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Model tułowia ludzkiego 
z głową, 1/2 wielkości 

naturalnej, 11-częściowy

Model szkieletu człowieka
1/2 wielkości naturalnej

282,00
PLN z VAT

210,00
PLN z VAT

Mikroskop 
szkolny
400x duo-led

zestawy 
preparatów 
Mikroskopowych

globus 
fizyczny

pudełko 
z 3 lupaMi 
do obserwacji 
okazów

pudełko 
z lupą 
i Miarką 
do obserwacji 
okazów

25,00
PLN z VAT

modele

model 
do rysowania 

Mapy pozioMicowej

naczynia 
połączone

115,00
PLN z VAT

35,00
PLN z VAT

282,00
PLN z VAT5,30

PLN z VAT

26,00
PLN z VAT
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eksperymenty

walizka
eko-Badacza

585,00
PLN z VAT

zawiera 
starannie opracowany 

zestaw ĆwiczeŃ 
oraz karty pracy eco

laB
Box

gleBa
zestaw 
doświadczalny 
z wyposażeniem 
laboratoryjnym 
i kartami pracy

366,00
PLN z VAT



ekosysteM lasu
ekosysteM jeziora

ekosysteMy pól i łąk
MieszkaŃcy gleBy

fauna polski

Wymiary plansz: 91 x 130 cm, 
laminowane, oprawione w drążki plansze ścienne

flora polski
skala porostowa
płazy i gady w polsce
tĘtniące ŻycieM Martwe drewno
las widziany pod MikroskopeM

131,00
PLN z VAT
każda



19,00
PLN z VAT

Lornetka metalowa, 8x21mm, 
specjalnie gumowana, 
aby nie wyślizgiwała się 
z rąk. Ekonomiczna i lekka. 
Pozostałe parametry: pole 
widzenia 126 m/1000 m; 
waga 150 g.

Lornetka metalowa, 10x25mm, 
specjalnie gumowana, 
aby nie wyślizgiwała się 
z rąk. Ekonomiczna i lekka. 
Pozostałe parametry: pole 
widzenia 100 m/1000 m; 
waga 200 g.

lornetka
podstawowa

Mikroskop rĘczny 
led ze stolikieM, 
20x-40x
Podświetlany mikroskop, który po wyjęciu 
z podstawy-stolika służy jako ręczny mikroskop 
podświetlany (LED) z płynną regulacją ostrości, 
zaś umieszczony na podstawie, która służy 
wówczas jako stolik, umożliwia oglądanie 
preparatów mikroskopowych trwałych 
i nietrwałych. Powiększenie (zoom): 20x...40x. 
Zasilanie bateryjne. Wysokość: 10 cm, po 
zamontowaniu stolika około 11 cm.

koMpas zaMykany
„zielony (M)”

Kompas metalowy z igłą zawieszoną 
w specjalnej cieczy z boczną miarką, 

podwójną skalą oraz dwoma "oczkami" 
powiększającymi, jednym odchylanym, 

a drugim zatopionym w tarczy do 
powiększania wartości odczytu. 

Zamykany. Średnica tarczy: ok. 5 cm.

Transparentna latarka jako przykład 
obwodu elektrycznego. Napędzana 

siłą mięśni (pracą) rąk. Przez 
transparentną obudowę widać 

działanie obwodu. Energooszczędna. 
Wymiary: 13 x 7 x 2,5 cm.

latarka dynaMo

34,00
PLN z VAT

63,00
PLN z VAT

69,00
PLN z VAT

19,00
PLN z VAT

zestaw 
Młodego 
ogrodnika
157,00
PLN z VAT

8x21

10x25
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pudełko z 2 lupaMi 
do oBserwacji okazów pudełko z 3 lupaMi 

do oBserwacji okazów
Rozszerzona wersja Pudełka z 2 

lupami... Dodatkowym elementem 
jest przestrzeń pod pudełkiem 

głównym z odchylaną lupą boczną 
oraz umieszczonym ukośnie 

lustrem – umożliwia to oglądanie 
okazu z boku oraz od dołu. W dnie 

pudełka głównego znajduje się 
miarka (zamiast siatki) do określania 

wielkości okazu.

Przezroczysty pojemnik w kształcie 
walca, w którego pokrywkę 

(zdejmowana) wbudowane są 2 lupy 
(jedna uchylna na zawiasie), dając 

powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce 
znajdują się otwory wentylacyjne. 
W dno pudełka wtopiono siatkę do 

szacowania i porównywania wielkości 
okazów. Wymiary: wysokość 6,5 cm, 
średnica 6 cm. Bezpieczne, wygodne 

i humanitarne.

Pudełka do zasysania drobnych okazów fauny, 
głównie owadów. Jeden koniec przykładamy do 
owada, drugim zasysamy powietrze wciągając okaz 
do pudełka. Końcówka zasysająca zabezpieczona 
jest kratką, która zapobiega połknięciu owada. 
Zwane: ssawką lub ekshaustorem.

pudełka
do zasysania 
owadów, kpl. 3

zestaw
do poławiania

i oznaczania
BezkrĘgowców

kolorowych 
lup 

z rączką

kolorowych 
lup 

z rączką

6

12

Poręczny zestaw przyrządów terenowych umieszczonych w przenośnym, wodoodpornym 
pojemniku z rączką, do poławiania i obserwacji bezkręgowców bytujących w różnych 
środowiskach. Pakiet zawiera: mikroskop ręczny 30x podświetlany, lupę okularową 10x 
wysuwaną, lupę z 3 różnymi powiększeniami, pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów 
w powiększeniu z góry, z boku i od dołu, pudełko z lupą i miarką (2 szt.), pudełko do zasysania 
owadów (in. ekshaustor lub ssawka; 2 szt.), lustra płaskie elastyczne i nietłukące (2 szt.), 
latarkę podręczną, pęsety metalową i plastikową, pędzelek, butelkę PE 30 ml z zakrętką (2 
szt.), fiolkę PP 75 mm z korkiem (3 szt.), ceratkę i pojemnik-nosidło z tworzywa sztucznego.

siatka 
na Motyle
dla dzieci

Prosta, w zabawnym kształcie 
motyla, siatka zaprojektowana 

dla dzieci, aby odkrywanie 
przyrody było też 

zabawą...

175,00
PLN z VAT

26,00
PLN z VAT

34,20
PLN z VAT

116,00
PLN z VAT

232,00
PLN z VAT

9,90
PLN z VAT

26,00
PLN z VAT

kwadrat do poMiaru 
liczeBności populacji 
w terenie, składany

Kwadrat składa się z czterech 0,5-metrowych metalowych rurek, które 
po skręceniu tworzą ramę służącą do pomiaru liczebności wybranej 
populacji na danym terenie.

kratownica do poMiaru 
liczeBności populacji 
w terenie (25)

kratownica do poMiaru 
liczeBności populacji 
w terenie (100)

Kratownica o wymiarach 50 x 50 cm podzielona jest na 25 pól i służy 
do pomiaru liczebności wybranej populacji na danym terenie.

Kratownica o wymiarach 50 x 50 cm podzielona jest na 100 pól 
i służy do pomiaru liczebności wybranej populacji na danym terenie.

42,00
PLN z VAT

65,00
PLN z VAT

93,00
PLN z VAT

1

1

2

2

3

3

4x
2x

Zestaw 6 lub 12 kolorowych (6 kolorów) lup 
z rączką o dużym powiększeniu 4,5x. 

Średnica każdej soczewki (plastikowa) 
wynosi ponad 11 cm. Szczególnie polecamy 

młodszym „badaczom”.



Puzzle można układać na sztywnej karto-
nowej podkładce (wersja łatwiejsza) z kolo-

rowym nadrukiem obrazka puzzli 1:1 lub 
na dnie zamykanego pudełka, którego 
rozmiary dopasowane są do wymia-

rów puzzli (33 x 23 cm).

eko-doMino
Domino, którego duże elementy-pary układa się  

na zasadzie puzzli (samosprawdzające). Celem gry jest 
zwiększenie świadomości ekologicznej graczy i pokazanie 

im jak można uniknąć szkodliwych dla środowiska 
zachowań. Gra dla 2-4 graczy w wieku przedszkolnym 

i szkolnym. Zawartość: 48 kolorowych elementów 
obrazkowych układanych w samosprawdzające pary. 

Gra – w przyjemny, zabawowy sposób –dzieci poprzez 
wskazanie konkretnych przykładów oszczędzania 

energii, recyklingu odpadów i zmniejszania zużycia wody. 
Wszystko to na zasadzie przyczynowo-skutkowej.

eko-gra
„chroŃ środowisko!”

Gra – w przyjemny, zabawowy sposób  
– zwiększa świadomość ekologiczną dzieci 
poprzez wskazanie konkretnych przykładów 
oszczędzania energii, recyklingu odpadów 
i zmniejszania zużycia wody. Wszystko to  

na zasadzie przyczynowo-skutkowej.  
Gra dla 2-4 graczy w wieku przedszkolnym 

i szkolnym. Zawartość: plansza do gry,  
4 Eko-ludziki, kostka do gry.

gra eko-Bingo
Gra zachęca dzieci – w przyjemny, 

zabawowy sposób – do bardziej 
ekologicznego stylu życia. Zwiększa 

ich świadomość ekologiczną zwracając 
uwagę na takie sprawy jak recykling, 

oszczędzanie energii i wody oraz 
pozyskiwanie energii ze źródeł 

odnawialnych. Dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. Zawartość: 

4 plansze do gry, 39 kolorowych 
2-stronnych kart. 

Gra memo pt. „Proste sposoby na ochronę przyrody” pre-
zentuje kilka przykładów jak codziennie dbać o środowi-
sko przyrodnicze. Przyjazne postacie na obrazkach uczą 
jak należy oszczędzać wodę, energię, segregować różne ro-
dzaje odpadów, a także zachęcają do codziennego korzy-
stania z roweru i toreb wielokrotnego użytku. Dla dzieci 4+.  
Skład: z 32 kartoniki 7,1 cm x 7,1 cm.

proste 
sposoBy  

na ochronĘ 
przyrody

edukacyjna 
gra MeMo

polskie płazy, 
12 wyBranych

puzzle
88 eleMentów
+ podkładka

ssaki leśne

53,00
PLN z VAT

53,00
PLN z VAT

36,00
PLN z VAT

karty sekwencyjne
nie niszcz środowiska naturalnego

Zestaw zawiera 24 karty obrazkowe, które łączy się ze sobą w ciągi zdarzeń 
prezentujące w formie obrazkowej przyczyny  skutki dla środowiska 
określonych działań i zachowań ludzi, w tym dzieci. Karty są samosprawdzające 
– prawidłowo ułożone na odwrocie tworzą wzór.

95,00
PLN z VAT

Puzzle przedstawiają 12 z 18 polskich płazów na tle 
środowiska wodnego. Na obrazku z puzzli widoczni są 
przedstawiciele różnych grup polskich płazów, tj. żaby 
zielone i brunatne, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzew-
na, ropuchy (szara i zielona), traszki (grzebieniasta i gór-
ska) i salamandra plamista. Aby puzzle nie tylko bawiły, 
ale też uczyły, na spodniej stronie podkładki umieszczone 
są dodatkowe informacje dotyczące płazów, w tym m.in. 
stopień ich ochrony.

