorek sodu, chlorek 
wapnia, chlorek żelaza(iii), cyna, cynk, dwuchromian(vi) potasu, 
fenoloftaleina, fosfor czerwony, glin, glin - blaszka, glin-pył, jodyna, 
krzemian sodu, kwas aminooctowy, kwas azotowy(v), kwas chlo-
rowodorowy, kwas cytrynowy, kwas fosforowy(v), kwas mlekowy, 
kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas oleinowy, kwas siarkowy(vi), 
kwas stearynowy, magnez, magnez metal-wstążki, mangania-
n(vii) potasu, miedź metal- drut, miedź metal-blaszka, mosiądz 
stop- blaszka, nadtlenek wodoru, octan etylu , octan ołowiu(ii), 
octan sodu bezwodny, ołów, oranż metylowy, parafi na rafi nowana, 
paski lakmusowe obojętne , paski wskaźnikowe uniwersalne, ropa 
naftowa, sacharoza, sączki jakościowe, siarczan(vi)magnezu, siar-
czan(vi)miedzi(ii) , siarczan(vi)sodu, siarczan(vi)wapnia, siarczan(vi)
wapnia, siarka, skrobia ziemniaczana, sód, stop wooda, świeczki 
miniaturowe, tlenek magnezu, tlenek miedzi(ii), tlenek ołowiu(ii), 
tlenek żelaza(iii), węgiel brunatny, węgiel drzewny, węglan potasu 
bezwodny, węglan sodu bezwodny, węglan sodu kwaśny, węglan 
wapnia, węglan wapnia, węglik wapnia, wodorotlenek potasu, wo-
dorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, żelazo, żelazo metal- proszek

Odczynniki i chemikalia. Zestaw 1
TS 16503 1 825 zł
• zestaw 108 odczynników i chemikaliów: aceton, alkohol etylowy, alkohol 

etylowy skażony (denaturat) 500 ml, alkohol, alkohol trójwodorotleno-
wy, amoniak, azotan(v)amonu, azotan(v)chromu(iii), azotan(v)potasu, 
azotan(v) sodu, azotan(v) srebra, benzyna ekstrakcyjna, bibuła filtra-
cyjna, błękit tymolowy, bromek potasu, chlorek sodu, chlorek amonu, 
chlorek cyny (ii), chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek żelaza(iii), 
chlorobenzen, chloroform, cyna metaliczna, cynk metaliczny, cztero-
chloroetylen, dwuchromian(vi) sodu, fenol, fenoloftaleina, formalina, 
fosfor czerwony, fosforan sodu, glikol etylenowy, glin, glukoza, jodyna, 
kamfora, krzemian sodu, kwas aminooctowy, kwas azotowy(v), kwas 
benzoesowy, kwas borowy, kwas chlorowodorowy, kwas solny, kwas 
cytrynowy, kwas fosforowy(v), kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas 
oleinowy, kwas salicylowy kwas siarkowy(vi), stearyna, magnez, man-
ganian(vii) potasu, miedź, mocznik, perhydrol, naftalen, octan etylu, 
octan ołowiu(ii), octan sodu bezwodny, olej parafinowy, ołów, oranż 
metylowy, parafina rafinowana, paski lakmusowe, paski uniwersalne, 
rodanek amonu, ropa naftowa, sacharoza, sączki, siarczan (iv)sodu, 
siarczan (vi)cynku, siarczan (vi)glinu, siarczan(vi)magnezu, siarczan(vi)
manganu(ii), siarczan(vi)miedzi(ii), siarczan(vi)sodu, siarczan(vi)wapnia, 
siarka, skrobia ziemniaczana, sód, tiosiarczan sodu, tlenek glinu, tlenek 

Odczynniki i chemikalia. Zestaw 2
TS 30040 1 320 zł
• alkohol etylowy, aluminium, atrament niebieski, benzyna ekstrakcyjna, 

chlorek kobaltu(ii), chlorek magnezu, chlorek sodu, chlorek wapnia, fenolo-
ftaleina, fosforan sodu, fruktoza, gliceryna, glukoza, jodyna, krzemian sodu, 
kwas askorbinowy, kwas azotowy(v), kwas cytrynowy, kwas fosforowy(v), 
kwas mlekowy, kwas octowy, kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas siar-
kowy(vi), kwas solny, kwas stearynowy, laktoza, molibdenian(vi) amonu, 
olej mineralny, olej parafinowy, olej roślinny, parafina rafinowana, odczynnik 
haynesa, propan-butan, ropa naftowa, sacharoza, sączki, siarczan(vi) ma-
gnezu, siarczan(vi) miedzi(ii), siarczan(vi) sodu, siarczan wapnia, skrobia 
ziemniaczana,  tlenek krzemu, tlenek wapnia, węgiel aktywny, węgiel bru-
natny, węgiel: drzewny, grafit, kamienny, torfowy, węglan amonu, węglan 
sodu, węglan wapnia, woda amoniakalna, woda demineralizowana, wodo-
rotlenek potasu, wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, wosk pszczeli, 
włókna naturalne roślinne, zwierzęce i chemicznych, żelatyna wieprzowa 

magnezu, tlenek manganu (iv), tlenek miedzi(ii), tlenek ołowiu(ii), tlenek 
żelaza(iii), toluen, węgiel drzewny, węglan potasu, węglan sodu, węglan 
wapnia, węglan wapnia, węglik wapnia, wodorotlenek litu, wodorotlenek 
potasu, wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, żelazo

substancje
Wodny roztwór czystego jodu 
w jodku potasu. Płyn Lugola 1%
TS 16512 37 zł
Płyn Lugola, czyli wodny roztwór jodu w jodku 
potasu to produkt do użytku laboratoryjnego. 
Służy do przeprowadzania doświadczeń w celu 
wykrycia skrobi. Dodany do płynów zawierają-
cych skrobię zmienia ich barwę na granatowo-
czarną, a przy niewielkich stężeniach na niebie-
skofioletową. 
• 1 opakowanie; 100 ml; roztwór 1%

odu 
a 1%

37 zł
u w jodku 
oryjnego. 
zeń w celu 
zawierają-
ranatowo-
na niebie-

Odczynnik Fehlinga A
TS 19380  18 zł
• 100ml 

Odczynnik Fehlinga B
TS 30260  29 zł
• 100ml 

Odczynnik Fehlinga składa się z dwóch oddziel-
nych roztworów. Pierwszy jest zakwaszanym 
roztworem wodnym siarczanu miedzi(II), a drugi 
zawiera wodorotlenek sodu i winian sodowo-po-
tasowy. Oba płyny (A i B) miesza się bezpośred-
nio przed użyciem. Roztwory służą wykrywaniu 
i oznaczeniu cukrów redukujących. Do przygo-
towanego roztworu dodaje się badaną próbkę 
i ogrzewa. Cukry redukujące dają czerwony osad.

Roztwór jodu
w jodku potasu (płyn Lugola)
TS 30002 25 zł
• 50 ml
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Barwnik spożywczy w płynie
• 20 ml

Woda wapienna
CD 0092 18 zł
• klarowny roztwór wodorotlenku wapnia 0,1%; 500 ml

Tlenek wapnia
CD 1600 39 zł
• 100 g (czysty)

Węgiel aktywny kokosowy
CD 1602 32 zł
• 460 g (0,9l) 

Chlorek sodu
CD 1603 18 zł
• 250 g (czysty) 

Węglan sodu bezwodny
CD 0040 24 zł
• 50 g

Siarczan miedzi 5 hydrat
CD 0024 21 zł
• 25 g

Nadmanganian potasu
CD 0016 21 zł
• 25 g

Chlorek wapnia 6 hydrat
CD 0013 25 zł
• 50 g

Siarczan miedzi 7 hydrat
CD 0023 21 zł
• 25 g 

CD 0012 23 zł
• niebieski

CD 0011 23 zł
• czerwony
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Papierki wskaźnikowe 4 polowe
TS 20900 37 zł
Paski wskaźnikowe służą do jednorazowych po-
miarów pH roztworów, gleby, moczu oraz  soli. Po-
siadają 4 pola testowe nasączone różnymi wskaź-
nikami. Umożliwiają dokładniejszy pomiar, niż 
przy użyciu tradycyjnych pasków jednopolowych.
• 100 szt.; pH w skali 0-14

wskaźniki

Papierki lakmusowe
RV 6005 23 zł
• 10 bloczków po 20 papierków

Paski lakmusowe obojętne
TS 16803 27 zł
• Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt.

Paski wskaźnikowe 
uniwersalne pH 1-14
TS 16802 29 zł
• 2 x 100 szt.

aski wskaźnikowe 
niwersalne pH 1-14

16802
Paski lakmusowe obojętne
TS 16803

Paski wskaźnikowy do  
specjalnych zastosowań – Ozon
BN 2090 110 zł
• 12 pasków o wym.: 10 x 95 mm

Kwasomierz glebowy typu 
Helliga z płytką ceramiczną
CD 1638 69 zł
Zestaw akcesoriów do analizy pH gleby, czyli 
określenia stosunku stężenia jonów wodoro-
wych (H+) do jonów wodorotlenkowych (OH-) 
w podłożu. Poziom pH gleby w zestawie ustala 
się na podstawie skali punktowej od 1 do 14. 
Zawartość zestawu pozwala na wielokrotne 
użycie go. skład zestawu: ceramiczna płyt-
ka, plastikowa łyżeczka do pobierania próbki 
gleby, 40 ml płynu Helliga, instrukcja obsługi.

we
7 zł
h po-
i. Po-
skaź-
r, niż

wych.

23 zł
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Zestaw 26
odczynników do nauki biologii
TS 30041 620 zł
• bibuła fi ltracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 arkuszy, błękit mety-

lenowy roztwór 100 ml, celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 
100 g, chlorek sodu 100 g, drożdże suszone 8 g, glukoza 50 g, 
indofenol roztwór 50 ml, jodyna 20g, kwas askorbinowy (wit.c) 
25 g, kwas azotowy ok. 54% 100 ml, kwas solny ok. 35% 100 
ml, odczynnik fehlinga r-r a 50 ml, odczynnik fehlinga r-r b 50 ml, 
odczynnik haynesa 50 ml, olej roślinny 100 ml, płyn lugola 50 ml, 
rzeżucha 30 g, sacharoza 100 g, siarczan miedzi 5 hydrat 50 g, 
skrobia ziemniaczana 100 g, sudan iii roztwór 50 ml, węglan wapnia 
(kreda syntetyczna) 100 g, woda destylowana 1 l, woda utleniona 
3% 100 g, wodorotlenek sodu 100 g, wodorotlenek wapnia 100 g

Uniwersalny zestaw 
23 wskaźników pH 0–14
TS 30042 529 zł
• Opakowanie roztworów stanowią buteleczki z korkiem i wkraplaczem
• w skad zestawu wchodzą 22 butelki po 100ml oraz 100szt. pasków 

uniwersalnych

Papierki wskaźnikowe
RV 6004 16 zł
• pH: 1~14, szer. 7 mm, dł. 5 m

Papierki fenoloftaleinowe
RV 6006 23 zł
• zakres pH: 8.3~10.0

ikowe einowe

16 zł 23 zł
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Glukoza
TS 16823 19 zł
• waga: 50 g

Sacharoza
TS 16801 21 zł
• waga: 100 g

Torebki strunowe
CD 0043 1 zł
• 5szt.; wym. 16 x 25cm

Sacharoza

Oranż metylowy
TS 16805 17 zł
• poj. 100 ml

Skrobia ziemniaczana
TS 16793 20 zł
• waga: 100 g

Woda odmineralizowana
TS 30001 15 zł
• 1 litr

Woda destylowana

TS 1651 11 zł
• 5 l

CD 0090 9 zł
• 0,5 lda odmineralizowanadd d i li

Bibuła fi ltracyjna jakościowa 
średniosącząca
TS 30000 32 zł
• 50 arkuszy, ark. 22 x 28 cm

Bibuła filtracyjna jakościowaBib ł filt j j k ś i

Błękit tymolowy
TS 30030 21 zł
• 100 ml

lowy

Sączki jakościowe
TS 16800 29 zł
• ø 10 cm, 2 x 100 szt

Sączki laboratoryjne
LB 0015 29 zł
• 100 szt., ø 12,5 cm
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odmierzanie
cylindry miarowe
• 1 szt., stopa szklana sześciokątna

25 ml
TS 16002 19 zł
50 ml
TS 16013 22 zł
500 ml
TS 17012 59 zł
250 ml
TS 17013 35 zł
1 litr
TS 17014 65 zł
2 litry
TS 17019 130 zł
• do wyczerpania zapasów

cylindry miarowe 1 szt.
• do wyczerpania zapasów

50 ml
LB 0009 18 zł
100 ml (plastikowy)
CD 0035 15 zł
100 ml
LB 0007 23 zł
250 ml
LB 0008 30 zł

c
•

2
T
5
T
5
TT
2
TT
11
T
22

Kostka pomiarowa
TY 8401 14 zł 
Przezroczysta kostka z pokrywką i podziałką do 
pomiarów objętości cieczy. 
• poj. 1 l

pania zapasów

pomiarowa

Zestaw jednolitrowy
IV 1205 107 zł
Przezroczyste pojemniki o poj. 1 litra do zabaw 
badawczych i doświadczeń chemicznych. Cie-
kawy kształt, podziałki na ściankach pojemnika 
ułatwiają obserwację. Pomagają w zrozumieniu 
pojęcia objętości. 
• 4 pojemniki o poj. 1 litr; 1 pojemnik o poj. 1/2 litra; 100 ml po-

działka na każdym pojemniku

Menzurki
VO 8543 105 zł
Przezroczyste pojemniki z tworzywa sztucznego 
służące do pomiaru. 
• 7 szt. o poj. od 10 ml (10:5 ml) do 1000 ml (1000:10 ml)

Miarki
TY 7160 38 zł
Zestaw 5 wygodnych pojemników o różnych po-
jemnościach. Wszystkie wyposażone w podziałkę 
widoczną z dwóch stron oraz zakończone dziób-
kiem ułatwiającym prawidłowe dozowanie płynu. 
• 5 szt., 1000 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml, wyk. z trwałego 

tworzywa.

• do

Pojemniki miarowe
IV 4359 49 zł
Zestaw zawiera miarki o różnych pojemnościach. 
Wyposażone w specjalne wycięcia, które po na-
pełnieniu pojemnika odprowadzają nadmiar pły-
nu, zapewniając właściwy pomiar. Wykonane ze 
sprężystego i zarazem twardego materiału, który 
wytrzymuje większe obciążenia jak np. piasek. 
Szerokie uchwyty pozwalają stabilnie podnosić
i przenosić pojemniki.
• 4 szt. o poj.: 125 cm3, 250 cm3, 500 cm3, 1 l
• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: biały

Miarki litrowe w nieregularnych 
kształtach. Zestaw
IV 1959 99 zł
Zestaw 3 pojemników o pojemności 1 litra i niety-
powym kształcie, który uzupełnia pozycję katalogu 
IV1205. Naczynia mają za zadanie rozszerzyć 
wiedzę dotyczącą objętości. Kształty naczyń za-
wartych w zestawie: lejkowy, trójkątny i eliptyczny. 
Na ściankach wszystkich pojemników znajduje się 
podziałka objętości.
• 3 elem.: poj. 1l
• materiał: tworzywo sztuczne
• wym. opakowania: 40 x 15,5 x 14,5 cm

59 zł

35 zł

65 zł

130 zł
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kolby

Kolba stożkowa 
LB 0010 14 zł
• 200 ml, borokrzemian

Kolba okrągłodenna
BN 1828 30 zł
• 100 ml; szkło borokrzemianowe

Kolba płaskodenna z wąską szyjką
LB 0026 23 zł
• 50 ml, materiał: szkło białe

Kolba okrągłodenna
BN 1828 30ł

25 ml
TS 30118 10 zł
50ml
TS 16015 10 zł
50 ml
TS 17037 20 zł
100 ml
TS 17038 11 zł
250 ml
TS 17032 13 zł

300 ml
CD 1601 11 zł
500 ml
TS 17703 19 zł
1 litr
TS 30119 27 zł
5 litrów
TS 30122 86 zł

25 ml
TS 30123 8 zł
50 ml
TS 30124 10 zł
50 ml
LB 0027 22 zł
100 ml
TS 30125 11 zł
• kołnierz wywinięty

200 ml
TS 30126 11 zł
300 ml
TS 30127 11 zł
1 litr
TS 30128 27 zł
2 litry
TS 30129  41 zł

kolby stożkowe z sze-
roką szyją
• skalowane z pierścieniem wzmacniającym 

ze szkła borokrzemowego

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

ł

ł

ł

ł

ł

T

T
20 zł

86 zł

23 zł
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probówki

probówki

z tworzywa

szklane

Probówka szklana
LB 6055 2 zł
• ø 18 mm, dł. 18 cm

Probówki szklane
LB 0028 569 zł
• 1000 szt., 16 ml / 125 mm x 16 mm
• szkło borokrzemowe

TS 30142 1 zł
• ø 12 mm, dł. 100 mm
TS 30147 1 zł
• ø 15 mm, dł. 100 mm
TS 30152 2 zł
• szkło, ø 18 cm, dł. 20 cm

okrą gło den ne 
bakteriologiczne

Probówki małe
TY 3950 29 zł
• 24 szt. o poj. 12 ml

Probówka 
CD 0020 2 zł
• 15 ml; 1 szt.; sterylna; z nakrętką

CD 0018 2 zł
• 50 ml; 1 szt.; stojąca; niebieska; skalowana; z nakrętką

Probówka okrągłodenna 
bakteriologiczna
TS 30150 2 zł
• 16 x 180 mm

NS 8201 2 zł
• 16 x 160 mm

CD 3014 1 zł
• 14 x 100 mm

worzy

2 zł

zł

29 zł
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Korki do probówek
TS 30073 15 zł
• 100 szt.; ø 12 mm; polietylen; zakres temp.: od -50°C do 

+100°C

Korek do probówek 14
LB 0079 3 zł
• 1 szt.; ø 14 mm

Korek do probówek 16
BN 2091 3 zł
• 1 szt.; ø 16 mm

Korek gumowy 
czerwony do probówek 
TS 30252 3 zł
• 1 szt.; wym.: 12 x 8 x 20 mm

zlewki

Zlewka 
CD 0029 7 zł
• 250 ml; skala tłoczona; materiał: PP

CD 0028 7 zł
• 100 ml; skala niebieska; materiał: PP

7 zł

7 zł

zlewki miarowe
50 ml
LB 0013 7 zł
100 ml
LB 0044 9 zł
250 ml
LB 0012 10 zł

zlewki wysokie
• szkło borokrzemowe

25 ml
TS 30108 9 zł
50 ml
TS 30109 7 zł
100 ml
TS 30110 9 zł

50 ml
TS 16695 9 zł
100 ml
TS 16077 9 zł
250 ml
TS 16075 9 zł
300 ml
TS 30099 12 zł

400 ml
TS 30100 10 zł
500 ml
TS 16076 14 zł
600 ml
TS 30101 15 zł

800 ml
TS 30102 15 zł
1 litr
TS 30103 22 zł
2 litry
TS 30104 42 zł

zlewki niskie
• szkło borokrzemowe

4
3 zł

3 zł

Korek do probówki 18
LB 0087 7 zł
Korek służy do szczelnego zamykania naczyń. 
Wykonany z nieprzepuszczalnego materiału. Pa-
suje do próbówek o śr. wlotu 18 mm. 
• 1 szt.; ø 18 mm; materiał: guma

15 zł

7 zł

9 zł

10 zł
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butelkibutelki

na roztwory 
250 ml
LB 0035 21 zł
500 ml
LB 0036 26 zł

z zakraplaczem 
30 ml
LB 0031 19 zł
60 ml
LB 0032 21 zł

100 ml
LB 0033 22 zł
120 ml
LB  0078 19 zł 
250 ml
LB 0034 28 zł

Butelka z korkiem
TS 17962 20 zł
• 1 litr, biała, szeroka szyja, wykonana ze 

szkła sodowo-wapniowego, z korkiem

Butelka do roztworów 
z korkiem
BN 1700 21 zł
• w komplecie z doszlifowanym korkiem

Tryskawka
LB 0016 18 zł
• 250 ml

Butla na wodę 
destylowaną z kranem
TS 30192 128 zł
• 10 litrów, ø 210 mm, wys. 414 mm, szyja 

gwintowana 55 mm z nakrętką

a wod
ow
92
ø 2
na

a wodę 
waną z kranem
2 128 zł
210 mm, wys. 414 mm, szyja 

a 55 mm z nakrętką

Lejek plastikowy
LB 0011 12 zł
• ø 75 mm

Lejek 
laboratoryjny szklany
TS 30209 12 zł
• ø 80 mm

t j kl
e

b
ek 

t j kl

Małe lejki
VO 2109 20 zł
• 5 szt., ø 4 cm

20 zł

Parownica 
z wylewem szklana
TS 30232 24 zł
• 320 ml, ø 120 mm, wys. 60 mm

Parownica porcelanowa 
głęboka z wylewem
CD 0017 10 zł
• 22 ml

rownicaLejek laboratoryjny 
szklany 40 mm
TS 17242 7 zł

k laboratoryjny 
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Płytki Petriego
VO 2105 17 zł
Transparentne plastikowe płytki z wysoką od-
pornością cieplną idealne do szkolnych eks-
perymentów. 
• ø 9 cm, wys. 1,5 cm

Szkiełko podstawowe z łezką
CD 0026 2 zł
• 1 szt.; wym.: 76 x 25 x 1 mm 

szkiełka laboratoryjne

szalki 
Petriego Anumbra 
TS 30137 7 zł
• 1 szt., wym. 80 x 15 mm, szkło sodowo-wapniowe

TS 16073 8 zł
• 1 szt., wym. 100 x 15 mm, szkło sodowo-wapniowe

szalki 

szalki Petriego
LB 0023 11 zł
• wym. 9 x 1,5 cm, szklana

LB 0024 12 zł
• wym. 10 x 1,5 cm, szklana

LB 0025 15 zł
• 12 x 2 cm, szklane

17 zł
ki z wysoką od-

o szkolnych eks-

Szkiełko nakrywkowe
TS 11693 12 zł
Do wykonywania trwałych lub nietrwałych pre-
paratów mikroskopowych.
• 100 szt., wym 22 x 22 mm, 

Najwyższa trwałość hydrolityczna. Wykonane 
ze szkła borokrzemowego klasy hydrolitycznej 
1. Uwalnianie zasad ok. 15 do 24 μg Na2O/g 
szkła: szkło o najwyższej wytrzymałości. Zna-
komicie nadają się do zastosowania w mikrosko-
pii fluorescencyjnej. Posiadają znak CE. Zgodne 
z normą DIN ISO 8255-1.
• 100 szt., gr. 10 mm, klasa grubości 1

ø 22 mm 
TS 17951 99 zł
• 22 mm, 50 szt., klasa grubości 3

ø 30 mm
TS 17950 133 zł
• 100 szt., gr. 10 mm, klasa grubości 1

Szkiełka mikroskopowe. Zestaw
LB 0037 13 zł
•  50 szt., podstawowe cięte; wym.: 7,5 x 2,5 cm

Pudełko na szkiełka mikroskopowe
LB 0020 31 zł
• na 30 szkiełek (7,6 x 2,6 x 0,1 cm) albo 5 płytek mikroskopowych 

(7,4 x 11 x 0,1 cm); 8,5  x 12 x 4,1 cm

zł
re-

szkiełka
nakrywkowe okrągłe

Szkiełko zegarkowe
LB 0068 5 zł
• 60 mm

CD 1637 6 zł
• 125 mm

Szkiełko podstawowe z łezką
CD 0026 2 zł

ł
• 12 x 2 cm, szklane

Szkiełko zegarkowe
LB 0068
• 60 mm

99 zł
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akcesoria
laboratoryjne

3 ml
LB 0003 199 zł
5 ml
LB 0040 199 zł

Bagietka szklana
LB 0001 6 zł
• ø 0,5 cm, dł. 20 cm

Łyżka-rynienka
LB 0002 19 zł
• dł. 16 cm

Łapa do probówek
LB 0004 3 zł
• dł. 18 cm; drewniana

Szczotka do probówek Lux
TS 16176 15 zł
• dł. rączki 160 mm, dł. włosia 60 mm, ø główki 

10 mm, główka bawełniana

Sitko metalowe z rączką
CD 1604 9 zł
• 11,5 cm

Łyżeczka szpatułka
HG 0205 2 zł
• 20 cm; materiał: PP
Strzykawka jednorazowa
TS 16570 1 zł
• 20 ml

Szczotka do cylindrów 100 ml
CD 0025 10 zł
• ø 35 mm

Szczotka do probówek
LB 0005 10 zł
• dł. 20 cm; ø 20 mm

Pęseta metalowa
TS 11694 20 zł
• ze stali nierdzewnej

Pęseta plastikowa
NS 8203 24 zł
• dł. 13 cm; odporność do 130 °C

Igła preparacyjna
TS 14735 7 zł
• oprawa: stal nierdzewna
Szczypce laboratoryjne
CD 0070 69 zł
Uniwersalne szczypce laboratoryjne 
wygięte z zakrzywionymi końcówka-
mi. Uchwyty przyrządu dla bezpie-
czeństwa użytkownika zostały pokry-
te izolatorem z tworzywa sztucznego. 
• dł. 30 cm; materiał: stal nierdzewna, tworzywo 

sztuczne

Duże pipety. Zestaw 
klasowy
EC 0042 29 zł
Duże pipety do eksperymentowania 
z mieszaniem kolorów oraz do zabaw 
w piasku i wodzie. Ściskanie gruszki 
pipety jest doskonałym ćwiczeniem 
rozwijającym umiejętności motoryczne, 
a także koordynację ręka-oko. Jedno-
razowa aplikacja pozwala odmierzyć 
około 20 ml płynu.  
• 6 szt.: dł.: 23 cm ; materiał: tworzywo sztuczne; 

kolor: niebieski;  wiek:3+

Łyżeczka dwustronna
TS 21457  19 zł
Dwustronna łyżeczka idealna  do odmie-
rzania i  nabierania materiałów sypkich. 
• dł.: 21 cm, wym. miseczek: 3 x 2 cm/ 2 x 1,5 cm; 

materiał: metal 

12 szt
TR 1200 19 zł
• gradacja co 0,5 ml
• 500 szt., z gruszką owalną lub harmonijkową

1 szt. 
TR 1201 1 zł
• gradacja co 0,5 ml

1

1

4

6

7

2

2

5

3

3

4

5

6

7

8 8

9 10

10

11
12

13

14

18

15

16

17

12

13

14

15

16

17

18

pipety Pasteura 

9

11

14

6

20 zł

24 zł

7 zł

69 złzł

1 zł

19 zł

199 zł

3 zł
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Zestaw preparacyjny 
do badań naukowych
MX 0047 167 zł

Zestaw przyrządów 
do samodzielnego 
wykonania preparatu
VO 6529 39 zł

• 7 szt.; stal nierdzewna; w zestawie: pęseta 
11 cm, nożyczki 11 cm, skalpel zaokrąglony 
14,5 cm, szpatułka 15 cm, szer. 1,5 cm, 
igła z uchwytem 13 cm, pipeta z tworzy-
wa sztucznego, pałeczka z tworzywa 
sztucznego

Podkładka elastyczna
TS 13155 10 zł
Wykonana z tworzywa sztucznego, nie po-
chłania zapachów, niezwykle łatwa do czysz-
czenia, posiada uchwyt na palce, który umoż-
liwia zawieszenie deski.
• wym. 17,3 x 0,2 x 24,5 cm, waga ok. 79 g
• kolor wybierany losowo

Podkładka elastyczna

Łyżka do spalań 
z kołnierzem 
ochronnym
LB 0076 47 zł
Łyżeczka do spalań z kołnie-
rzem ochronnym. Do ogrzewa-
nia lub osuszania niewielkich 
ilości substancji - stalowy pręt 
i łyżka - przesuwany, zdejmo-
wany kołnierz ochronny (alumi-
nium) z korkiem.
• dł. pręta 35 cm - śr. łyżki 18 mm
• śr. kołnierza 90 mm.

Termometr do pomiaru 
cieczy i ciał stałych
QH 0003 137 zł
• zakres temperatur: -50 – 1200 °C

Sonda termiczna
CD 0009 130 zł
• z możliwości podłączenia do multimetru; 6 m

Waga elektroniczna
RN 0001 379 zł
• wym. 17 x 24 x 4 cm, 1 g / max. 5200 g, 

zasilana bateriami 9V (w zestawie)

l k

Statyw
QH 0025 139 zł
• podstawa, pręt, duży pierścień, mały 

pierścień, zacisk do probówek x 2, zaciski 
pionowe x 2, zacisk poziomy

Narzędzia laboratoryjne
QH 2078 52 zł
Zestaw przeznaczony do przygoto-
wania preparatów mikroskopowych 
oraz pobierania próbek. 
• w zestawie: igła preparacyjna o długości 

13,5 cm; igła do inokulacji o dł. 13,5 cm; 
pęseta prosta o dł. 12,5 cm; pęseta z bocznym 
zakończeniem o dł. 12 cm; 2 pary nożyczek sek-
cyjnych o dł. 11,5 cm; stalowy skalpel (uchwyt 
do montażu ostrzy) o dł. 12,5 cm; ostrze; zamy-
kane pudełko wym.: 11,5 x 17,5 cm

Waga elektroniczna
TG 0819 159 zł
• zakres pomiaru: do 1000 g. wym. 17 x 24 x 

3,5 cm; wymaga 2 baterii AA (nie załączone)

i
159 zł
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Stojak do probówek
HG 0039 17 zł
• na 60 probówek ø 16 mm

HG 0042 17 zł
• na 24 probówki ø 25 mm

ek ø 16 mm

do
9 
ówe

o probówek
17 zł

ek ø 16 mm

HG 0019 17 zł
• na 40 probówek ø 20 mm

Taca laboratoryjna
HG 1910 23 zł
Taca laboratoryjna wykonana ze 
stali nierdzewnej. Dno pokryte wo-

skiem, co znacznie ułatwia prepa-
rowanie okazów. Nie jest kwaso-
odporna.
• wym. 26 x 19 x 1,5 cm

Moździerz szorstki 
z tłuczkiem i wylewem
LB 0017 19 zł
• ø 8,1 cm, porcelana

zorstkikiiiiiii 
wylewemmmm

Stojak do probówek 6+6
LB 0006 39 zł
• miejsce na 90 probówek, ø przegródek 13 

mm, składany z tworzywa sztucznego

Statyw na probówki
HG 2204 20 zł
• plastikowy statyw na 8 probówek ø 18 mm
• wym. 242 x 65 x 80 mm

k d
06
na 

do probówek 6+6
6 39 zł

90 probówek, ø przegródek 13 

Statyw. Zestaw
LB 0038 399 zł
• z łącznikiem, łapą uniwersalną oraz dwoma pierścieniami 

o różnych średnicach (z łącznikiem); wys. min. 50 cm

w Zestaw Wężyk 
elastyczny
RV 0514 12 zł
• dł. 96 cm, ø 3 mm

Wężyk 
l
ężyk

Zestaw zacisków do węży
LB 0030 147 zł
• 12 szt.

krystalizatory 
z wylewem 
60 ml
TS 17046 20 zł
• ø 6 cm, wys. 40 mm

ory 
m 

160 ml
TS 17048 23 zł
• ø 9 cm, wys. 45 cm

aca laboratoryjna skiem, co znacznie ułatwia 
rowanie okazów. Nie jest

j
m, składany z tworzywa sztucznego

tyw na probówki
2204 20 zł

stikowy statyw na 8 probówek ø 18 mm
m. 242 x 65 x 80 mm

ładany z tworzywa sztucznego
p , p g

Wężyk 
przezroczysty
CD 0059  2 zł
• dł. 50 cm; ø zew.: 6 mm, śr. 

wew.: 4 mm; materiał: guma

kk dd
39 zł

399 zł
Wężyk 
rzezroc
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Termometr bagietkowy do płynów
TS 30186 35 zł
• 1 szt., zakres od -10 do +200 °C, dł. 30 cm

Suszarka laboratoryjna
RV 2053 79 zł
• wym. 30 x 40 cm, 32 miejsca

Suszarka laboratoryjna
ł

uszarka laboratoryjna

do płynów
Statyw laboratoryjny
AM 7066 64 zł
• stalowy statyw o wym. podstawy 4 x 6 cm
• wym. prętu 1 x 60 cm; wym. podstawy 10 x 15 cm