Puzzle przedstawiają wybrane ssaki leśne na tle lasu. 
Na obrazku z puzzli widoczni są przedstawiciele różnych 
grup ssaków leśnych: nietoperze (nocek i borowiec wiel-
ki), gryzonie (wiewiórka, smużka i orzesznica), ssaki owa-
dożerne (jeż), rodzina zającowatych (zając szarak), ssaki 
drapieżne (lis, borsuk i ryś), ssaki parzystokopytne (sarna, 
jeleń i żubr). Aby puzzle nie tylko bawiły, ale też uczyły, na 
spodniej stronie podkładki umieszczone są informacje na 
temat zwierząt, ich trybu życia oraz nazewnictwo.

27,00
PLN z VAT

gry MeMo 
54 eleMenty 

„ptaki polski”
„Motyle polski”

39,90
PLN z VAT

39,90
PLN z VAT

19,00
PLN z VAT

19,00
PLN z VAT



szafka 
zaMykana 

z 10 szufladaMi
do preparatów 

mikroskopowych

mikroskop szkolny 
400x-led bezprzewodowy

mikroskop szkolny 
40x-1000x duo-led 

bezprzewodowy

Modele szkieletów naturalnych 
w gablotach lub zatopione w tworzywie

434,00
PLN z VAT

815,00
PLN z VAT

262,00
PLN z VAT

462,00
PLN z VAT

195,00
PLN z VAT 232,00

PLN z VAT

540,00
PLN z VAT

393,00
PLN z VAT

340,00
PLN z VAT

zestawy 
preparatów 
Mikroskopowych

cyfrowe
mikroskopy
znajdziesz

na stronie 46



Model płuca 
ludzkiego 
prawego 
z przekrojem

model rna 
Biosynteza 
Białek, 
mały

Model 
szkieletu 

człowieka
wielkość 

naturalna, 
na podstawie

242,00
PLN z VAT

model 
koMórki 

roślinnej

model 
koMórki 

zwierzĘcej 
przestrzenny

221,00
PLN z VAT

530,00
PLN z VAT

model dna 
duŻy

1191,00
PLN z VAT

225,00
PLN z VAT

242,00
PLN z VAT

88,00
PLN z VAT

model ryBy 
preparowanej

negatywne 
skutki 

palenia 
papierosów

zestaw 
demonstracyjny

343,00
PLN z VAT
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rodzaje 
ukształtowania
powierzchni zieMi
zestaw klasowy

woda: 
filtrowanie, 

oczyszczenie, 
uzdatnianie, 

model 
edukacyjny 

mapy 
polski i świata

plansza ścienna:

taBlica stratygraficzna 
ze skaMieniałościaMi 
przewodniMi

2510,00
PLN z VAT

61,00
PLN z VAT

131,00
PLN z VAT

212,00
PLN z VAT

DUŻA 
PLANSZA: 

130x90 
cm

gloBusy
różne 

rodzaje

planetariuM
z nieBeM północnyM



Mikroskop rĘczny led 
ze stolikiem, 20x-40x

skaMieniałości
kolekcja 

15 okazów
w drewnianej 
skrzyneczce

131,00
PLN z VAT

skaMieniałości
kolekcja 18 
Barwnych odlewów

ciekawe 
skały 
i Minerały
zestaw 
sześciu

151,00
PLN z VAT

34,00
PLN z VAT

Mikroskop stereoskopowy 
20x, niepodświetlany

393,00
PLN z VAT

45,00
PLN z VAT

Geografia 
i 

Geologia
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plansza szkło 
laBoratoryjne podstawowe

Chemia

aparat 
hoffMana 
(do elektrolizy)

duży zestaw 
do cheMii organicznej 
i nieorganicznej

220,00
PLN z VAT

fartuch 
ochronny 

biały
DUŻA 

PLANSZA: 

90x130 
cm

375,00
PLN z VAT

75,00
PLN z VAT

144,00
PLN z VAT

Bio-
energia 
(etanol) 
działający 

model
56,00

PLN z VAT
410,00
PLN z VAT

DUŻA 
PLANSZA: 

175x100 
cm

plansza 
układ okresowy 
pierwiastków cheMicznych



paski wskaźnikowe
ph 1-14, w rolce 

te
st

er
y ELEKTRONICZNE

klasowy zestaw szkła
wersja rozszerzona

wielKi
zestaw szkła 
i wyposaŻenia 

laBoratoryjnego 678,00
PLN z VAT

761,00
PLN z VAT

komplety

małe

zestawy
i wielkie

pojedyncze sztuki

SZKŁO
ab ratoryjne

klasowy zestaw szkła
wersja podstawowa

wagi 
elektroniczne
dydaktyczne

515,00
PLN z VAT

29,90
PLN z VAT PEŁ
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Modele 
silników

elektrody
do badania
elektrolitów
i przewodności

69,00
PLN z VAT

36,00
PLN z VAT

118,00
PLN z VAT

690,00
PLN z VAT

Fizyka

kula pascala, szklana

zestaw 
do deMonstracji 
prawa archiMedesa

wielokrąŻki-
-proste Maszyny

zestaw demonstracyjny

autKo 
z napĘdeM 

wodorowyM

335,00
PLN z VAT

Mierniki 
fizyczne 
elektroniczne



zestaw proste oBwody elektryczne 
z MultiMetreM

231,00
PLN z VAT

zawiera szczegółowy opis 
każdego ćwicenia wraz 

ze schematami

Maszyna
elektrostatyczna

231,00
PLN z VAT

640,00
PLN z VAT

zestaw 
do wytwarzania proMieni 

z wyposażeniem optycznym

480,00
PLN z VAT

interfejsy i czujniki
szukaj ich na 

stronach 40-45

turBina wodna
Model na podstawie

369,00
PLN z VAT
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Miernik prĘdkości wiatru 
i teMperatur 
wyświetlaczem elektronicznym

stacje pogody 
ścienne

Przyrząd do pomiaru prędkości wiatru i temperatury 
z wyświetlaczem elektronicznym (w °C lub °F). Na 
baterie, z paskiem do zawieszania i pokrowcem. Zakresy: 
(prędkość wiatru) 0,2...30 m/s,  (temperatura) -30...+60 °C. 

Zawiera termometr, higrometr 
i barometr. Wymiary: 
285 x 103 x 32 mm.
Zawiera termometr, higrometr 
i barometr. Wymiary: 
470 x 125 x 40 mm.

Stacja pogodowa do pomiaru warunków atmosferycznych w jej bezpośrednim 
otoczeniu oraz współpracująca z trzema zewnętrznymi czujnikami: tem-
peratury i wilgotności, wiatromierzem, deszczomierzem. Zegar i kalendarz 
sterowane radiowo. Dane są uaktualniane na bieżąco i wyświetlane na 
ciekłokrystalicznym ekranie (LCD) stacji, a przekazywane zdalnie za pomocą 
fal radiowych (868 MHz) i zasięgu ok. 100 metrów. Stacja może pracować 
maksymalnie z 5 czujnikami temperatury i wilgotności (w komplecie jeden 
czujnik); każdy ma oddzielne zasilanie. Zmiany czynników pogodowych 
można rejestrować na komputerze PC (oprogramowanie w j. angielskim 
z dołączonym tłumaczeniem ekranów). Pamięć stała, wewnętrzna (wersja A: 
do 3000 pomiarów, wersja B: do 200 pomiarów) zapobiega utracie danych 
w wyniku przerwy w zasilaniu.
Mierzone parametry: temperatura zewn. / wewn.: -40...+80 ºC / -10 ...+60 ºC; wilgotność zewn. i wewn.: 
0% do 99%; ciśnienie atmosferyczne bezwzględne: 500...1100 hPa, temperatura odczuwalna: -40...+80 
ºC; prędkość wiatru: 0-200 km/h; kierunek wiatru: 0-360° / ±22,5°; zakres pomiaru opadów: 0-19999 mm.
Częstotliwość pomiarów z nadajników zewnętrznych: temperatura i wilgotność: ok. 47 s; deszczomierz: 
183 s; wiatromierz: 33 s; temperatura i wilgotność wewnętrzna: 10 s.
Zasilanie: stacja bazowa: 4 x AA (LR6; 1,5V); nadajnik temperatury i wilgotności: 2 x AA; wiatromierz: bate-
ria słoneczna i wspomagająco 2 x AA; deszczomierz: 2 x AA.
Wymiary i waga (w. A): stacja: 220 x 165 x 32 mm / 231 g; cz. temperatury: 101 x 55 x 24 mm / 65 g; wia-
tromierz: 405 x 37 5x 160 mm / 315 g; deszczomierz: 163 x 177 x 119 mm / 290 g.
Dostarczana stacja zawiera: stacja wraz z jednym zestawem nadajników-czujników, płyta CD z opro-
gramowaniem do komputera PC, przewód połączeniowy USB, komplet baterii do stacji oraz wszystkich 
nadajników, instrukcja obsługi w języku polskim.

B

A

B

A

Bezprzewodowa stacja pogodowa 
z pomiarem temperatury 
i wilgotności (wewn. i zewn.) 
oraz ciśnienia. Stację można 
postawić lub zawiesić. Zasięg 
pracy sondy w otwartym terenie 
do 70 m. Funkcje: pomiary 
ciśnienia, temperatury wewn. 
i zewn., wilgotności wewn. 
i zewn., wskaźnik tendencji 
zmian pogodowych, historia 
ciśnienia,wschody i zachody 
Słońca, fazy Księżyca, zegar 
z alarmem i datownikiem. 
Parametry: pomiar temperatury 
wewn.: 0...+50°C/±1°C; 
pomiar temperatury zewn.: 
-40...+70°C/±1°C; pomiar 
wilgotności powietrza: 20...99% 
/ ±5%; pomiar ciśnienia atmosf. 
919...1070 hPa /±5 hPa; zasilanie 
bateryjne 2xAAA (stacja), 2xAAA 
(czujnik). Baterie nie dołączone. 

stacja pogody elektroniczna 
(iii) z przekaźnikieM i sondą

stacja pogodowa
Dzięki wbudowanemu termometrowi, 
higrometrowi oraz barometrowi, 
stacja umożliwia odczyt wszystkich 
danych meteorologicznych. Elegancka 
i wodoodporna obudowa ze stali 
nierdzewnej pozwala na korzystanie 
ze stacji zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz. Średnica obudowy: 210 mm.