, j

Zestaw do destylacji
LB 0019 417 zł
• wys. 70 cm

Rurki laboratoryjne komplet
LB 0080 253 zł
Do tworzenia układów aparatury che-
micznej.
• 16 różnych szklanych rurek oraz 10 korków gumo-

wych; wym. ogólny: 33x22x15 cm, waga: 0,41 kg

Elektrolizer wody
HG 0130 59 zł
W formie przezroczystego na-
czynia z tworzywa sztucznego 
ze skalowanymi probówkami. 
Pod podniesionym dnem znaj-
dują się dwa gniazda banano-
we połączone z elektrodami. 
Urządzenie demonstruje zmia-
ny struktury chemicznej substan-
cji, zachodzące pod wpływem 
przyłożonego do niej zewnętrz-
nego napięcia elektrycznego. 
• wym. 12 x 8,5 cm, instrukcja w zesta-

wie, wymaga 6-12 V

W

w

rozdzielacze 
cylindryczne
TS 30220 63 zł
• 250 ml

TS 30222 96 zł
• 1 litr, kran szklany, korek z polipropylenu

CD 3022 137 zł
• 500 ml; kran szklany, korek z polipropylenu

Rozdzielacz 
gruszkowy
TS 30228 86 zł
• 1 litr, kran szklany, korek z po-

lipropylenu

ętu 1 x 60 cm; wym. podstawy 10 x 15 cm

9 zł
na-

nego 
ami. 
znaj-
ano-
ami. 
mia-
stan-
wem 
ętrz-
go. 
sta-

Termom
S

guumo-
waga: 0,441 kg

Zestaw do destylacji
bez płaszcza i statywu
LB 0089 419 zł
• kolba okrągłodenna o poj.: 250 ml; nasadka szlify: 

2x29/32 i 1x14/23; chłodnica Lebiega z odbieral-
nikiem; rozdzielacz cylindryczny poj. 100 ml; zlew-
ka niska poj. 150 ml, klamry łączące szlify 29/32

Zestaw do destylacji
z płaszczem i statywem
LB 0088 1 499 zł
• czasza grzewcza; kolba okrągłodenna o poj.: 

250 ml; nasadka szlify: 2 x 29/32 i 1 x 14/23; 
chłodnica Lebiega z odbieralnikiem; rozdzielacz cy-
lindryczny poj. 100 ml; zlewka niska poj. 150 ml;  
statyw laboratoryjny o wym. podstawy: 25 x 16 cm, 
dł. pręta: 60 cm; klamry łączące szlify 29/32

Zestaw do desty
z płaszczem i sta
LB 0088 
• czasza grzewcza; kolba o

250 ml; nasadka szlify: 2 x
chłodnica Lebiega z odbieraln
lindryczny poj. 100 ml; zlew
statyw laboratoryjny o wym.
dł. pręta: 60 cm; klamry łącz

Zestaw do destylacji
bez płaszcza i statywu
LB 0089 419
• kolba okrągłodenna o poj.: 250 ml; nasadka sz

2x29/32 i 1x14/23; chłodnica Lebiega z odbi
nikiem; rozdzielacz cylindryczny poj. 100 ml; z
ka niska poj. 150 ml, klamry łączące szlify 29/

Statyw. Zestaw
LB 0038 465 zł

• z łącznikiem, łapą uniwersalną 
oraz dwoma pierścieniami o róż-
nych średnicach (z łącznikiem); 

wys. min. 50 cm

tawStatyw Zest
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Podnośnik z aluminium
TS 30203 257 zł
• szer. platformy: 150 x 150 mm
• wys. podnoszenia: 250 mm

Wózek metalowy
QH 0027 614 zł 
• 2-piętrowy ze stali nierdzewnej do transportu i przechowywania szklanych 

naczyń i chemikaliów
• 2 hamulce

Mały palnik Bunsena na gaz
LB 0029 249 zł 
• temperatura do 1200 °C. Podstawa wykonana ze stopu 

cynku, rdzeń wykonany z mosiądzu, rura z aluminum, 
głowica z mosiądzu

Palnik spirytusowy z kołpakiem
TS 16025 33 zł
• szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojem-

ność min. 150 ml

Palnik alkoholowy z knotem 
i stojakiem z siatką
LB 0018 25 zł
• poj. 150 ml

p
cynku, rdzeńwy
głowica z mosią

Czasza grzejna
TS 15745 2 019 zł
Standardowa czasza grzejna o poj. 50 ml, doskona-
łej jakości, ręcznie pleciona. Przeznaczona dla kolb 
okrągłodennych. 
• wym. 51 mm, posiada 1 strefę grzejną; temp. grzania: maks. 450°C

MałyPłyta grzejna
TS 30074 1 379 zł
Do suszenia preparatów mikroskopowych. Czytelny 
wyświetlacz LCD. Płyta z równomiernie rozprowa-
dzonym ciepłem pomieści 23 szkiełka.
• moc: 5-100 W, pow. grzewcza: 26 x 18 cm, temp. max.: 70 ± 3 °C

Zasilacz laboratoryjny
HG 3005 299 zł
Precyzyjny zasilacz z zabezpieczeniem przed zbyt 
wysoką temperaturą, skutkami zwarć, przed prze-
ciążeniem i uszkodzeniem. Napięcie i prąd wyj-
ściowy są sterowane płynnie za pomocą pokręteł 
do regulacji zgrubnej i precyzyjnej - osobno dla 
prądu i napięcia wejściowego. Może funkcjonować 
w trybie napięcia (CV) lub prądu (CC) wyjściowego. 
• Parametry: - napięcie wyjściowe 0÷30 V - prąd wyjściowy 0÷5 A - stabilizacja 

napięcia i prądu - tętnienia 0,5mV rms (wart. skut.) - jednoczesny odczyt 
napięcia i prądu każdego z wyjść - wskaźniki cyfrowe 2 x LCD – 220V, 
wentylator, wyświetlacz LED

150 mm
0 mm

t j

249 zł

25 zł

ośnik z aluminium
ł

k l

ł
t 
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rękawiczki winylowe 
• 100 szt., winylowe, bezpudrowe 

rozmiar S 
TS 13038B 19 zł 
rozmiar M 
TS 13038A 19 zł
rozmiar L 
TS 13038 19 zł

rękawiczki 
lateksowe
Diagnostyczne, jednorazowe. Stosowane podczas 
badań lekarskich, czynności terapeutycznych i za-
biegów kosmetycznych. Stanowią niezawodną 
ochronę przed szkodliwymi substancjami, mikro-
organizmami i wirusami. Lekko pudrowane, białe 
o gładkiej powierzchni i uniwersalnym kształcie.
• 100 szt., materiał: guma kauczukowa, kolor: biały, zastosowanie: bada-

nia lekarskie i stomatologiczne, zabiegi kosmetyczne, prace z materiałem 
septycznym, przetwórstwo spożywcze, uniwersalny kształt, deklaracja 
zgodności CE, gładka powierzchnia, środek pudrujący: mączka kukurydzia-
na, gwarancja jakości: 5 lat, równomiernie rolowany brzeg, wytrzymałość 
materiału: przed starzeniem 16 mpa, po starzeniu: 12 Mpa, zgodność 
z Dyrektywą Unijną 93/42/EEC

rozmiar S
TS 14829 22 zł
rozmiar M
TS 3215 22 zł
rozmiar L
TS 14736 22 zł

e Stosowane podczas 
eutycznych i za-

zawodną 
kro-

czki 
e

St d

fartuchy 
laboratoryjne
• tkanina 50% bawełna, 50% włókno polietsrowe, 

temp prania 40 stopni, 3 kieszonki, uchwyt do 
powieszenia, haft z logo NS na kieszeni na piersi 
dostępne rozmiary: S - XL, doskonały na zajęcia 
w laboratoriach jak również do pracy w szpitalu, 
przychodni, gabinecie oraz gastronomii (w cukier-
ni, piekarni)

rozmiar S
NS 2653 47 zł

rozmiar M
NS 2654 47 zł

rozmiar L
NS 2655 47 zł

rozmiar XL
NS 2656 47 zł

Okulary ochronne
QH 0058 8 zł
• dla dorosych

Gaśnica ABC
TS 9549 185 zł
Trwały zbiornik stalowy, 
oczyszczany mechanicznie 
poprzez śrutowanie, pokryty 
trwałą powłoką lakierniczą. Mo-
siężny, szybkootwieralny zawór umożliwiający 
właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez 
czasowe jego przerywanie. Zawór wyposażony 
we wskaźnik ciśnienia umożliwiający kontrolę ci-
śnienia w gaśnicy. Wąż z tworzywa umożliwia-
jący precyzyjne kierowanie strumieniem środka 
gaśniczego. Możliwość wielokrotnego uzupeł-
niania środka gaśniczego w zakładach serwi-
sowych. Niezawodna w obsłudze i działaniu. 
Gaśnica posiada 3 letnią gwarancję pod warun-
kiem przechowywania w warunkach o standar-
dowej wilgotności.

zł
owy, 
nicznie 
pokryty 
i M

sprzęt 
ochronny

Okulary ochronne 
na gumce
VO 8603 17 zł
• dla uczniów

Ściereczka uniwersalna
CD 0033 3 zł
• 1 szt.; materiał: poliester; wielokrotnego użytku; wym.: 36 

x 36 cm; kolor wybierany losowo

ka uniwersalna
ł

rozmiar L 
TS 13038 19 zł

22 zł

y 
ryjne
na, 50% włókno polietsrowe, 
opni, 3 kieszonki, uchwyt do 
logo NS na kieszeni na piersi 
S - XL, doskonały na zajęcia 
również do pracy w szpitalu, 
ie oraz gastronomii (w cukier-

47 zł

47 zł

47 zł

47 zł

Trwały
oczyszcz
poprzez
trwałą p
siężny, sz
właściwe
czasowe
we wskaź
śnienia w
jący prec
gaśnicze
niania śr
sowych. 
Gaśnica 
kiem prz
dowej w

Ścier
CD 0
• 1 szt.;

x 36 c

Ś
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Dygestorium szkolne
NS 3142 7 200 zł
Przeznaczone jest do ogólnych prac 
z substancjami chemicznymi w ra-
mach zajęć szkolno-dydaktycznych. 
• wym. 120 x 85 x 202 cm, z zagęszczonej płyty 

wiórowej obustronnie laminowanej melaminą, za-
bezpieczonej ze wszystkich stron listwą PCV o gru-
bości 2 mm, w kolorze jasny popiel RAL7035, blat 
z ceramiki technicznej z podniesionym obrzeżem, 

łączenie kafl i za pomocą fugi epoksydowej, chemo-
odpornej; system przewietrzania: podwójna ściana 
(system szczelinowy); pokrywa górna pod kanał 
wentylacyjny O=198 mm; okno szklane bezpiecz-
ne unoszone bezstopniowo góra-dół, z możliwością 
zatrzymania na każdej wysokości; Safe Windows 
System (SWS)chroniący przed niekontrolowanym 
spadkiem okna w przypadku zerwania linki prowa-
dzącej; instalacja wodno-kanalizacyjna z wylewką 
laboratoryjną wody zimnej oraz zlewikiem cera-
micznym 30 x 15 cm, 2 gniazda elektryczne 230 V

Szafa do pracowni 
fi zyczno-che mi cznej 
na odczynnik chemiczne
NS 3139 4 200 zł
Do przechowywania odczynników 
chemiczych w szkolnych pracow-
niach fizyczno-chemicznych. Posia-
da wbudowany wentylator chemo-

odporny i wymaga podłączenia do 
otworu kominowego. 
• wym. 80 x 38 x 190 cm, z blachy stalowej ma-

lowanej ekologicznymi farbami proszkowymi 
(bez kadmu i ołowiu) w kolorze jasny popiel; 
4 półki z regulowaną wysokością, o nośności 
50 kg, drzwi o wzmocnionej konstrukcji, za-
mykane trzypunktowo na zamek cylindryczny 
z dwoma kluczami; wentylowana

meble laboratoryjne
W naszej ofercie znajdą Państwo 
profesjonalne meble laboratoryjne, 
a także specjalistyczne wyciągi che-
miczne, czyli dygestoria. Możecie 
Państwo wybrać spośród rozbudo-
wanego asortymentu dokładnie te 

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

Dostawa i montaż liczone indywidualnie
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Stelaż pod dygestorium
NS 8024 300 zł
Wolnostojący stelaż przystosowany 
do  ustawienia dygestorium z serii 
SKL1200S (NS8023). Wykonany ze 

stalowych profili zamkniętych malo-
wanych proszkowo ekologicznymi 
farbami technicznymi. Wyposażony 
w stopki poziomujące. 
• wym.: 115 x 77 x 85 cm; materiał: stal; komplet 

wkrętów mocujących w zestawie

Instalacja
wodna do dygestorium
NS 8025 620 zł

• 1x zlewik polipropylenowy znajdujący
się wewnątrz komory roboczej dygestorium

• 1x bateria laboratoryjna zimna woda
z zaworem

• 1x instalacja odpływowa z syfonem

Dygestorium
nadstołowe NSKL 1200S
NS 8023 5 999 zł
Dygestorium to jeden z najważniejszych elemen-
tów wyposażenia szkolnego laboratorium. Ko-
mora nastołowa szczególnie dedykowane jest 
pracowniom o małej powierzchni użytkowej. Słu-
ży do ogólnych prac z substancjami chemiczny-
mi w ramach zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem 
użycia kwasu fluorowodorowego (HFaq) oraz 
substancji o charakterze wybuchowym (Ex). Za-
pewnia bezpieczne środowisko pracy niezbęd-
ne do profesjonalnego przeprowadzenia lekcji.
• wym: 115 x 77 x 117 cm; dygestorium do instalacji na stole lub stelażu 

powinno być podłączone do niezależnego otworu kominowego z wenty-
lacją mechaniczną zapewniającą przepływ powietrza min. 200m3/h; 
płyta dwustronnie laminowana z obrzeżami zakończonymi taśmą PVC; 
blat: chemoodporna ceramika płytkowa z fugą epoksydową; system 
przewietrzania: sufi towy; pod kanał O=125mm - okno: szkło bezpieczne 
z systemem przeciwwag na linkach kwasoodpornych w oplocie chemo-
odpornym; Safe Windows System chroniący przed niekontrolowanym 
spadkiem okna w przypadku zerwania linki prowadzącej; instalacja, media: 
2x gniazdo 230V - 1x oświetlenie komory roboczej LED z włącznikiem 
- 1x czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją dźwiękową i wizualną 
o przekroczeniu norm przepływu z możliwością ręcznego wyłączenia 
alarmów; zgodne z normą PN-EN 14175; dostarczane jest na palecie EU. 

Instalacja
gazowa do dygestorium
NS 8026 799 zł

Zawór laboratoryjny gazowy do dy-
gestorium. Wymagane podłączenie 
butli z gazem palnym (nie dołączone 
do zestawu)

zł
n-
o-
est 
u-
y-
m 
az
a-
d-
i.
żu 
ty-

/h; 
VC; 
em 
zne
mo-
ym 
dia: 
em 
ną
nia 
EU.

St ll ż d d t i t l h fili k i t h l

Wentylator
wspomagający do 
dygestorium
NS 8027 799 zł
Wentylator kanałowy wspomagający 
odciąg główny komory roboczej dy-
gestorium. Wymaga podłączenia do 
niezależnego kanału wentylacyjnego.

• śr. króćca: 125 mm; napięcie: 230 V; moc: 33 W; 
częstotliwość 50 Hz; prędkość 2250RPM; prze-
pływ powietrza: 284m3/h; stopień ochrony: IP-44; 
poziom hałasu: 31 db

Szafka do dygestorium 
NS8023
NS 8028 2 499 zł
• chemoodporna, wykonana z płyt laminowanych 

gr. 18mm, od wewnątrz w całości wyłożona 
polipropylenem. 

• Zawiasy chemoodporne 180 stopni. Szafka na 
kółkach.

• wym. 110 x 52 x 55 cm
• Szafka zmontowana

gestorium. Wymaga podłączenia do 
niezależnego kanału wentylacyjnego.

pływ powietrza: 284m3/h; stopień ochrony: IP-44; 
poziom hałasu: 31 db

S fk d d t i
gr. 18mm, od wewnątrz w całości wyłożona 

l l
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Czujnik temperatury, 
światła i dźwięku
TG 2701 769 zł
Dziecięcy czujnik jest łatwym w ob-
słudze urządzeniem do zapisu da-
nych zaprojektowanym specjalnie 
dla dzieci. Nadaje się do użytko-

wania na wolnym powietrzu, ma 
wbudowane czujniki dźwięku, świa-
tła i temperatury oraz czytelne ety-
kiety. Informacje można pobrać na 
komputer za pomocą dołączonego 
kabla USB. 
• kolory: niebieski, czerwony
• wiek: 3+

pomiary

 długości długości

Miarki szkolne
IV 0945 87 zł
Elastyczne taśmy, ułatwiają w prak-
tyczny sposób zrozumienie pojęcia 
długości oraz nabranie umiejętno-
ści dokonywania samodzielnych 
pomiarów. 
• 10 szt.; dł. 1 m

Taśma miernicza
CA 0004 23 zł
• dł. 5 m

Miara zwijana
NS 3062 35 zł
Miara zwijana z dużą korbką umoż-
liwiająca szybkie zwijanie taśmy. 
• dł. 30 m

Miarki składane
TY 7201 59 zł 
Metrowa miarka dwustronna z po-
działką  w centymetrach i calach, 
składana w dwóch płaszczyznach. 
• 5 szt.

• wiek: 3+ek: 3+

Duża miara 1 m
IV 4259 49 zł
Duża sztywna linijka z z wy-
raźną podziałką co 1, 5 
i 10 cm. Wykonana z moc-
nego tworzywa o zaokrą-
glonych krawędziach i koń-
cówkach.
• wym. 100 x 5 x 1,5 cm

Suwmiarka elektroniczna
QH 0002 137 zł
• dł. 150 mm; w plastikowej skrzynce

Suwmiarka tradycyjna
QH 0001 65 zł
• dł. 150 mm; w plastikowej skrzynce

Suwmiarka 
demonstracyjna

IV 1397 42 zł
Może być stosowana do pomiaru 
głębokości, szerokości i grubości 
większości kształtów. 
• zakres: od 1 do 30 cm, wym. 42 x 19,5 cm

Czujnik temperatury, 
ł dź i k

wania na wolnym powietrzu, ma
wbudowane czujniki dźwięku, świa
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czasu
Timer
LR 6900 152 zł
Urządzenie pomagające dzieciom 
kontrolować czas w trakcie wyko-
nywanych czynności. Kolorowe 
światła i dźwięki zachęcają do za-
rządzania upływającym czasem. 
Łatwy w obsłudze i idealny do pra-
cy w zespole klasowym. Można go 
ustawić na maksymalnie 24 godzi-
ny w odstępach jednosekundowych. 
Elektroniczny minutnik w miarę upły-
wu czasu podświetla zielone, żółte 
i czerwone sekcje wraz z towarzy-
szącymi im alarmami. 
• funkcje: 6 efektów dźwiękowych, kąt widzenia 

180°, czytelny wyświetlacz LCD, kontrola głośno-
ści, funkcja pauzy, wym.: 20 x 8,5 cm; wymaga 4 
baterii AAA (nie dołączone); wiek:3+
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Stacja meteorologiczna
IV 8260 145 zł
Przeznaczona do kontroli i obserwa-
cji podstawowych parametrów kli-
matycznych takich jak: temperatura 
powietrza, prędkość wiatru, kierunek 
wiatru, promieniowanie słońca, opad 
atmosferyczny. 
• dł. 116 cm

Mobilna stacja pogodowa
LR 2940 205 zł
Zestaw trzech pogodowych urządzeń 
pomiarowych w poręcznej walizce 
z rączką.  Barometr -  do pomiaru 
ciśnienia atmosferycznego, higrometr 

- do pomiaru wilgotności, termometr 
- do pomiaru temperatury powietrza 
w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. 
Z tyłu  zamykany schowek z 3 pod-
stawkami, na których opiera się urzą-
dzenia po wyjęciu ich z walizki. 
• wiek: 5+

Wiatromierz
IV 8059 76 zł
Przyrząd umożliwiający pomiar kie-
runku i prędkości wiatru.

Deszczomierz
IV 8405 40 zł
• dokładny pomiar opadów; skala w mm; pokryw-

ka na czas przenoszenia; wym: 16 x 8 cm

Wiatromierz 
elektroniczny
HG 0004 227 zł
Przyrząd umożliwiajacy pomiar kie-
runku i prędkości wiatru. 
• zakres pomiaru 0-30m/s, wym. 40 x 10 x 10 x cm

S

trorr mi

Termometr bagietkowy
TS 30186 35 zł
• płyn; zakres temp. od - 10 do + 200oC 2 / 1 L  

-300; 1 szt. 

wy
35 zł

/ 1 L  

pomiary
temperatury
ciśnienia,
wiatru i dźwięku

Termometr demonstracyjny
NS 0304 47 zł
Termometr paskowy, idealny do nauki 
odczytywania temperatury na skali 
Fahrenheita oraz Celsiusza. Posiada 
przesuwaną taśmę pozwalającą sy-
mulować określoną temperaturę. 
• wym. 15 x 60 cm

Szklany termometr
VO 8575 19 zł
• zakres od -10 oC do +110 oC, zamknięty w plasti-

kowej tubie

Termometr elektroniczny 
z ruchomą głowicą
GZ 0010 95 zł
• sonda 21 cm, sprzedawany bez baterii (A76 lub 

LR44), temperatura -50÷280 °C
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Termometr 
w obudowie ze znacznikami
VO 3304 36 zł
Przeznaczony do mierzenia temperatury powie-
trza, gleby i cieczy. Kolorowe suwaki pomagają 
w obliczaniu różnic w temperaturze.  
• dł. 32 cm, zakres: od -30 do +110 °C, umieszczony w plastikowej 

obudowie zabezpieczającej, możliwość zawieszenia,

Termometr bezdotykowy 
na podczerwień
TS 13800 147 zł
• czas pomiaru: 0,5 sekundy; wyświetlacz LCD; wybór trybu pomiaru 

temperatury na czole lub powierzchni przedmiotów o temperaturze 
niższej niż 110°C i emisyjności równej 0,95; skala Fahrenheita i Celsju-
sza; pamięć 32 wyników; zakres pomiaru: temperatura ciała: 32,0°C 
– 42,0°C / 89,6°F – 107,6°F; temperatura powierzchni: 0,0°C – 
110,0°C / 32,0°F – 230,0°F; margines błędu pomiaru:  +0,2°C; 
odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole: 5cm – 10cm; 
automatyczne wyłączenie: po upływie 6 s (tryb oszcz ędzania energii); 
funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała; zasilanie: 
DC3 V (baterie AA/2 sztuki); wym.: 14,8 × 4,3 × 8,7 cm; masa netto: 
108 g (bez baterii); w zestawie: termometr, 2 baterie AA,  instrukcja

Panelowy miernik temperatury
CD 0044 145 zł
•  wyświetlacz LCD; -50÷150°C; z sondą o dł. 45 mm; funkcja MIN/MAX
• źródło zasilania: 1 bateria 1,5 V LR44

Termometr panelowy
CD 0038 145 zł
• wyświetlacz LCD; -50÷150°C; z sondą o dł. 45 mm; akustyczna sygnali-

zacja ustawionych wartości progowyc MIN/MAX
• jednostki pomiaru ° C i F; źródło zasilania: 1 bateria AAA

Elektroniczny termometr i higrometr
TS 18696 53 zł
• zakres pomiaru temperatury: od -50 do 110 °C; dokładność 

wyświetlacza temp.: 0,1 °C; dokładność pomiaru temp.: +/- 1 °C; 
zakres pomiaru wilgotności: 1%; długość przewodu z sondą: 100 
cm; wodoodporny; wym.: 7 x 1,5 x 5 cm

PaTermometr panelowy anelowy miernik temperaturyPa

mometr bezdotykowy 
podczerwień
13800 147 zł

ometr bezdotykowy

Termometry uczniowskie. Zestaw
LR 2415 82 zł
Zakres pomiarowy: od -30 do 120 stopni C oraz 
od -22 do 240 stopni F. Bezpieczne w użyciu, nie 
zawierają rtęci. 
• 10 szt. o wym.: 2,3 x 0,7 x 17,7 cm; materiał: tworzywo sztuczne, 

szkło; wiek: 8+

p ją j, ,

Termometr klasowy
LR 0380 49 zł
Termometr do użytku wewnątrz lub na zewnątrz. 
Wyposażony w szklaną rurkę, umieszczoną w 
plastikowym panelu. Czytelna podziałka umożli-
wia sprawny odczyt od -4° do 50° Celsjusza i od 
-40° do 120° Fahrenheita. Otwór na tylnej ścian-
ce umożliwiwia zamontowanie go na haczyku 
lub gwoździu.
• wym.: 7,5 x 1,2 x 38 cm; kolor: żółty; materiał: tworzywo sztucz-

ne; wiek: 6+

Termometr wodny Galileusza
TS 21442 84 zł
Termometr Galileo Galilei to szklana tuba z pię-
cioma wewnątrz zanurzonymi kolorowymi pły-
wakami. Stanowi fascynującą metodę pomiaru 
temperatury otoczenia. Wykorzystuje zależność 
gęstości cieczy od temperatury oraz prawo Ar-
chimedesa. Ciało stałe zanurzone w cieczy opa-
da przy wzroście temperatury, a przy jej spadku 
unosi się ku górze. Temperatura jest odczytywana 
z zamontowanej do każdego pływaka etykietki.
• śr. tuby: 3,2 cm; wys.: 28 cm; zakres pomiarowy temperatury we-

wnątrz: +18 do +26 °C; materiał: szkło
Decybelomierz
TS 21211 407 zł
Decybelomierz zapewnia szybkie i łatwe po-
miary poziomu dźwięku przy użyciu liniowe-
go ważenia częstotliwości (dBA). Doskonały 
do prostych pomiarów hałasu otoczenia lub 
innych dźwięków. Urządzenie umożliwia dwa 
interwały pomiarowe (szybkie / wolne) dla róż-
nych obszarów zastosowania.
• wym.: 15 x 2,7 x 5,2 cm;  rozdzielczość poziom hałasu: 0.1 dB; 

częstotliwość max.: 8 kHz; zakres częstotliwości: 31.5 Hz - 8 
kHz; zakres pomiarowy poziomu hałasu dB (A): 30 - 130 dB; 
kalibracja: fabryczna (bez certyfi katu); wyświetlacz: cyfrowy; 
dokładność pomiaru dB (A): 1.5 dB; częstotliwość min.: 31.5 Hz; 
max. zakres pomiarowy poziomu hałasu dB (A): 130 dB; mini. 
zakres pomiarowy poziomu hałasu dB (A): 30 dB; waga: 105 g

Miernik hałasu
TG 0084 165 zł
Miernik dźwięku jest wizualną reprezentacją 
poziomu hałasu. Pomaga uczniom zarzą-
dzać natężeniem głosu podczas aktywności, 
a nauczycielowi utrzymać dyscyplinę w klasie. 
Umożliwia ustawienie różnych akceptowalnych 
poziomów dźwięku.. Jeśli wybrany poziom zo-
stanie przekroczony, diody LED będą sygnalizo-
wać migotaniem lub stopniowym wygaszaniem.
• wym.: 15 x 9 x 20,5 cm; zasilany przez 3 baterie AAA (nie do-
łączono); regulowany poziom tolerancji dźwięku, dwie funkcje 
sygnalizacji świetlnej LED, otwory montażowe

szkło; wiek: 8+
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Kuweta drgań
HG 0126 282 zł
Urządzenie przeznaczone do 
prezentacji różnego typu fal po-
wstających na powierzchni wody 
(fala kolista, fala płaska, interfe-
rencja fal kolistych, odbicie fali 

od przeszkody, dyfrakcja fali na 
otworze). Przeznaczona do wy-
świetlania obrazu na ścianie (rzut-
nik) lub suficie (stroboskop).
• wykonany z akrylu
• wym. 35 × 28 × 6,4 cm
• wym. zbiornika 28 × 27 × 3,5 cm
• DC6V-9V

d ń d k d d f k
Falownica. Fale 
poprzeczne i podłużne. 
Model demonstracyjny
HG 0097 205 zł
Urządzenie pozwalające za-
demonstrować zjawisko fal po-
przecznych i podłużnych. Umoż-
liwia obserwację oraz poznanie 
zagadnień związanych z długo-
ścią fali, częstotliwością, amplitu-
dą drgań, odbiciem fali i okresem. 

Urządzenie składa się z wału 
z uchwytem, który po obróceniu 
wywiera wpływ na pionowe prę-
ty z białymi kropkami. Falownicę 
wyposażono również w 8 prętów 
zakrzywionych pod odpowied-
nim kątem, które pozwalają obser-
wować powstawanie podłużnych 
i poprzecznych fal.
• wym.: 50 x 12 x 30 cm; waga 0,85 kg; ma-

teriał: tworzywo sztuczne 

l l

Siła odśrodkowa. 
Wirownica 
mechaniczna 
z probówkami. Model 
demonstracyjny
HG 0093 450 zł
Wirownica jest urządzeniem, 
które można stosować do de-
monstracji doświadczeń z fizyki. 
Możliwość łączenia z innymi ze-
stawami pozwala na prezentację 
eksperymentów z zakresu mecha-
niki, akustyki czy termodynami-
ki. Prędkość obrotowa wrzeciona 
jest uzależniona od prędkości koła 
pasowego, które jest napędzane 

ręcznie. Możliwość stosowania 
urządzenia zarówno w pionie 
jak i w poziomie. Zestaw pozwa-
la wyjaśnić procesy zachodzące 
w pralce podczas odwirowywa-
nia wody, bazując na działaniu 
siły odśrodkowej (suszarka bęb-
nowa), zasymulować działanie 
wirówki laboratoryjnej (separa-
tor odśrodkowy), zademonstro-
wać bezpośrednie działanie siły 
odśrodkowej (Regulator Watta 
wraz z przepustnicą w przekroju). 
• 5 elem.: wirownica, 2 próbówki z korkami, 

regulator Watta z modelem przepustnicy, 
wirówka, 

• wym. 23,5 x 11,5 x 47,5 cm

ła odśrodkowa. 

Żyroskop. Model 
demonstracyjny
HG 0094 95 zł
Urządzenie pozwala zademon-
strować zachowanie kierunku 
osi obrotu żyroskopu przy bra-
ku momentów sił zewnętrznych 
oraz jego reakcje na niezero-
wy moment siły zewnętrznej. 
Urządzenie zbudowane jest
z metalowego koła, osadzonego 
na stalowej osi, w której znajdu-
ją się poprzeczne otwory umoż-
liwiające rozpędzanie koła przy 
pomocy sznurka z rączką. Oś 

żyroskopu ma dwa regulowa-
ne łożyska stożkowe. Z zestawie 
znajdują się również dwa staty-
wy z uchwytami. Jeden umożli-
wia obrót żyroskopu wokół osi 
pionowej, drugi pozwalajego 
pochylenie na boki.Dostarczany 
jest równieższnurek z uchwytem.
• 4 elem.: żyroskop wym.: 10,7 x 10 x 17 cm, 

ø 10 cm, waga: 175 g, 2 statywy, sznurek 
o dł.: 60 cm z rączką; materiał: metal, two-
rzywo sztuczne

roskop. Model żyroskopu ma dwa regul

Kamerton rezonujący
QH 2206 45 zł
Skrzynka rezonansowa ze zdej-
mowanym kamertonem wykona-
na z drewna.
• młoteczek w zestawie
• częstotliwość: 440Hz
• długość widełek: ok. 17 cm

ne jest
dzonego 
znajdu-
y umoż-
oła przy 
zką. Oś 

o dł.: 60 cm z rączką; materiał: metal, two
rzywo sztuczne

ący
45 zł

ze zdej-
wykona-
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Wahadło Maxwella
QH 0040 145 zł
• wym. 23 x 10 x 41 cm

Żyroskop
NV 6020 27 zł
Model żyroskopu wprawiony w ruch przy 
pomocy załączonej linki zachowuje swoje 
pierwotne położenie osi obrotu. 
• wym. 6 x 6 x 6 cm, śr. 6,5 cm; kolor wybierany losowo; 
• wiek: 6+

Model do prezentacji 
siły odśrodkowej
QH 0051 74 zł
Doświadczenie polega na uwalnia-
niu kulki na samej górze prowadnicy 
i obserwacji toru jej drogi – wbrew 

sile ciążenia kulka nie spada po 
dotarciu do górnej części pętli, lecz 
pokonuje ją i opuszcza „trzymając 
się” toru, co dowodzi działania siły 
odśrodkowej. 
• wym. 41,5 x 10 x 50 cm

Przyrząd do badania 
ruchu jednostajnego 
i zmiennego
QH 0053 129 zł
Przyrząd służy do demonstracji 

badania własności ruchu jedno-
stajnego i jednostajnie zmiennego. 
Znajduje zastosowanie na lekcjach 
fizyki i przyrody.
• wym. 110 x 20 x 24 cm

d
środkowej sile ciążenia kulka nie spa
do prezentacji 

dk j sile ciążenia kulka nie spa

Sprężyny. 
Zestaw 5 szt.
TS 15714 27 zł
Komplet składa się z pięciu 
sprężyn o różnym współczynni-
ku sprężystości (0,5N; 1N; 2N; 
3N; 5N). 