Miernik proMieniowania uVProfesjonalny miernik promieniowania UV z wyświetlaczem LCD do pomiarów ultrafioletu UVA/UVB w zakresie 290...390 nm. Wyposażony w fotodiodę i filtr korekcji barwnej. Czas reakcji ok. 0,4 s. Zasilany baterią 9V. Wymiary: 68 x 200 x 30 mm, waga 220 g.

zaokienny, okrągły

naścienny, drewniany
Zakres: -10...+50 °C. 

zaokienny, około 21 cM
Zakres: -10...+50 °C.

terMoMetry

stacja 
Meteorologiczna
z oprzyrządowanieM 
zewnĘtrznyM i wyjścieM usB, 
wersja a / B

109,00
PLN z VAT

149,00
PLN z VAT

140,00
PLN z VAT

725,00
PLN z VAT

148,00
PLN z VAT

735,00
PLN z VAT

B

313,00
PLN z VAT

971,00
PLN z VAT

a



Cyfrowy przyrząd łączący 
funkcje pomiarów 
środowiska: poziomu 
dźwięku, oświetlenia, 
wilgotności i temperatury 
z funkcją multimetra 
(DCV, ACV, DCA, OM).
Parametry: wilgotność względna: 
33%...99% ±3% +5%; temperatura: -20 
°C..+1300 °C ±0,1% + 3 °C; oświetlenie: 
4000/40.000 lx ±5%; dźwięk: 35..100 
dB ±3,5 dB (30 Hz...10 kHz); DCV 
(prąd stały): 400mV/4/40/400/600V 
- 0,1 mV ±1%; ACV (prąd zm.): 
400mV/4/40/400/600V - 0,1 mV 
±1% (50...400 Hz); DCA/ACA: 
400/4000µA/40/400mA/10A - 0,1µA 
±1,2%; oporność: 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ; 
- 0,1 Ω ±1,5%; pojemność elektryczna: 
40/400nF/4/40/100µF - 10pF ±3%; 
częstotliwość: 5/50/500Hz/5/50/500kHz/10MHz 
- 1 mHz ±1,2%. Bezp.: EN 61010-1; CAT III 600V. 
Wyświetlacz LCD 2-poziomowy. Zasilany baterią 
9V. Wymiary: 78 x 170 x 48 mm. Waga: 335 g.

stacja pogody 
DyDaktyczna,
Drewniana, typu „Domek”
Stacja pogody drewniana do ustawienia na 
powietrzu, na wolnej przestrzeni i przeznaczona 
do wspomagania stałych obserwacji pogody. 
Zbudowana zgodnie z ogólnymi zaleceniami, 
m.in.: swobodny dostęp powietrza bez ryzyka 
nasłonecznienia przyrządów, drewniana 
z żaluzjowymi ścianami, pomalowana ręcznie na 
biało (min. 2 warstwy farby). Zawiera: termometr 
min.-max, higrometr, barometr i deszczomierz 
wbijany w glebę. Wymiary (+/- 10 mm): 
770 (wys.) x 880 (szer.) x 700 mm.

terMoMetr 
galileusza
Nietypowy termometr, którego autorstwo 
(pomysł) przypisywane jest Galileuszowi. 
W ciekawy sposób dowodzi praw fizyc-
znych dotyczących cieczy (ich gęstości 
w zależności od temperatury). Temperaturę 
wskazuje najniższa z nie zatopionych ban-
iek. Każda bańka (szklana) ma przyczepioną 
tabliczkę z temperaturą. Wysokość tego sz-
klanego termometru: 28 cm, ilość baniek: 5, 
zakres: 18-26 °C.

deszczoMierz
zestaw miedziany

(do wBijania)

(do osadzania)

Deszczomierz wykonany w całości z miedzi. 
Zestaw składa się z podstawy w kształcie 
walca oraz nakładanego na niego leja 
o średnicy 12,7 cm. Dodatkowym elementem 
jest cylinder miarowy ułatwiający pomiar 
opadu. Wysokość po złożeniu: 32 cm.

Z transparentnego 
tworzywa sztucznego. 
Wymiary: 210 x 74 x 74 mm.

Z transparentnego tworzywa 
sztucznego. Do nakładania na 
standardowy kij/pręt. Wymiary: 
242 x 87 x 87 mm.

terMoMetr 
Min.-Max
z higroMetreM
Prosty termometr maxi-
mum-minimum z higro-
metrem w plastikowej 
obudowie, z osłoną typu 
daszek w górnej części. 
Zakres: -50...+50 °C. Wy-
miary: 250 x 110 x 40 mm.

Za
kr

es
 po

miar
u c

iśnienia: od 960 do 1060 hPa. Dokładność pom
iaru: ok. +/- 5hPa.

BArometr

wielofunkcyjny
przyrząd poMiarowy 5w1

deszczoMierze

383,00
PLN z VAT

95,00
PLN z VAT

210,00
PLN z VAT

59,00
PLN z VAT

43,00
PLN z VAT

2420,00
PLN z VAT



pakiet edukacyjny 
do oBserwacji leśnych

530,00
PLN z VAT

NOWOŚCI
AKTUALNE CENYwww.jangar.pl

odwiedź
koniecznie
naszą stronę
internetową



Fascynujący zestaw narzędzi badawczych umieszczonych w specjalnej walizce z rączką i paskiem, wielokrotnego użytku. Wszystkie elementy zestawu 
umieszczone są w wyprasce z otworami dopasowanymi do poszczególnych elementów.

Zestaw umożliwia:
• badanie wody, w tym określanie (reagenty) poziomu fosforanów (PO43-), azotanów (NO3-), azotynów (NO2-), amonu (NH4+), pH oraz twardości wody,  

a także badanie osadów i obserwacje wielu innych czynników związanych z wodą;
• badanie gleby, w tym składu i składników gleby (testy reagentami na zawartość fosforanów, azotanów, amonu oraz oznaczanie pH gleby),  

organizmów glebowych, procesu glebotwórczego;
• obserwację drobnych organizmów zwierzęcych, lądowych i wodnych, w tym bioindykatorów.

Zestaw zawiera reagenty do badania wszystkich powyższych parametrów oraz specjalne przezroczyste fiolki do stawiania na przystosowanej  
do tego karcie kolorymetrycznej. Butelki z reagentami oraz fiolki kodowane są kolorami i oznaczone symbolami chemicznymi trwałym nadrukiem.  
Do zestawu dołączona kolorowa foliowana skala kolorymetryczna do wszystkich badanych parametrów.

Zestaw pomyślany jest jako terenowe mini-laboratorium, stąd m.in. składany statyw do badań za pomocą reagentów. Czytelna instrukcja prowadzi  
„krok po kroku”, a bardzo wysoka jakość odczynników zapewnia rzetelność badań.

walizka
eko-Badacza

eco
laB
Box

zuŻyte 
reagenty
MoŻna 
dokupiĆ

585,00
PLN z VAT
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Zestaw przeznaczony jest do szeroko 
pojętych badań otaczającego nas powietrza 
atmosferycznego – jego stanu i parametrów, 
a także pomiaru jego zanieczyszczenia.
Bogaty skład zestawu, w tym przyrządy pomiarowe, 
pozwalają badać takie czynniki i parametry jak:
temperatura powietrza, w tym zmiany dzienne  
(min./max) • ciśnienie atmosferyczne • światłość  
• wilgotność względna • temperatura • poziom 
dźwięku / hałasu • wielkość opadu atmosferycznego  
• pH opadu atmosferycznego i in. • zawartość ozonu 
w powietrzu • zanieczyszczenie powietrza  
• zapylenie i rodzaj zapylenia • obecność i rodzaj  
pyłków kwiatowych • wykryte bakterie,  
zarodniki drożdży, grzybów • „kwaśne deszcze”  
(odczyn pH) • objętość i rozszerzalność powietrza 
• warunki sprzyjające powstawaniu smogu  
• efekt cieplarniany • działanie dwutlenku węgla  
na wzrost roślin • wpływ produktów spalania siarki  
na rośliny zielone.

Poręczny i wygodny zestaw przenośny do badania powietrza at-
mosferycznego umożliwia wykonywanie badań i doświadczeń 
zarówno w terenie, jak i w pracowni szkolnej. Zestaw zawiera 13 
starannie opracowanych doświadczeń oraz niezbędny sprzęt labo-
ratoryjny i badawczy. Wszystkie elementy zestawu umieszczone są 
w zamykanej walizce ze sztywnego tworzywa sztucznego zakoń-
czonej sztywną rączką i wyściełanej wewnątrz gąbką o wymiarach 
30,5 cm x 37 cm.

Skład: Butelka szklana 200 ml z nakrętką, długopis laser/latarka, fiol-
ki PS 75 mm z korkiem, gwoździe długie, linijka 15 cm transparentna 
z lupą, lupy plastikowe z 3 powiększeniami, łyżko-szpatułka, matryce 
milimetrowe, mikroskop ręczny 30x podświetlany, notatnik, ołówek, 
paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości ozonu w powietrzu, pa-
ski wskaźnikowe pH (0-14), pipety Pasteura, skala porostowa, szalki 
Petriego, szkiełko zegarkowe, szpatułka dwustronna, taśma samo-
przylepna, termometr min.-max z higrometrem, woda destylowana, 
walizka zamykana z rączka (wyściełana wewnątrz pianką).

w tyM 
zanieczyszczenia

i hałasu

zestaw
do Badania
stanu

powietrza

Zestaw
do Badania powietrza
w walizce terenowej

Lista doświadczeń i badań, które można przeprowadzić za pomocą zestawu:
Porosty jako organizmy wskaźnikowe – skala porostowa • Obserwacja wpływu zanieczyszczeń powietrza na porosty 
i drzewa iglaste i liściaste • Badanie obecności pyłów w powietrzu • Badanie obecności pyłów i pyłków w powietrzu  
• Określanie odczynu pH pyłów w powietrzu • Oznaczanie zawartości ozonu w powietrzu • Badanie temperatury i wilgotności 
powietrza • Określanie odczynu pH wody deszczowej • Wpływ zapylenia powietrza liście roślin zielonych • Wskaźnik jakości 
powietrza – słoje roczne drzewa • Badanie jakości powietrza za pomocą przedmiotów stalowych.

zuŻyte 
reagenty
MoŻna 
dokupiĆ

1580,00
PLN z VAT

398,00
PLN z VAT

SKŁAD:
• Barometr
• Wielofunkcyjny elektroniczny przyrząd  

do pomiaru poziomu oświetlenia, 
dźwięku, wilgotności oraz temperatury  
z wyświetlaczem LCD (14 mm)

• Paski wskaźnikowe do oznacz. zaw. 
ozonu w powietrzu

• Termometr min.-max z higrometrem
• Termometry szklane -10..+110 ºC
• Waga elektroniczna z kalkulatorem  

0,1 g/max 150 g
• Deszczomierze (wbijane w podłoże)
• Fiolki PS z korkiem
• Kolby stożkowe z korkiem
• Lejki
• Bibuły filtracyjne (sączki)
• Łyżko-szpatułka
• Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta)
• Mikroskop ręczny 30x podświetlany
• Lupa z 3 powiększeniami
• Nasiona rzeżuchy
• Paski wskaźnikowe pH
• Cylindry miarowe (borokrzemianowe), 

100 ml
• Korki do cylindrów
• Łyżeczki do spalań z kołnierzem 

ochronnym
• Palniki spirytusowe z knotem
• Stojaki nad palnik alkoholowy
• Zlewki miarowe (borokrzemianowe) 250 ml
• Szalki Petriego
• Szczypce laboratoryjne do zlewek
• Szczypce laboratoryjne
• Szkiełka podstawowe
• Szkiełka zegarkowe
• Taśma samoprzylepna
• Zestaw reagentów
• Matryca milimetrowa foliowana
• Okulary ochronne podstawowe



Pakiet do kolorymetrycznego określania 
poziomu pH gleby. Zawiera 50 ml roztworu 
wskaźnikowego (ok. 100 testów) oraz 
zafoliowaną skalę kolorymetryczną wraz 
z transparentnymi zamykanymi fiolkami  
do próbek testowych. Przeprowadzanie testu 
jest bardzo proste, a wynik otrzymuje się 
niezwłocznie. Dzięki większej ilości fiolek 
można jednocześnie przeprowadzać kilka 
testów (badać kilka próbek gleby).