Sprężyny. 
Zestaw klasowy
TS 19305 42 zł
• wym. pudełka 10,2 x 20,5 cm
• 200 szt. (4,0 x 79,5 mm; 12 szt; 4,5 x 44,5 

mm; 8 szt; 5,0 x 20,5 mm; 10 szt; 5,5 x 25,5 
mm; 10 szt; 6,5 x 22,0 mm; 10 szt; 7,0 x 38,0 

mm; 10 szt; 7,0 x 51,0 mm; 12 szt; 8,0 x 28,5 
mm; 8 szt; 8,0 x 31,5 mm; 10 szt; 8,0 x 44,5 
mm; 12 szt; 8,5 x 36,5 mm; 10 szt; 8,5 x 
47,0 mm; 12 szt; 5,5 x 17,0 mm; 10 szt; 5,5 x 
38,5 mm; 10 szt; 6,5 x 10,0 mm ;10 szt; 7,0 
x 12,5 mm; 10 szt; 7,0 x 19,0 mm; 10 szt; 9,0 
x 35,0 mm; 8 szt; 9,5 x 16,0 mm; 6 szt; 9,5 
x 19,0 mm; 12 szt

0 
t; 9,5 

yny
w 5
714

y. 
5 szt.

p
0 27 złłłł
oskopu wprawiony w ruch ch przprzy y
łączonej linki zachowujeje swoje 
położenie osi obrotu. 
x 6 cm, śr. 6,5 cm; kolor wybierany losowo; 
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Zestaw do doświadczeń 
uczniowskich z mechaniki
QH 0052 519 zł
Zestaw do doświadczeń uczniowskich z me-
chaniki. 
• plastikowy pojemnik, pistolet balistyczny, narzędzie zachowania ener-

gii, pojemnik laboratoryjny, stalowa kulka, stojak laboratoryjny, pozio-
mica laboratoryjna, odważniki 6 szt po 100 g, tribometr, dynamometr, 
linijka pomiarowa, wahadło matematyczne, 3 ciała o różnych masach

Wahadło Newtona
RV 0243 99 zł
Prosty przyrząd do demonstracji prawa Newtona 
dotyczącego zachowania pędu i energii podczas 
sprężystego zderzenia kul.
• wym.: 22cm x 22cm x 13cm, ø kuli: 2cm
• wiek: 7+

ki
519 zł

skich z me

Sprężyna
TS 18002 52 zł
Ruchliwa sprężyna płynnie „przelewa” się z dłoni 
na dłoń, schodzi po schodach, prezentuje zjawi-
ska związane z ruchem falowym. 
• ø 7,5 cm; 90 cm

Wahadło 
rezonansowe
HG 0147 174 zł
Pomoc dydaktyczna demonstru-
jąca zjawisko mechanicznego 
rezonansu drgań. Wahadło re-
zonansowe wyposażone w 7 ku-
lek zawieszonych na wspólnej 
podstawie
• wym. 456 x 100 x 330 mm
• waga netto: 1,5 kg

Wahadło 
matematyczne
HG 0146 282 zł
Wahadło matematyczne służy 
do demomstracji ruchu ciała 
o masie punktowej po wprowa-
dzeniu go w ruch wahadłowy 
oraz wyznaczania kąta odchy-
lenia od pionu, amplitudy, drgań 
i okresu. 
• wysokość 122 cm; waga 5,4 kg

Wahadło 99 zł
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hydrostatyka i aerostatyka

Kula Pascala. Ciśnienie. 
Model demonstracyjny
HG 0099 99 zł
Urządzenie służy do zaprezentowa-
nia prawa Pascala. Zbudowane ze 
stalowej kuli z niewielkimi otwora-
mi i obudową z umieszczonym we-
wnątrz tłokiem. Obsługa przyrządu 
jest bardzo łatwa i polega na na-
pełnieniu wodą kuli i wykonywaniu 
posuwisto-zwrotnych ruchów tłoka. 
• wym.: dł.: 35-53 cm, śr. kuli: 8 cm, poj. kuli: 

0,2 l; ilość dysz: 9-10 sztuk

Prawo Boyle’a-
Mariotte’a. Model 
demonstracyjny
HG 0096 359 zł
Przyrząd demonstruje koncepcje 
prawa Boyle’a. Pomaga wykazać 
związek między ciśnieniem i ob-
jętością powietrza w stałej tem-
peraturze. Urządzenie pozwala 
użytkownikowi eksperymentować
z elastycznymi właściwościami mie-
rzonej ilości gazu. Wystarczy prze-
kręcić uchwyty, aby skompresować 
powietrze i odczytać objętość, tem-
peraturę i ciśnienie z wagi
• wym.: ok. 24x 19 x 15 cm

359 zł
oncepcje 
wykazać 
em i ob-
ałej tem-
pozwala 
entować
iami mie-
czy prze-
presować 
ość, tem-

Próżniowa 
rura Newtona
HG 0125 162 zł
Przyrząd do demonstracji ruchu 

ciał na podstawie drugiej zasady 
dynamiki Newtona.
• wym. o 5,8 x 95 cm
• zawiera magnes, metalową monetę, pióro

Nitynol. 
Drut z pamięcią kształtu
TS 21492 37 zł
Drut do prezentacji zjawisk fi-
zycznych składa się ze stopów 
dwóch metali: niklu i tytanu. Po-

siada niezwykłą właściwość - pa-
mięć kształtu. Można go dowol-
nie powyginać, a on po włożeniu 
do gorącej wody lub podgrzaniu 
w płomieniu świecy wróci do pier-
wotnego kształtu. 
• dł. 10 cm; materiał: nikiel, tytan; wiek: 14+

Naczynie 
do prezentacji efektu 
włoskowatości. 
Naczynia połączone
AM 0502 99 zł
Przyrząd składa się z przezro-
czystych rurek o zróżnicowanej 
średnicy i kształcie połączonych 
poziomą tubą. Naczynia zatopio-
ne są w plastikowym panelu, który 

wsuwa się w dwa wsporniki. Po-
moc służy do demonstracji m.in. 
zjawiska utrzymywania się płynu 
na tym samym poziomie w na-
czyniach połączonych niezależ-
nie od ich kształtu i przekroju. 
• wym.: 24 x 15 x 20 cm; zestaw zawiera 4 

tuby: prosta - duża, prosta - mała, z 3 kul-
kami, zakrzywiona; śr. zewnętrzna najwięk-
szej prostej rurki: 3,7 cm; materiał: tworzywo 
sztuczne

ydrostatyka i aero

czynie 
d

Półkule magdeburskie
QH 2115 67 zł
Półsfery z uchwytami służące 
przedstawieniu siły, wytworzo-
nej przez dociśnięte do siebie 
dwie przyssawki w kształcie 

półkul. Przyłożone do siebie gu-
mowe powierzchnie przyssawek 
pozwalają zademonstrować inst-
nienie cisnienia atmosferycznego.
• średnica 12 cm; wykonane z tworzywa 

sztucznego i gumy

Klosz próżniowy
HG 0077 144 zł
Klosz próżniowy umożliwia prze-
prowadzenie doświadczeń w wa-
runkach obniżonego ciśnienia. Wy-
konany z przezroczystej, plastikowej 
pokrywy oraz podstawy próżniowej 
z gumową uszczelką. Wyposażony 
jest również w dzwonek elektryczny 
i pompę ręczną.
• wym. podstawy: 19 x 25 cm, śr.klosza: 15 cm; 

materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 14+
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Zestaw rurek 
do demonstracji 
zjawiska konwekcji
QH 2264 30 zł
Pomoc dydaktyczna w kształcie 
wygiętej prostokątnej rurki szkla-

nej z wlewem od góry, za pomo-
cą której można demonstrować 
efektownie zjawisko konwekcji 
w cieczach.
• 3 szt.; wym.: 15,5 x 15,5 cm  (ø 1,2 cm), 

1,5 x 24 cm (ø 1,4 cm), 14,5 x 23,5 cm 
(ø 1,4 cm)

Zestaw aerometrów
HG 0029 315 zł 
Zestaw zawiera 5 areometrów do 
pomiaru gęstości cieczy, w których 
wykorzystuje się siły wyporu, 
z jaką ciecz działa na zanurzone 
w niej ciało stałe. 

Przyrząd składa się z długiej szkla-
nej rurki, której górna część posia-
da skalę, a dolna w postaci bańki 
wypełniona jest cieczą. 
• 5 szt.; zakresy: 0,700 - 0,800 g/ cm3; 

0,800 - 0,900 g/cm3; 0,900 -1,000 g/ cm3; 
1,000-1,100 g/cm3; 1,100-1,200 g/ cm3

metmetrówrów dodo 
cchh •

880000 - 0- 0,90,900 g0 g/cm/cm33; 0; 0,90,9
g/c/ mm33; 1; 1,10,10

Komora próżniowa
VO 4731 119 zł
Hermetyczny pojemnik z pompką, przy pomo-
cy której wypompowuje się powietrze, tworząc 
warunki próżniowe. Z pomocą komory można 
wykonywać różnorodne doświadczenia: po-
równywać wielkość balonu, badać wpływ na 
żywność, porównywać dźwięk dzwonka telefo-
nu komórkowego, demonstrować zasadę oporu 
powietrza za pomocą piórka.
• wym. pojemnika : śr. 12 cm, wys. 7 cm

Prawo Archimedesa. 
Zestaw demonstracyjny
QH 0031 67 zł
• wym. 17,5 x 4 x 7 cm, 2 cylindry i sprężyna 

wagowa

Pieluszka jednorazowa
TS 14894 3 zł
• 1 szt.; rozmiar 5

Rozszerzalność 
temperaturowa
QH 0038 38 zł

Zestaw do demontracji rozsze-
rzalności cieplnej ciał stałych, 
pomiary objętości.
• z metalu

Rozszerzalność Zestawdodemontracji rozszeR l ść Z t d d t ji

ży
nu
pow

ł

ał stały
bjętości.

metalu

R
te
Q

RRR

Kalorymetr
AM 7311 122 zł
Urządzenie do pomiaru zmiany 
energii cieplnej. Kalorymetr składa 
się z dwóch naczyń: wewnętrz-
nego (śr. 6,5 cm)i zewnętrznego 
(śr. 10.5 cm), które oddzielone 
są kołnierzem (o śr. zewnętrznej 
10 cm) z tworzywa sztucznego 
oraz izolatora w postaci styro-
pianu o gr. 1,5 cm. Posiada pla-
stikową przykrywkę z zamon-
towaną w niej cewką grzewczą 
o rezystancji około 2–3  oraz 
dwoma standardowymi gniaz-
dami do połączeń elektrycz-

nych (6V). Pokrywka dodatkowo 
zawiera mieszadło oraz otwór
z gumowym korkiem do umiesz-
czenia termometru lub czujnika 
temperatury (brak w zestawie).
• wym. całego urządzenia: śr. 11, wys. 14,5 cm;  

materiał: tworzywo sztuczne, metal; wiek: 14+

Bimetal z rękojeścią. 
Model do prezentacji 
zasady termostatyki
AM 7309 40 zł
Pręt jest wykonany z metali o róż-
nych współczynnikach rozszerzal-

ności. Arkusze metalu połączono ze 
sobą w taki sposób, aby w tempe-
raturze pokojowej pręt był prosty.
• dł. przyrządu: 22 cm; wym. arkusza: 1 x 12 

cm; dł. rękojeści: 10 cm;  śr. rękojeści: 2 cm; 
materiał: arkusz niklowo-manganowo-żelazo-
wo-manganowy, tworzywo sztuczne

Badanie miary 
i gęstości

NS 6140 640 zł
Zestaw został opracowany z myślą 
o wprowadzeniu podstaw z za-
kresu pomiaru określonej wielkości 
fizycznej bazując na obserwacji 
i działaniach praktycznych. Po-

zwala zrozumieć i utrwalić poję-
cia związane z badaniem miary 
i gęstości. Dopełnieniem zestawu 
jest instrukcja merytoryczna z pro-
pozycjami doświadczeń i ćwiczeń. 
• miarka, sznurek, nożyczki, papier milimetrowy, 

bloki drewniane, bloki z pleksi, kostki drewnia-
ne - jednostokowe, cylindry miarowe, zlewki , 
plastelina, balon, waga, elementy masy, zestaw 
kostek do określania gęstości, inne; wiek: 11+

QH 2264 30 zł
Pomoc dydaktyczna w kształcie
wygiętej prostokątnej rurki szkla-

1,5 x 24 cm (ø 1,4 cm), 14,5 x 23,5 cm
(ø 1,4 cm)

;

wór

ze
pe-
y.

x 12 
cm; 
azo-

Badanie miary 
i gęstości

NS 6140 640 zł
ł l

zwala zrozumieć i utrwalić poję-
cia związane z badaniem miary 
i gęstości. Dopełnieniem zestawu 
jest instrukcja merytoryczna z pro-
pozycjami doświadczeń i ćwiczeń. 

odatkowwo nych (6V) Po
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Magnesy 
neodymowe
CM 0029 44 zł
• 10 szt.; wym.: 1 x 0,4 cm

Magnes sztabkowy z biegunami
CM 0028 35 zł
Zestaw dwóch silnych magnesów sztabkowych, 
wykonanych z materiału ferromagnetycznego, 
z oznaczonymi biegunami N (kolor czerwony) 
i S (kolor niebieski). Każdy magnes zamknięty jest 
w wytrzymałej plastikowej obudowie. Przeznaczo-
ne do badań i zobrazowania właściwości pola 
magnetycznego.
• wym. 8 x 2,2 x 1 cm, 2 szt.

Mały zestaw magnetyczny
CM 5020 219 zł
Zestaw magnesów i materiałów do badania właści-
wości pola magnetycznego. Stanowi zbiór pomocy 
niezbędnych w prowadzeniu doświadczeń z fizyki. 
• 29 akcesoriów: 3 magnesy pierścieniowe o wym.:  2,5 x 2 cm; 1,2 

x 2 cm i 1,2 x 1,2 cm; 4 folie magnetyczne o wym.: 5 x 5 cm; 2 
kompasy o wym.: 2 x 0,8 cm; 2 kompasy o wym.: 1,5 x 0,6 cm; 
magnes - podkowa o wym.: 2,8 x 0,8 x 2,8 cm; magnes - podko-
wa o wym.: 4,8 x 0,6 x 10,3 cm; 2 magnesy sztabkowe o wym.: 
8 x 1 x 2,3 cm; 5 magnesów ferrytowych okrągłych o wym.: 2,5 x 
0,5 cm; 5 magnesów ferrytowych kwadratowych o wym.: 2 x 0,5 
x 2 cm; 2 magnesy cylindryczne o wym.: 10 x 0,5 cm; naturalny 
magnes - magnetyt o wym.:  2 cm; w plastikowym pudełku

Zastaw magnesów
CM 5010 107 zł
• 3 szt.: 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm

•

tMagnesy sztabkowe. Zestaw
CM 0207 83 zł
• 20 szt. o wym. 5 x 1,5 x 1 cm

Magnes U-kształtny
QH 0034 69 zł
W kształcie litery „U”
• stal chromowana

Mag
d

44 zł

Okno eksperymentów 
magnetycznych
CM 0437 214 zł
Opiłki żelaza zanurzone w wodzie po-
zwalają na obserwację zjawisk ma-

gnetycznych. Okno można umieścić 
na rzutniku prezentując działanie pola 
magnetycznego wszystkim uczniom jed-
nocześnie. 
• wym. okna 23 x 13 cm, 2 magnesy dwubiegunowe o dł. 

4 cm, dwa magnesy dwubiegunowe w obudowie plastiko-
wej o dł. 8 cm, 2 magnesy walcowe o dł. 2,5 cm i ø 0,7 cm

ożna umieścić 
d ł l

gnetycznych. Okno m

yczny
219 ł
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Kompas mały
VO 9996 18 zł
• ø kompasu 4,8 cm

Igły magnetyczne. Zestaw
QH 0050 27 zł
• 10 szt; stal nierdzewna; 3 x 2,5 x 3,7 cm

Właściwy kierunek. Gra
TR 1398 62 zł
Gra ćwicząca orientację kierunkową na płasz-

czyźnie. Gracz ma za zadanie przemieszczać 
się po planszy zgodnie ze wskazaniem 2 kostek: 
kierunkowej i liczbowej. 
• plansza; 4 pionki; 2 kostki; całość w plastikowej torbie

Magnes a kula ziemska. Model
CM 0417 137 zł
Model kuli ziemskiej z umieszczonym wewnątrz 
magnesem wraz z dwubiegunowym magne-
sem trójwymiarowym z rączką, który przesu-
wany po powierzchni modelu globu ziemskiego 
prezentuje magnetyzm kuli ziemskiej. 
• ø kuli 10 cm; wym. wskaźnika 12,5 x 3,5 cm

Prostokąt 
eksperymentów 
magnetycznych
CM 0190 11 zł
Pudełko z opiłkami żelaza do ob-
serwacji oddziaływania pola ma-
gnetycznego. 
• wym. 9,5 x 6,8 x 1,2 cm, wytrzymałe two-

rzywo sztuczne

Zły mmagagne

mpasu 4,8 cm

I łł

Opiłki żelaza
CM 0094 19 zł
Opiłki żelaza do przepro-
wadzenia doświadczeń 
z magnesami i liniami 
sił pola magnetyczne-
go. Dzięki nim można 
zademonstrować skutki 
działania pola magne-
tycznego, niewidoczne
w codziennym życiu. Opiłki 
umieszczono w pojemniku 
 otworami ułatwiającymi 
dozowanie zawartości. 
• 225 g; opakowanie o wym.: 8 cm

Pole magnetyczne przewodu 
prostoliniowego
QH 0119 229 zł
Zestaw zawiera trzy akrylowe urządzenia do 
prezentacji linii pola magnetycznego wokół 
przewodników (prostoliniowego, kołowego
i zwojnicy).
• zestaw 3 sztuk
• wym. 107 x 97 x 10 mm
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Igła magnetyczna
VO 8678 22 zł
Najprostszy model kompasu do doświad-
czeń magnetycznych, testowania pola ma-
gnetycznego oraz wyznaczania kierunków 
geograficznych. 
• dł. igły 7,5 cm

Linie pola 
magnetycznego.
Zestaw demonstracyjny
QH 0030 145 zł
• wym. 18 x 18 x 21 cm
• magnes U kształtny

Linie pola 
magnetycznego.
Z t d t j

Li i l
Linie pola magnetycznego. 
Model demonstracyjny
QH 2030 103 zł
• magnes sztabkowy
• wym. 17,5 x 17,5 x 20,5 cm
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Silnik elektryczny. 
Model demonstracyjny
QH 0035 273 zł
• wym. 9 x 6 x 27 cm

Elektromagnes duży
QH 2411 59 zł
Elektromagnes zbudowany z cewki nawiniętej na 
rdzeniu ferromagnetycznym z otwartym obwo-
dem magnetycznym. Na wierzchniej warstwie  
znajduje się kilka zwojów gumowych, wskazują-
cych kierunek nawijania cewek. Umieszczone na 
elektromagnesie zaciski umożliwiają połączenie 
szeregowo lub równolegle. Urządzenie pozwala 
zaprezentować zależność pomiędzy magnety-
zmem a elektrycznością. Służy do wytwarzania 
pola magnetycznego w wyniku przepływu przez 
nie prądu elektrycznego.
• wym.: 15 x 12 x 3,5 cm

Generator van de Graaffa
HG 0008 1 319 zł 
W zestawie znajduje się konduktor stożkowy i ku-
listy z kolcem (wraz ze statywem), konduktor ku-
listy na izolowanej rączce oraz młynek Franklina 
i miotełka.  
• wys. 740 mm, śr. czaszy.  265 mm, konduktor stożkowy (śr.100, 

x 150 mm) i kulisty z kolcem (śr. 100 mm) ze statywem, kon-
duktor kulisty na izolowanej rączce (śr. 95, x 395 mm), młynek 
Franklina i miotełka; napęd ręczny; efekty świetlne wyładowań

Maszyna elektorstatyczna
BZ 8002 269 zł
Kręcąc pokrętłem można wytworzyć pioruny do 
długości 6 cm. Pioruny wytwarzane są poprzez 
statyczne naładowanie przy kręceniu tarczą.
• wym. płyty głównej: 29 x 18 cm, łączna wysokość 34 cm, zakres do-

stawy: maszyna infl uencji elektrostatycznej (maszyna Wimshursta), 
łącznie z instrukcją obsługi i propozycjami do wykorzystania na lekcji

• wym.: 15 x 12 x 3,5 cm

l k

Wahadło elektrostatyczne
QH 0029 105 zł
• 2 elem., wys. 30 cm

Wykrywacz metalu
EI 0938 82 zł
Wykrywacz metalu z powiadomieniem dźwię-
kowym oraz diodami LED. Składana aluminiowa 
konstrukcja. 
• wym. od 58 cm do 96 cm; wiek: 8+; wymaga baterii 9V

wacz metalu

ektryczny. 

k d

Cewki indukcyjne
QH 2410 52 zł
Pomoc do badania indukcji elektromagnetycznej 
i zasad transformatora. Cewka pierwotna jest na-
wijana emaliowanym drutem miedzianym o dużej 
grubości o przybliżonej rezystancji 0,5 ?. Cewka 
wtórna jest nawijana drobnym emaliowanym dru-
tem miedzianym o przybliżonej oporności 100 
omów. Obie cewki wyposażone w gniazda 4 mm
• wym. 6,5 x 4 x 9 cm

łącznie z instrukcją obsługi i propozycjami do wykorzystania na lek

ewki indukcyjne
Reguła Lenza. Model 
demonstracyjny
HG 0095 45 zł
Składa się z dwóch metalowych pierścieni połą-
czonych aluminiową belką, która może obracać 
się swoobodnie na wsporniku. Jeden z pierścieni 
jest zamkniętą pętlą, drugi ma otwór do porówna-
nia. Gdy zmienia się strumień magnetyczny pręta, 
zgodnie z prawem Lenza, prąd zostanie zaindu-
kowany w pętli, aby przeciwstawić się zmianie.
• wym. 20,3 x 15,2 x 7,6 cm

Ogniwo Volty
CE 0022 199 zł
Zestaw eksperymentalny przeznaczony do de-
monstracji budowy i działania ogniwa Volty, 
czyli  przemiany energii chemicznej w elek-
tryczną. Zawiera plastikowy pręt o kwadrato-
wym przekroju wraz z metalowymi płytkami. 
Wszystkie elementy pasują do standardowych 
zlewek o pojemności od 50 do 500 ml.
• 4 elem.: dł. wspornika: 10 cm; 6 elektrod: 2 x Cu, 2 x Zn, 2 x 

Fe; materiał: tworzywo sztuczne, metal; wiek: 12+
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Elektryczność. Walizka 
doświadczalna
NS 6117 799 zł
Zawartość walizki umożliwia przeprowadzenie 
podstawowych doświadczeń w obszarze elek-
tryczności. Uczniowie mają możliwość budowania 
obwodów elektrycznych oraz testowania prze-
wodnictwa różnych materiałów. Zestaw pozwala 
także na demonstrację przenoszenia ładunków 
elektrycznych i porównywania własności elektro-
statycznych ciał. Załączone scenariusze i karty pra-
cy ułatwiają aktywność z wyposażeniem walizki. 
• dzwonek elektryczny z przewodami; generator zasilany owocami; 

generator ręczny; przewody z wtykami bananowymi; skrawek futra; 
2 x gumowe pałeczki; jedwab; 2 x szklane pałeczki; urządzenie elek-
tryczne reagujące na ciało ludzkie; grzałka elektryczna; krokodylki 
z wtykami bananowymi; płytki: miedziana, żelazna, aluminiowa, 
plastikowa, drewniana, gumowa; oprawka na żarówkę, przycisk 
testowy obwodu elektrycznego; gniazda połączeniowe; kaseta do 
baterii; 3 x przełącznik; 2 x baterie; żarówka; obrotowy wspornik; 
6 scenariuszy, 24 karty pracy o wym.: 11,5 x 11,5 cm; wiek: 8+

Megazestaw do elektryki
TG 7533 1 050 zł
Zestaw do zgłębiania tajników prą-
du elektrycznego. Dołączona bro-
szura opisująca 24 propozycje eks-

perymentów zawiera także arkusze 
pracy, które pomogą zrozumieć ko-
rzyści i zagrożenia płynące z elek-
tryczności.
• baterie, uchwyty na akumulatory, żarówki 

z uchwytami, brzęczyki, drut, ściągacze izolacji

Eksperymenty 
z elektrycznością
QH 0033 263 zł
Zestaw składa się z kompletu urzą-
dzeń do przeprowadzania różnych 
doświadczeń z elektrycznością. 
Zawartość
• pudełko o wym. 24,5 x 14,5 x 4,5 cm
• Przełącznik
• Gniazdo dla małej żarówki
• Opornik 2W 5?
• Opornik 2W 10?
• Opornik regulowany
• Zegar z odcięciem elektromagnetycznym
• Silniczek elektryczny
• Proszek ferromagnetyczny
• Elektroskop
• Wspornik cewki

• Pałeczka ebonitowa z wełą
• Pałeczka szklana z jedwabiem
• Płytka perforowana
• Amperomierz 
• Voltomierz
• Igła magnetyczna
• Magnesy sztabkowe
• Magnes podkowiasty
• Wełna
• Jedwab
• Żelazny rdzeń
• Copper wire coil
• Przewód niklowany
• Przewód niklowany
• Mała żarówka
• Przewód Constantana
• Przewód z wtykiem bananowym
• Przewód z wtykiem bananowym
• Pudełko na baterie
• Plastikowe opakowanie
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Obwody
elektryczne. Zestaw
HG 0005 314 zł 
• wym. 36 x 36 x 5,5 cm

Podstawowe 
obwody elektryczne
CM 7210 319 zł
Elementy mocowane są magne-
tycznymi stykami na przezroczy-
stych płytkach. 

• w zestawie: 6 płytek, 3 żarówki i podstawki, brzę-
czyk, włącznik przyciskowy, 2 przewody krokodyl-
kowe, łączniki baterii, druty; wymagane 3 baterie C

Zestaw elektronika 1
VO 5479 219 zł
• 10 baterii słonecznych, 10 silniczków, 48 kabli 

o dł. 1 m. z końcówką krokodylową

• 10 elektronicznych piszczków, 30 żarówek 2,5 
V, 0,3 A, 10 oprawek żarówkowych, 10 kwadra-
towych baterii, plastikowe pudełko

Zestaw elektronika 2
VO 8189 169 zł
Wprawisz w ruch małe śmigło, zo-
baczysz jak świeci żarówka lub dio-
da, wydobędziesz dźwięk z głośni-

ka. Elementy łączone na wygodne 
zatrzaski.
• 350 eksperymentów; 42 elem., podstawka, 

instrukcja, wym. opakowania 42 x 28,5 x 4 cm, 
wymaga 4 baterii AA (nie załączone)

• wiek: 6+
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pomiary prądu

Elektroskop dwulistkowy
AM 0113Z 142 zł
• wym. 21 x 9 x 24 cm

Elektroskop
AM 0113 177 zł
• wym. 21 x 9 x 24 cm

k d li k Elektrometr
QH 0028 99 zł
• 1 szt., wym. 20,5 x 15 x 37 cm

Amperomierz DC -0,2~0~0,6A; 
-1~0~3A
RV 1001 50 zł
• zakres pomiarowy: -0.2~0~0.6A; -1~0~3A, dokładność: ± 

2.5%f. S, potencjalny spadek/ubytek mocy: 75mV, rozmiar: 
133 x 97 x 100 mm, waga: 0,3 kg, podstawowe zakresy mie-
rzenia natężenia prądu: 0~1A, 0~5A

Amperomierz AC 0~1A
RV 1002 49 zł
• zakres pomiarowy: 0~1A, dokładność: ±2.5%f. S, potencjalny 

spadek/ubytek mocy: 30mV, rozmiar: 133 x 97x 100-mm, waga: 
0,4 kg, podstawowe zakresy mierzenia natężenia prądu: 0~1A, 
0~5A, 0~0.6A~3A

Woltomierz DC 0~1~5V
RV 1007 45 zł
• zakres pomiarowy: 0~1~5V, dokładność: ± 2.5%f. S, czułość: 

1mA, rozmiar: 133 x 97x 100-mm, waga: 0,3 kg, podstawowe 
zakresy mierzenia natężenia prądu: 0~5V; 0~3V~15V; 0~5V 
~15; -1~0~3V; -5~0~15V

Woltomierz AC 0~3V; 0~5V, 0~15V
RV 1008 50 zł
• zakres pomiarowy: 0~3V; 0~5V ~15V, dokładność: ± 2.5%f. S, 

rozmiar: 133 x 97x 100-mm, waga: 0,3 kg, podstawowe zakre-
sy mierzenia natężenia prądu: 0~5V; 0~3V~15V; 0~5V ~15V

Cyfrowy miernik uniwersalny
CD 0039 119 zł
Kieszonkowy miernik z funkcjami: automatycz-
nej zmiany zakresów pomiarowych, sygnaliza-
cją polaryzacji przy pomiarach prądu i napięcia 
stałego oraz sygnalizacją dźwiękową ciągłości 
obwodu, automatycznym wyłączaniem miernika 
(po ok. 30 minutach), wskaźnikiem słabej baterii.
Rodzaje pomiarów:
• pomiary napięcia stałego (DC); pomiary napięcia przemiennego 

(AC); pomiary natężenia prądu stałego (DC); pomiary natężenia 
prądu przemiennego (AC); pomiar rezystancji; pomiary hFE 

tranzystorów; pomiary napięcia przewodzenia diod; kontrola 
ciągłości obwodu

Dane techniczne:
• wskaźnik: wyświetlacz krystaliczny o wym.16 x 48 mm; maksy-

malne wartości napięcia mierzonego: 500V DC,500V AC (wartość 
skuteczna); ilość odczytów: 2...3 odczyty na sekundę; zakres 
temperatur pracy: 0...40°C; dokładność miernika przedstawiona 
jest w formie: ±(% odczytu+liczba cyfr); dokładność ta gwaranto-
wana jest dla temperatury pracy 23± 5°C i wilgotności względnej 
powietrza mniejszej od 75%

• zestaw zawiera: miernik, komplet przewodów pomiarowych, in-
strukcję obsługi, 2x bateria 1,5V AAA, wym.:130 x 73,5 x 35mm, 
masa: 156g

Miernik elektryczny
TS 15090 90 zł
Miernik uniwersalny z osobnym gniazdem 10 A.
Zawiera: woltomierz i amperomierz szkolny 
• zasilanie baterią (nie dołączono)

~3A
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Wtyk bananowy czerwony
CD 0004 10 zł 
• 4mm, 10A, 60VDC, z poprzecznym gniazdem

Wtyk bananowy czarny
CD 0003 10 zł 
• 4mm, 10A, 60VDC, z poprzecznym gniazdem

Przewód pomiarowy czarny
CD 0037 32 zł 
• 0,5m, PVC, 16A, przekrój przewodu 1 mm2

Przewód pomiarowy czerwony
CD 0036 33 zł 
• 0,5m, PVC, 16A, przekrój przewodu 1 mm2

Przetwornik dźwięku: 
sygnalizator (brzęczyk) 
piezoelektryczny
CD 0002 19 zł 
• 12mA, 3kHz

Baterie alkaliczne LR44
CD 0045 12 zł 
• 1,5V; 2szt.