Komplet 12 pasków do oznaczania 
poziomu ozonu w powietrzu  
(w ramach 4 zakresów) w ciągu  
10 minut (wg skali barwnej).

paski 
wskaźnikowe

do oznaczania
zawartości 

ozonu
w powietrzu

pakiet 
wskaźnikowy

ph gleBy, 
grupowy

Paski (papierki) wskaźnikowe, wielopunktowe, do oznaczania poziomu pH (czułość 0,5 lub 1,0 pH) 
sprzedawane w opakowaniach po 100 sztuk w 4 rodzajach zakresów: patrz obok.

pH 0-14 (1,0)
pH 0,0-6,0 (0,5)

pH 4,5-10 (0,5)
pH 7,0-14 (0,5)

paski 
wskaźnikowe ph, 

róŻne zakresy

wĘŻszy zakres 
= 

wiĘksza czułośĆ

paski 
wskaźnikowe

ph 1-14, 
w rolce 

W rolce (5 metrów).  
Możliwość dokupienia 

samych wkładów.

61,00
PLN z VAT

69,00
PLN z VAT

WKŁAD
3 sztuki

29,90
PLN z VAT

95,00
PLN z VAT

KAŻDY

61,00
PLN z VAT

przyrząd
do poBierania
próB gleBowych

W skład zestawu 
wchodzą: przyrząd 
do pobierania prób 
glebowych (patrz:  
opis obok); nierdzewna 
łopatka; szpatułka 
dwustronna z jednym 
końcem wygiętym do 
pobierania niewielkich 
prób lub zsypywania/
mieszania ich; słój 
z szeroką nakrętką; 
podłużny pojemnik  
do gromadzenia  
próby gleby, także  
w postaci profilu.

Nowy, ulepszony przyrząd do 
pobierania prób i profili glebowych 
w kształcie metalowego cylindra 
długości 35 cm i średnicy wewnętrznej 
16 mm z nacięciem tworzącym 
rowek długości 20 cm. Do przyrządu 
wsuwana jest wygodna rączka, którą 
po pobraniu próby można wykorzystać 
jako tłok (patrz: zdjęcie obok). Płytsze 
próby gleby można także wypychać 
od góry rowka z zewnątrz. Przyrząd 
wykonany jest z nierdzewnej stali, 
a jego koniec zakończony jest ukośnie, 
aby łatwo go było wbijać w glebę. 
Przyrząd wchodzi w skład „Zestawu  
do pobierania prób glebowych”.

zestaw
do poBierania
próB gleBowych

161,00
PLN z VAT

122,00
PLN z VAT



Starannie opracowany zestaw 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla pro-
wadzącego zajęcia (od teorii do wniosków) oraz zestawem niezbędnego 
wyposażenia laboratoryjnego i substancji, w tym reagent ze skalą kolory-
metryczną. Zestaw, za pomocą prostych, ale ciekawych doświadczeń, za-
poznaje z najważniejszymi cechami i rolą gleby w przyrodzie. Wychodząc 
od typów gleb i składu granulometrycznego, poprzez właściwości fizyko-
chemiczne, dochodzimy do roli organizmów żywych w glebie, a także skut-
ków działalności człowieka. 

Ponadto, zestaw zawiera kolorowe foliowane plansze A4 pokazujące wy-
brane etapy niektórych doświadczeń. Cały zestaw umieszczony został 
w wygodnych przegrodach z gąbki w poręcznym pudełku.
Zestaw spotkał się z ogromnym uznaniem nauczycieli. PoLeCAmY!

Zestaw 7 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do wniosków) 
oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki, zlewki, pipeta, 
pęseta, fiolki, lejki, sito, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby...) i roztworem 
wskaźnikowym ze skalą kolorymetryczną. Zestaw, za pomocą prostych, ale ciekawych 
doświadczeń, zapoznaje z podstawowymi własnościami fizykochemicznymi gleby, takimi 
jak: skład mineralny, podstawowe frakcje glebowe, struktura gruzełkowata gleb, wilgotność, 
zdolność filtracyjna i pojemność wodna gleby, odczyn pH gleby, sorpcja fizyczna gleb. 
Dołączone karty pracy można kserować. Doświadczenia zawarte w tym zestawie wchodzą 
w skład „GLEBA – zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy”. 

wpływ człowieka
– zestaw doświadczalny gleBa

własności fizykocheMiczne
– zestaw doświadczalnygleBa

g l e B a .
zestaw doświadczalny
z wyposaŻenieM laBoratoryjnyM
i kartaMi pracy

Instrukcja zawiera karty pracy ze szczegółowym opisem następujących doświad-
czeń: Skład mineralny gleb • Podstawowe frakcje glebowe • Trwałość struktury gru-
zełkowatej gleby • Wilgotność gleby • Zdolność filtracyjna gleb • Pojemność wodna 
gleb • Odczyn gleby • Sorpcja fizyczna gleby • Wpływ nawozów zawierających wapń 
i sód na strukturę gruzełkowatą gleby • Wpływ wapnowania gleby na jej odczyn • Bu-
dowa dżdżownic i ich wpływ na użyźnianie gleb • Organizmy glebowe i ich działalność 
w glebie • Zróżnicowanie fauny glebowej w zależności od rodzaju gleby • Zasolenie 
gleb a rozwój roślin • Zasolenie gleby a zużycie wody przez rośliny • Wpływ skażenia 
gleby na kiełkowanie i wzrost roślin • Oddziaływanie chlorku sodu na strukturę gleby 
• Wpływ zakwaszenia gleb na stan drzew • Udział roślin w procesach glebotwórczych

Zestaw 8 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do wniosków) 
oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (szalki, zlewki, pipety, fiolki, 
lupy,  łopatka do gleby, bagietka itd.) wraz z niezbędnymi substancjami oraz roztworem 
wskaźnikowym i skalą kolorymetryczną. Zestaw, za pomocą prostych, ale ciekawych 
doświadczeń, zapoznaje ze skutkami wpływu człowieka na gleby. Tematami ćwiczeń są 
m.in.: wpływ skażenia gleby na wzrost roślin, zasolenie gleby, oddziaływanie chlorku sodu 
na strukturę gleby, wpływ wybranych nawozów na gruzełkowatość gleby i na jej odczyn pH. 
Dołączone karty pracy można kserować. Doświadczenia zawarte w tym zestawie wchodzą 
w skład „GLEBA – zestaw dośw. z wyposaż. labor. i kartami pracy”.

zestaw doświadczalny
z wyposaŻenieM laBoratoryjnyM 
i kartaMi pracy

gleBa plus Rozszerzona wersja zestawu
GLEBA – zestaw doświadczalny 
z wyposażeniem laboratoryjnym 
i kartami pracy.
Zestaw rozszerzono o dodatkowe 
reagenty do oznaczania zawartości 
azotu, fosforu i potasu w glebie.

466,00
PLN z VAT

366,00
PLN z VAT

122,00
PLN z VAT

161,00
PLN z VAT



zestaw
pojeMników  
do próBek
z nosidłeM

zlewka-czerpak 
z zaciskieM

zacisk uniwersalny czerpak osadu/Mułu

skroBak dna

sieĆ workowa
z dneM sitowyMsieĆ 

planktonowa,
profesjonalna 
(w. 25)

sieĆ planktonowa,
podstawowa (w. 65)

Nosidło do przenoszenia 
i przechowywania 6 rodzajów 
zamykanych pojemników (zawarte 
w zestawie) do różnego typu próbek 
terenowych (wodnych, glebowych), 
tj.: 2 butle (PE) z wąskimi szyjkami 
o poj. 1000 ml, 2 butle (PE) 
z szerokimi szyjkami o poj. 1000 ml, 
1 słój z szeroką szyjką o poj. 500 
ml, 1 butla na próbki światłoczułe 
o poj. 500 ml. 

Zlewka polietylenowa (poj. 1000 ml) pełniąca rolę 
czerpaka z zaciskiem o regulowanym kącie. Do 
mocowania na drążku teleskopowym (A lub B) 

 – kupowanym oddzielnie.

Walcowaty czerpak ze stali nierdz. 
o poj. 1000 ml (h=120 mm, Ø 110 mm) 

z zaciskiem o regulowanym kącie 
nachylenia (0-180°). Do mocowania na 
drążku teleskopowym – kupowanym 

oddzielnie (A lub B).

Profesjonalna, odporna sieć 
przystosowana także do 
ciągnienia i wleczenia w wodzie, 
stąd wyposażona jest dodat-
kowo w haczyk zatrzaskowy 
i mocną linę nylonową. Sieć 
zawieszona na wzmocnionej 
obręczy o Ø 250 mm. Wielkość 
oczka sieci: 25 µm (=0,025 mm). 

Mocna sieć zawieszona na galwanizowanej obręczy o Ø 200 mm. 
Wielkość oczka sieci: 65 µm (=0,065 mm). Do dna sieci przymocowane 
naczynie (PE) zbierające o poj. 100 ml. Sieć przystosowana do mocow-
ania na drążku teleskopowym (A lub B) – kupowanym oddzielnie.

Specjalny drążek (żerdź) teleskopowy dostęp-
ny w dwóch wersjach (A i B), wykonany z włókna 
szklanego, wyposażony w specjalny mechanizm 
uwalniający do szybkiego montażu i zmiany sit, sia-
tek, czerpaków... Dzięki temu mechanizmowi nie ma 
potrzeby kupowania do każdego sita, siatki... odręb-
nego drążka. Drążek doskonale ułatwia prawidłowe 
pobieranie próbek (np. ze środkowej części nurtu 
rzeki) oraz np. poławianie owadów wśród wyższych 
partii gałęzi (patrz: siatki do połowu owadów).

Płócienna osłona o głębokości 240 mm, zawieszona na obręczy o  
Ø 260 mm, w dnie sito o wielkości oczka: 1,5 mm. Sieć przeznaczona 
do łowienia materiału badawczego i sortowania, szczególnie przydatna 
w badaniu wód płynących. Konstrukcja umożliwia oznaczanie drobnej 
fauny, a następnie jej wypuszczanie. Sito przystosowane do mocowania 
na drążku teleskopowym (A lub B) – kupowanym oddzielnie.