Bateria płaska, cynkowo-węglowa
CD 0001 9 zł 
• 4,5V, 2000 mAh

Zacisk sprężynowy
CD 0041 19 zł 
• 100 mm

Klipsy Krokodylki
CM 3016 25 zł
• 10 szt. po 2 z każdego koloru, dł. 36 cm

Zacisk 
krokodylkowy czarny
CD 0006 3 zł
• 60VDC; zakr.chwyt: max.15mm; 1szt.

Zacisk 
krokodylkowy czerwony
CD 0005 3 zł
• 60VDC, zakr.chwyt: max.15mm, 1szt.

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

k d k
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CD 0036 33 zł 
• 0,5m, PVC, 16A, przekrój przewodu 1 mm2

 zł 

Bateria płaska cynkowo węglowa Z

ł 
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CD 0
• 4mm

Zacisk 
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Żarówki na mini 
podstawkach
AM 7916 30 zł
Zestaw ułatwia wykonanie doświad-
czeń z elektryczności, w szczegól-
ności jako element do budowania 
prostych obwodów elektrycznych. 
Zestaw zawiera składa się z oprawki 

na żarówkę na podstawce z wypro-
wadzonymi sprężynkami do pod-
łączenia zasilania oraz 2 żarówek 
1,5 V.  Podstawka została wyposażo-
na w dwa otwory, które umożliwiają 
przymocowanie za pomocą wkrętów 
(brak w zestawie) do podłoża. Do-
puszczalne zasilanie do 3,7 V (nie 
dołączono do zetawu). 
• wym. podstawki: 7,5 x 3,5 x 2,8 cm

Dioda LED
TS 18729 5 zł
Dioda LED z soczewką dyfuzyjną 
(matowa) w kolorze niebieskim. 

• ø: 5 mm; jasność: 40-60 mcd; napięcie pracy: 3,8-
4,5V; długość fali: 455nm; prąd diody LED: 20mA; 
kąt świecenia: 60°; montaż: THT; czoło: wypukłe
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Oporniki demonstracyjne
NS 8202 187 zł
• 10, 50, 100, 500, 1000, 1500 Ohm 

Oporniki demonstracyjjne
NS 8202 187 złOpornik 2 OM

TS 20859 2 zł
Dane techniczne:
• rezystancja 2 om
• moc 0,25 W przy +70 st.C
• tolerancja +/- 5%
• max napięcie robocze 300 V DC
• zakres temperatur -55 do +155 st.C
• wielkość 0207 (korpus śr.2,4 mm x dł 6,4 mm)

Opornik 5 OM
TS 20860 4 zł
Dane techniczne:
• rezystancja 4,7om
• moc 3 W
• wysoka stabilność niezależnie od warunków środowiskowych
• napięcie robocze 350 V
• max napięcie przeciążenia 600 V
• tolerancja +/- 5%

Opornik 100 OM
TS 20908 2 zł
Rezystor bezpiecznikowy
Dane techniczne:
• rezystancja 100 om
• moc 1W
• tolerancja 10%
• max napięcie robocze 350 V DC
• czas rozłączenia 15s dla 32xP

Opornik 10 OM
TS 20863 1 zł
Rezystor bezpiecznikowy
Dane techniczne:
• rezystancja 10 om
• moc 1W
• tolerancja 5%
• max napięcie robocze 350 V DC

Opornik 1 OM 1 W
TS 22304 2 zł
Rezystor metalizowany 1 W
• 1szt.; dł.: 5,2 cm, ø: 0,35 cm; rezystor: osiowy THD; wartość oporu (re-

zystancji): 1 Ohm; obciążenie (elektryczne): 1 W; tolerancja (+/-): 5 %

Połączenie szeregowe. 
Model demonstracyjny
TG 0750 72 zł
Urządzenie do demonstracji zasady działania 
obwodu otwartego i zamkniętego. Całkowicie 
bezpieczne w użytkowaniu. Wystarczy dotknąć 
obu styków na każdym końcu urządzenia, aby 
utworzyć kompletny obwód.
• wym.: dł. 15 cm, ø 5 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 5+

nik 1 OM 1 W
4

alizowany 1 W
0,35 cm; rezystor: osio
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Dziurkacz biurowy
OP 0009 18 zł
• wym. 11,4 x 6,2 x 6 cm, lekki, dziurkuje 8 kartek

Zszywacz biurowy długoramienny
OP 0007 39 zł
• zszywa 10 kartek; wym. 9,7 x 2,3 x 4,4 cm; poj. zasobnika: 50 

rodzaj zszywki: 10; tradycyjne i płaskie szycie

Zszywacz biurowy 1
OP 0004 16 zł
• zszywa 12 kartek; wym. 36,8 x 4,5 x 7 cm; poj. zasobnika: 150; 

rodzaj zszywki: 24/6 i 26/6 

Zszywacz biurowy 2
OP 0006 19 zł
• zszywa 16 kartek; wym. 17,1 x 3,5 x 7 cm; poj. zasobnika: 150; 

rodzaj zszywki: 24/6 i 26/6 

owy 1 Zszywacz biurowy 2 Zszywacz biurowy
PC 6720  45 zł
• zszywa max. do 25 kartek: 24/6 - 26/6
• 1 szt. wym. 16 x 2,8 x 8,5 cm
• kolor wybierany losowo 

Zszywki
KW 1388 7 zł
• 1000 szt. 

Rozszywacz
OP 0008 6 zł
• wym. 5,7 x 3,4 x 5,3 cm

lor wybierany losowo 

Pinezki beczułki do tablic korkowych
OP 0015 10 zł
• 100 szt; praktyczne opakowanie

Spinacze kolorowe biurowe
KW 1139 4 zł
• 100 szt. o wym.: 28 mm;  miks kolorów; materiał: metal, PVC

e kkolllllolororowowe bbiurowe

Kalkulator
KW 2245 38 zł
• wym. 142 x 105 x 23 mm; 12-pozycyjny, zasilanie bateryjne i słoneczne, pamięć, pier-

wiastkowanie, obliczanie procentu liczby, zmiana znaku, suma ogólna, klawisz cofania 
ostatniej cyfry, kasowanie ostatniej pozycji. 

y ; y yj p y

alkulator
W 2245 38 zł

19 zł

39 zł
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Skoroszyt na dziurkowane kartki
BP 0005 2 zł
• A4, z folii PCV, kolor wybierany losowo 

Segregator
BP 0004 13 zł
• A4, grzbiet 7,5 cm, kolor wybierany losowo

wo 

Koszulki na dokumenty
BP 0003 13 zł
• 100 szt.

Teczka prac
TM 2036 6 zł
• A4, gr. grzbietu 2 cm

Teczka A4 z rączką
TM 2057 15 zł   
• wym. 32 x 4 x 25 cm; wysokość rączki 3,5 cm; zamykana na rzepy

Notatnik
FO 9900 16 zł
• 700 szt., 9 x 9 cm 
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Tablice ekspozycyjne korkowe
NS 1738 165 zł
• 2 szt.; wym. 123 x 82 cm
• z lekkiej płyty pilśniowej
• wykończone listewką

Baner
HS 0023 45 zł
Biały materiał nylonowy do samo-
dzielnego ozdabiania. 
• 2 szt., 4 metalowe otwory; wym. 76 x 137 cm

TB

Gablota ekspozycyjna 
suchościeralno-magnetyczna
YC 9004 299 zł 
Gablota ekspozycyjna z drzwia-
mi otwieranymi na prawą stronę. 
W drzwiach szyba ze szkła harto-

wanego, drzwi wyposażone w za-
mek. Środek gabloty magnetyczny, 
możliwośc pisania mazakami su-
chościeralnymi. Rama aluminiowa.
•  wielkość gabloty 70 x 8,8 x 100 cm

Gablota ekspozycyjna 
korkowa
YC 9007 599 zł
Gablota ekspozycyjna z drzwiami 
otwieranymi do góry, wykonanymi 

ze szkła hartowanego. Drzwi wy-
posażone w zamek. Środek gablo-
ty wykonany z korka. 
• wielkość gabloty: 150 x 12 x 103 cm
• otwierana do góry
• z zamkiem

Gablota ekspozycyjna 
suwana tekstylna
YC 9006  599 zł
Gablota ekspozycyjna z trójdziel-

nymi szklanymi drzwiami przesuw-
nymi . Środek gabloty wykonany 
z korka wyściełanego filcem w ko-
lorze granatowym.  
• wielkość gabloty: 200 x 8,8 x 107 cm

gabloty

G bl k j kł h D i

mi otwieranymi na prawą stronę. 
W drzwiach szyba ze szkła harto-

chościeralnymi. Ram
•  wielkość gabloty 70 x 8,8

Gablota na puchary
NM6300 510 zł

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

599 zł

599 zł

– zielona
NS 2094 165 zł
• 150 x 100 cm

– pomarańczowa
NS 2095 125 zł
• 120 x 90 cm  

– niebieska
NS 2093 265 zł
• 200 x 100 cm

– naturalna
NS 1510 119 zł
• 150 x 100 cm

– naturalna 
NS 2099 179 zł
• 200 x 100 cm

kolorowe tablice
korkowe
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Materac szkolny 2
NS 2186 610 zł
• uchwyty, antypoślizgowy spód, wzmocnione narożniki
• wym. 200 x 120 x 10 cm 

Materac szkolny 1
NS 2187 820 zł
• uchwyty, antypoślizgowy spód, wzmocnione narożniki
• wym. 200 x 120 x 20 cm 

Materac szkolny 3
NS 2159 450 zł
• antypoślizgowy spód, wzmocnione narożniki
• wym. 200 x 120 x 6 cm

M t k l 1

materace

materace gimnastyczne
poręczny uchwyt

wzm
ocnione narożniki
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Materac gruby
PS 2127 415 zł
• wym. 200 x 80 x 20 cm

Materac rehabilitacyjny
NS 0144 420 zł
• wym. 180 x 80 x 10 cm

Materac cienki
PS 2128 299 zł
• wym. 200 x 80 x 10 cm

Bieżnia 10 cm
NS 0107 245 zł
• wym. 180 x 60 x 10 cm

Bieżnia 7 cm
NS 0170 172 zł
• wym. 120 x 60 x 7 cm

sklep.nowaszkola.com 849sklep.nowaszkola.com
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piłki
• do samodzielnego 

napompowania

Boiskowa piłka nożna rozm. 5
VO 0011 52 zł
• rozmiar 5; ob. 67 cm; wykonana z materiału gumowego; z wytłoczo-

nym wzorem bieżnika; przeznaczona do gry wewnątrz i na zewnątrz

Boiskowa piłka nożna rozm. 3
VO 0009 52 zł
• rozmiar 3; ob. 57 cm; wykonana z materiału gumowego, z wytłoczo-

nym wzorem bieżnika; przeznaczona do gry wewnątrz i na zewnątrz

kowa piłka nożna rozm 3

Halowa piłka nożna 
rozm. 5
VO 0001 38 zł
• rozmiar 5; ob. 67 cm

piłka nożna

Piłka nożna rozm. 5
VO 0037 72 zł
• rozmiar piłki: 5; szyta, wykonana z PU

Piłka nożna rozm. 4
VO 0035 69 zł
• rozmiar piłki: 4; wytrzymała, o niskim odbiciu; szyta, wykonana z PU

Piłka nożna rozm. 5
VO 0036 39 zł
• rozmiar piłki: 5; szyta, wykonana z PCW

Select Diamond rozm. 5
TC 0002 92 zł
Wykonana z mocnego, wytrzy-
małego tworzywa TPU powle-
kanego pianką TPE. Specjalnie 
zaprojektowane podszycie oraz 
lateksowy pęcherz sprawiają, 

że piłka odbija się lepiej i żwa-
wiej. 32 ręcznie zszywane pa-
nele zapewniają prosty lot piłki 
w powietrzu
• ims approved (rozm 5).

Dzięki zastosowaniu poli-
uretanowego materiału pił-
ka zachowuje swoją wyso-
ką jakość i kulisty kształt. Do 
produkcji piłki użyto indywi-
dualnie opracowanej butylo-
wej dętki dzięki czemu piłka 
jest niezwykle łatwa do opa-
nowania i charakteryzuje się 
niezawodnym, stonowanym 
odbiciem. 
• obwód: 62,5-63,5 cm; waga: 410-430 g; 

piłka szyta ręcznie; posiada butylową dęt-
kę; przetestowana i atestowana przez 
FIFA pod kątem rozmiaru, masy i odbicia; 
wentyl Double-Lock

Select Futsal Super 
rozm. 5
TC 0001 269 zł

Select Briliant Super TB 
rozm. 5
TC 0003 435 zł

kowa piłka nożna rozm 5

wzorem bieżnika; przeznaczona do gry wewnątrz i na z

ż 5

r piłki: 5; szyta, wykonana z PCW
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Piłka do siatkówki rozm. 5
VO 0003 37 zł
• rozmiar 5; ob. 67 cm

Piłka do siatkówki rozm. 1
VO 0002     22 zł
• rozmiar 1; ob. 50 cm

Piłka do siatkówki rozm. 4
VO 0006 33 zł
• rozmiar 4; ob. 62 cm

Piłka do siatkówki rozm. 5łka do siatkówki ro m 4łka do siatkówki rozm

Profesjonalna piłka Molten rozm. 5
OM 0001 250 zł
• model V5M5000; klejona, wykonana z najwyższej jakości tworzyw 

sztucznych; posiada podwójnie laminowana butylową dętkę; piłka 
spełnia wszelkie wymogi FIVB i jest dopuszczona do rozgrywek me-
czowych w każdej klasie rozgrywkowej

Piłka do siatkówki rozm. 5
VO 0030 69 zł
• waga 0,276 kg

Piłka do siatkówki plażowej 
rozm. 5
VO 0032 60 zł

Piłka do siatkówki rozm. 5
VO 0031 59 zł
• waga 0,273 kg

Profesjonalna piłka Mikasa rozm. 5
AS 0002 279 zł
• waga: 260 – 280 g; model Vls 300 beach champ; rozmiar: 5 ; ob-

wód: 65 – 67 cm; posiada podwójnie laminowana butylową dętkę; 
materiał: „micro”; zatwierdzona przez FIVB

Profesjonalna piłka Mikasa rozm. 5
AS 0001 169 zł
Przeznaczona do treningów. Konstrukcja 8 panelowa, 
klejona,w kolorach żółto-niebieska. Wykonana z two-
rzywa PU łatwego w utrzymaniu i wytrzymałego.
• obwód: 65-67 cm; model V330 W; waga  260-280g

Piłki rekreacyjne wykonane z miękkego, gładkiego materiału 
PCW powleczonego od spodu bawełną. Wewnątrz piłki znaj-
duje się pęcherz butylowy doskonale trzymający powietrze.

Piłka treningowo - meczowa klejona wy-
konana z gładkiego materiału PU z pe-
cherzem butylowym wewnątrz doskonale 
trzymającym powietrze

Piłka treningowo - meczowa klejona wyko-
nana z antypoślizgowego materiału mikro 
PU z pecherzem butylowym wewnątrz do-
skonale trzymającym powietrze

Piłka miękka rekreacyjna na podwór-
ko czy plażę.

piłki do siatkówki
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Piłka do ręcznej rozm. 2
VO 0038 48 zł

piłki ręczne

Select Light Grippy rozm. 1
TC 0005 82 zł

Select Match Soft rozm. 3
TC 0004 165 zł

Piłki ręczna rozm. 1
VO 0028 52 zł
• ob. 50–52 cm; piłka treningowa

Piłka ręczna rozm. 2
VO 0029 53 zł
• ob. 54–56 cm; piłka treningowa

Koszykówka rozm. 5
VO 0005 52 zł
• ob. 67 cm; z formowanej gumy

Koszykówka rozm. 3
VO 0004 48 zł
• ob. 57 cm; wyk. z formowanej gumy

K kó k 3 KoK sz kkkykóóówóówkkkkkkakka rroozm. 55

koszykówka

Piłka Molten rozm. 7
OM 0002 215 zł
Oryginalna replika oficjalnej piłki Eu-
roligi, Pucharu ULEB, oficjalnej piłki 
igrzysk olimpijskich.
• model B7-GFX; z wysokiej jakości skóry syntetycz-

nej; zgrzewana termicznie; posiada atest FIBA na 
lata 2015-2019

Piłka do koszykówki rozm. 7
VO 0033 59 zł
• przeznaczona do gry wewnątrz i na zewnątrz
• wykonana z formowanej gumy

Piłka Molten rozm. 6
OM 0003 215 zł
Najnowsza wersja bardzo popular-
nego modelu B6-GF cechuje się więk-
szą jakością i komfortem gry
• model B6-GFX; z wysokiej jakości skóry syntetycz-

nej; zgrzewana termicznie;  posiada atest FIBA na 
lata 2015-2019

Piłka do koszykówki rozm. 6
VO 0034 59 zł
• przeznaczona do gry wewnątrz i na zewnątrz
• wykonana z formowanej gumy

Piłki z lekkiej i miękkiej syn-
tetycznej skóry. Swoją opty-
malną krągłość zawdzięcza-
ją dętce Zero-Wing.
• piłka szyta ręcznie; EHF-approved;

Piłki treningowe wykonane z wysokogatunkowej gumy 
z bawełnianym spodem oraz pęcherzem butylowym do-
skonalne trzymającym powietrze.