Do zaciskania na pojemnikach szklanych 
i polietylenowych (do pobierania próbek) o Ø otworu 
10-80 mm i obj. do 1000 ml. Zacisk ma ustawiany, 

zmienny kąt (0-180°). Zapewnia swobodę 
w dobieraniu pojemników do pobierania próbek. 

Cena bez drążka teleskopowego (A lub B)!

Bardzo mocna i odporna sieć nylonowa na półobręczy, na której 
zamontowany jest skrobak wykonany z wysokogatunkowej stali. 
Skrobak umożliwia pobieranie drobnej fauny i flory bezpośrednio 
z dna zbiorników wodnych, szczególnie bytujących w postaci różnych 
kopczyków. Wielkość oczka sieci: 0,8 mm. Głębokość sieci: 250 mm. 
Szerokość skrobaka: 140 mm. Sito przystosowane do mocowania na 
drążku teleskopowym (A lub B) – kupowanym oddzielnie.

drąŻek 
teleskopowy

wersja

a 
145-278 

cm

wersja

B 
150-385 

cm

3

3

2

2

1

1

391,00
PLN z VAT

221,00
PLN z VAT

252,00
PLN z VAT

340,00
PLN z VAT

122,00
PLN z VAT

993,00
PLN z VAT

331,00
PLN z VAT

252,00
PLN z VAT

340,00
PLN z VAT

225,00
PLN z VAT



sito druciane

sieĆ workowa
Sieć workowa, na obręczy o Ø 200 mm, bardzo trwała, nylonowa, do łapania/łowie-
nia ruchomych okazów takich jak drobne organizmy wodne (owady,...), pływające 
cząstki. Wielkość oczka sieci: 0,8 mm, głębokość worka 330 mm. Sieć przystoso-
wana do mocowania na drążku teleskopowym – kupowanym oddzielnie.

Ekonomiczna sieć workowa, na obręczy o Ø 240 mm do poławiania drobnych 
organizmów wodnych (owady,...) w części powierzchniowej wód, zamocowa-
na na aluminiowym drążku teleskopowym długości 46..78 cm, odłączanym.

Szczególnie mocny i odporny rodzaj sieci. Wzmocnione brzegi umożliwiają 
także łapanie drobnej fauny bezpośrednio z gleby dna w obszarze brzegowym 
zbiorników wodnych. Mocna, a zarazem prosta konstrukcja zapobiega wygi-
naniu. Sito o Ø 200 mm, wielkość oczka sita: 1,5 mm. Sito przystosowane 
do mocowania na drążku teleskopowym – kupowanym oddzielnie (A lub B).

sieĆ workowa
z drąŻkieM aluMiniowyM

siatka na Motyle

siatka do połowu owadów 
– duŻa

siatka na Motyle 
z drąŻkieM aluMiniowyM

Siatka wykonana z nylonu, zawieszona na obręczy o Ø 290 mm, przeznaczona 
do łapania motyli. Głębokość siatki 680 mm. Siatka przystosowana do moco-
wania na drążku teleskopowym (A lub B) – kupowanym oddzielnie.

Siatka do połowu motyli wykonana z poliestru, zawieszona na obręczy 
o Ø 350 mm zamocowanej na lekkim drążku aluminiowym, teleskopowym 
długości 46..78 cm.

Duża siatka wykonana z nylonu, zawieszona na aluminiowej obręczy o Ø 360 
mm, trwała, do poławiania owadów. Wielkość oczka siatki: 0,2 mm, głębokość 
siatki 600 mm. Siatka przystosowana do mocowania na drążku teleskopo-
wym (A lub B) – kupowanym oddzielnie.

sito entoMologiczne
do poławiania owadów z drzew

Sito entomologiczne do poławiania owadów w kształcie dwóch ram (obwód 26 
cm), w walcu -obszyciu z żółtego płótna. Dolna rama z sitem (oczko 4 mm), a do 
obydwu dołączone 2 rączki drewniane. Dostosowane do przykładania do drzewa.
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3
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4
siatka do połowu
i strącania owadów
Siatka wykonana z mocnego płótna koloru żółtego, za-
wieszona na aluminiowej obręczy o Ø 260 mm, przezna-
czona do połowu, a także przystosowana do strącania 
owadów z roślinności (krzewów, ...). Głębokość siatki 
450 mm. Siatka przystosowana do mocowania na drąż-
ku teleskopowym (A lub B) – kupowanym oddzielnie.

188,00
PLN z VAT

252,00
PLN z VAT

36,00
PLN z VAT

210,00
PLN z VAT

253,00
PLN z VAT

242,00
PLN z VAT

45,00
PLN z VAT

141,00
PLN z VAT



Biały krąŻek secchi’ego

czarno-Biały krąŻek secchi’ego

linka skalowana z uchwyteM

Krążek o Ø 250 mm do określania głębokości i przejrzystości wody 
i przenikania światła. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, 
wyposażony dodatkowo w metalowy ciężarek w kształcie walca (Ø 5cm,  
h = 2,8 cm) oraz uchwyt do zahaczenia linki (do nabycia oddzielnie).

Krążek o Ø 250 mm do określania głębokości i przejrzystości wody 
i przenikania światła. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, 
wyposażony dodatkowo w metalowy ciężarek w kształcie walca (Ø 5cm,  
h = 2,8 cm) oraz uchwyt do zahaczenia linki (do nabycia oddzielnie).

Linka nylonowa, m.in. do krążka Secchi'ego, długości 10 m, skalowana 
co 50 cm, zakończona karabińczykiem. Zwijana na specjalnym uchwycie.

Krążek (biały lub z polami czarno-białymi) do określania głębokości 
i przejrzystości wody i przenikania światła. Wykonany z trwałego tworzywa 
sztucznego z uchwytem do zaczepiania linki i linką.

krąŻek secchi'ego z linką

Komplet zawiera 4 lub 6 sit oraz pojemnik z pokrywą 
i służy do oddzielania elementów gleby. Sita o Ø 10 cm 
każde, mają różne gęstości oczek. Sita oraz dodatkowy 
pojemnik można ustawiać jeden na drugim, przykryć 
pokrywą i bez problemów przesiewać glebę, rozdzielając 
i grupując jej elementy według wielkości, co pomoże 
ustalić skład i typ badanej gleby.

terMoMetr-czerpak głĘBinowy
Termometr zanurzeniowy do określania temperatury wody  
na określonej głębokości. Zakres: 0...50 °C.

terMoMetr do poMiarów teMperatury cieczy i ciał stałych
Bardzo dokładny termometr elektroniczny z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i 1-metrowym przewodem. Dokonuje pomiarów 
(0,0) w cieczach i ciałach stałych (także zamarzniętych), a więc także w wodzie i glebie. Zakres pomiarów: -50...150 °C. 
 Dokładność: 0,3-0,5 °C. Sonda ze stali nierdzewnej. Zasilany baterią 1,5 V (około 3000 godzin ciągłego użytkowania).

luksoMierz podstawowy z wyświetlaczeM cyfrowyM

kotwiczka  
typu grapnel z liną
Kotwiczka typu grapnel z 6 elastycznymi 
haczykami do wyciągania roślin wodnych. 
Dostarczana razem z 20-metrową liną 
z oplotem (3 mm) zwijaną na szpuli.

Miernik proMieniowania uV
Profesjonalny miernik promieniowania UV z wyświetlaczem LCD do pomiarów ultrafioletu UVA/UVB w zakresie  
290...390 nm. Wyposażony w fotodiodę i filtr korekcji barwnej. Czas reakcji ok. 0,4 s. Zasilany baterią 9V.  
Wymiary: 68 x 200 x 30 mm, waga 220 g.

Miernik natĘŻenia dźwiĘku, cyfrowy
Miernik z wyświetlaczem LCD (17 mm) umożliwia szybki i łatwy pomiar w 4 zakresach pomiędzy 35...130 dB. 
(rozdzielczość 0,1 dB). Zasilany 9V baterią. Wymiary: 64 x 251 x 40 mm, waga 250 g.

wielofunkcyjny przyrząd do poMiarów ekologicznych
Przyrząd wielofunkcyjny do wykonywania pomiarów 
dźwięku, światła, wilgotności i temperatury. Całość 
umieszczona w poręcznej torbie. Zasilanie bateryjnie (9V). 
Wymiary przyrządu: 64x251x40 mm. 

luksometr.................
dźwięk......................
wilgotność względna...
temperatura..............

20 / 200 / 2000 / 20000 lx; +/- 5 lx;
35...100 dB / 65...130 dB; +/- 3,5 dB;
25...95%, +/- 5%,
-20...200 °C.

Poręczny luksomierz kieszonkowy z wyświetlaczem LCD (wielkość cyfry 3,5). Przeznaczony do podstawowych, 
nieskomplikowanych pomiarów, np. w pomieszczeniach klasowych i biurowych, ale także na otwartych przestrzeniach  
(pomiary pod kątem ekologicznym). Przyrząd wyposażony w silikonowy czujnik fotodiodowy. Wmontowany wskaźnik 
naładowania baterii. Ustawiane manualnie cztery zakresy pomiarowe: 200/2000/20000/50000 lx;  
dokładność: +/- 5% - 0,1 lx. Całość umieszczona w pokrowcu o wym.: 65 x 115 x 25 mm.
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84,00
PLN z VAT

375,00
PLN z VAT

498,00
PLN z VAT

138,00
PLN z VAT

725,00
PLN z VAT

291,00
PLN z VAT

228,00
PLN z VAT

197,00
PLN z VAT

161,00
PLN z VAT

375,00
PLN z VAT

196,00
PLN z VAT

121,00
PLN z VAT

360,00
PLN z VAT



autko
wodorowyM

z napĘdeM
Jeżdżące autko-model pojazdu napędzanego czystym 

wodorem gromadzonym w wodzie w wyniku wykorzystania 
ogniwa paliwowego typu PEM (Polymer Electrolyte 

Membrane). Możemy obserwować tworzenie się tlenu 
i wodoru w dwóch transparentnych pojemnikach 

z wodą umieszczonych z tyłu pojazdu. W wyniku 
zachodzenia reakcji tlenu z wodorem wytwarzana 
jest energia elektryczna oraz woda (para wodna) 
– pojazd porusza się cicho, bez wydzielania 
toksycznych produktów spalania! Wymiary:  
15,5 x 12,5 cm (ogniwo fotowoltaiczne); 
24 x 10,5 x 8,5 cm (autko). Samochody tak 
napędzane istnieją i jeżdżą już po drogach,  
przy których zbudowano dla nich stacje 
wodorowe (zamiast benzynowych).

energia odnawialna 
wody-wiatru-słoŃca
Model deMonstracyjny
Zestaw modeli demonstrujących działanie energii odnawialnych (wody, wiatru 
i Słońca). Wymiary podstawy 27 x 20 cm, wysokość maksymalna (patrz: zdjęcie 
obok): 38 cm. Dodatkowo dołączone 4 wymienne "efekty końcowe" przemiany 
poszczególnych energii odnawialnych, tj.: brzęczyk, przekładnie, miernik, diody. 
Modele można prezentować w pomieszczeniu i na otwartej przestrzeni.  

Monitor  
do poMiaru  
paraMetrów  
róŻnych  
energii  
odnawialnych

hydrocar

Futurystyczny model pojazdu napędzanego czystym 
wodorem gromadzonym w wodzie w wyniku 
wykorzystania ogniwa paliwowego typu PEM (Polymer 
Electrolyte Membrane). Możemy obserwować tworzenie 
się tlenu i wodoru w dwóch transparentnych pojemnikach 
z wodą umieszczonych z tyłu pojazdu. W wyniku 
zachodzenia reakcji tlenu z wodorem wytwarzana 
jest energia elektryczna oraz woda (para wodna) – 
pojazd porusza się cicho, bez wydzielania toksycznych 
produktów spalania! Napotykając na przeszkodę omija 
ją bez ingerencji właściciela, a na kokpicie wewnątrz 
zapalają się niebieskie światła LED. Wymiary: 6,5 x 15,5 
cm (ogniwo fotowoltaiczne); 22 x 13,5 x 7 cm (Hydrocar). 
Warto pamiętać, że samochody tak napędzane jeżdżą 
już po drogach i zbudowano dla nich stacje wodorowe 
(zamiast benzynowych).

jeŻdŻący Model z napĘdeM

wodorowyM

363,00
PLN z VAT

335,00
PLN z VAT

Monitor 
z wyświetlaczem LCD 

(2 linie) podłączany do komputera 
(PC; Windows XP / Vista / 7) przez port USB 

współpracuje z wszystkimi czterema powyższymi 
modelami. Dokonuje pomiarów i wyświetla (w jęz. 

angielskim!) na wyświetlaczu lub monitorze komputera 
wartości takich parametrów jak (w nawiasach zakresy): 

napięcie (0-28 V DC; prąd stały), natężenie prądu (0-1 
A DC), moc (0-28 W), praca/energia (0-65535 J), oporność 

(Ohm) oraz RPM (obroty/minutę; 200-2500) turbin 
wiatrowych. Dołączone oprogramowanie (w jęz. 

angielskim!) umożliwia wyświetlanie danych 
w postaci wykresów; kodowanie ich kolorami, 

zapamiętywanie itp. Wymiary 
urządzenia: 8,5 x 12,5 cm.

590,00
PLN z VAT

462,00
PLN z VAT



Nowy, modularny zestaw zaprojektowany tak, aby w zmniejszonej skali, w sposób praktyczny (eksperymentalny) demonstrować działanie różnych systemów 
tzw. czystych energii od początku do końca. Zestaw zawiera zminiaturyzowane, działające (!) zestawy takich urządzeń jak: turbina wodna, panel fotowoltaiczny 
(słoneczny), elektrolizer, ogniwo paliwowe PEM oraz system przechowywania wodoru (paliwo).

zestaw Modeli

energie

(4+2)

i fotowoltaiczne
działający Model

ogniwo
wodorowe

odnawialne

Inspirujący zestaw, który demonstruje 
wytwarzanie czystej (bezwęglowej) 

energii wykorzystując do tego 
tylko energię Słońca i wodę! 
W skład zestawu wchodzą m.in.: 
odwracalne ogniwo paliwowe na 
podstawie, podwójne pojemniki 
na podstawie oznaczone H2 i O2 
do magazynowania wodoru 
i tlenu wytwarzanych w procesie 
elektrolizy, rurki i przewody 
połączeniowe, śmigło, pojemnik 

na baterie oraz ogniwo 
fotowoltaiczne (tzw. bateria 

słoneczna). Wymiary elementów: 
od 7 cm (wysokość pojemników)  

do 15,5 cm (ogniwo fotowoltaiczne).

Działający model turbiny 
wodnej podłączanej 
do źródła wody, 
z transparentną szybą 
z przodu umożliwiającą 
obserwację jej pracy. 
Turbina podłączona jest 
do małego generatora 
wytwarzającego prąd, 
którego działanie 
(przepływ) widoczne 
poprzez m.in. (zawarte 
w zestawie!) świecącą 
żarówkę, obracające 
się koło barw i inne 
elementy obwodu. 

turBina wodna
Model na podstawie369,00

PLN z VAT

333,00
PLN z VAT

410,00
PLN z VAT

Bio-energia
(etanol)
działający 

Model

Zestaw 
demonstruje 

– praktycznie! – jedną 
z najnowszych technologii z zakresu 
bioenergii, czyli zasilanie urządzeń 

alkoholem. W prawdziwych urządzeniach jest to 
metanol, nasz model wykorzystuje roztwór etanolu 

o stężeniu 5%...15%, ale działa także napędzany 
piwem lub winem... W skład zestawu wchodzi ogniwo 
paliwowe, przewody, śmigło oraz pojemnik na paliwo 
etanolowe i naczynie miarowe; wszystkie elementy 

tworzą jedną całość wraz z bardzo estetyczną obudową 
z tworzywa sztucznego. Ogniwo paliwowe wytwarza 
energię elektryczną w wyniku chemicznej przemiany 

roztworu etanolu w roztwór kwasu (zbliżony 
do octu) i porusza śmigło. Urządzenie 
może działać non-stop przez wiele dni! 

Wymiary: 10,5 x 12 x 13 cm. 

1151,00
PLN z VAT



Prosty zestaw 
demonstrujący przemianę 
energii słonecznej 
w elektryczną. W zestawie 
m.in. bateria słoneczna 
(400 mA), przewody, 
silniczek, śmigiełka, 
modele samolotu i ptaka, 
instrukcja... Wystarczy 
zbliżyć baterię do źródła 
światła (naturalnego 
lub sztucznego), aby 
przekonać się, że to... 
działa!

zestaw do deMonstracji
energii słonecznej

zegar z "Baterią owocową"
zestaw doświadczalny

Zegar zasilany owocami i warzywami ("ogniwo owocowe")! Widoczne z boku płytki-elektrody wbijane są w owoc/warzywo, włączane w budowane obwody 
elektryczne oraz wykorzystywane do badania przewodności różnych materiałów. Zasilanie zegara odbywa się na tej samej zasadzie na jakiej działają współczesne 
baterie. Dodatkowe elementy zestawu umożliwiają budowę bardzo różnych obwodów elektrycznych, a także dowiedzenie, że prąd elektryczny płynie w zbudowanych 
przez uczniów obwodach, ponieważ zachodzi reakcja chemiczna pomiędzy metalami a kwasami zawartymi w owocach, warzywach i in. Uczniowie przekonają 
się także, że w niektórych doświadczeniach do zapalenia diody LED wystarczy jedna cytryna, a w innych potrzeba będzie tych cytryn trzy, a nawet więcej sztuk. 
W skład zestawu wchodzą: (1) moduł zegara cyfrowego w obudowie prostokątnej; 2) elektrody: magnezowa (Mg), aluminiowa (Al), mosiężna (Mosiądz), miedziana 
(Cu) – 2 szt., cynkowa (Zn) – 2 szt., węglowa (C) x 2 szt.; (3) dioda LED; (4) przewody – 4 szt.; (5) gumowa rurka (lateksowa); (6) plastikowa rurka; (7) lejek. Do 
przeprowadzenia doświadczeń niezbędne są także ogólnie dostępne materiały takie jak sól kuchenna, soda spożywcza oraz owoce i warzywa.

Zestaw przeznaczony do demonstracji oraz doświadczeń 
indywidualnych i grupowych z zakresu energii słonecznej 

– jej pozyskiwania, przetwarzania, zachowywania oraz 
wykorzystywania. Możliwe jest to dzięki przemyślanej zawartości 

zestawu oraz wielu doświadczeniom zawartym w instrukcji.
Skład zestawu (główne elementy): fotoogniwo i przewody, 

podstawka fotoogniwa, termometr, lustro płaskie, probówka, 
podstawka probówki, stojak do probówki, lupa, podstawka 
silniczka, silniczek elektryczny, kolorowe filtry, plastikowe 

koluszka, plastikowe paski, lustro paraboliczne 
z podstawką, arkusze-wycinanki z kształtami 

(ptaki, iluzje,…), śmigło. Lampa na zdjęciu 
nie wchodzi w skład zestawu.

energia 
słoneczna

zestaw deMonstracyjno- 
-doświadczalny

Model do skupiania 
energii słonecznej

Pomoc demonstracyjna składająca 
się z dużego lustra parabolicznego 

(w kształcie misy) o średnicy 30 cm 
zamocowanego na statywie z podstawą 

oraz wysięgnika wychodzącego ze środka 
lustra zakończonego naczyniem, do którego 

można włożyć parafinę lub nalać wody. 
Model demonstruje skupianie promieni 

słonecznych w naczyniu czego widocznym 
efektem będzie zagotowanie się wody lub 

stopienie się parafiny. Efekty te uzyskujemy 
dzięki odpowiednio dobranym  parametrom 

modelu (właściwa długość ogniskowej) 
oraz, oczywiście, energii słonecznej.

69,00
PLN z VAT

131,00
PLN z VAT

177,00
PLN z VAT

59,00
PLN z VAT



Skład zestawu:
• kolorowa drewniana ciężarówka
• mata-jezdnia z fabrykami- 

-przetwórniami odpadów
• 55 kart ze zdjęciami różnych odpadów
• 5 kart z miejscem na rysunek i podpis
• 120 okrągłych naklejek w 4 kolorach  

(30 naklejek w każdym kolorze)
• 60 kwadratowych naklejek czarno-białych
• instrukcja zawierająca m.in.  

Zasady prawidłowej segregacji 
poszczególnych grup odpadów.

sortowanie i recykling
– kolorowy zestaw interaktywny

ciĘŻarówka

195,00
PLN z VAT

120 x 60
cm

ROZMIAR
MATY

31x12x12
cm

ROZMIAR
CIĘŻARÓWKI

 
Kolorowy zestaw, 

którego głównymi elementami, 
choć nie jedynymi, są nadrukowana mata, 
drewniana kolorowa ciężarówka oraz karty 

z fotografiami odpadów, uczy w przyjazny sposób 
nauki prawidłowej segregacji odpadów – zbieranych 

i przekazywanych do miejsc zbiórki odpadów zgodnie 
z lokalnymi zasadami segregacji i odbioru odpadów.

Zestaw wykorzystuje w swoich założeniach chęć zdrowego 
współzawodnictwa oraz chęć pochwalenia się wiedzą, w tym 
przypadku na temat segregacji odpadów (nadal popularnie 

nazywanych śmieciami).
Zestaw aktywizuje całą klasę lub grupę, a dzięki 

dodatkowym elementom umożliwia prowadzącemu 
zajęcia (nauczycielowi) szybkie i łatwe sprawdzenie, 

która grupa najlepiej posegregowała 
przydzielone odpady, a z czym grupy 

miały problem.