Piłka treningowa wykonana z wysokogatunkowej 
gumy z pęcherzem butylowym doskonalne trzy-
mającym powietrze. Ręcznie szyta.
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1 kg
VO 0027 45 zł
• w całości wykonana z gumy
• zielona

2 kg
VO 0020 55 zł
• w całości wykonana z gumy
• czerwona

3 kg
VO 0021 65 zł      
• w całości wykonana z gumy
• niebieska

4 kg
VO 0022 79 zł   
• w całości wykonana z gumy
• czarna

3 kg
LG 0607 23 zł   
• ø 16 cm

1 kg
LG 0610 22 zł
• ø 12 cm

2 kg
LG 0606 27 zł
• ø 15 cm

500 g
LG 0605 17 zł
• ø 10 cm

500 g 1 k 3 kg2 kg 3 kgkg

piłki lekarskie

profesjonalne piłki lekarskie

Mini piłeczka lekarska
US 0087 17 zł   
Z uchwytem ułatwiającym trzyma-
nie lub rzucanie. 
• 1 szt.; ø 11 cm, 0,4 kg.

Sakiewki z obciążeniem 
NS 2224  219 zł
Komplet 6 kolorowych sakiewek 
do różnego rodzaju ćwiczeń rów-
noważnych i wzmacniających. 
3 pary o różnej wielkości i wadze, 

pokryte trwałą tkaniną PCW, wy-
pełnione granulatem szklanym.
• ciemny zielony 1,5 kg x 2, zielony 1 kg x 2, 

jasno zielony 0,5 kg x 2

79 zł 65 zł 55 zł 45 zł

17 zł

waga 1,5 kg

waga0,5 kg

waga 2 kg

Piłki lekarskie wykonane z miękkiej gumy 
wypełnione drobnym piaskiem

Piłki lekarskie profesjonalne wykonane 
z wysokiej gatunkowo gumy z pełnym 

wypełnieniem gumowym.
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piłki 
gimnastyczne

Piłka gimnastyczna 30 cm
LG 0130 15 zł

Piłka gimnastyczna 90 cm
LG 0188 84 zł

Piłka gimnastyczna 50 cm
LG 0150 39 zł

Piłka gimnastyczna 65 cm
LG 0165 53 zł

Piłka nożna
VX 0327 38 zł
Wnętrze piłki stanowi wytrzymały balon, który należy umie-
ścić w miękkim pokrowcu i nadmuchać. 
• 1 szt.; ø 30 cm; 2 balony w zestawie

Piłeczki baseballowe
VX 7504 54 zł
Miękkie i sprężyste piłeczki, pokryte polarem i wypełnio-
ne gąbką. 
• 4 szt.; ø 7,5 cmpi
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Kosz na piłki
MT 5453 379 zł
Lekki, metalowy kosz na kółkach, przeznaczony 
do przechowywania piłek. 
• wym. 100 x 50 x 50 cm

Składany wózek na piłki
VX 0100 310 zł
Składany, lekki, mobilny wózek na piłki. Aluminio-
wa rama, wytrzymała siatka, 4 kółeczka. 
• wym. 119 x 58 x 78 cm

Mobilna skrzynia
na akcesoria sportowe
NS 2906 579 zł
• wym. 139 x 64 x 70 cm
• materiał: płyta wiórowa laminowana i MDF

Worek na piłki
TY 0011 49 zł
Pomieści ok. 12 piłek nożnych. 
• 1 szt., wym. 93 x 67 cm

Pompka
LG 1002 18 zł
• do każdego rodzaju piłek; w zestawie dwie igły: metalowa 

i plastikowa

pojemniki na piłki

owe
579 zł
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Siatka do bramki do piłki ręcznej
PB 4938 259 zł
• siatka z polipropylenu; gr. 3 mm, głębokość 80/150 cm; biała (kom-

plet 2 szt.)

Bramka do piłki nożnej
BO 2040 239 zł
• wym. 300 x 120 x 185 cm

Słupki na kółkach
do siatkówki i badmintona 
VX 2000 899 zł
Uniwersalny zestaw słupków do siatkówki i bad-
mintona do użytku w halach i na boiskach ze-
wnętrznych. Składa się z dwóch słupków wyko-
nanych z wytrzymałej stali. Układ jezdny ułatwia 
ustawianie i transport. 
• łączna waga słupków 40 kg

Siatka
VX 5304 99 zł   
Siatka do siatkówki i badmintona. 
• do słupków VX 2000; wym. 76 x 90 cm, gr. 7 cm

a 
899 zł

kówki i bad-
boiskach ze-
pków wyko-
zdny ułatwia 

99 zł   

m

Siatka

Bramka
BO 2102 82 zł   
• wym. 180 x 60 x 120 cm

Bramka przenośna do piłki ręcznej 3 x 2
PB 4251 2 199 zł
Spawana rama bramki o profilu 80 x 80 
mm, wykonana z anodowanego stopu 
aluminium. W komplecie: aluminiowe 
składane ramiona boczne o średni-
cy 38 mm, łącznik dolny ramion oraz 

uchwyty mocujące bramkę do podłoża. 
Wyposażona w zaczepy do mocowa-
nia siatki. 
• wym. 300 x 200 cm, standardowa głębokość bez 

słupków 1,5 m, gr. po złożeniu 0,15 m 

Koszykówka składana
LT 4339 549 zł
Możliwość ustawienia kosza na 5 wysokościach: 
150 – 210 cm. Na podstawie suwaki umieszczono do 
zaznaczania ilości zdobytych punktów przez graczy. 
• wym. 74 x 81 x 260 cm

bramki, kosze, siatki

239 zł
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Tablica do koszykówki 
180 x 105 cm
PB 3130 1 200 zł
Wykonana z płyty laminowanej po-
krytej żywicą epoksydową, odporną 

na działanie warunków atmosferycz-
nych, stalowa, malowana rama. 
• wym. 1,8 x 1,05 m, waga: 50 kg

Tablica do koszykówki 
z płyty laminowanej 
120 x 90 cm
PB 3132 929 zł
Wykonana z płyty laminowanej 

pokrytej żywicą epoksydową od-
porną na działanie warunków at-
mosferycznych. 
• wym. 1,2 x 0,90 m, waga: 13 kg
• spełnia wymogi normy EN 1270 posiada certy-

fi kat zgodności

Obręcz z siatką 
PB 8299 179 zł
Obręcz do kosza wzmocniona, ma-
lowana proszkowo. 

• mocowanie na 4 śruby, w komplecie z siatką. 
waga: 15 kg

Tablica do koszykówki 
z wysięgnikiem 
na drabinkę
PB 3106 1 100 zł

Tablica ze sklejki z obręczą standar-
dową wyposażona w stalowy wysię-
gnik do zawieszania na szczeblach 
drabinek gimnastycznych.
• wym. tablicy: 120 x 90cm, waga: 9 kg, do 

użytku w salach sportowych

tablice i obręcze

Łącznik do tablicy 
koszykarskiej 1
PB 1637 2 199 zł
Konstrukcja stalowa, lakierowana 
proszkowo, mocowana do ścia-
ny, filarów lub innych specjalnych 
konstrukcji pionowych. Wykonana 

w wersji stałej. Umożliwia zamonto-
wanie tablicy do kosza z ramą me-
talową oraz mechanizmów regulacji 
wysokości kosza. 
• spełnia wymogi normy EN 1270; 
• wym. 1,6 x 2,2 m, waga: 46 kg

Łącznik do tablicy 
koszykarskiej 2
PB 1636 1 999 zł
Konstrukcja stalowa, lakierowana 
proszkowo, mocowana do ścia-
ny, filarów lub innych specjalnych 
konstrukcji pionowych. Wykonana 

w wersji stałej. Umożliwia zamonto-
wanie tablicy do kosza z ramą me-
talową oraz mechanizmów regulacji 
wysokości kosza. 
• spełnia wymogi normy EN 1270; 
• wym. 1,21 x 1,59 m, waga: 37 kg
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Obręcz uchylna sprężynowa 
z siatką 
PB 2026 420 zł
• europejski rozstaw otworów 110 x 90 mm, pręt stalowy ø18 mm, 

malowana proszkowo; obręcz uchyla się przy obciążeniu ok. 70 
kg; w komplecie z siatką (12 zaczepów); może być stosowana na 
obiektach niezadaszonych; waga: 10 kg

Obręcz uchylna z siatką 
PB 0187 279 zł
• rozstaw otworów 110 x 90 mm; wykonana z pełnego pręta stalo-

wego ø16 mm, tylna blacha grubości 5 mm, malowana proszkowo, 
obręcz uchyla się przy obciążeniu ok. 30 kg; w komplecie z siatką 
(12 zaczepów); waga: 6 kg

Obręc ch lna sp Tablica wyników
US 0467 141 zł   
• mocowana do ściany za pomocą wieszaka 
• wym. 60 x 22 x 30 cm

tenis stołowy
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Mobilny stół do tenisa stołowego
BO 2000 1 499 zł
• wym. 274 x 152 x 76 cm
• stelaż stalowa rura 30 x 30mm
• rama: stalowa rura 15 x 30mm
• materiał blatu: płyta MDF o grubości 12 mm
• możliwość podniesienia jednego blatu, co pozwalać grać w poje-

dynkę
• mobilny, na kółkach z blokadą

Paletka 5-warstwowa 
do tenisa stołowego
BO 2003 35 zł
• wym. 15 x 25 cm; okładzina gumowa 5-warstwowa; jedna strona 

gładka, druga strona pokryta czopkami

Paletka 7-warstwowa 
do tenisa stołowego
BO 2005 49 zł
• wym. 15 x 25 cm; okładzina gumowa 7-warstwowa; jedna strona 

gładka, druga strona pokryta czopkami

Piłka 
do tenisa stołowego 1 szt. 
VO 3084A 1 zł
• ø 4 cm; plastikowa

mm, 
70 
na na 

• wym. 60 x 22 x 30 cm

y
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• wy
• ste
• ram
• ma
• mo

dyn
• mo



Skrzynia 1-częściowa 
PB 8104 720 zł
Górny segment skrzyni pokryty skórą syntetyczną. 
• wym. skrzyni 60 x 40 x 36 cm; wym. poduszki: 64 x 44 x 6; waga: 19 kg; 

spełnia wymogi normy EN 916

Skrzynia 7-częściowa 
PB 1109 2 299 zł  
Górny segment skrzyni pokryty jest skórą syntetyczną. 
• wym. skrzyni: 130 x 75 x 122 cm; wym. poduszki: 135 x 50 x 6 cm; waga: 92 

kg; spełnia wymogi normy EN 916, posiada certyfi kat zgodności

Sk i 7 ś i

krzynia 1-częściowa

g; spełnia wymogi normy EN 916, posiada certyfi kat zgodności

skrzynie gimnastyczne

Odskocznia gimnastyczna „Gepard” 
PB 1205 829 zł
Wykonana z profilowanej sklejki liściastej, pokryta wykładziną dywa-
nopodobną na gąbczastym podkładzie, amortyzator z mikrogumy. 
• wym. blatu: 120 x 60 cm. wys. czoła odskoczni: 21,5 cm; waga: 20 kg; spełnia wymogi 

normy EN 913, posiada certyfi kat zgodności.

Kozioł gimnastyczny 
PB 1512 2 799 zł
Korpus z drewna klejonego, pokryty otuliną elastyczną i naturalną skórą. 
• regulacja wysokości od 90 do 135 cm, skokowo co 5 cm; wym.: dł. 55 cm, szer. 35 cm., 

waga: 58 kg; spełnia wymogi normy EN 12196, posiada certyfi kat zgodności

astyczny 
2 799 zł

lejonego pokrytyotulinąelastyczną inaturalną skórą

mocowanie na rzepy wygodne uchwyty

– mała 
NS 0168 599 zł
• wys. 85 cm; wym. podstawy dolnej 75 

x 60 cm, górnej 75 x 30 cm

– duża 
NS 0169 1 380 zł
• wys. 130 cm; wym. podstawy dolnej 

100 x 80 cm, górnej 100 x 30 cm

3-częściowe, zbudowane 
z pianki o podwyższonej gę-
stości, obszyte trwałą tkaniną 

PCW. Elementy łączone na 
rzepy ułatwiają bezpieczną 
zmianę wysokości przyrządu. 

skrzynie piankowe

skrzynie drewniane
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Drabinka przyścienna 
podwójna 
CS 3001 999 zł
• wym. 242 x 180 cm; wykonana z drzewa 

sosnowego

Drabinka przyścienna 
pojedyncza 
CS 3000 599 zł
• wym. 242 x 86 cm; wykonana z drewna 

sosnowego

Siatka 
BO 5145 549 zł   
Wykonana z grubej linki o mocnych 
połączeniach i dużych oczkach (30 
x 30 cm). W łatwy sposób można 
ją zamocować metalowymi zacze-

pami, np. na drabinkach lub między 
drzewami. Jest bazą do tworzenia 
licznych zabaw i ćwiczeń gimnastycz-
nych. Istnieje możliwość zakupu siatki 
w dowolnych rozmiarach. 
• wym. 3 x 1,8 m; 6 zaczepów

Lina do wspinania
z drewnianymi stopniami
BO 4510 69 zł
• długość liny: 200 cm; max udźwig: 100 kg
• linka PE odporna na UV: 26mm
• 5 drewnianych stopni: ø 10,5 cm x 3,8 cm

a
opniami

69 zł
wig: 100 kg

m x 3,8 cm
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Oprócz swojej tradycyjnej funkcji, ławki gimna-
styczne po odwróceniu spełniają rolę równoważ-
ni. Zaopatrzone sż również w zaczep z jednej 
strony, co umożliwia połączenie ich z drabinką 
przyścienną. Wówczas spełniają rolą zjeżdżalni 
lub deski do podciągania. Wykonane są z drewna 
sosnowego na stabilnym metalowym stelażu. do 
samodzielnego montażu.

2 m 
CS 3010 360 zł
• wym. 200 x 22 cm

3 m 
CS 3009 480 zł
• wym. 300 x 22 cm

samodzielnego montażu.

Kładka równoważna 
RV 0008 529 zł
Kładka balansująca do ćwiczeń równowagi. 
• wyk. z drewna; wym. 150 x 10 x 25 cm; wiek: 4+

3 m 
CS 3009 480 z
• wym 300 x 22 cm

Drabinka podłogowa 
TY 4080 80 zł
Drabinka podłogowa o dług. 400 cm, do róż-
nego rodzaju ćwiczeń sportowych. Składana 
w poręczną torbę. 
• dł. 4 m

4 m

ławki
gimnastyczne

2 m
CS 3010 
• wym. 200 x 22 cm
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Stoper 
TY 1069 24 zł
• 1 szt., wys. 5 cm, wzór i kolor może ulec zmianie

Futbolowe gwizdki 
BR 3250 15 zł
• 6 szt., wym. 5 cm, sznurek

Gwizdek sportowy 
PC 8005 7 zł
• 1 szt; 2 x 4,5 x 2 cm; dł. sznurka ok. 89 cm

gwizdki stopery

Stoper cyfrowy
LR 8136A 155 zł
• 1 szt.

Worki do skakania 
TY 0117 195 zł
Worki do zabaw w sali i na świeżym 
powietrzu, na zajęciach z wychowa-
nia fizycznego, konkursach i zaba-
wach ruchowych. Przyjemna zaba-
wa równocześnie rozwija zdolność 
do utrzymywania równowagi i ćwi-
czy mięśnie całego ciała. 
• 6 szt.; wym. 52 x 72 cm
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