Zestaw “Biodegradacja (J)” został zaprojektowany tak, aby umożliwić przeprowadzanie 
doświadczeń z zakresu biodegradowalności różnych materiałów. Zestaw umożliwia 
swobodny, samodzielny wybór podłoża oraz materiałów do testowania. Sam zestaw zawiera 
próbki różnych materiałów (patrz: skład), takich jak: torba biodegradowalna na zakupy,  
torba na psie odchody, folia celulozowa, wypełniacz skrobiowy, naczynie z otrąb pszennych, 
paski różnych metali. Testować więc można stopień biodegradowalności materiałów 
zawartych w zestawie, jak też materiałów z naszego bezpośredniego otoczenia,  
w tym materiałów wyrzucanych przez nas lub w naszej okolicy do pojemnika z odpadami.

Cechą wyróżniającą ten zestaw jest jego zawartość – wszystkie dostarczane w zestawie 
materiały do testowania to produkty występujące i dystrybuowane na rynku polskim! 
Testujemy więc materiały, które są dostępne w Polsce. 

Zestaw jest starannie przemyślany. Dla przykładu, zdając sobie sprawę z ograniczeń przy 
przeprowadzaniu doświadczeń poza specjalistycznymi laboratoriami, do zestawu dołączony 
został komposter, który przyspiesza proces kompostowania odpadów w pojemnikach.

SKŁAD:
• Pojemniki testowe przezroczyste z zatrzaskowymi pokrywami  

z 2 otworami wentylacyjnymi – 6 szt.
• Korki do otworów wentylacyjnych pokryw  

pojemników testowych – 12 szt.
• Ramki transparentne U-kształtne  

do pojemników testowych – 6 szt.
• Uchwyt do ramki transparentnej U-kształtnej – 6 szt.
• Uchwyt-klips do ramki transparentnej U-kształtnej – 3 szt.
• Podstawka do pojemnika testowego – 3 szt.
• Klatka siatkowa do podstawki do pojemnika testowego – 3 szt.
• Pęseta do przenoszenia próbek – 1 szt.
• Torba biodegradowalna na zakupy – 1 szt.
• Torba biodegradowalna na psie odchody – 1 szt.
• Folia celulozowa – 1 szt.
• Wypełniacz skrobiowy biodegradowalny – 1 litr.
• Naczynie z otrąb pszennych – 1 szt. (talerz)
• Komposter  – 1 szt. (100 ml)
• Próbka metalu: miedzi (pasek o min. wym. 1 x 10 cm; 

zaokrąglone rogi) – 3 szt.
• Próbka metalu: aluminium (pasek o min. wym. 1 x 10 cm; 

zaokrąglone rogi) – 3 szt.
• Próbka metalu-stopu: stal ocynkowana (pasek o min. wym.  

1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – 3 szt.
• Arkusz etykiet samoprzylepnych  

do opisywania próbek – 33 etykiety
• Wzór karty obserwacji, do powielania i wypełniania – 1 szt.
• Opakowanie-nosidło – 1 szt.

BIo
DeGrA
DACJA

zestaw
doświadczalny J

299,00
PLN z VAT



Zestaw edukacyjny „Biodegradacja (J3)” 
to mniej obszerna wersja zestawu 
„Biodegradacja (J)” o tej samej funkcjonalności 
(patrz: opis wersji „J” obok).

Pakiet uzupełniający do zestawów 
edukacyjnych “Biodegradacja (J3)” 
i “Biodegradacja (J)” zawiera przede 
wszystkim zużywalne części  
zawarte w tych zestawach.

SKŁAD:
• Pojemniki testowe przezroczyste z zatrzaskowymi 

pokrywami z 2 otworami wentylacyjnymi – 3 szt. 
• Korki do otworów wentylacyjnych pokryw  

pojemników testowych – 6 szt. 
• Ramki transparentne U-kształtne do pojemników 

testowych – 3 szt. 
• Uchwyt do ramki transparentnej U-kształtnej – 3 szt. 
• Uchwyt-klips do ramki transparentnej  

U-kształtnej – 1 szt. 
• Podstawka do pojemnika testowego – 1 szt. 
• Klatka siatkowa do podstawki  

do pojemnika testowego – 1 szt. 
• Pęseta do przenoszenia próbek – 1 szt. 
• Torba biodegradowalna na zakupy – 1 szt. 
• Torba biodegradowalna na psie odchody – 1 szt.
• Folia celulozowa – 1 szt. 
• Wypełniacz skrobiowy biodegradowalny – 1/2 litra 
• Naczynie z otrąb pszennych – 1 szt. (talerz) 
• Komposter  – 1 szt. (50 ml) 
• Próbka metalu: miedzi (pasek o min. wym. 1 x 10 cm; 

zaokrąglone rogi) – 1 szt.
• Próbka metalu: aluminium (pasek o min. wym. 

 1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – 1 szt.
• Próbka metalu-stopu: stal ocynkowana (pasek o min. 

wym. 1 x 10 cm; zaokrąglone rogi) – 1 szt.
• Arkusz etykiet samoprzylepnych  

do opisywania próbek – 33 etykiety
• Wzór karty obserwacji, do powielania  

i wypełniania – 1 szt.
• Opakowanie-nosidło – 1 szt.

SKŁAD:
• Pojemniki testowe przezroczyste  

z zatrzaskowymi pokrywami z 2 otworami 
wentylacyjnymi – 1 szt.

• Korki do otworów wentylacyjnych pokryw 
pojemników testowych – 4 szt.

• Ramki transparentne U-kształtne  
do pojemników testowych – 2 szt.

• Uchwyt do ramki transparentnej  
U-kształtnej – 2 szt.

• Uchwyt-klips do ramki transparentnej 
U-kształtnej – 2 szt. 

• Podstawka do pojemnika testowego – 1 szt.
• Klatka siatkowa do podstawki  

do pojemnika testowego – 2 szt.
• Pęseta do przenoszenia próbek – 1 szt.
• Torba biodegradowalna na zakupy – 5 szt.
• Torba biodegradowalna  

na psie odchody – 5 szt.
• Folia celulozowa – 3 szt.
• Wypełniacz skrobiowy  

biodegradowalny – 2 litry
• Naczynie z otrąb pszennych – 4 szt. (4 talerze)
• Komposter – 2 szt. (200 ml)
• Wzór karty obserwacji,  

do powielania i wypełniania – 1 szt.
• Arkusz etykiet samoprzylepnych  

do opisywania próbek – 33 etykiety

BIo
DeGrA
DACJA

BIo
DeGrA
DACJA

zestaw 
doświadczalny

pakiet
uzupełniający

J3

JU

181,00
PLN z VAT

75,00
PLN z VAT



Zestaw podstawowy, z probówkami borokrzemianowymi.
SKŁAD:
• Łapa do probówek, drewniania – 3 sztuki
• Łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym – 3 sztuki
• Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem – 1 sztuka
• Palnik gazowy – 1 sztuka
• Palnik spirytusowy z knotem – 1 sztuka
• Parownica porcelanowa – 1 sztuka
• Pęseta metalowa, chromowana – 1 sztuka
• Płytka porcelanowa z wgłębieniami – 1 sztuka
• Probówka szklana, borokrzemianowa –  12 sztuk
• Siatka z krążkiem ceramicznym – 2 sztuki
• Szczypce laboratoryjne uniwersalne – 1 sztuka
• Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) – 1 sztuka
• Trójnóg laboratoryjny okrągły – 2 sztuki
• Tygiel porcelanowy – 1 sztuka.

zestaw do podgrzewania, 
odparowywania 

i wypraŻania

295,00
PLN z VAT

191,00
PLN z VAT

177,00
PLN z VAT

3-koMorowy
pojeMnik z lupaMi
do Biodegradacji

Ciekawa pomoc do obserwacji w czasie procesu biodegradacji 
różnych materiałów. Składa się z trzech połączonych ściankami, 
ale niezależnych komór z przezroczystego tworzywa z otworami 

wentylacyjnymi oraz termometrami. W przednich ściankach 
wtopione są dodatkowo szkła powiększające.  

Wymiary całkowite: 30 cm (szerokość) x 20 cm (wysokość).

koMpostownik litrowy 
z rączką, koMplet 4
Zestaw 4 przezroczystych kompostowników z rączką (każdy 
o pojemności 1 litra) umożliwia klasie lub grupie obserwację  

w tym samym czasie procesu kompostowania różnych materiałów 
i ich stopnia biodegradowalności. Możemy np. umieszczać  

ten sam materiał w kompostownikach wypełnionych czterema 
różnymi podłożami (stałe, ciekłe, itp.). Każdy kompostownik składa się 
z walcowatego pojemnika zewnętrznego oraz drugiego wewnętrznego 
(oba przezroczyste) wyposażonych w otwory wentylacyjne i drenujące 

oraz pokrywki i rączki. Wymiary kompostowników:  
wysokość 13,5 cm, średnica 11 cm.

SKŁAD:
• Statyw laboratoryjny (podstawa z prętem) – 1 sztuka
• Uchwyt do lejków (4 -otworowy) do statywu – 2 sztuki
• Butelka borokrzemianowa z nakrętką, około 200 ml – 2 sztuki
• Zlewka miarowa wysoka, borokrzemianowa – 2 sztuki
• Zlewka miarowa PP – 2 sztuki
• Lejek plastikowy – 8 sztuk
• Sączki laboratoryjne (bibuła filtracyjna) 100 mm – 100 sztuk
• Nosidło plastikowe z rączką – 1 sztuka

Zestaw do wielopoziomowego filtrowania i oczyszczania np. wody  
jak również symulowania wielostopniowego oczyszczania ścieków 
w oczyszczalniach różnego typu. W skład zestawu wchodzą wszystkie 
niezbędne elementy do równoległego filtrowania kilku próbek (max 8),  
np. zanieczyszczonej wody oraz przykładowe materiały filtrujące (żwir itp.).

zestaw
filtrujeMy-oczyszczaMy

369,00
PLN z VAT



Każdy zestaw (5 różnych)składa się z 13 kolorowych 
zmywalnych kart, wykonanych z trwałego,  
sztywnego kartonu, przedstawiających pełny  
cykl życia danego materiału oraz sposób jego 
recyklingu. Etapy przedstawione na kartach  
mają zachęcić do dyskusji, a dołączone  
dodatkowe 2 puste karty zachęcić  
do przedstawiania własnych pomysłów.
Wymiary każdej karty-płytki: 21 x 19,5 cm.

108,00
PLN z VAT

recykling- 
-cykl Życia:

plastiku
drewna
Metali
wełny
szkła

Celem gry jest pokazanie dzieciom 
i nauczenie ich prawidłowego 

postępowania z odpadam oraz 
wskazanie nieekologicznych 

nawyków, których powinny unikać. 
W trakcie gry uczestnicy natrafiają 

na scenki przedstawiające 
pozytywne lub negatywne 

zachowania dotyczące odpadów. 
Reguły gry wymuszają opisywanie 

przez dzieci cech pozytywnego 
zachowania, za co są nagradzane. 

Wymiary planszy 40 x 54 cm.

kolorowy świat 
odpadów
edukacyjna  

gra planszowa

segreguj prawidłowo odpady

jak długo siĘ rozkładają
Edukacyjne puzzle przedstawiają kolorowe, realistyczne zdjęcia odpa-
dów oraz uproszczoną oś czasu, na której widać (w postaci zdjęć) po 
jakim czasie nastąpi rozkład naturalny odpadów, które nie zostały po-
sortowane i nie zostały powtórnie przetworzone. Mobilizująca do pra-
widłowego sortowania odpadów jest informacja, że butelki rozłożą się 
po 4.000 lat (tak, po czterech tysiącach lat być może rozłoży się szkło!), 
a plastikom zajmie to setki lat. Dlatego, dodatkowo na  spodniej stronie 
podkładki umieszczone są kolorowe zdjęcia opony gumowej, butelki 
plastikowej i butelki szklanej wraz z opisami jak długo się rozkłada-
ją pozostawione bez segregacji i powtórnego przetworzenia oraz jak 
można je - posortowane - przetworzyć i ile razy. 

Edukacyjne puzzle przedstawiają wymieszane odpady komunalne 
(zdjęcia kilkudziesięciu różnych) oznaczone symbolami 4 grup naj-
częściej segregowanych odpadów, tj. papier, plastik, szkło, metal. Aby 
puzzle nie tylko bawiły, ale też uczyły, na spodniej stronie podkładki 
widoczna jest kolorowa tabela, w której umieszczono ponad 30 róż-
nych informacji jak prawidłowo segregować odpady (np. do pojemnika 
SZKŁO nie wrzucamy żarówek, świetlówek, szkła zbrojonego, luster, 
szyb okiennych... itd.).

Puzzle można układać na sztywnej karto-
nowej podkładce (wersja łatwiejsza) z kolo-

rowym nadrukiem obrazka puzzli 1:1 lub 
na dnie zamykanego pudełka, którego 
rozmiary dopasowane są do wymia-

rów puzzli (33 x 23 cm).

puzzle
88 eleMentów
+ podkładka

19,00
PLN z VAT

19,00
PLN z VAT

interaktywny Zestaw
demonstracyjny

segregujeMy odpady

Celem zestawu jest aktywna nauka celu i sposobu 
segregacji odpadów. Zestaw zawiera makiety  
3 wielkich koszy-kontenerów na śmieci oraz  
36 kolorowych obrazków-makiet produktów z trzech 
grup recyklingowych: plastiki, szkło i papier.

175,00
PLN z VAT

42,00
PLN z VAT



Plansza ścienna

jak prawidłowo
segregowaĆ odpady

Plansza bardzo 
obrazowo prezentuje rodzaje 

odpadów oraz prawidłowy sposób 
ich segregacji. Oprócz realistycznych zdjęć  

(a nie ogólnych rycin), pod każdym z pojemników  
na odpady widnieją dodatkowe wskazówki i zasady 

segregacji (zbiórki) danego rodzaju odpadów.

W przypadku papieru jedna z zasad to:
„nie wrzucamy lakierowanego lub foliowanego papieru, tapet”).

Przykładami informacji dodatkowych, mających zachęcić 
do prawidłowego segregowania odpadów, są:

„udział stłuczki szklanej w wytopie szkła może osiągnąć 75%”,
„odpady z tej grupy [plastik] są znakomitym surowcem  
do produkcji wyposażenia sportowo-turystycznego”.

Plansza o wymiarach 130 x 91 cm, oprawiona 
w drewniane drążki.

130 x 91
cm

131,00
PLN z VAT



segregacja
odpadów

W skład każdego zestawu wchodzą:
plansza ścienna „Jak prawidłowo segregować odpady”; 4 kosze do segregacji 
odpadów; 6 nalepek z symbolami grup odpadów; 4 puste nalepki (umożliwiają 
samodzielne umieszczenie symboli, np. odpadów zbieranych lokalnie); 42 karty 
z rycinami różnych odpadów; 8 pustych kart do samodzielnego uzupełniania,  
72 okrągłe oraz 48 czarno-białych naklejek do naklejania na odwrocie kart.

aktywny
zestaw
klasowy 

130 x 91
cm

349,00
PLN z VAT

Zestaw pozwala na teoretyczne omówienie (plansza) zagadnień 
związanych z tematyką odpadów – celowością ich segregacji, zbiórką 
oraz recyklingiem, a także praktyczne przećwiczenie prawidłowej 
segregacji odpadów (kosze, nalepki, kartoniki). Zestaw aktywizuje 
całą klasę lub grupę, a dzięki dodatkowym elementom umożliwia 
nauczycielowi szybkie i łatwe sprawdzenie, która grupa najlepiej 
posegregowała przydzielone odpady a z czym grupy miały problem.

Nalepki na koszach można umieszczać po jego obu stronach 
zwiększając ilość grup zbieranych odpadów poprzez odwracanie  
koszy w trakcie ćwiczeń. 

Bad000251 NAKLEJKI
6 z nazwami koszy,w kolorach pojemników

4 puste, do wypełniania
6 kółek w kolorach koszy [12 kompletów]

3 kwadraciki w kolorach innych niz kolory koszy [15 kompletów]

KOMPOST

ODPADYNIEBEZPIECZNE

METAL
PLASTIK

SZKŁO
PAPIER

Bad000251 NAKLEJKI
6 z nazwami koszy,w kolorach pojemników
4 puste, do wypełniania
6 kółek w kolorach koszy [12 kompletów]
3 kwadraciki w kolorach innych niz kolory koszy [15 kompletów]

KOMPOSTODPADY
NIEBEZPIECZNE

METALPLASTIK

SZKŁOPAPIER

Bad000251 NAKLEJKI
6 z nazwami koszy,w kolorach pojemników
4 puste, do wypełniania
6 kółek w kolorach koszy [12 kompletów]
3 kwadraciki w kolorach innych niz kolory koszy [15 kompletów]

KOMPOSTODPADY
NIEBEZPIECZNE

METALPLASTIK

SZKŁOPAPIER

Bad000251 NAKLEJKI6 z nazwami koszy,w kolorach pojemników
4 puste, do wypełniania6 kółek w kolorach koszy [12 kompletów]

3 kwadraciki w kolorach innych niz kolory koszy [15 kompletów]

KOMPOST
ODPADYNIEBEZPIECZNE

METAL
PLASTIK

SZKŁO
PAPIER

Bad000251 NAKLEJKI6 z nazwami koszy,w kolorach pojemników
4 puste, do wypełniania6 kółek w kolorach koszy [12 kompletów]

3 kwadraciki w kolorach innych niz kolory koszy [15 kompletów]

KOMPOST
ODPADYNIEBEZPIECZNE

METAL
PLASTIK

SZKŁO
PAPIER

Bad000251 NAKLEJKI
6 z nazwami koszy,w kolorach pojemników

4 puste, do wypełniania

6 kółek w kolorach koszy [12 kompletów]

3 kwadraciki w kolorach innych niz kolory koszy [15 kompletów]

KOMPOSTODPADY
NIEBEZPIECZNE

METALPLASTIK

SZKŁOPAPIER

odwiedź nas na
www.jangar.pl



Biodegradacja odpadów w czasie 
(0,9 x 3,5 metra)

rozkład odpadów niesegregowanych w czasie 
(0,6 x 3,5 metra)

czas rozkładu róŻnych odpadów niesegregowanych 
(0,3 x 3,5 metra)

Odporne 
maty podłogowe 

(można po nich deptać !)  
długości 3,5 m każda 

i szerokościach 30, 60 i 90 cm, 
prezentujące w żywy i obrazowy sposób 

jak szybko, a właściwie wolno,  
bo nawet do kilku tysięcy lat, 

następuje rozkład odpadów wyrzucanych 
do środowiska bez segregacji,  

a więc z góry pozbawionych szans 
na recykling. 

Ku przestrodze i nauce!

edukacyjne

Maty
podłogowe



171,00
PLN z VAT

80,00
PLN z VAT

55,00
PLN z VAT



szkoła 
na miarę

cyfrowe

wykorzystaj potencjał

poprzez

tablicy multimedialnej

wieku
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...lecz 
czujesz się 
niepewnie 

?

Chcesz 
poznać 

interfejsy, 
czujniki...

20 
ćwiczeń, 

szczegółowo opracowanych
jako 

karty pracy 
do eksperymentów

z zakresu 
dźwięku, światła, 

temperatury

wszystkie 
materiały 
do EuroSENSE 
w języku 
polskim

zacznij 
przygodę 
z prostym 

interfejsem

podręcznik krok 
po kroku

instrukcje 

krok 
po 

kroku

otrzymasz: 

podstawy 
pedagogiczne 
dla nauczycieli 

72 strony
a w nich między innymi: 

omówiona metoda oparta 
o stawianie pytań 

- 
dociekanie 
naukowe

740,00
PLN z VAT

3 czujniki  
+ sonda temperatury



...i 
wymagasz 

od interfejsu,
jeszcze 
więcej?

Chcesz 
prowadzić 

zaawansowane 
badania...

...o 
przyjazne, 

cyfrowe
urządzenia 
badawcze?

Chcesz 
rozszerzyć 
możliwości 
pracowni...

ponad

czujników100 2 wbudowane czujniki 
+ ponad 40 czujników, 

wybór wciąż poszerzany

ponad 40 czujników, 
wybór wciąż poszerzany

4 wbudowane czujniki 
+ 26 dostępnych

czujnik temperatury 
otoczenia 

+ 9 dostępnych 
czujników

1889,00
PLN z VAT

2393,00
PLN z VAT

3150,00
PLN z VAT

754,00
PLN z VAT

855,00
PLN z VAT

ponad 40 czujników, 
wybór wciąż poszerzany

modeluj 
i programuj 
zdarzenia

z 
zaawansowanym 

interfejsem

PEŁ
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SIĄCE POMOCY

www.
jangar

.pl



analogowe
mikroskopy
znajdziesz

na stronie 10

1750,00
PLN z VAT

1980,00
PLN z VAT

Mikroskop stereoskopowy
20x/40x-led cyFrowy 3 mp, podświetlany (światło dolne i górne)

zachwycający

mikrow skali 
świat

TYM
MIKROSKOPEM

OBEJRZYSZ OBIEKTY 
TRÓJWYMIAROWE
TAKIE JAK SKAŁKI 

CZY OWADY

TYM
MIKROSKOPEM

OBEJRZYSZ 
PREPARATY 

MIKROSKOPOWE

Mikroskop cyfrowy
1,3 mp, 400x-led



kaMera Mikroskopowa
dostĘpne 4 wersje

1750,00
PLN z VAT

1841,00
PLN z VAT

kamery

Twoją
klasę

mikroskopowe

ożywią
w połączeniu z tablicą interaktywną 393,00

PLN z VAT

575,00
PLN z VAT

699,00
PLN z VAT

965,00
PLN z VAT

kaMera Mikroskopowa
cyFrowa wi-Fi na gęsiej szyi

1,3
mp

3
mp

5
mp

10
mp

kaMera-Mikroskop 
z giĘtką szyją flexi

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i są ważne na dzień 25 kwietnia 2016. Ceny mogą ulec zmianie – aktualne ceny znajdziesz na www.jangar.pl.



www.jangar.pl
handlowy@jangar.pl (22) 648 03 14


